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I - o dout.or Geraldo Bezerra de Mlenez.es é um dos
hiomens mais inteligentes e dinâmico'S da presente hora
literária, sendo valioso o acervo de publioações oom que
brind.a a bibliografi:a nacional.
Corajoso defensor da Fé, ei-Lo que 1acaba de editar,
"O Diálogo", onde tracejo.u ,~ortunos comentártos em toriw de tema que preocupa~ os re~nsáv.eis pelos destinos
do Cristianismo, mostrando que, no tumulto da hora que
passa, em melo à. onda de descrenç.a qu,e avassal.a todos
os setores da humanidade, no final de tudo, a vitória será de, Cristo.

J.M.J.

Fort~1az~ ,
f'raz~ão

12 da abril dQ 1973
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de M-enezes - O nome do autor
já é uma recomendação para
o pres-ente opúsculo. Pois
ê\e é Presidente da Confe.deração Nacional dos Congregados Marianos, do Tribunal Superior do Trabalho,
Catedrático da Faculdade de
Direito da Universidade F-ederal do Estado do Rio de janeiro e autor de várias obras
de vulto.
c Dignidade . da pessoa humana:. é uma síntese das
Enclclicas Sociais da Igreja, e
d-e « assuntos da hora >, como:
1
< Idolatria da Técnica :., c Discriminação racial>, < Dignidade da Mulher :. etc.
\
Só a l ~ci cla inteligên cia do
Dr. Geraldo Bezerra de M~ ne
zcs seria capaz de cnn~ub s~a n 
ciar em poucas páginas, tão rico cabedal de doutri nas ...
Pec;;idos :

C'C . Postal, 1.561 --ZC-00
RIO -- G•tauaba ra.
· ~~~

Um bom presenle de .Aniversário ? Ofereça 11 seu
Pmigo
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de Menezes - O nome do a·
já é uma recomendaçleo rpm
o presente opúsculo. P~..
êle é Presidente da Conte- ·
deração Nacional dos Congregados Marianos, do Tribunal Superior do Trabalho,
Catedrático da Faculdade .. de
Direito da Universidade Fe: .
dera! do Estado do Rio de janeiro e autor de várias obras 1
de vulto.
« Dignidade da pessoa ..hu-.
mana > é uma síntese das
Encíclicas Sociais da Igreja, e
d-e « assuntos da hora :~>, como:
«Idolatria da Técnica>, « Discrimimição racial >, c Dignida;
de da Mulher:~> etc.
Só a lúcida inteligência do
Dr. Geraldo Bezer ra de Menezes seria cap:tz de co:tslll' sianciar em poucas páginas, tão ri-Co cabedal tte doutrinas ...
P~.:didos:
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A "Dignidade da Pessoa fluma-·
na" na apreciação de
•
• •
eminente JUiz
Jurista e sociólogo de grnndc valor e nomeJl-rlll, n
rninislro Geraldo Bezerra de i\fen(•;.es, elo TST; ·é un~
escritor bJ·ilhantíssimo em constante atividade. Além
dos livros diretamente ~scritor, o erninenle múgislt:ado lcm editado discm'so~ f' conferências, avofumando uma obra liter:u·ia das mais ricas em sahedo;·ia e
beleza clH forma. Ainda agora acabmos de receber peqneno c artístico ap!l~·ctdo di\'ulgando a te., • upresen·
tad<l ao H Congr<'sso lutenor.cionn] das Congrega ssôes }.Ia ria nas, em New \~T ard, nos Estados Unidos,
soh o tílnlo "Dignidade rla fe · soa Jlnmana ".
b autor fnlou nesse lralndho ('0111 il cnlturn, a Pxp<'riéncin e a responsaLilidack que ll1c' res11ltam dos
profundm Pstrrdos, ai Í\·Ícbcks e posfos qu<' oc11pa t•m
. lan!w setores da vida pública, S0cia( <' cult~tral. ~fi
rlJstro dn Trilwmal SupPrior do Trnhalho, S<'u px-Pre~idenfe f· Con·e g<'dor C('ral cln rmiÍPa do Tahalho no
n(nsil - Do Tnstítnlo Flrn.c.;ileir~ rir Dh·eito do Trahalhn -~ :ivkmhro honorário dn Tnstiiufo de Direito Soc·i~tl ele Sii.c! Prwlo ~ Do St>min:í.rio de Legislação Social dn Fnc11lclade. dr DirPito ela UnivPrsidade. de São
Paulo - Da Sociedade futerllHcional de Direito Soé ial - :1-.lembro honorúrio da "Industrial Lew Sodcty", de Londres- Do Tnstib,'to de Direito do Trabalho da tJ niver<.idade do Litoral , Argentina· Catcdráti- ·
co cL! Faculdade de Direito dn Universidade Fedez;ul
do Estado o H.io e Janeiro- Ex-Professor a Faculdade
de Dircilo da Universidade Católica do Rio de Jarwi-·
r·o . p , f's idt'lote da Confcderacão Nacional d~s . Con:I,regn(·<iPs \r urianas do Bra~if ~ Rqwcscntaute do 1:'\ as ;! no Pri11Wi1·o Con!!rrsso .\hmdial ele Apostolado de
l.l·Í< ·(::'. (Ho111a- 1951) e no Segundo Congre;;so Mundi :\1 dw. C:()ngrcgações i\IlÍriunas (Estados Unidos -..
I ~l.jD) . D<.:s .\cadem ias Flnrninemt• (' Cearensl' de Lt: ..
Iras - Do e; Tmtitntos Históricos de Sergipe, .Petrópolis e Brasília.
Sua !esc, em virtmle do valor e lucidez de concPi. los , Jil f'rf•cf'u a transcrição nos anais, aprovada ·pela
Assembléia, que re'comcnclou ~ua distrilmição mimeograf::~da.
.
T(•m o leitor ngnrn à >na disposição i\ssP excel<'nte
traballul, em C'Lliçii.o "Es trela cio i\[ad). do Rio.
·
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A"Dignidade da Pessoa ·Huma-::
na'' ria apreciação de

.
..
e1n1nente JUIZ
'

•; ' ~·
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Jurista e sociólogo de grande valor e nome_à da, : o·
ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 'do TST; ·é·uli.
escritor brilhantíssírrio em cons tante atividade. A-Min ·
dos livros diretamente escritor, o eminente inagistr~~
do tem editado di:;cursos e conferências, avoluinllndo uma obra literária das mais ricas em sabedoria
belez!J. da forma . Ainda agora acabmos de- receheJ; péqueno C artíslico ap(l ' CtJ!o OÍ\'uJgandn a tese apresen· ·
tada ao li Congresso Int~rr· t~ cional das Congt·êga- ·
ssões i\Io.l'ianas, em Ncw \Varei, nos Es·tados· Unidos,
suh o título "Dignidade da Fe<soa Humana~· .
O autor falou nesse trablllho com a cultura, a é~
periência e a responsabilidade que 'lhe resulta·m qó~
·profnndos estudos, atividades e postos que octipa · em
tantw setores da vida pública, sociul e culturul. · M~
nt,.tro do Tribunal Superior do Trabalho, seu ' ex·Pr~- ·
sidl'nle e Corregedor Geral da Justiça do Tábalho
Brasil - Do Instituto Rt•asileiró de Di·reito do 1)ah~~
lho - \ km hro honúrá,·iu do Jmtitulo de Direito ~q
ci ;t] ' d r• Sri<! T"nnlo - Do Seminá!io de Le~islação Social dn Fn ('nldade de Direi·to da Universidade de São ·

·e

.

no .

Da Sociedade Internacional de · Direito·"so~ ,
da-I - Membro honorário da "Industrial Lew . S~tê"
t\;·· , de Londres- Do Ius lit•:to de Direito elo TrabalÍIO da U niver:,idnde do Litoral, Argentina· Cat~di.·iti~
co da Faculdade de Direito da Universidade Feder~l
· do Estado o Rio e Janeiro - E x--Professor a Fuculdade
Paulo -

de IJill'ilo da Universidade Càtólica dó R~ de J!lnéí:: .
ro. Presidente da Conktlctacão Nacional das. · Coh:-'
·!n"~:lcõcs \!arianas do BrasiÍ- Reprcs<'iltan1e (to: ~fiá·~
.<1 no. Primeiro Congresso '\lundial de Apo~lola~p· llt
Lei gos (Roma - 1951) e no Segundo Congre ~ so •Murf .
dia! das Con gregações ·M arianas (Estados Unido~ :;-:- :
195!J). Das Academias Flnminense e Ceârense de J.,~
!r<~:-; -· no" Tnsti i utos Históricos llc Sergipe, , Petr6!Jo~ .

lis e Brasília.
· . : ,.
s, ,a IP~e. e m virtude elo valor e lucidez de · cóncM.lo::;. nll'r(' (.'{'l' a I! anscrição nos anais. aprova dá pet~
Assr·mhlé-ia, que rc.comendou ~ua distribuição mini~o-·
grafnda.
Tr·m 0 leilnr ry gora à ntn di ~posi ç ão êsse excelt'!nte
tralJ;.I]]nY, em etlição' "Estrela Lio Mar5, do Rio . .,,
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N;vo e excele,•te tra~aiho do
Ministro· GrNidtl ·1ezerra
.o Ministro Geraldo Be- ·
z:õrra de Menezes, nome que
hcn:·2 :c, 'nte~ectualidade flu-minense, acaba de publicar ;
primcrc·!'O estudo sôb~-2 "A i
D~GNIDADE
DA PiiSSOA :
HUMANA". Trata-se da tese, j

.com not;as esc-larecedoras ,
ap resentada, como de 'egado
brasileiro, ao Congmsso Católico d e leigcs, realizado
nc s F-tOldos Unidos da A...rné-r:co. do Norte. 'Em arti go sô(Contin ua na pá~·ina 2).
L~~- ~..i·J
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·Dlgnidade,,i

"'

bre aquele cone:laV'e, d.o qual
panicu;>ou. o conhecido jesuíta Pi. Pa,ulo J. de Souza
prest.ou o seguinte diepoimento: "Tal a profundidarl~
e acab<~ment;;o da tese do Mi 1
nistro Ger~ldo Bezerra de
Mezes, ~ue, ~or vot.o da Assemblé!íJ., foi .propoJ?ta e apro
vada a sua tran&criÇ,ão nQs
Anais e a sua distribuiç~o
mimeografada".
o trabalho contem capítulos altamente esclarecedores Sôbre o Cristi~-smo e a
noção de pessoo; liberdade e
responsabilidade; filiação d.L f
vina; autêntiC'o a_entido de
fraternidade; :nespe.•to à pes
soa humana; reação contra ''
as formas absorventes e total-itárias; idolatJti:a la técnic!'.; discriminação racial;
dignidade pessoal da mulher
a:érn das respectivas conclu- ..
soes.

Il

-

ool

q2- J c5

~- ~NISTRO GERALDO BEZERRA
DE Mf.NEZES

D!t ·granQ" looiólf>~o · Mlltlitro a cada dia, maia noa orienbntto, \
Geraldo Bezerra de M11ne7e1, m&!l o no.ao aáblo Pastor - D. Ja1mc
eminent~>o amigo,
recebi aa su;.i ' de Barro• CAmara, nosso ~:rando
m11iB recenteJ produ~ões, elabor(l• À'rcl"bispo no país, e Diretor Jurídico da Confederação das Cnndõ~ii dentro da &i!clill rrumifeatação
de aua tão el!lvada •al>edoria,
e !freaa~õe• Marianas, e que ao ldque bern 1e dugliça ontre o emé· do de G11raldo Bezerra 'de Menerito iuri&ta e o benllditino Aoót~• zes, vicC!•preeidente desta, em lllúmC'rO' s~rvlçoa,
"Agreg<tçõ(;s",
tolo leil!P, ou:tpr ~poixonado de
tÔdas a• iluminada• encíclicaa pa• ''Pron1o~õeo" , em larga li e apronpais, que cada dia n1ai.s ornamen· ÍUildadaa A&tiembléiaa , isso
tudo
tam as obras que vêm edificando em brado forte . nos vem alertanno mundo. os n1aiores tratadistc.ts, do.
""Qjgnidacle da P essoa Humana"
das leis sociais dos Direitos llu•
manos,
para que assin1 haja ef;l é o ~cu mais•reccnte traha1ho en- ·
tôda a Orbe o verdadeiro amor, feixpcto em linda brochura e nu1n
e oa postulados de paz e concór-l tão alto eatudo, que o seu elevadia. se solidifiquem entre os ho- do espírito ~ouhe tão bem extrair
em tão difícil m11nejo, do tão a- ;
melll.
Antí'a, assim também penso1.1 o profundólrlo boj o da soc1nloj1 ia.
Vem do~ cru&. dos maig elevaar ande Arcebispo de Milão - S .
A tVbróaio, e o hosso in esq uecível dos I}Í\flH)1oa, «:>~l!a~ mésses que êsD. \lonmaldo de Seixas, e ho·Jc, te tão oonnecido Mestre, hoje de
fama internacional, que é Geraldo
Bezerra ele Menp.€'~, recebe . e as- '
sim , de ,11raça •·ec ebend <•, d;í tamb ém de Jraça, as e$praiando ao
mundo.
Tem sido expoente, em lider
nos conc!aves, no aposto!ado leigo,
rP.presentnndo a América do Sul.
em Portugal, Espanha, ' Itàlia,
Fran"a e Grã-Bretanha, e na &ran·
de América do Norte.
Pêle, dill o Cardeal Montini, i

I

!

hoje o nosso maior
Pastor da
Santa Igreja C~tólica, Papa Paulo
VI. após recebe•· dêsae admirável
e tão galhardo Me~tre de Direitos
Sociais, Trabalhistas e Canlll\icos,
que, . em bela carta, )he allr. .ce:
''1\lilano. 8
~:enna.io 19511
Escellenza,
No riccvuto il volume "Homens
e Idélas à Luz da Fé", cha Ella
ha voluto parmi pervenire e che
volentieri vedró; Le esprimo flm
d'o;·a i sensi ctella mia
complaccnza por lo studio com il qua'te
apparrc preparato
il sue lavoro
e !e ' porgo com i miei di6tinte sa·
lu.t~. vote di bicnc che accompagno cou J'assieurazione di un particolare r icordo al aignore",
''E ainda esta outra. a quando
secretário de Estado do Vaticano:
Di cuore mi ralcgo con la V,
S. Illma., no solo perche ae dedica con tanto zelo e diligenza aliO
stucJ.io dei dificili problemi c on·
c;,rnenti il lavoro. ma anche re~ 
che, bilitando nelle file dell'a
Azione Cato1Jica e prendendo par•
te al govêrno della Congrcgazio·
ni Mariane dei Brazile, porta il
~uo êontributo alla dilatazione del
regno di Dia in mezzo alie anime".
E assim é que temoa hoja a
magnífica cornpensao;ão. reeonhecida pelo mundo, em tão grande
apóstolo leigo, e que é - GERAL•
DO BEZERRA DE MENEZES.
Santarém, Parâ, novembro
de 1965.
JOÃO DE DEUS DOS SANTOS
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Bel~m, 4 óe novembro óe 1965

QUEIRA REFERIR-SE A :

Exm9 Snr.
Ministre GERALDO BEZERRA DE MENEZES
Ru~ Oaw~ldr
Cruz
n9 6
,
,
ICARAI - NITEROI

,,

Meu

~m inente
B ~ zerr~

I

e preza~o ~mi~o - Ministro
de Menezes.

Geral~o

t,
B1

ta
te
M
Yl

Acuse e a~radeço ~ remess~ do seu bel0 ~p~sculo "Di~nidade d.a Pessoa Humana", mat;nifico trabalhe vasao.0,serr
favor, na erudiçâr Jo Vi!rroso Mestre em sociolo~ia, no qu~
bem se apruma V. Excia.
De Santarém, onde estou ~ervinào, até ulteri\r
liberaçã' do Presidente, Dr. Ráimundo ne Souza Mrura,
na gualidaàe de suplente d.e V<"'t;al ernpregaci0r C'l.a ,:)a. JCJ «lei
Be lem, •.l i venh~ p~e:::. tan a~; exR0nt:tn~• c0lab0ração _. mandei cr
nica el0~i0sa as F0lhas , srbre tao primoroso trabalho de
vossa autoria.

~~

E, na op0rtunidade, envie p&ra v0ssa apreciaçã0.n
brrchur& junto. a homen&!;em ._ mim prestacta pela ''U S I S" ,
~ ~~~/ inserção d<"' sonetc "ALIANÇA", assim cem<> .._ crDnica a

I

Sem outro particular no momento, envio um
braç0 a C' erudito ami~0 e subscrevo-me

~ran~e

c0rfiM~nte,

~~&?.{4?~
DE

DEUS

DOS SANf OS

to
m

to
m

-<< \

c

QUEIRA REFERIR-SE A :

ES

LIVROS LIVROS LIVROS LIVROS
DIGNIDADE

DA

PESSOA

HUMANA

de Geraldo Bezerra de Menezes Coleção "Estréla do
Ma r" - 32 páginas - Rio de Janeiro - 1965.

mig0 - Ministr0 Geraluo

,

~

tt0 seu b e l o ~pusculo ific o trabalh0 vasadn,sem
tre em s oci 0l0~ia , no que

Êste opúsculo contém - uma
t e s e do Ministro Geraldo
Bezerra de Menezes, apresentada no segundo Congresso Internacional das Congregações
Marianas, realizado em Nova
York em agosto de 1959. O autor faz aplicações dos documentos pontifícios com respeito à pessoa humana, especialmente em questõe8 raciais,

<'.( ' /

Y'CJO'1\P

~rv in dn ,

até ulterirr
o áe Souza M0ura~
~mpregad0r aa 3a. JCJ

despersonalização, 1 u g a r da
mulher na sociedade.
'Deste trabalho escreveu o
P . Paulo de Souza, S. J.: "Tal
a profundidade e acabamento
da tese do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que, por voto da, Assembléia, foi proposta
e aprovada a sua transcrição
nos Anais e a sua distribuição
mimeografada".

c?
J '7''7(~

~) ~"i--'lt-4rts-

~~ co l ab 0raçi0 ~ mandei~

to pr i moroso trabalho

de

para vossa apreciaçao .n
•restad.a pela '' U S I S " ,
ass im ccmo a cr0nica a
ment0, e nvi o um
me

~ra n ~e

c0rG. ~~nte,

~~&U4?~
~ ~E

DEUS

DOS S AN~S

~2- ~6

í

.P~!1f~~~
~k~):?26
~-~M. G.

Coluna Mariana
(Pau lo Afonso
Após uma longa ausência
ret'lmaroos a dtreçllo desta
coluna e, doravante, vamos
imprimir-lhe. além da parte
informativa, esperando assim .ü.. . - +- n O n
-r'7
da~-lbe maior projeçllo. Que- I
}:...,._,fn.IU'~ r~.J:;).h~
remos levar ao conhecimento
de todos os marianos que
~1~~~~~
recebemos do Exmo. Sr. Dr"'
~ 4_ j7..A..Q,.,_,.A~A. '
Geraldo Bezerra de Menezes
C/1)
Prestd~nte da ConfederacllÍ
actonai. um cartllo onde
D~~-t-~ QB-4f-49ó5
cumprlmeô.ta·nos por esta co'I
luna e dedica-nos um exemplar do seu último livro '·Di~
nidade da PessOa Humana .
Xo agrade•~er-lhe, pubhca., Deus nllo há de se falar em
mente, ressaltamos que isto fraternidade unlversab. O 5o
multo nos Hnsogeou ~ foi um tratB do res~<>lto à pessoa
incentivo pclra continuarmos humana. No a· trata da rea.
com o nost~o pequeno traba- ção contra as reformas
lho através desta coluna. O absorventes e totalitArlas.
seu livro, cujo tema foi a te· •A doutrina social católica
se por êle aprestlntada no Se- sobrepõe a pessoa à massa,· ~1
gun·1o Congresso Iutt!rnacio- 0 homem à mu 1tida. o.
nal das Congregações Maria- Insurge-se contra as fornas, realizado em New York, mas absorventes e lotoEstados Unidos, em agOsto dP UtárJ••· ou~ posslbflftam ao
1959; trata da aplicação dos Estado gÕlpear direitos pridocumentos pontift<:ios eom mordlafs ou extinguir a lirespeito à pessoa INmana, herdade entre outros, no seespeclalm~nte em questõ~s tur relftlioso, famlllar e eduraciais,
despersonaHzaç4o, cacional com inteiro sacri·
lugar da mulher Iia &ocleda- fiel o do 'desenvolvimento, mede. Por seu sumário podemos lhoria e elevação da pessoa
a-valiar o seu gcanc:Je val~. .Q\lmltD&.. cO . e1~do existe
no ca};litol.Q n• 1, aborda li parà o homem e. nAo o hoCris&ianlsmo e a noção de mem para o estado. No capessoa, onde cita diversas pttulo r;o aborda a idolatria
vezee São Tomás de Aqulno, da técnica no 8• a discrimfex. «A pessoa é o que há naçao racial, no go discorre
de mais nobre e mais per- sObre a dignidade pessoal
feito em tôda a natureza». ~ da mtdher, onde maravilhosa-A liberdade e responsabi- mente mostra que a mlssAo
lidade, onde nos faz ver a primordial da mulher é ser
nossa grande missão que não m·ne e o seu lugar é o lar,
· é de apenas fazer o bem mas para que a famllta seja sande evitar o mal. «Somos r~!!- tmcada e melhor formada.
ponsAveis ntlo apenas pelo Encerrando apresenta as conmal que praticamos, mas por clusões tiradas do seu livrf.
nossa omibsão quanto ao nho que, como podemos ver,
bem~>. Aquele que vê c, bem é de grande alcance e deve
que pode fazer e não faz, ser lido por todos os oongrepeca» (Tiago 4, 17) O capit~- gados e por demais estudfOlo 3° diz resptjito a nossa f1 - so's du assunto.
·
Jiaça.o divina, no capitulo 4°
aborda o autentico sentido Recebemos também e agrade fraternidade onde cita São decemos o jornalzinho «Me~
Jq,ao.. Aquele que pretende s~gem Mttrlana» orgão oft,i har a Deus sem amar o mol da Federação das ~C .
róximo é mentiroso. (Jo. MM. da Arquldlocese de Nt .. ]
l\7,. 2o) •Num mundo sem teról'.
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Diamantina,

27 i e novembro de 1965 .

Exmo . Sr .
Dr . Geraldo Bezerra de Menezes
. D. D. Presidente da Confederaç~o Nacional das CC . MM .
Caixa Postal, 15 ~ 1-ZC - 00
ªio_Q;.ê._~an_Qiro

Prezado senhor ,

Acusando o recebimento de s a u c ~ r 
de ~ 2 de outucro p . passado, envio-lhe os meus sinceros a L~ adecimentos pelas suas palavras d é rigi das à nossa "Coluna M:1r iana" , bem como pelo exem
plar de seu l ivro " Dig:ril i dade da Pessôa Humana" , que
me enviou .
-~
Anexo envio - lhe um número do jor ;
nal "Es trêla Polar '' que publica a nossa coluna .
Vou terminRr rogando à Deus por
sua saúde e de t ô da a sua fam 1 l i a , cumpr i men t and ;
tamb é m tod o s os congregados que militam na n o ssa
Confederação.
Sal v e Mar i a 1
t~o
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Paulo Afonso P . Mesquita
Rua do Amparo , 226
QIA;';1ANTI NA( MG)
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HISTORIANDO

Dignidade da pessoa humana
PEDRO MIRANDA
R''Cf'bt!mos do Dr . Geraldo Bezerra de 1\Iene.
z:»s um importante opúsculo intitulado: DIGNIDADE
DA PF.SSOA HUMANA, da colí'cão Estrela do Mar t.
a publicaçã~">, o resultado do· di~curm fEito p ~ lo a~tor:
n3 Segundo Con~rfsso Int1rnacionai das Congrega.
ções Marian<IS, em New ~<t.ados Unidos da .América do lltlortt>, C_?J agôsto ~
,
A Col <" çao Estrela do 1\Ia.- houve por bem in·
cluir na ; •mas publicações êstr importante ·trabalho
do atual Pr<:sid . nte N.1ciona1 das Congregações MaJian :IS. E foi :feliz a Estrela do Mar. Trabalho deveras importante . É um apanhado dos Docamento •
Pontiiícios .-\ respPito da p , ssoa l1umana, lSpc,c ialmcn te 1m questão racial. despersonificação e lugar da
m úlhtH· na ~ociedad e . ·
Trata dos seguintes assuntos a!s:m dishibuídcs pelos 10 itens, em forma de .capítulos:
I . o) Cri;;tianismo e noc:ão de pe:->soa . 2 -~ Liberdade e Rc~pon.sabilidade.
3 . o) Filiação Divina.
4 . o) O Vnela dei. o sentido 3a fraternidade. 5 . o) Respl ito qur se d~ve . para com a pessoa humana. 6.o) Re?,.
elo contra as f<•rmas totalitárias t· absorvnltes. í o)
Idolatria da técnica . 8 -o) Discrim:nação racial. 9 .o)
IJignidade p e~s oal da mulher. IO.o) Finalmente uma
ronclu- ão que f~ um ligeiro resumo do conteúdo do
li vr in h o de 32 páginas.
F1 isamo o bem, 32 pági n as. Pequ ·no na verdade. Mas tão important p, no s u ccnteúdo. O li- J .
v dnho vale por si só, graças ao seu aulor, d !l Tribunal ,._
F . deral do Estado do Rio de Janeiro - E outros títulos important es, ~em se rru;.ncionar as public'a çõ : s fel·
t .s na irnpre.nsa, autor de muitos livros e pertl'ncentes
a inúmeras in! tituiçõ [ s lit ~· rárias c c !turais do Bra~ iJ (- do E!'trangr iro .
•......-w"'-"'011'""-'...
PPna que umyro se a tão Jlequeno para um
~ - sunto tão imJllll'.at~ !t. que deixa cada um il l' s~us lei.
tor <s com :t veffad (·Jra fome de devorar aquelas brt>le~
pá ~inas com uma interrogação final:
..U,.....
A dignidade da pt'ssca human :'/(m m erecido
de. nossa parte o devido re: peito qu p sr deve atribui.. ?
É livro farto de docum ~ ntação e fontes de referênci al'• Valt• por m:ritos que tratam d/o assunto, n ão Jlela
parte d! cidida qu e deve ser el\earada, mas pelo lado de.
mn.gógieo . Parabéns ao autor pela nova obra.

WtVlL.,

o/2~:1r -

GERALDO BEZERRA DE MENEZES
O »osso querido paroquiano, Ministro
dr. Gerald 0 Bezerra de Menezes, acaba de
publicar, na coleção "Estrela d 0 Mar", da
Confederação Nacion:d das Congregaçõe~
Marianas, de que é Vice-Presidente, dois
opúscuws excelentes: "CONTltA O CQ,
MUNISMO" (2.a edição) e "DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA". O primeiro
permanece uma síntese muito bem elabo- '
rada e agora atualizada perante o nôvo
espírito conciliar que prefere a inisericór
dia à reprovação, o diálogo ao anátema
O autor, com grave responsabilidade em
tud 0 que ·escreve, acena, com Paulo VI
para a "esperança do diálog 0 futuro", diá·
l·og 0 de salvação do médico com 0 doente•.
O segund 0 põe na mã 0 de todos a tese que
apr.esentou com grande brilhantismo ao
2.0 C'olngress 0 Internacional das Congre.
gações Marianas em New Wark (E.U.A.)
em agôsto de 1959 . Êste tema deve cada
v ez aprofundar-se e popularizar-se porque é na di~idade e no reSpeito da pessoa humana que todos 0 s homens poderão
encontrar-se para futuro entendimento v
compreensão . .
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Sob os a•1sptcios 1a C olfl!ç!o ccE~trêla
do M-tr». o Mirli.;tro GeraL~o B ~ zerra de Men e z e ~ publicou, receotemeote,
o opúsculo
«D ,goidudd da Pes8 oa Humana•, que agora
n us cht>g 't à3 mãos. O mmt-.tro GeraJjo Bez e rra de M t:l u e z...s, que e um dos mt.~.is l"ffiin e ntes juízis do Tribuna l Sup e rior do Tra.
balbo, alem de Profe ss o r C a t e drátic() da U
niversirlade Federal do E·t:lrlo do Rio de
Janóiro e membro de inúmeras in~timições
culturais do país e do exterior, já eateve
em Ca.ch ·•eiro de lta.p e mirim, por diversas
vêzes, e eont• aqui com vasto círculo de
ttmizade . Além do livro que o·a é dado à
luz, o Ministro B r> zerra dl:l Menezez publioou, entre outros, «Homens e if1éiu à luz
da lê», «PAitica Sill:iical Braq\le ira», «Ooutrioa Soe ai e Oire~to do Tra.b'.l.lbo», «0 Direito d0 T1·abalho na Constitütção F~rteral
de 1946», «Os Dissídios coletivo~~ do trabalho
e direito d~ grev~» e «A S egurança Svcu~l
no Brasil•.
Homem de caráter reto. líder católico
de pri'Dei.ra linha. Hez<>rra de Menfzes é
uma da~ g ,·anded reservas m Jraie dêste pata.
«Dignidttde da Pes~oa Humana:., Jino
que ac:-tba de publicar é a t~se b "ilbante
mente dete11:fija. pelo ilustre iatelectual no
cSegllndo Congr aso IntE>ruacional das Cong t>g a çõ e s Marütnall», r ~ unido em New York.
E: ~ tc1dos Unidos da América, em agôsto de
19f\9.
Neste liv!'o. c Profe~sor BE:zP-rra de MeneZt>S ana;iza, pri~eirameote, a noção cristã de
pes!'loa, passando, "m seguada, a discutir o bi·
nômto «libt>rdadt.. e responsabilidade». Oefend~
depois a filiação divina do homem, que conduz
ac mc.is alto !>entido de frattoraidade e ao respeito a pe~soa huocana. Demonstra, a seguir,
como as formas políticas e sociais totalitárias,
o tecnici'>ruo e a discriminação taci:d se opõem
a um conceito cristão de pe:;soa humana. Dedica depois um ca pitulo a exaltação àa dignidade p essoal da mulher, terminando a tese p"Jr
pr0por a ilustre aasembléia mariana Conclusõ~ts
praticas e pontos de ação, visando a U<na atuação dinâmlc:t do laica~o em prol do respeito a
pes!IOil humana em todos ?li quacirantei da terra .
Trata se de livro que se lê, de um só fôlego, t que proporciona c<>nsolaçã<.' e5ptritual
das mais agradaveis: sentir que .existem, no
Bra sil, homens da tempEra e da es~atura
moral de UIU Bezerra d~ Menezes, dispostos a
construir, neste país, uma civilizaçãe autenticalllt>nte cristã.
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"Pi~nidade .dA F eseoa Funana'' do eminente e p~rfeito Congrçga.do Mariano Dr . Geraldo Hczerr
zes~
Uada mais necess~rio , nada. mais Ofortuno, - hoje e
do cue lembrar a todos oue a dignidade numana e cristl da
um tesouro e um :pa trimtmio , desde o modo :i e se vestir e
p~esentar até o cumrrimento dos deveres moia augustos c
~antos" ( J:>~- -1965)_
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DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Repercute no campo filosófico, histórico,
e social a pequena monografia de Geraldo Bezerra de Menezes sôbre a dignidade da pessoa
humana, editada recentemente pela "Coleção
Estrêla do Mar".
A dissertação revela a fibra do autor e
obedece às linhas da:s produções anteriores:
estilo claro, convicção inabalável de escritor
consciente, que pôs a inteligência a serviço
da espiritualidade e do humanismo criStão.
Os conceitos são precisos e oferecem contribuição segura ao esclarecimento das questões
debatidas.
Há seis anos, o estudo fôra submetido ao
Segundo Congresso Internacional das Congregações Marianas, realizado em N ew W ark,
US. Uma figura ilustre, participante do conclave, Pe. Paulo J. de Souza, prestou dignificante depoimento que se lê em "A Cruz'',
Rio, número do dia 20 de setembro de 1959:
"É tal a-profundidade e acabamento da tese do
Ministro qeraldo Bezerra de Menezes, que;
por voto da Assembléia, foi aprovada sua
transcrição nos Anais e a distribuição mimeOgrafada".
·
< ~n
Artigo publicado na "Gazeta comercial" Juiz de Fora, 15-3-1966; "A cruz", Rio, 17-10-1971.
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As obras do autor já o credenciavam a

enfrentar assunto de tal magnitude e de reflexos tão vastos . Basta mencionar H om_ens
e Idéias à Luz da. Fé.• em edição terceira, prestigiada, inclusive, com louvor do santo Padre
Paulo VI, quando Arcebispo de Milão.
O empenho dos estadistas modernos em
inserir nas convenções internacionais, nos estatutos políticos e nos códigos, disposições solenes que asseguram o respeito aos direitos
fundamentais do homem, patenteia a preocupação universal pelo problema básico, essencial, da dignidade humana.
Concede-lhe a doutrina social católica re-·
lêvo excepcional, tanto que o tema esteve em
·pauta e foi exaltado no Concílio Ecumênico
Vaticano II há pouco encerrado. Esta doutrina, acentua o conferencista, "sobrepõe a pessoa à massa, o homem à multidão. Insurge-se
-contra as formas absorventes ou totalitárias,
que possibilitam ao Estado golpear direitos
primordiais, a ponto de extinguir a liberdade,
entre outros, no setor religioso, familiar e
educacional, com inteiro sacrifício do desenvolvimento, melhoria e evolução da pessoa
humana''.
Discorrendo a respeito da liberdade e responsabilidade, não se exime a esta advertência: "Erram, suprimindo-a, os que pretendem,
como os marxistas, subordinar a liberdade ao
determinismo e aos impactos da revolução industrial. Por que mascará-la, se a liquidam?
Erram, deformando-a, os que lhe emprestam
caráter absoluto, como os existencialistas A
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liberdade, a legítima liberdade, não é um dom
gratuito, inexpressivo, nem se traduz num ato
irrefletido, inconsciente".
A propósito da liberdade religiosa, faz
afirmações convictas: "Cristo não impõe,
não constrange. Deixa sempre aberta a possibilidade de assentimento interior, de escolha
e decisão, para que o homem realize o seu destino. O amor Deus - depreende-se da lin·
guagem de Cristo - é ato pessoal, espontà•
neo, livre, consciente".
Trata-se de síntese luminosa, elaborada
por quem se propõe a trabalho de esclareci~
mento. em prol da civilização cristã.
·
Como refôrço à crítica, recorremos às expressões do professor da Faculdade de Filosofia de Nova Friburgo, o jes~íta pe. Afonso
Rodrigues: · "Magistral o opúsculo; conceituações exatas, senso filosófico perfeito, clareza
de expressão, profundidade e transcendência
das idéias e dos critérios. O trabalho é de c~
tedrático à altura da missão universitária".

a

Ver sôbre Dignidade d,a Pessoa Humana, de Geraldo Bezerra de Menezes:
Pe MíLIO REAL M4RT*S - "Escuta", ór:..
gão da paróquia de S. Ju ãS Tadeu, Niterói,
23-1-1966 .
!DÃO DE DEUS DOS SANTOS em as "Fôlhas", de Belém, novembro de 1965.
PAVLO AFONSO - "A Estrêla
Ar", Diamantina, 28-H-19~5. ·
.
PEDR~ MIRANDA - "Diário de Notícias", Ribeirão Pre o, 16-1-1966.

JfM..;
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As obras do autor já o credenciavam a
enfrentar assunto de tal magnitude e de reflexos tão vastos . Basta mencionar H om_ens
e Idéias à Luz da Fé.• em edição terceira, prestigiada, inclusive, com louvor do santo Padre
Paulo VI, quando Arcebispo de Milão.
O empenho dos estadistas modernos em
inserir nas convenções internacionais, nos estatutos políticos e nos códigos, diSposições solenes que asseguram o respeito aos direitos
fundamentais do homem, patenteia a preocupação universal pelo problema básico, essencial, da dignidade humana.
Concede-lhe a doutrina social católica re-·
lêvo excepcional, tanto que o tema esteve em
·pauta e foi exaltado no Concílio Ecumênico
Vaticano II há pouco encerrado. Esta doutrina, acentua o conferencista, "sobrepõe a pessoa à massa, o homem à multidão. Insurge-se
·contra as formas absorventes ou totalitárias,
que possibilitam ao Estado golpear direitos
primordiais, a ponto de extinguir a liberdade,
entre outros, no setor religioso, familiar e
educacional, com inteiro sacrifício do desenvolvimento, melhoria e evolução da pessoa
humana''.
Discorrendo a respeito da liberdade e responsabilidade, não se exime a esta advertência: "Erram, suprimindo-a, os que pretendem,
como os marxistas, subordinar a liberdade ao
·determinismo e aos impactos da revolução industrial. Por que mascará-la, se a liquidam?
Erram, deformando-a, os que lhe emprestam
caráter absoluto, como os existencialistas A
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liberdade, a legítima liberdade, não é um dom
gratuito, inexpressivo, nem se traduz num ato
irrefletido, inconsciente".
A propósito da liberdade religiosa, faz
afirmações convictas: "Cristo não impõe,
não constrange. Deixa sempre aberta a possibilidade de assentimento interior, de escolha
e decisão, para que o homem realize o seu destino. O amor a Deus - depreende-se da linguagem de Cristo - é ato pessoal, espontâ-neo, livre, consciente".
Trata-se de síntese luminOsa, elaborada
por quem se propõe a trabalho de esclareci~
menta. em prol da civilização cristã.
.
Como refôrço à crítica, recorremos às expressões do professor da Faculdade de Filosofia de Nova Friburgo, o jes~íta pe. Afonso
Rodrigues: · "Magistral o opúsculo; conceituações exatas, senso filosófico perfeito, clareza,
de expressão, profundidade e transcendência
das idéias e dos critérios. O trabalho é de catedrático à altura da missão universitária".
Ver sôbre Digniàade d,a Pessoa Humana, de Geraldo Bezerra de Menezes:
Pe AB'ÍLIO REAL MMTl~S - "Escuta", órgão da paróquia de S. Ju ás Tadeu, Niterói,
23-1-1966 .
.JOÃO DE DEUS DOS SANTOS em as "Fôlhas", de Belém, novembro de 1965 . ~ .;
PAVLO AFONSO - "A Estrêla
ru-", Diamantina, 28-ll-1965. ·
.
PEDRH MIRANDA
"Diário de Notícias", Ribeirão Pre o, 16-1-1966.
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Sob os a•1spícios ria C 1Jl~ção «E.,trêla
do M ~r». o Mini.;tro Gera!.~o B ~ zerra de Menezes publicou, recevtemeote, o opúsculo
«Dignidade da Pessoa Humana», que agora
n"s cheg" à~ mãos. O mimo~tro GtJraldn Bezt:'rra de M ( ~aez~s. que é um do~ mais l:"miDt'otes juízes do Tribunal Superior do TI'abalho, alem de Professor Catedráticl) da U
niversidade Federal do E•tMio . do Rio de
Jandro e membro de inúmeras inr'titÜições
guJturais do país e do exterior, já e11teve
em Cach 1eir.o de ltap~mirim, por diversas_
vêzes, e conta aqui com vasto círculo de
amizade . Além do livro que o-a é dado à
luz, o Ministro B Azerra de Menezez publioou, entre outros, «H-':lmen" e idéiu à luz
da fé», «P ·rlaica Sin.iical Brasile!i·a», «Oou·
trina Soc'al e Oireitt) do Trabalho», «O Direito do T1·abalho na Constituição F ! rleral
de 1946», «Os Dissídios coletivo~; do trabalho
e direito de greve» e «A Segunmça. Svcial
no Brasil•>.

, ~,

~~ ~ J~ tlr. 1%br

Be-zerra
. ele
1fleneczeJ
pubLíca:

Htlmem de caráter reto. líder católico
de pri"'leira linha . BezP.rra de Menezes é
uma da~ grandes reservas m Jrai• dês te pa ía.
«Dignidllde da Pessoa Hum!lDB », Jivro
que ac~tba de publicar é a tese b rilhante
mente defenJija pelo ilustre i11telectual no
cSeg<Iudo Congr ·uo Internacional das Cong egações Mariana.s», r tlunido em New York,
E.;tddos Unidos da América, em agôsto de

...

19ft9.

Neste liv!"o~ o Profe~sor Bezerra de Mene;
analiu, primeiramente, a noção cristã de
pessoa, passando, P m segUida, a discutir o binômiO «lib<>rdadt. e respunsabilidade». Defende
depois a filiação divina do homem, que conduz
ac, mai:3 alto ~>entido de fratto~raidade e ao respeito a pessba hurr.ana. Demonstra, a seguir,
como as formas políticas e soc:iais totalitárias,
e tecnicÍ'Huo ~ a discriminação tacial se opõem
a um conceito cnstão de pe.ssoa humana. Dedica depois um capitulo a exaltação da dignidade t>~ssoal da mulher, terminando· a .tese p~r
pr.Jpor a ilustre a•sembléia mariana Conclusõu
práticas e pontes de ação, visando a Utna atuação dinâm1c:.1 do laica~o em prol do re&peito a
pesi!oa humana em todos <>s quaárantes da terra .
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Trata se de livro que se lê, de um só fôlego, e que proporciona c<>nsolaçãl' espiritual
d11s mais agradaveis: sentir qüe êXistem, no
Brasil, homens da tempt-ra e da es~~tura
moral de Ullõl Bezerra de Menezes, dispGstcs a
construir, neilte país, uma civilizaçã0 autentica~
aPnte cristã.
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~ Dígnidade c· d - a
Pessoa, Humana
· Repercute no campo filosó- . fundamentais do homem, pafico, histórico e social a pe- . tenteia a preocupação univerquena monografia de Geraldo val pelo problema básico · esBezerra de Menezes sôbre a sencial, da dignidade humana.
A doutrina social católica em.:Pi gnidade ..Q.ã ~ssoa Mumana,
editada pela "Coleção Estrêla presta-lhe relêvo excepcional,
do Mar".
tanto que o tema esteve em
;
j :A dissertação revela a fibra pauta e · foi exaltado no Con- ·
do autor e obedece às linhas cílio Ecumênico Vaticano 11.
de suas produções anteriores: Esta doutrina, esclarece o coA~
estilo claro, convicção inaba- ferencista, "sobrepõe a pessoa
lável de escritor consciente, à "'"sa, o homem à multidão.
que
· pôs a inteligência a servi-l Insurge-s e con t ra as formas
ou : t 0 t l't
1. .
ço da espiritual idade e do hu- absorventes
anas,
. ..
. manismo cristão
. ·
_
que poss1bH1tam
ao a Estado
conce1tos. sao
pr'e- golp ear d'1re1't os pnmordiais
.
. Os
T
ou
CIOsos e oferecem contribuição extinguir a l'lb er d ad e, en t re oupessoal
· ·
.
.das t ros,· no setor rellg1oso
familiar
_ .ao esclarecimento
questoes debatidas ·
·
·'
e educacional, com inteiro sa0 estudo fôra submetido ao ·crifício do d esenvo 1v1mento
.
,
_
egundo
Congresso
lnternaciomelhorl·a
e
e
d
.
·
!
.
vo
1
uçao
a
pessoa
S

l

I

nal das Congregações Maria- humana".
nas, realizado em New Wark
~-.S., Uma figura ilustre, par~
Discorrendo a respeito · da
t1c1pante do conclave, Pe. Pau~ , .liberdade e responsabilidade
lo J . de Souza s. J., prestou faz esta advertência: "Erram,
honroso depoimento, como se suprimindo-a, os que pretenmo os marxistas, subor~
lê em "A Cruz" - Rio, núme- dem, co_

I.

"

I

~

ro do .~ia 20 de setembro de d~nar a liber?ade ao determi1959: ~ tal a profundidade e n1smo e ao 1mpacto da revo1 acabamento da tese do Minis- lução industrial. Por que . mas1 tro Geraldo Bezerra de Mene-1 cará-!a, se _9 liquidam? Erram,
zes que, por voto da A-ssem- deformando-a, os que lhe embléia, foi aprovada sua trans- prestam caráter absoluto, co
1 a um trabalho de esclareciJ crição nos Anais. é sua •distri- , mo os existencialistas. A ·l iber•
mento, em pró! da civilização
buição mimeografada".
;dade, e. 'egítima 'iberda.d~ . não
cristã.
Suas obras já
0 credencia~ ;é ú:11 tlom gratuíio, inexprE::ssi~
Como refôrço ao nosso en11 vam a examinar assunto de tal
vo,· nem se 'traduz num é1Ho. :.in..:tendimento,
reproduzimos a
magnitude .e de ref~exos tão refletidO inconsciente". ·
.r
apreciação
do
professor da
vastos. Basta . mencionar Ho· Quanto à , liberdade : reiigi<;~
Facu1dade de Filosofia de Fri~ e Idéias ~~ da
sa ad_
uz, estas ~firmaçõ~s . c.onburgo,
o douto jesuíta Pe Afonem 3.a edição, livro consagra- victas: "Cristo não,impõe, _nãç:>
so Rodrigues, S. J.: "Magistral
do inclusive com 0 louvor do _constrange. DeiXSI se,mpre <;~b~r:-.
o
opsculo; conceituações exaS_anto Padré Paúlo VI, quando ta a
de
tas,
senso filosófico perfeito,
amda Arcebispo de Milão.
.mento mtenor d:~ escol h~ ~ - d~clareza de expressão, profun0 empenho dos estadistas cisão, para que o homefT! r~aii~
didade e transcendênci a das
modernos e_
m inserir nas con- ze .o · seu destino . . O amo~ a
Deus - depreende~se da lin- . idéias e dos critérios. O trabavenções -internacionais, nos esguagem de Cristo - é um atp 1lho é de um catedrático a aitatutos políticos e nos códigos,
p e s s oal, espontâneo, livre, , tura de sua missão universitádisposições solenes que asse~
ria",.
~- "
r
consciente".
,.gurem o respeito aos direitos
Trata-se de síntese luminosa,
EdftO Rod;igues Lutterbach
elaborada por quem se propôs
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Diritto
BEZERRA DE MENEZES GERALDO:
1963, pp. 180.

Tema.~

e soluçoes - Editor Borsoi, Rio de Janeiro,

Si tratta di una raccolta di discorsi pronunciati dall'autore, in alcune cerimonie
ufficiali ed in altre importanti occasioni, dai 1946 ai 1962. Tra i temi trattati vanno
segnalati: democrazia e diritto dei lavoro, demagogia e preparazione giuridica, il
servizio sociale, il diritto processuale dei lavoro. Nel volume e compreso anche un
saggio sul diritto di proprietà, saggio in cui questo importante istituto giuridico
viene esaminato sotto i suoi aspetti giuridici, nazionali ed internazionali, e sotto il
profilo sociale.
L'appendice riporta il testo dell'avamprogetto di un codice di diritto proces·
suale dei lavoro - elaborato da una Commissione presieduta dallo stesso Bezerra e quello di un altro avamprogetto - di cui l'autore e stato uno dei relatori - con·
cernente una nu.ova regolamentazione delle controversie collettive di lavoro e dei
diritto di sciopero in Brasile.
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Diritto
BEZERRA DE MENEZES GERALDO:
1963, pp. 180.

Temu.~

e soluçoes • Editor Borsoi, Rio de Janeiro,

Si tratta di una raccolta di discorsi pronunciati dall'autore, in alcune cerimonie
ufficiali ed in altre importanti occasioni, dai 1946 ai 1962. Tra i temi trattati vanno
segnalati: democrazia e diritto dei lavoro, demagogia e preparazione ,giuridica, il
servizio sociale, il diritto processuale dei lavoro. Nel volume e compreso ancbe un
saggio sul diritto di proprietà, saggio in cui questo importante istituto giuridico
viene esaminato sotto i suoi aspetti giuridici, nazionali ed internazionali, e sotto il
profilo sociale.

..,..,

L'appendice riporta il testo dell'avamprogetto di un codice di diritto processuale dei lavoro - elahorato da una Commissione presieduta dallo stesso Bezerra e quello di un altro avamprogetto - di cui l'autore e stato uno dei relatori - concernente una nuova regolamentazione delle controversie collettive di lavoro e dei
diritto di sciopero in Brasile.
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Um exceÜ~nle livro publicou, recentemente,:~ o Dr. Geraldo Bezerra

de Menezes', contdbuindo ua1·a o
enriquecimento da nossa literatura
jurídica. Trata-se de '.'
ire1to do
11 n
n .. titt i Jl"a
ele 1946", c uja leitura agrada, poi_s
a matéria .é versada com brilhantismo e segurança. O seu autor,
que é emedto jurista e já deu a
lume outros trabalhos jurídicos de
valo;·, de há muito se impôs · à admiração' dos cultores do Direito.
Como mmpbro do Egrégio Tribunal Supenor do Trabalho, de que
é eminente Minist'ro, tem sabido
honar a 'Justiça do Trab alho, emprestando as ' luzes do seu alto saber p'ara _,a .' formação .de uma jurisprud ê ncia que se imponh a pela
sua sabedo1~ ia.
A leitura do referido lívro deixa entrever a vasta cultura do seu
autor; familiarisado não só co m os
mestres nacionais; senão, também ,
com os atltores estrangeiros e com
a legislação de outros países. Sobra-lhe autol'idade para versar os
assuntos que co n_stituiram objeto do
seu excelente livm. Não há negar
que o aperfeiçoamento da l egislação é fator importante para o primado elo bem comum, pois leis
boas, que atendam às necessidades
humanas e coletivas, que ass·egurem a harmonia social, represen-

l --

~~~~·~

-~

tarn cóndições básicas para o engrandecimento nacion al. Reconhecendo o valor de uma boa legislação, o Dr. Geraldo Bezena de Menezes ressaltou, num capítulo, a
necessidade de se converter em ·rea!idade o texto constitucional, · que
estabelece a "participação obrigatória e direta do trabalhado!· nos lucros da emprêsa, nos têrmos e pela
forma que a lei determinar". " Jus~
ta a outorga constitucional da. participação nos lucros. Não ignoramos esteja o Parlamento brasileiro
elaborando, com tôda a prudência,
a lei complementar respectiva. E'
ne cessário, entretanto, que esta conquista não continue a figurar na Carta Magna sem a menor reali· dade prática" . Aludindo à doutrina
social .da Igreja, o autor invocou o
magistério de Pio XI na encíclica
"Quadragésimo Ano", em que fêz
sentir a conveniência da participação dos empregados e operários nos
lucros das emprêsas: "Julgamos
que, atendidas as condições moderrfil s da associação humana, seria
m ais oportuno que o contrato de
trabalho algum tanto se suavisasse
quanto possível por meio 'do contrato de sociedade, como se começou a fazer sob diversas formas com
proveito não escasso dos mesmos
empregados e ainda dos patrões .
Desta sorte, os operários e empre-

gados participam, de certa maneira,
já no domínio, já n a direção do
tr~balho, já nos lucros obtidos" .
· -0 legislador brasileiro, te n do em
yista a lição de outros povos, há
de encontrar a solução justa para
o p"roblema da participação nos lucros, de sorte que esta venha con. tribuir para o primado da Justiça
Social, para o fomento da produção
e da riqueza, para estimular o trabalhador, aprimorando a sua consciência profissional e incentivando
as relações de conlialidade entre
os que trabalham e os que são detentores dos meios de produção .
Na leitura do livro do emérito inrista, a que estamos tecendo ligeira
referência, o legislador encontra
inspiração sadia para enfrentar o
problema e solucioná-lo de modo
feliz.
•
O Parlamen lo brasileiro, em cujo
seio pontificam '.valores exponenciais da inteligência e da cultura,
saberá orientar-se, com sabedoria,
para que a lei, a ser elaborada,
consulte aos legítimos interêsses
nacionais.
O Dr. Geraldo Bezerra d-e Menezes, com o seu livro magnífico,
que se impõe à meditação dos estudiosos do Direito do Trabalho,
faz jús às nossas sinceras homenagens. O livro de um mestre é sempre r-ecebido com carinho e aprêço . .
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J, Antero de Carvalho

•

O ministro Geraldo Bezerra de Menezes, em sua

~tada obra ~·O Direito do Trab alho na Constituição

.'

'

..

•

cte 1946", presta, aos estudiosos da rnatéha um trabaUw
moso em eru4!t'8o e u tilidade.
A concepçao do problema social em nosso pais não
encarada pelo priS>ma jurídico e didático, e a i.iso se pro~
brilho é eficiência, o digno magistrado. A preQC1tpaçã o
predomina e tJai impondo orientaçã-o partidáti'ct, sob a
ção dos governos e, por isso mesmo, com evidente sactidi";n'l
da ordem econàmica e estagnação das relações de traballf,Ó;
Es,tado moderno, por vocação e autodefe-sa, vem abrigando, «Jtm
de suas nmltiplas e compl exas jinalidaàes, o encargo de 1'e3ol&er
o problema, cujas regras jurídicas, tel i<.J~nte . já se incluem:4'1:91J
textos constitucionais. com espanto dos C/Uii, de há poucos c,tgs,
rnega vam legitiJhidade ao poder publico }Jt1Ta se imiscuir ·-nas
questões sociàis, notadamente nos conflitos individuais e àé".greve, surgidos entre empregados e empregadores. •
· ,
A concepção individualista do~ direitos lluananos do cid!l'lido,
(l cada passo histórico, foi cedendo terreno as chamadas inju!'l.çó~s àos grupos de individuas. ou de suas classes 1·epresenta.t~!){LS,
fl ponto de ter a constituição de 37 ladearia a questão sqe!al,
liem re solvê - la, apesw· de seu, caráter nitidamr.mte jascistà:' ·.
Contradizendo, de certo modo, alguns dos principias ali · can~ag mdos, a t:o nstituiqão de 46 lal'(çou lineamentos mais deeisi!Jb$
ás reivindicações sociais, com 1·esplva do direito de nrn-r•riPfifJJfP.
e encarando i1 trabalho como "Gàf'.iguf'tio social'' . Ao
po. d.eu autonomia ao "novum fus"; asséguron "liberdaffe"-<
•·igua]dade " de salário para b mesmo trabalho; JJroibiu lft:..;.t
t i nçãd entre o trabalho manual" ou técnico e o trabalho' 1,71~~
'tual, no que concerne a dirllitos e garantias; protegeu o "tr~
llUUlor brasileiro, etc.
Enquanto isso. para melhor eficiência e segurança na
eação de tais regras, manteve a instituição penmanente
bunais especializados, elevando a Justica do Trabalho ,
constitucional, sem exigências á sua oi·ganização, comvlettlttrlía:l
llessa jorma , a autonomia até então negadas, Jõsse por
t6sse por imposição de ordem política.
Tra çada, assim, a. posicão constitucional da J ustiça dq T :
f>al ho e inve~tidos os seus ór!liios do "noàrr ele leai,l-'"lr sõbre '7litt:~
'lj1.as e condições de traballlo", atendeu-se ao verdadeiro objt;J~vo
llo problema econr):nir:n-sncit'l. ào ri'>(fc''" i1n:r!i · ~, , ,p0,"~1 b;Yi,~:jt
ào·se, de então por diante, a mais perfeita isonomia imtl"e·
f ntegrantes da relação de emprt'qo. cujos interêsses apenas estã-o
limitados ás e:rigências de ordem publ{ca. em pro-z;eito da coietiviclade.
·
J:' obra désse naipe, obsequiosa em conceitos doutrinários e
t!.a mais rica erudição, que o culto professor Geraldo Bezen·a de
:Menezes confiou aos editore.~ Haddad, pondo, mais uma vez, a
'1)ar de outros tantos trabal!1os Mlwsos, a sua privilegiadp. fnteligéncia a serviço da nobre causa do direito de que ele, sem
nenhum favor, é dos mais intrépidos paladinos.
•
,
Vale relembrar nesta altura que o ministro Bezerra de Menezes acaba de ser aprovado com distinção no concurso a. que
'Se submeteu na Faculdade de Direito de Niteroi para catedrático de Direito do Tmbalho, cadeira que vinlza exercendo interinamente há alguns anos, com aplaudida pTOJiciência. E dR- tal
rmaneira se houve o candidato que o Ministro Edgar Sanches,
um dos examinadores, declarou que raramente teve oportunidade de vêr alguént com tanto desembaraco na defesa de tese e
na prova didática. Tem a mesma opinião o procurador Dorval
Lacercla, que tambem o examilfou. o qual !fisse, após o concurso.
que 'd istinção nunca tora téio ·'bení. con;tin)cta ·ccnntt aqueZà~'qtLe:
acaba de obter o ministro Geraldo Monte:ftónio ~eferra 'àe r.teneze$•
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A "Coleção Estrêla do Mar" incorporou mais
êste opúsculo em sua linha de publicações, a fim
de proporcionar aos congregados material seguro
para

um

trabalho

eficiente

contra

o

comunismo

ateu. Senão vejamos pela transcrição do Sumário:
Religião, Produto Social Uma Guerra contra
tudo o que é divino - A tática dos Sectários da
Incredulidade A Ordem econômica no plano
social - Fraternidade e Violência - Ardis e atrocidades do Comunismo - A Lei Positiva dos Três
Estados e a Lei Marxista das Três Classes - Marx
e Hegel - Capitalismo e Comunismo - A Tese
Socialista da Propriedade Coletiva - Propriedade
e Trabalho - O Mito Comunista - Advertência
Final.
O autor todos já conhecem: nosso antiga Presi·
dente da Conf. Nac., uma das maiores auferida ·
des em leis trabalhistas do Brasil, chefe de uma
fam i lia de 14 filhos, católico e congregado 100%.
Este opúsculo não poderá faltar na biblioteca de
cada congregado.
Peça hoje mesmo.
Preço: Cr$ 50,00.
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inistro Geraldo Bezerra
e Menezes
Este é o autor de elevados méritos, de incomum e supi.pa erudição de linguagem, pela riqueza dos conceitos nos temas que
1 desenvolve em
Direito. E assim
vem êle cad~ vez mais se agigantando.
E ' êle o nosso mui prezado e
eminente amigo - Ministro Geraldo Mont.edonio
Bezerra de
11 Menezes, do Tribunal
Superior
r'o Tra!Jalho.
Dàs seus belOs e atraentes ensinamentos em Direito
Social
rimos tirando, com máxima ufania, inegav.clmente, real proveito. E' o ~fessor e o querido
Mestre e amrgo da presente ge•
ração estudiOsa. Nome que atu:?.imente já transpôs os limit,es do
I Estado
do Rio, da Guanabara,
São Paulo, Paralná, Rio Grande
do Sul, e que se irradiando por
todo ê.ste imenso país e ultrapassando em laudas de justos e moreciàos elogios, notab'l ilizou-se em
inumeráveis obras n8'SSB ramo,
e que nos é por demais atraente - a Ciência. Jurídica.
E a..o.sim, alçou-se além, e muito além das nossa,.; fronteiras, perlustrando h oje cs pa!s.es sul-americanos e a milenar Europ~ e que
para nós outros é ainda o oasis
, de civilização no mundo da po: lirn orfia literária.
·
De suas inumeraveis obras. de
ma tão rara cultura, temos et-a
mãos, com expressivas dedicatorias ao nos!r.o humilde nome e
.e m constante manusêlo: "PolítiC'L Síndica 1 Brasileira", ed de
l!H~: "Doutrina Social e Direito
de Trabalho,.; "0 Direito do Tra-balho na Constituicão Brasjloihn", ,d. de 1946; "Dissídios Cojletivns do Trabalho" e "DireJI.o
de Greve, la. ed. 1949. 2a! ed.
1950, 3a. ed. 1957; "Homcn~ a
Jléi~s à Luz da Fé. em primeira
edição pelas Escolas
Profiss)• · nals Salesüma ~ em 1942 e em
~Pg1~d~. pel? Editôra "Estrela c;0
Mar" : 1',.."'- S?"11rança Social no
.B.!::lsil". ed , 1961.

E de traba~'Js por si escolh;""s
como ~rincipt-aíS, vêm em lumino-
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~F~ o-lo ~ct i7

~IM.-, p~ 
...f34/~~~
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~9b2.

e~tP-Ir::t:

"Re!'ltóMo Ger:h rh
Jmt'"'t
dn Trflbaihn
c0rri ~41 n::rg. er'il t8do Pm
1947, "A
~Tusti~9 r1'1
f Trrh?lhn - sua sign!fK'~cán na
' bi~tóri" .iuridica e sncial ~o P~o1.,;11. editodn em 11147 pelof Im, prensa Ner.lonal; Di5curso de}.'"~ ·
:<c na Academia Fluminense ~ro.
~tr?s, em 2~ dP julho dtJ 1Q4\~
t36 pags.); "A JustiC'a dn Tr'lbalho no Bra~il", relatórir:J d~;;
~t.ivtdade~ em 1950. com obse'·~·~-·
cóe~ rrlatlvlllli e o primeiro deci'J,;
da Justiça· do •rrabalho como instituição autônoma. com 57 T'"''<·;
•·Democracia e Direito do Trab!llho", o~!lçã 0 de par?ninfn f!.
turma de b<~charel,.ndn, c'! e "";7 .
da F?Cllldarlr> de Diroito rl'l uM;_
versidade. Federal dn JC<t.
""
Rio de Janeiro . e in•erino ai"ll"'
Pl'l. Rrv!•ht nO'\ Faculda.-lo .-lp PirPito rl" P~>lr•lA~. em 10""· T'"""i·
103 a 112: "Demago"'ia e For,a ·
rão Jurídica". or~clto r e pfl~""''" -·
ro it t.urrna d<1 l~M. d<t rnno"'"·
Foruld,.de e incerirln n 8 r"··'~'"\
.. Vnzes" . eT:'l feverriro
rlp 1"!:'1,
P "LP~i,:laçãn cio Trabplhn" . p·n
~ão Paulo. ainda em lS-62, mar-

ço.
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1

El~ o HOIT'"''11, "'~ n Jl,,.trr""
MP~tre. 1111" f0i
PrP.!'i.-lpnt" r!()
Trihpn~l Rnnerinr rln 'T'·~1,~1h" ~
f> C~tedrátirn c'!<t Fr>C'''lda ,.,,
,.,,
DirPitn cia UnivPr~jr'~de FPC!"''"l
c'!n E-.tar',., r1n R,io dP J"n.o iro '1

nntiP:n p,·e;,jrlPnte. tpn,'!J érn r'1,
Condf~>r:Jçi'ín Nnrinn81 n"~ r r ngr~'"nr.õp~

õn '!'!"'"~i] .
invnln-pt• brilhf"l ,.,..,~
!Ptras .inrí.-lic!ls nuP tom"u Jp--E é cnm

Mfll'Í"''n~

PC!~ 0

de merecido nPstnnue P'n t.M'O
o nafs. n !Tlf'll emi.,.,o.,.,t,, e T'•'"-

11 z~do

amin"o.

(1111")

ft. o J'-lf~1'"1;~tr0 (_.;.,.._

rc.Idn Montf'dônio Beierra de
MenezP.s.
-ONOTA: -- A seguir. '.!.C:c~
o cwun!,mo" oportuna e i'1t"-resEante obm em planuet.> . air-''1.
do mesll',., Mini~tro Ger~l-1..., r~
"'"~'"ll de Mfme~es. autnri7"-'" "
_ b<>rta em r'est8nve po- ~. ~
nên,.ia -Arr"bispo D. ,_
df' 'Rqrr0~ C'lmâra.
João de Deus dos s~nt""
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.; R~. ~st.J,rge,
em terceira eçjição tro e o fim de tôda a vida social",
ampli.p da 1 o trabalhe;> O· CQMU'N.IS. advertindc ..se, em tom enérgico,
MO - Crítica , l)outrinárici, -:do Pro- que no vida sócio-econômico "cumfésso r Ge raldo áezerrd de Menezes. pre se respeitem e promovam a dig..,
·
Re lendo.,o; verifica-se .que.o ·au· nidade !da pessoa humana, a voca~
. Jo ~_;- r:1,ão· ;estudd + o co·m ünismó 'aos
ção. '"regra do homem e o bem da
·.: fra gmentos; · ~studa..O ·como · u'm tq.. . sociedade inteifa" ...
.·do1_t.H1 ific.ddó i? coeso. Não .se fix.a
. Aduz comentários z1 decisivo
Jombér11: · ~·em . porme.no·res ex,tusá.., . con,t~i.buição'. do .S anto Padre Pauln
-=ve is; anres, detém•sé em .temcis .bá· VI, cuja voz se ergue, qual autênti s icos: o ateísmo, mot.er~ali~mo di., .. co luzeiro, a indicar aos povos os
olético· e aspectos econômico-7so- caminhos da Paz e da Justiça, seja
'; cio is..
·· . · .
·. . .
··
na:; memoráveis encíc I i c as E:c cle,i
1
>$ ua crítiCO ··ao con.teúdo s.ubs•
om .suam e Populorum Pr'ogressio,
tonc.i'OI . da dóútrino ' de Ma.rx e con-~ seja no Discurso às Nações Unidas,
ci~a ~· r~ciqa~ exata :e .Ye~·rdó'feit.brrierino · Mensagem aos Padres Conci li q"'
te construtiva~ Tem atingido o.· espí· . 'dores. ~- em outros recentEs pronun .
rito de muitos joverys~ que, origust;io"' ·. ç.iom~ntos.
.
· · . E faz questão de realçar q~, ·
dos sob o signo ·dd· ·violência e do
desordem, : ;se. deixcnm ·em e.mba~r
no ensinamento social da lgreja;i
,·.por ergaÇ~:>so"s . _promessps: ·
,.·:. · contràriqment9 à doutrina marxis
· •- ·. · N_ótá~et p'9ralelo que 0 escd- to, é c;pnstqnte a preocupação de
; to r ~sJabeieée . el:lf:re · à ~:~·dootr.ina S:O• '. não.. :comprqmeter a consci~nciQ do
.i .cio I· càtqlico :· e · o . :~orxistô; . sendo ::·hQmern, seus bens ·espirituais, se~&· .
.odmi rá.'{eli ó ~!a reza ·cóin' que opa ti...
volôres . ~upre_mos.
_
...
sa o~;:· duas :·-concepções . ·do hom~in:
. Ge.raldo Bezerra de Men~zes
. a_ que ~ã? prescinde da sua· din1é~nã? se pertur~a com di:storç0~~-· de!
. sao esp1ntual e o qu~ o · reduz a Ir· cunho derrotista. Nunca foi um
· mites terrenos numá rebelião .aber:.. vencjdo em face da Igreja de sua .
ta.~ CO'."tra Qeús.
comuhis~.o, , .,ali· f~'.)qmoi~ integroU a legião dos ir: ..
ce.rçé::i.do. . :num · ateísmo · sistemático· decTsos e dos ' mestres de prognóstt ~
·. que se traduz ·
:incontida revolto
sombrios~.
contra a presençc{de. Deús é 6·mis.
Demonstra, por outro lado, o
tério çia_ salya!Ção, .:.cqosidet.o p.. ~elr~
gr_apd~zg • do, _pap~L hi.stórico do ·
gi-ãõ, -~. o ·.- t~xto ~ cont.i.liàr ~·):. (:o··
Igreja, pronta sempre _q repudiar t
m,o: ·:"üm· ob~'tá.culo'- à fiberfaÇão · do aenunciar injustiças, désigualdu
homem".
·
~
des, desequi Iíbrios, procurando cofl'
O Concílio não consagrou' o. te~ rigi-los ou eliminá-los na luJo sem
se, intei.ramente i~.cphcebivel, _ .do tréguas pela paz e pelo os.c enção do
silên·c·io e acomodoÇãd em· tôrno do
nqmem. ·Tal esfôrço não se exaure
grande perigo dos · nossos . dias. É riO l;>em estar econômico ou materioport~no reproduzi,~ o póssagem de
cJ.J..:~ º- ·. QÜe t.antp~ ..teima~·_ em redu~ir
G.aud.~um e.t Sp~s; . . . quon.do os . ~e-. / .o papel .d a Mate r Ecclesta. · Est.a nao
fensores de-sta doutrinO. ·(a marxrs-. pode olvidar o bem espiritual, nem
ta) logram alcançar o domÍI1io polí· se perder num unilateralismo me·
tica do Estado, ataaam violentamen~ díocre, qual o apregoado pelos dou~
te.a re.ligião difundindo 'o ateísmo; tr'inadores marxistas, porque o ·tra·
sohretu~o em ni~éria · ~ducc;ltiya~ ~ bolh6 milenar dO lgrejo, em prol de
com o üso de todos 'OS· meios de pres~. homem estende-se à sua "integri'dosão ' que::t~m () · seu-alcance o .poder. de rnater.ial, inteleé:tuole religio~o" .
púbÍicô" {r{ 20). : · · · · · . ' .
·. Coerente, e aí estão Homens e
Cônqúantà ·'p..Otessor de Direito Idéias à Luz dâ Fé e Doutrine Socia ~
. do Trabalho, não se restringiu o CC.. e Direito do Trabalho, o crítico de o
nhec ido jurista . ~. o:fJ.;isskU~ .:Colet1~ C_c.,munismo defende a presença do
vos do Trabalho ·Direito' de Greve
lgrefa rio- mundo, o que hoje soe.m
ao exame da Just•co Social no pla- chanielr diálogo com homens e insti no ~ós ; _re16ções ~er-,tre·,· ttoba1R.adore~ tuições. Esta presença traduz ,..a.lta
e e mprêsâs~ Corihec.e ;êle a extensão · preocupoção: a de servir à pessoa
do problema sob. seus novos asp~ç·_ hi.hnonà.
tos no mundo. mCÍdernO' e· estuda se-.'
.
ri:ame nte o .confr ibuiçâV·:.·•. dci lgre'jcf . · ·O .i·lüstre. pensador catói i co v€rbee~rr prol da ·Justiçq e ·da !e.quldode no.:' ro os doutnnas que reduzem o ho:~lano. de desenvof~menM\ · que; no . ·mem o mero instrumento de produsentido pl_eho, :envolve ~ ta~~ó· -o t>e!" · . ção_ e ~e ca_r.ac.t~Lizam, parÇJ uti Iizarestar ,material · ~ cor:no·· a ·~ elevaç·ao · . nos dos expressoes de Paulo VI -cultdral e morÓl do horríem'- e da ·so~ uma·~ pela "liberdade sem regra";
ciedade.
\
outro, "pela ;-egra sem liberdade"
Nas investigações e'O'r\álise que '(C~r~a ao Presidente das Semanas
empreende, .não fi..~a o ~. ~inistrC? no · Soc1a!~ da França~ 1954) .. Em sum~;
Retum Nov·arum,~dê · Leão Xltl ou .nd . neftl Çl ordem soc1al entregue ao l1-:
Quadragésimo ·:. An~.-~~ ~k). ~~~ ·ou ·: · vre)ô~O. da~ fô~ças econômi,~as: oo
nas .mensagens:soclais de Pto Xll, .· o_rb!.tno capJtaiJsta, nem o alspautéb'ar_a nos. re. f~r,~ ~e"~_cis \ à.~·, p~o.~ .
riO _.d~ . ~mo es~r~t~ra absor_vente,
~ cuor re~~n·;:'.lnr•n ·.
,
,
·
, _,_ ooressora . t()tf'111t::tnf'1- -n c:tlr-\L i t":.o - d ..,
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. . ..
··ao _< conteúdo subs-

toncial . do dóútrino de· Ma:rx ti con-•

ciso > l~ciqo, exota ·:e :ve:rd:O~eif.orrien-

te

no:; mem9ráveis encíclicas "E:ccle$i
am suam e Populorum Pr"ogressio,
seja no Discurso às Nações Unidas,
na ·. Mensogem aos Padres Conciliq"'
· 'dores.. ~- em outros recentEs pronun
·. çi~mentos.
. .
· · . -E faz questão de realçar q~, ·
no ensinamento social da lgreja;i
contràriqment9 à doutrina marxis
to, é constqnte a preocupação de
: não:.~comprqmeter a consci_ê ncio do
:.-hqmer:_n, seus bens· espi rituais, se~&·.
valôres ~upre_mos.
__
...
Ge.raldo Bezerra de Men~zes 11
não se perturba com di;storçôe$.· de
cunho derrotista. Nunca foi um
venCido_ em face da Igreja de sua 11
f~-.)qmois integrou a legião dos in ..
deCTsos e dos ' mestres de prognósti~

construtiva. Tefri atingido o. espí•
rito de muitos jovef;I.S.~ que, ortgus~-io"
dos sob o signo ·dd · violência. e do
desordem, : ;~e . deixbm ·em _.e.mb<l!r
, por ergoÇ.t>so'sj:>romessÇls: .
,.·:·. .
· •- · · Nótávet :o p·a ·ralelo que 6 escd· to·r ~s_tabêleée. e~f:re · à :'<· dootrin<r se•
.li .cio 1
· càtq.lico :· e o :~ :·l'r,lorxistd; sendo
_admirá~el ; ó ~!arézo ·- córn 'que 01:1ati-.
sa ci"S':·duas:. concepções . ·do hom~in:
a que não preScinde da sua · din1en. são espiritual e a qu~·- o · reduz a li·
· mites terrenos num~ . rebelíão .aber:.
ta.: contra Qeús. O comulitsrno, _..alicerça.do. ..~num ·· ateísmo sistematiC:o·
·. que sé traduz :
:incontida revolto
sombrios~.
contra a presençc{ de' Deús é 6 ·mis.
Demonstra, por outro lado, a
tério ~a. sal_y~ão, ..cqosideto 9-. ~etr~
grppd~z9 • do, _ pap~L hi.stó~ico da·
giãõ; ~- o : t~~o ~ -~ónc.i.líàr ~-~: . ço··
Igreja, pronta sempre _q repudiar t
~o: ·:"uni· ob~·táculo ·à fibertação · do
aenunciar injustiças, desigualdu
homem".
·
.,. ~ ·.·
des, desequi Iíbrios, procurando col'l'
O Concílio não consagrou· a te~ rigi-los ou eliminá-los na luJa sem
se, i_ntei.ramente in.cc>ricebivel, _ .do
tréguas pela paz e pela as.c enção de,
silên·c·io e ·acomodoÇão'"em .. tôrno do
nçmem. ·Tal esfôrço não se exaure
grande perigo dos . nossos . dias. é
nO bem estar econômico ou materioport~no reproduzi,~ a passagem de
ÇJ:I,; ~g -. Çjué t_antp~ ..teima~ _ em redu~ir
G_aud~um e.t Sp~s; :_. quan.do os . ~e .. / o popel _d o Mater Eccles1a. · Es~a nao
fensores des•t a aoutrino. ·(a ~ marXIS-. pode olvidar O bem espiritual, nem
ta) logram alcançar o domínio pôlí• se perder num uniloteralismo metico do Estado, ataaom violentomen.,
díocre, qual o apregoado pelos dou"
te.a religião difundindo ·o ateísmo; tdnadores marxistas, porque o ·tra·
sobretuqo ·. em . nidtério ~dUGÇJti~o, ~ bolha mJienar da Igreja, em prol de
cqrr~ o ü?o
todos 'OS· mejps de pres... homem estend€-se_à suo ''integddosão .que :·t~m o ·seu-alcance o - pod~r- de material, intelectual e religio~o~~ .
públ icô11 {ti. 20) . : · · · · · · . : .
.._ Coerente, e aí estão Homens e·
Cónqüanto· · 'pro~essor de Direito
Idéias à Lu.z da Fé e Doutrina Socia t
' do Trabalho, não se restringiu o CC.. e Direito do Trabalho, o crítico de o
nhecido jurista . ~. -.t:i~id~~ ~ColeH~ C_qm.~nismo defende a ptes~nça do
vos do Trabalho e Diretto de Greve
IgreJa n_o. mundo, o que hoJe soe_m
ao expme._da Just•ça .$ocial no pla- chamar diálogo com ho"mens e instino s::iós; _relàções :eriftre· ttabol~adoreS: tuições. Esta presença traduz _. .a_lta
e emprêsôs ~ Corihec;,e ;êle a extensão preocupoção: a de servi r à pessoa
do proble"nia sob seus novos osp~ç·_ hlltnonà ."
tos no mundo mCÍd(nnà' e·.éstuda, se·>' . •. ' ; .
,
ri-a mente o confr ibuiçãó-<,_·dq·, lgrejà·_.
·O .Hüstre_ pensador catói i co v€rbeer:rr pr61 da ·Jüstiço e ·da ;eql.iidode ~ no; ro os doutnnas que reduzem o ho- ..
:~lona de desenvor~men.t6\· que; no . -mem o mero instrumento de produsentido pl_e no, :envolve (tantó· o bem·· ção e ~e caract~rizam, para utilizarestar :mater-ial, · 1 cm;nc}:; a <elevaç-ã o · . nos· ·da·s expressões de Paulo VI _-·
cultdral e morol do homem\ e da so~
uma~ pela "liberdade sem regra";
ciedade.
. ..
outro, "pela regra sem liberdade/!
Nas investigaçõe-s (3 . O"nalise que · ·(C~r~o ao Presidente das Semanas
empreende, .não fi..c:a o·._ Ministro no · Soc1o~s da França, 1954) .. Em suma;
Retum Novar\Jm.:dé ·LeãO..XIil oú .no . ne111 p· ordem social entregue ao li-:
Quadragésimo ~ An..O de Pi_
()· ~I, ' ou ·. · vre· jôgt? das fôrças ~conômicas: oo
nos . mensagens;sociars··de' · Pio ·Xlt, · · o_~b!t.río. capitalista, nem o dispoutéra~a nGS ref~d ~eh_cis \ à_~· ·, P~Ç(l.~ . çie . riO _.g~ _ IJmO es~r~t~ro absor_vente,
~ awr ressonancaa: .'
: ·
. · ., ~ .. opres~oro, totalttana, a servtço da
Ao enfrentar os ternos econônü~' : :''• · .ideofogio comunista, que sacrifica,
co,:....~ ociois demonstro co.tno Joãe
em nome do Estado ou da coletiviXXIII no ,_Máter et ~istrcr· e .:na · ~de, ~á~· só os bens ou direi _tos i~~~.,
Pace~ n :r~rris,. J~r~o~~ e !~tuol-i~o:. :·l.t,J;l:áYe. ~ -~ ~ome~ e dos _gn:!P?S_~~
o magtsterro ponttfrc1o~
-, :
.
tt~~~:JQS,· mos o patrrmonto esEsclarece ·a mogn~fico . l·posíção · · p1Ntuttt· de cadp povo".
. .
dos padres cohcilio~s . v~on:'ente .. :•-Arlte'. .Õ ~~:posta,· ·justificam-se as
empenhados em tor!1<Jr '!'o'~..d1gn~, .. P?lov~os d<? eminente Núncio Aposmals humana e ;: mats .sc,trdárap a ~Vb, -\:--tolk:Oi·ÁQ 1 Brasil D. Umberto Mozzoda do homem. "Rec·o rre 1à \CfJnsfi\i.Ji .-~: · ni, ,-~~-16 3:a '~dição da obro de Geção pastot'icqtsô,brEt, ; ~~,aw-~ :·q . mur.i• : ;. ·:rola)
i!erro. de Menezes: "Pela
do moderr:q., q9 -' ; ·'J~., _
1Voti'CJI10 ·- tet~i* li~ro· O .Comunismo, pude
li, conhecida.. J?()L , ,G9~!~~ ~~ s.,.,,;.;· .O~~f\~,-qu~. h_quye preocu~q~ão ~flâ
documento de .. tranS('er,,d~nto! r~J~,h . .es.dral"ecer dev1damente e a lllz dos
vo, no qual se proclciitta/.cün\_ênfa-.' : -~eii~·rnahientos da Igreja: o verdadeise,__;,
que "o homem é o_.__.:.._
outo ··. '· o cen-_ ro
sentido da filosofia comunista".
..
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~- ministro Geraldo Bezerra de Menezes
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~. realmente, um profundo e erudito estudo
de crhica doutrinária do comunismo, não so·
mente neste pafs, mas em todo o mundo, onde
essa doutrina tem penetrado por força da misti·
ficação intelectual, espargindo . o · verdadeiro
ópio do povo, com a objetivação do materialis·
mo e do atefsmo. Não se trata de insultuosa
ofensiva contra a controvertida filosofia marxis·
ta.

Trabalho erudito de investigação doutrinária,
serenamente realizado, é o que nos apresenta a
excelente monografia do Catedrático de Direito
da Universidade Federal Fluminense e seu benel'l!érito diretor, durante longos anos; eminente
mmistro do Egrégio Tribunal Superior da Justi·
ça do Trabalho, e acatado presidente desse cole·
giado judiciário, que na respectiva organização
recebeu a benemérita influência da sua inteli·
gência, da sua operosidade e da sua notória probidade. Acrescente-se a tudo isso o exato con·
ceito que a seu respeito emitiu, em primorosa
biografia, o ilustre integrante do Ministério
Público Fluminense, e do Conselho Estadual de
Cultura, doutor Edmo Rodrigues Lutterbach,
"HOMEM DE Fi: E APÓSTOLO LEIGO".

"

A primeira edição dessa utilíssima contrioui·
ção para o estudo substancioso do comunismo
internacional surgiu em 1962, numa quadra de
inquietação nacional, assinalada por acomoda·
ções inconcabfveis, quando vivíamos dias dadivosos para os adeptos de Marx, dias de confusão
provocada e perturbação dirigida, conforme sa·
liientou o doutor José Ribeiro Galindo, diretor
do Departamento de Educação Média e Superior do Estado do Rio, referindo-se à terceira
edição, em prefr:io desta agora, em circulação.
Em agradecimento ao exemplar que o autor
ofereceu ao então presidente marechal Castelo
Branco, este anotou:- "~ um meritório traba·
lho de esclarecimento da opinião pública." O
ministro Bezerra de Menezes, escritor e mestre
da Direito de notório saber e de reputação ilibada, teve exatamente a preocupação de elaborar
trabalho de esclarecimento do povo, notadamente o brasileiro
Do honrado e douto mtmstro do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, Luiz Gallotti, foram
estas as palavras, com referência a uma das antecedentes edições:- "Leitura _que me impressionou fortemente, pela limpidez do estilo e profundidade da critica. A admiração que lhe tinha, grande e antiga, tornou-se ainda maior. Seu
escelente livro enriquece as nossas letras e é dos
que se guardf!m com carinho, para consulta."
O general de Exército Lyra Tavares, nosso
embaixador na França, e membrq da Academia
de Letras, assinalou, ao ler-o exemplar de uma
das anteriores edições, "que o livro em apreço,
além de ser uma colaboração construtiva para o
preparo da consciência cfvica do povo, é mais
do que isso, pela felicidade da síntese e pela
autoridade do ministro Geraldo Bezerra de
Menezes e pela sua presença num dos setores da
vida nacional -o do Trabalho, mais sujeito à
deformação das idéias e dos conceitos com que
se pretendeu implantar aqui a luta de classe,
como cal'llinho para a comunização do País".
Esses anotações bastar.; J-ara evidenciar o
mérito do livro.

• DIONYSIO SIL'!EIRA-
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~. realmente, um profundo e erudito estudo
de crhica doutrinária do comunismo, não somente neste pafs, mas em todo o mundo, onde
essa doutrina tem penetrado por força da mistificação intelectual, espargindo . o · verdadeiro
ópio do povo, com a objetivação do materialismo e do atersmo. Não se trata de insultuosa
ofensiva contra a controvertida filosofia marxista.

Trabalho erudito de investigação doutrinária,
serenamente realizado, é o que nos apresenta a
excelente monografia do Catedrático de Direito
da Universidade Federal Fluminense e seu benel!!érlto diretor, durante longos anos; eminente
mmistro do Egrégio Tribunal Superior da Justiça do Trabalho, e acatado presidente desse colegiado judiciário, que na respectiva organização
recebeu a benemérita influência da sua inteligência, da sua operosidade e da sua notória probidade. Acrescante-se a tudo isso o exato conceito que a seu respeito emitiu, em primorosa
biografia, o ilustre integrante do Ministério
Público Fluminense, e do Conselho Estadual de
Cultura, doutor Edmo Rodrigues Lutterbach,
"HOMEM DE F~ E APÓSTOLO LEIGO".

..

A primeira edição dessa utillssima contriouição para o estudo substancioso do comunismo
internacional surgiu em 1962, numa quadra de
inquietação nacional, assinalada por acomodações inconcebfveis, quando vivíamos dias dadivosos para os adeptos de Marx, dias de confusão
provocada e perturbação dirigida, conforme saliientou o doutor José Ribeiro Galindo, diretor
do Departamento de Educação Média e Superior do· Estedo do Rio, referindo-se à terceira
edição, em pref~io desta agora, em circulação.
Em agradecimento ao exemplar que o autor
ofereceu ao então presidente marechal Castelo
Branco, este anotou:-"~ um meritório trabalho de esclarecimento da opinião pública." O
ministro Bezerra de Menezes, escritor e mestre
de Direito de notório saber e de reputação ilibada, teve exatamente a preocupação de elaborar
trabalho de esclarecimento do povo, notadamente o brasileiro
Do honrado e douto mtmstro do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, Luiz Gallotti, foram
estas as palavras, com referência a uma das antecedentes edições:- "Leitura que me impressionou fortemente, pela limpidez do estilo e profundidade da crrtica. A admiração que lhe tinha, grande e antiga, tornou-se ainda maior. Seu
escelente livro enriquece as nossas letras e é dos
que se guardf!m com carinho, para consulta."

t

O general de Exército Lyra Tavares, nosso
embaixador na França, e membrq da Academia
de Letras, assinalou, ao ler-o exemplar de uma
das anteriores edições, "que o livro em apreço,
além de ser uma colaboração construtiva para o
preparo da consciência cfvica do povo, é mais
do que isso, pela felicidade da síntese e pela
autoridade do ministro Geraldo Bezerra de
Menezes e pela sua presença num dos setores da
vida nacional - o do Trabalho, mais sujeito à
deformação das idéias e dos conceitos com que
se pretendeu implantar aqui a luta de classe,
como call'linho para a comunização do País".
Essas anotações bastar.-,
mérito do livro.
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Palha de Aco
'

Monsenhor Leal

Criou~se

na praia de Gragoatá 1 vendo as barcas
e. tmwessarem constantemente a Guanabara, em contras~
te com a inércia de outras, pa~adas no estaleiro próximo. Decidiu-se pela ação, deplorando o conformismo
de tantos, em fu.ce da atual substituição dos valores
espirituais pelos temporais, no campo social
o Ministro Bezerra de Menezes, ex~Secretário da
Educaç ão e Cultura na capital fluminense, onde é ca~
tedrático de Direito do Trabalho. Escreveu um livro de
Crítica Doutrinária;, que já está na quarta edição com
encômios de grandes personalidades nacionais e internacionais. Todos concordam em reconhecer que o trabalho do erudito professor vale como palha de aço parta
remover nódoas ·causadaiS por doutrinas pervertedm.·as.
Está ao corrente das teorais novas, que a pretexto
de :lia.lso agiomamento, querem fazer passar de moda
verdades eternas. ô,:lru·ln ~>n~oio à apostazia: e destrui~
ção dos tesouros sobrenaturais. Mostra ser impossível
solidarizar~se apenas com as soluções sociais apresentaCflas pelos materialistas sem aderir ao ateísmo deles.
Quem vê na criatura humana só a realidalde .·d a matéria.
desconhece a do espírito que lhe dá movimento e imnortância. Reduzido à dimensão social e econômica. o
"
ser humano fica mutilado em sua dignidade por lhe
resusarem direito à vida interior. Chega~se assim à negação de que Deus é criador do homem, acusado astu~ ,___ _ _ __
ciosamente de criar Deus.
É

. A emancipação do homem eliminando Deus, gerou
_ _ _ _ _ ~ t:r:agédia do tempo atual em que quem não está paaecendo, vive sob o influxo do medo de vir a padecer.
Deus há .de ser sempre o vértice de toda escala de valores. Autor da vida, permite a morte na qual não fa~
--
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ramos forjadores de mentiras !a que se refere Jó, no ver~
sículo 4 do capítulo 13. E na chantagem de silenciarem
sobre a morte cuja lembrança ensina a valorizar, a vida,
suscitam como terapêutica o extermínio. Exacerbam~se
o.: espíritos, em ve~ de serem submetidos aos acentos
divinos do amor preg:ado por Cristo. A humanidade caminha para a destruição enquanto não valtar para o
Decálogo.
Pesenvolvendo esses temas em qU!aSe duzentas pá~
ginas, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes deplora
a clientela ingênua constituída pelos que se curvam ao
pregão de frases feitas e ingressam no reino da aliena0ão, julgando ter encontrado o paraíso.
__

__ _ _

Aos jovens que recusam o passado e detestam os
~·etrógrados, adverte não lhes. ficar bem aderir à legião
de papagaios da fraseologia mistificada de mudança de
estruturas, sociedade de colllSumo, socialismo científic6,
l~ta ideológica, forças reacionárias, etc. A história e as
ciências sociais repelem essa fraseologia anacrônica.
Deve cessar o diálogo quando o abuso dialético das pa~
lavras faz quê elas deixem de ser expr~o da verdade
~:Jara se pôrem a serviço de fins utilitários·.
como disse o Ministro da Educação em seu mai'S
recente discurso no Pará, "citando André Maurois aos
f.O ~anos de idade, "guerra de palavras". (Reproduzido
de 'O Liberal" - Belém, .26-XI-1972).
É

..____
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Geraldo B.ezerr e . . ·di~ã de
c<O 'omunismo-Crítica Doutr· nária»·.

........

Diretor em dois períodos. No primeiro, foi responsável pelas mledidas destinadas à incorporação da FaculDesde a minha mocidade, já bem distante, acompa- da:de ao patrimônio a União, quando se transformou
nho as grandes lutas do ilustrado Professor e Ministrq em estabelecimento federal de ensmo; no segundo,
Geraldo Bezerra de Menezes no plano cultural e aplau- mais recente, imprimiu àquela unidade rumos capazes
do o seu patriótico empenho de esclarecer consicências de assegurar condições básicas para o seu ajuste à ree orientar gerações. .
forma universitária.
Na F'aculdade de Direito, após à sua passagem,
A tem das gerações fluminenses, permanece em.
senti os rt(lexos de sua ~pressionante vida universi- pleno exerc1cio do magistério. Foi Secretário de Edutária, repontada de triunfos sucessivos: orador oficial c~.ção e Cultura do Estado do Rio de Janeiro.
e presidente do Centro Acadêmico Evaristo da; Veiga,
Ai está o sumário de sua ~~ulgurante carreira de
orador e um dos fundadores do Diretório Central dos professor, incluídas as atividades a ela vinculadas.
Es~udantes do Estado do Rio de Janeiro, presidente do
Integrou a nova geração de juristas brasileiros qu.~
Centr.o FlumJnense de Estudos Jurídicos, membro fun- participou da elaboraAção- e da respoMabilidade pelo
dador da Academia de Letras dos Universitários Flu- cumprimento do nosso pireito do Trabalho .
m.ipen.ses, vitorioso em concursos de oratória, represen- .
Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento
tante de estudantes em. congressos nacionais e inter- do antigo Distrito Federal, Procurador e último Presinacional e ~ntérprete oficial da turmJa em 1936. quan- den te do Conselho Nacional do Tra:balho, Ivf.inistro e
do colou grau aoi vinte e um anos. Acrescentem-se · os Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Correnumemsos artigos que publicou no "O Grádio e na " Re- gedor Geral da Justiça; do Trabalho no Brasil, é de sua
v~sta" do Centro Acaqêmico.
autoria 0 Decreto-lei n.o 9.797, de outubro de 1946, que
consida-ando todos esses fatos, impressionado com assegurou à Just iça do Trfl.b alho a estrutura até hoje
1,ão agitada vida universitária, em honra ao mérito vigente. Presidiu à Comissão Elaborada do Código Prolembrei-me. já ao deixa;r a Faculdade, de propor a ce~sual do Trabalho,
Inauguração d0 retrato do ex-acadêmico na sede do
A crítica recebeu, encomiàsticamente, seu livro de
··entro. A proposta t:oi aprovada com entusiasmo. Na estréia. "Homens e Idéias à Luz da Fé", que alcancou
:,o!enidade· de inauguração coube ser o orador oficial, a 3.a edição. Assim que publicada, examinei a obra
de cujo di.scurso houve por bem. o ilustre Promotor Pú- a t ravés de artigo estampado em "O SAO GONÇALO'',
blico Dr. Edmo Luterbach transcrever alguns textos 10-5-1942, "O Fluminense", Niterói, 12-7-1942 e revista
1~o seu trabalho intitulado ''A Vida Universitária <le "Vida Nova", Rio, junho 1942.
Ger<::.ldo Bezerra de Menezes", publicada recentem~nte.
Presidente de ent~dades nacionais do apostolado
Ain<;la. unlversitárlo, co~a.gra-ise Geraldo· Bezena leigo, represento.u o Bra:sil em inúmeros conclaves incúl 1J ades no magistério, jamais int errompidas. Cotern acionais, na Itália, nos Estados Unidos, na Argen1no pro essor de História e Português, retoma ao Gi- tina, na Colômbia.
Dominando a lingua "em que Camões chorou no
, i:o~o Bittencourt sUva. em que fizera o curso secun<.\~rio. Obserye-&e que, nas duas m:atéria.s, ;pontificaexíl!o amargo 0 gênio sem ventura e o amor sem brivam, r,e spectivamente, no conhecido educandário, dois lho", é membro e presidente da Academia. Fluminense
ram.os9s mestres: Osc!j.r Przwodowski e Ismael Couti- de Letras e pertence a outras instituições congêneres:
nho.
a Carioca, a sergipana e a Cearense de Letras.
Ministrou as mesmas disciplinas na Faculdade Flu"Pol1ica Sindical Brasileira'' foi o seu segundo ~mlnense de Comércio. E mais: sociologia, no Curso
om que abriu a carreira. de escritor na seara JUvro, c
·
dita a no
Complementar da Faculdade Fluminense de Medicina, r'ld!~ca. Era a primeira monografia 9-ue se e
v .
de 1937 a 1943; NoÇões de Direito e Legisla;ção Social, país sobre direito sindical, e à mesma _P~uco dep~ls ~-e
na Escola de Serviço Social, desde a sua fundação em referia Oliveira Viana em estudo espeClallz~do · A e?o
1945, a . 1916; Direito do Trabalho, na pontfi~icia Univer- ca escrevi artigo de comentário à "PolltlCa SindlCal
. B;asileira" ("0 SAO GONÇALO", 23-5-1943 e "0 Flusidade Católica do Rio de Janeiro.
Por concurso público de títulos e provas, é sua, des- roãnense'', Niterói, 22-6-1943).
de 1953, p. cadeira de Direito do Trabalho da Faculda,
, .
ú.mero)
de e nir.e-ito da Universidade Fluminense, d!l qual foi
(conclui ~~~~-·-· ......
Telêmaco Antunes de Abreu
-1-
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Telêmaco Antunes de Abreu pressão sintética não existe nada mais claro, mais metódico. mais imparcial, mais sereno na apreciação".
(11 - conclusão do n.0 anterior)
.Ampla a sua obra de jurista: "Doutrina. social e DiVeja-se o que, a propósito da obra, escrevem três emireito do Trabalho", "O Direito do Trabalho na Constitui- nentíssimos CardeLis brasileiros: "A vi..:a do Ministro Qe.
ção Brasileira'', "Dissídios Coletivos do Trabalho e Dirrü- raldo Bezerra. de M:enezes tem sido uma constante luta peto de Greve", em 3.a edição, "A s_e gurança Social no Brasil'. la grandeza da Pál ria e glória da Igreja'' (D. Agnelo. RosCom estas produções conquistou renome no país e no si). O autor ''enfrl" nta os problemas mais sérios da Humaestrangeiro, tanto que integra diversas insti-tuições na- nidade com acervc invejável de cultura e com espírito críti.co" (D . Paulo :r 1aristo Arns). "t\ obra é caloro$a defecionais e internacionais de Direito do Trabalho.
A Segurança Social no Brasil'' foi, entre nós, o pri- sa de uma ordem ;oclal fundada na justiça e na liberdemeiro estudo sistem3 tizado de seguridade social, abran- de'' (D. Vicente SI<' lerer).
gendo o nosso sistema público de previdência e ass:sLenA estes, junte-) e o abalisado juízo do Arcebispo Metrocia. Focalisei a obra em artigo que a "Tribtma Gonçalen- politano de Niteró~ D., Antônio de Almeida Moraes Júnior.
se" publicou a 17 de julho de 1961.
uma· glória elo Est: iscopado nacional·: "Pela segunda vez,
Essas considerações preliminares fixando a vida e a com calma e refle::ão, li o admirável tr.a balho "O Comuobra do Ministro Geraldo Bezzera de Menezes, vêm a pro- nismo - Crít;ca Doutrinária", 4.a ed .. de Geraldo Bezerra
pósito da 5.a edição de "O Comunismo - Crítica. Doutri- de Menezes. Creio poder afirmar que o livro oferece uma
nária'', ·que acaba de ser lançada e constitui êxito na bi- síntese clara e pnt:unda dos mais variados aspectos da
bliografia brasileira. As reP.etidas tiragens são uma prova doutrina marxista, acompanhada de uma crítica séria ....
de que o livro já se incorporou ao nosso patrimônio cut- clara. Como situou maravilhosa~ente a figura~ de João
tural.
XXIII cuja ir.t':luência universal os marxistas ·p retenderam
ü trabàlho tipográfico da 5.a edição •~oi elaborádo com usurpar!''
técnica áperfeiçoada e contém uma capa de finíssimo vaO Sena dor José Lindoso impressionou-se. fortemente.,
lor artístico.
A monografia compreende três p~rtes, a. saber: ate- com a leitura dessas páginas: "A obra "O Comunismo -...
ísmo comunista, o materialismo dialético e aspectos eco- Crítica, Doutrinária", 4.a edição, que já integra de mod~
nômicos-sociais, divididas em capítulos. O tema é, pols, destacado a bibliografia do pensamento político brasileifocalizado sob o .prisma religioso, filosét:ico e sócio-eco- ro, representa uma valiosa contribuição para esclarecer a
juventude brasileira sobre o materialismo marxi~ta e equa
nômico. Trata-se de trabalho penetrante e erudito.
Reveste-se de cunho exclusivamente doutrinário,. não ciona. com lucidez, . a posição cristã e democrática ante a.
se perdendo o autor em considerações inúteis ou dia:tribes a teísmà comunista. O País é devedor ao Ministro Geraldo.
ir-justificáveis. Processos primários não servem à discus- Bezerra de Menezes dessa notável contribuição no debat•
são de idéias. Tem sido esta a razão do fracasso de muitos de idéias, iluminado pela Verdade e pela Fé, que representado não só esse livro, mas toda a sua significativa biblioestudos destJnados ao exame do marxismo.
Muitos expressiva a. afinnJação do sociólogo Arthur grafia".
O Prc(essor Gama e Silva. Catedrático da Faculdade dt'l
Rios: "Conforta ler "O Comunismo". onde o assunto F>
Direito de São Paulo, ex-Ministro da Justiça., assim se
tratado com atitude merecida".
Por êsse e outros motivos, a obra causou impacto nos pronuncia: "O Comunismo -Crítica Doutrinária é esplênmeios universitários, como "m~nsagem de esclarecimento', dido trabalho no estilo, na exposição e na critica".
Por tudo. ao ensejo do lançamento da 5:a edição do no~
trazendo luz sobre as concepções cristã e marxista do homeJil e dà sociedade. O catedrático da Faculdade de Direi- táver' estudo . de Geraldo Bezerra de Menezes, é justo que
to Universidade Federal da Bahia, Alexandre . Machado, toos nos congratulemos com o douto publicista, aguerrido
apóstolo da justiça e da fraternidade cristã.
cort~essa categóricamente: "Li e reli o trabalho. Como ex-
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Telêmaco Antunes de Abreu pressão sintética não existe nada mais claro, mais metódico. mais imparcial, mais sereno na apreciação".
conclusão do n.0 anterior)
,Ampla a sua obra de jurista: "Doutrina. social e DiVeja-se o que, a propósito da obra, escrevem. três emireito do Trabalho", "0 Direito do Trabalho na Constitui- nentíssimos Carde~ds brasileiros: "A vi..:a do Ministro Ge·
ção Brasileira'', ''Dissídios Coletivos do Trabalho e Direi- ·raldo Bezerra de lWenezes tem sido uma constante luta peto de Greve", em 3.8 edição, "A s_e gurança Social no Brasil' . la grandeza da Pál ria e glória da Igreja" (D. Agnelo RosCom estas produções conquistou renome no país e no si). O autor "enfrl" 11ta os problemas mais sérios da Humaestrangeiro, tanto que integra diversas instituições na- nidade com acervc invejável de cultura e com espírito crícionais e internacionais de Direito do Trabalho.
ti.co" (D. Paulo :r raristo Arnsl. "A obra é calorosa defeA Segurança Social no Brasil'' foi , entre nós, o pri- sa de uma ordem ;oclal fundada na justiça e na liberdemeiro estudo sistem3 tizado de seguridade social, abran- d.e" (D. Vicente ~ 1erer).
gendo o nosso sistema público de previdência e ass:sLênA estes, junte-' e o abalisado juízo do Arcebispo Metrocia. Focalisei a obra em artigo que a "Triblma Gonçalen- politano de Niteró~ D., Antônio de Almeida Moraes Júnior.
se" publicou a 17 de julho de 1961.
uma· glória do Est: iscopado nacional·: "Pela segunda vez,
Essas considerações preliminares fixando a vida e a com calma e refle:rão, li o admirável trabalho "O Comuobra do Ministro Geraldo Bezzera de Menezes, vêm a pro- nismo - Crít:ca Doutrinária", 4.a ed .. de Geraldo Bezerra
pósito da 5. 8 edição de "0 Comunismo - Crítica. Doutri- de Menezes. Creio poder afirmar que o livro oferece uma
nária", ·que acaba de ser lançada e constitui êxito na bi- síntese clara e pl'(l:unda dos mais variados aspectos da
bliografia brasileira. As rep,e tidas tiragens são uma prova doutrina marxista, acompanhada de uma crítica séria ...
de que o livro já se incorporou ao nosso patrimônio cut- clara. Como situou maravilhosam:ente a figurru de João
tural.
XXIII cuja ir.1~luência universal os marxistas pretenderam
O trabàlho tipográfico da 5.8 edição t:oi elaborado com usurpar!''
técnica áperfeiçoada e contém uma capa de finíssimo vaO Senador José Lindoso impressionou-se. fortemente:,
lor artístico.
A monografia compreende três partes, a saber:
ate·- com a leitura dessas páginas: "A obra "O Comunismo ........
ísmo comunista, o materialismo dialético e aspectos eco- Crítica• Doutrinária", 4. 8 edição, · que já integra de modo.
nômicos-sociais, divididas em capítulos. O tema é, pols, destacado a bibliografia do pensamento político brasileifocalizado sob o .prisma religioso, filosé.:ico e sócio-eco- ro, representa uma valiosa contribuição para esclarecer a
juventude brasileira sobre o materialismo marxiilta e equa
nômico. Trata-se de trabalho penetrante e erudito.
Reveste-se de cunho exclusivamente doutrinário,. não ciona. co'm lucidez, a posição cristã e democrática ante to,
se perdendo o autor em considerações inúteis ou dia:tribes ateísmo comunista. O País é devedor ao Ministro Geraldn.
ir-justificáveis. Processos primários não servem à discus- Bezerra de Menezes dessa notável contribuição no debat•
são de idéias. Tem sido esta a razão do fracasso de muitos de idéias, iluminado pela Verdade e pela Fé, que representado não só esse livro, mas toda a · sua significativa biblioestudos destJnados ao exame do marxismo.
grafia".
Muitos expressiva a. afirmJação do sociólogo Arthur
O Pw:essor Gama e Silva. Catedrático da Faculdade dõ
Rios: ''Conforta ler "0 Comunismo". onde o assunto f>
Direito de São Paulo, ex-Ministro da Justiça., assim se
tratado com atitude merecida".
Por êsse e outros motivos, a obra causou impacto nos pronuncia: "O Comunismo -Crítica Doutrinária é esplênmeios universitários, como "m~nsagem de esclarecimento•, dido trabalho no estilo, na exposição e na crítica".
Por tudo. ao ensejo do lançamento da 5.8 edição do no~
trazendo luz sobre as concepções cristã e marxista do home~ e dà sociedade. O catedrático ·d a Faculdade de Direi- tável · estudo -de Geraldo Bezerra de Menezes, é justo que
to Universidade Federal da Bahia, Alexandre . Machado, toos nos congratulemos com o douto publicista, aguerrido
apóstolo da; justiça e da fraternidade cristã.
cor:t~essa categóricamente: "Li e reli o trabalho. Como ex(11 -
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COMUNISMO -

CRITICA DOUrtmiÃIIA
Segundo o Desemb;&rgfidor CufOI!i
aYle·r Pae,o; Barreto. a obra· do Ministro r'-.P.ralrlo Bezerra de Menezes 6·
tr abalho emi nentemente cvieo. Identicamente. -~ Gen Lyra Tevares, ex-Mi.,.i!;tro do Ex" rcito & Membro da Acer ·
demla ~?ra«ilelra de Letl'als, após louVBK a felicidade da sfntese e a autortd::~de de quem a elaborou. ressalta:
"oelo assunto e pela orlentacão, estt:•
trabaiho já !;&ria uma colaboração
oonstnrtiva para o preparo da cons- ·
da Eoocaçlo e Culfllra, não tem a
nal de Moral e CMsmo, do Ministério
men~ presidente da Comis!>ãh N·aciociência civloa do o~"·'IO· " O a, •t<"r 31 11'?~
pretensão de sllbAAtimar a obra do
Marx, mas, s·knpleNTleflte, numa exPü..
9icão sintétl'ca, comorOWida e lóoica ,
restrTngi-•a aro seu reaf slgntflicado.
MEN.E ZES . . Germtf(l
Mo"'tetfõnlo
Bezerr.a d·e. Comumsmo r. rítlc~
Ooutriná:ria 5a ed'ição. Rio de Janei:r o.
MEC·1NF-FENAME. 1974. 140 p., .. ..

•
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• Geraldo Bezerra de Meneies, magistr·ado c
ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
dedica-se em seu novo livro "O Comunismo ..
Critica Doutrinária" á tarefa didática de reduzir
a suas devidas propon;ões o marx ismo. ins~·
pirador do comunismo. Lançamento da !brasa.
___.I
com aval do MI<~C.
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UM LIVRO EM SEXTA EDIÇÁO E
SEU AUTOR

Luiz Magalhães

O Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes titular de Direito de .Trabalho
da UFF, cujaexistênciaéumapermanente
afirmação· de fé - "a fé' que move montanhas" -publica a sexta edição de seu
livro O Coman.lsmo - Crillca Doatrl·
aárla, numa bem cuidada apresentação
da l)lstitl,lição Brasileira de _Difusão Cultural S.A., IBRASA, em - cooperação com o Ministério da Educação e
Cultura. O ensaio, de cento e setenta
páginas, em papel de boa qualidade e
primorosa encadernação, teve seiJ lan·
çamento em· época crucial da vida política do País, 1962, quando as hordas do
comunismo internacional rondavam as
instituições nacionais e ameaçavam levar
de roldão as tradições brasileiras mais
caras, ausentes, então certos e numerosos corifeus da democracia, que hoje
pontificam em sonoras cantatas em prosa
e verso ao regime "do, pelo e para o
povo" - .o ."povão", como agora o
apelidam, vítima da infrene demagogia
de todas as colorações
outras tantas
latitudes ... Sêrià o caso de indàgar-se por
onde andariam , naquela época conturbada, de sofrimento da população, os
famigerados intérpretes dos anseios
populares, os defe.nsores "estrênuos" da
unidade e da integridade da Pátria em
pe rigo dos postulados da família em
desa gregação e dos cidadãos ameaçados.
O surgimento, naquela oportunidade. da profunda e serena análise do
comunismo, em todas as suas nuanças e
implicações destrutivas, dá a medida da
coragem alicerçada na fé cristã do ilustre
Construtor do Direito do Tnbalho, alteando-se como o paladino da civilização
brasileira, prestes a ser engolfada pelos
fa riseus da democracia vilipendiada,
detern,!inadamente conduzida ao caos,
nos palácios e nas ruas . Bezerra de
Me noc·'· cuja gama de bons sen· iço~ à
ki, à justiça social, à cultura se enrica a
cada dia, ergue-se como ca,·aleiro de escol, espada em riste, desnudando por inteiro m pseudos "salvadores do povo" ,
p uh •TI/ando-lhes a hermenêuti ca pantk : 1
o ~ chav ~es -de-deho . t Juutrina

e

t .. d

O convincente arrawado dos argumentos alinhados pelo autor produziu
e produz os frutos salutares decorrentes
- não o diz . somente um lino em consagradora sexta edição, neste país de
leitores e ledores, mas também a palavra
autorizada de tantos e acataçl(ls represen- .
tantes de todos os setores da vida nacional e . do . mundo internacional, homens públicos e da empresa privada,
das Forças Armadas e do clero, de juristas e professores, de políticos e apollticos
- unânimes em reconhecer no belo
trabalho de Geraldo Bezerra de Menezes
a alta dignidade com que se houve na
abordagem de um tema desafiante, que
preocupa os homens e as nações. Nas três
partes em que dividiu sua obra, Bezerra
de Menezes coloca, lado a lado, palavras,
frases, períodos de conspícuos hermeneutas da doutrina comunista e as suas
próprias palavras. frases e periodos de
cativante cordura, de serena e penetrante
análise, de rebate autêntico, desbaratando, sem ódio, sem contundências panfletárias, cada linha de afirmativa, de
"dogma" doutrinário, dos propagadores
dos inimigos da fé cristã. Nas três partes
do livro - O Ateismo Coman.lsta, O
Materialismo Dialético e Aspectos
Econômicos e Sociais - os próprios
títulos o dizem, nada ficou por discutir,
nada sobrou que suscite dúvidas, nada
deixou de ser exposto esclarecedoramente a quantos estejam imbuídos de sua
condição humana. Resta às autoridades
competentes o dever cívico de fazer distribuir às bibliotecas universitárias, por
exemplo, a obra de Geraldo Bezerra de
Menez':_S.! .P-~.!<!.i~<:_~çã~-<!_~~ J?.oio!.
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O Comun.lsmo - Critica Douulll•rla
é uma vivíssima e sempre atual lição de
bom~combate doutrinário aos Ideais nr·
melhos, fundados nà traição e no en~
godo. Em cada parágrafo de seu ensaio,
Bezerra de Menezes convida cada leitor,
por mais desinteressado, à meditação, a
um eu me de con~c iê noi a . a uma per.n.tl i d.;~i t

\•

r

\til\.lhJ.

.t

d uutnt•a marxis ta, 4ue s.:us seguidor.:'
porfiam por impor aos incautos, aos
d f'~:l\· i ~ arlo~ . ao• tnl n~ ele t0rlo< <'<qua·
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ora recebe livros A'1-a-4'1'iY J

Do inaigoe Dr. G~rsl1o ger.erra de Menezea, cida- ,
.
dao honorário de Adamantina, · recebemos, no iaic1o do
mi•, Ire• exemplares de s1gn1fieotivas obras: • Prteença de
••• Geração> e «Geraldo Bezerra de Meneze1. homf'm
e M • apóatolo le1a., , ~ do proMotC'· llumHJ~iue Làot Roriauea Lutterbach, cComun11mo•, autor~ a do ejlrégio dourinador do Direito do Trabalho no Brasil.
Lemo. las e muito a• apreciamos, Dr. Menezea. E
$luitíuimo 2rato pela lembrança.
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Um livro em sexta edição
e seu autor
e

O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, titular de Direito do Trabalho
da UFF, cuja existência é uma permanente afirmação de fé - ''a fé que
move montanhas" - publica a sexta
edição de seu livro O Comunismo Critica Doutrinária, numa bem cuidada apresentação da Instituição Brasileira de Difusão Cultural S.A., !BRASA,
em cooperação com o Ministério da
Educação e Cultura. O ensaio, de cento e setenta páginas, em papel de boa
qualidade e primorosa encadernação,
teve seu lançamento em época crucial da vida polltica do Pais, 1962,
quando as hordas do comunismo Internacional rondavam as instituiçOes
nacionais e ameaçavam levar de roldão as tradições brasileiras mais caras, ausentes, então, certos e numerosos corifeus da democracia, que
hoje pontificam em sonoras cantatas
em prosa e verso ao regime ''do, pelo
e para o povo" - o "povão", como
agora apelidam, vitima Inerme da lnfrene demagogia de todas as colora-

çOes e outras tantas latitudes. . . Seria
o caso de indagar-se por onde andariam, naquela época conturbada, de
sofrimento da população, os famigerados intérpretes dos anseios populares,
os defensores "estrênuos" da unidade
e da integridade da Pátria em perigo,
dos postulados da famllia em desagregação e dos cidadãos ameaçados.
O surgimento, naquela oportunidade, da profunda e serena análise do
comunismo, em todas as suas nuanças
e implicações destrutivas, dá a medida
da coragem alicerçada na fé cristã do
ilustre Construtor do Direito do Trabalho, que se alteia como o paladino da
civilização brasileira, .prestes a ser enengolfada pelos fariseus da democracia vilipendiada, determinadamente
conduzida ao caos, nos palácios e nas
ruas. Bezerra de Menezes, cuja gama
de bons serviços à lei, à justiça social,
à cultura se enrica a cada-dia, erguese como cavaleiro de escol, espada
em riste, desnudando por inteiro os
pseudos "salvadores do povo", pulverizando-lhes a hermenêutica panfletária, os chavões-de-efeito, a doutrina
maléfica.
O Comunismo Critica Doutrinária é uma vivlssima e sempre atual
lição de bom-combate doutrinário aos
Ideais vermelhos, fundados na traição
e no engodo. Em cada parágrafo de
seu ensaio, Bezerra de Menezes convida cada leitor, por mais desinteressado, à meditação, a um exame de
consciência, a uma percuciente avaliação do problema da doutrina marxista, que seus seguidores porfiam por
Impor aos Incautos, aos desavisados,
aos tolos de todos os quadrantes. O
convincente arrazoado dos argumentos

O Comunismo - Critica Doutrinária - Geraldo Bezerra de
Menezes

alinhados pelo autor produziu e pro·
duz os frutos salutares decorrentes não o diz somente um livro em consagradora sexta edição, neste pais de
leitores e ledores, mas também a palavra autorizada de tantos e acatados
representantes de todos os setores da
vida nacional e do mundo internacio·
nal -, homens públicos e da empresa
privada, das Forças Armadas e do clero, de juristas e professores, de pollticos e apollticos - unânimes em reconhecer no belo trabalho de Geraldo
Bezerra de Menezes a alta dignidade
com que se houve na abordagem de
um tema desafiante, que preocupa os
homens e as nações. Nas três partes
em que dividiu sua obra, Bezerra de
Menezes coloca, lado-a-lado, palavras,
frases, perlodos de consplcuos hermeneutas da doutrina comunista e as
suas próprias palavras, frases e perlodos de cativante cordura, de serena e
penetrante análise, de rebate autêntico, desbaratando, sem ódio, sem contundênclas panfletárias, cada linha de
afirmativa, do ''dogma" doutrinário,
dos propagadores dos Inimigos da fé
cristã. Nas três partes do livro - O
Atelsmo Comunista, o Materialismo
Dialético e Aspectos Econômicos e
Sociais os próprios tltulos o di·
zem, nada ficou por discutir, nada
sobrou que suscite dúvidas, n a d a
deixou de ser exposto esclarecedoramente a quantos estejam imbuldos de
sua condição humana. Resta às auto·
ridades competentes o dever civlco de
fazer distribuir às bibliotecas universitárias, por exemplo, a obra de Geraldo Bezerra de Menezes, para edifl·
cação dos moços.
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I - O COMUNISMO - CR!TICA DOUTRINÁRIA
de Geraldo Bezerra de Menezes
GENERAL DUVAL DE MORAIS E BARROS
Em coedição IBRASA/MEC e já em 6a. edição, temos a oportunidade de ler
a obra bem pensada e bem escrita por quem estudou, viveu e
conhece os
problemas sociais que afligem os que se sentem responsáveis pelo bem co
mum. Como cristãos somos todos responsáveis pela sorte de nossos
seme=
lhantes.
O Dr. Geraldo Monted~nio Bezerra de Menezes
jamais faltou aos compro
missos de ser bom e justo, trazidos do berço, ampliados e fortalecidospela segurança da formação religiosa e cultural.
Bacharel em Direito, Professor catedrático na Universidade Federal Flu
minense e Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o Ministro Bezer
ra de Menezes ê, sem favor, através da ~abedoria de seus julgados e de
seus ensinamentos, um dos criadores do Direito Trabalhista Brasileiro.
Sem escamoteações nem mutilaçÕes, o
livFo em tela condensa, analisa e
critica o materialismo ateu de todas as vertentes, refutando Fuerbach,
Hegel, Darwin, Spencer, Halckel, Engels, Marx, Comte,
convencendo-nos
da insubsistência da ciência sem Deus.
Como homens da verdadeira ciência, faz justiça aos sábios
espiritualis~
ta Kepler, Newton, Descartes, Pasteur, Ampire, Faraday, Marconi e
mui
tos outros.
Sem fazer vistas grossas ãs mazelas da civilização liberal capitalista,
contrapõe-se ã violência, à luta de classes como corretivos das injusti
ças sociais. SÓ a doutrina social da Igreja pode conciliar os interes-ses e aspiraçÕes do proletariado com os das classes
possidentes
pelo
amor cristão.
O Ministro Bezerra de Menezes estã atualizado com o pensamento universal de sua área e a leitura de seu livro ê um banho de ilustração
que
ousamos aconselhar.
Claro, preciso e conciso, o estilo elevado revela a severa dignidade do
magistrado e professor.
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PALHA DE AÇO
MONSENHOR LEAL

O Ministro Geraldo Bezerra
de Menezes criou-se na praia de
Gragoatá, vendo as barcas atravessarem constantemente a Guanabara, em contraste com a inércia de outràs, paradas no estaleiro próximo. Decidiu-se pela
açfo, deplorando o conformismo
de tantos, em face da atual substituiçlo dos valore .. espirituais
pelos temporais.
Ex-Secretário da Educaçfo e
Cultura no Estado do Rio de Janeiro, onde é catedrático de Direito do Trabalho, escreveu um
livro de Crítica Doutrinária, que
já está na sexta ediçfo com encômios de grandes personalidades
nacionais e internacionais. Todos
concordam em reconhecer que o
trabalho do erudito professor
vale como palha de aço para remover nódoas causadas por doutrinas pervertedoras.
Está ao corrente das teorias
novas, q1,1e a pretexto de falso
agiomamento, querem fazer passar de moda verdades a~mas.
dando ensejo à apostazi.a e destruiçio dos tesouros espirituais.
Quem vê na criatura humana só
a realidade da matéria desconhece a do espírito que lhe dá movimento e importância. Reduzido
à dimensio social e econômica, o
ser.humano fica mutilado em sua
dignidade por lhe recusarem direito à vida interior. Chega-se assim à negação de que Deus é
criador do homem, acusado astuciosamente de criar Deus.
A emancipaçfo do homem
eliminando Deus, gerou a tragédia do tempo atual. Deus há de
ser sempre o vértice de to~ escala de valores. Autor da vida,
permite a morte ria qual nio falam os forjadores de mentiras a
que se refere Jó, no versículo 4
do capítulo 13. E na chantagem ·
de silenciarem sobre a morte cuja lembrança ensina a valorizar a
vida, suscitam como terapêutica
o u.termínio. Exacerbam-se os
espíritos, em vez de serem submetidos aos acentos divinos do

amor pregado por Cristo. A humanidade caminha para a destruiçio enquanto nlo voltar para
o Decálogo.
Desenvolvendo esses temas,
o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes deplora a clientela ingênua constituída pelos que se curvam ao pregfo de frases feitas e ·
ingressam no reino da alienaçl'o,
julgando ter encontrado o paraí-

so.
Aos jovens que recusam o
passado, adverte. nlo lhes ficar
bem aderir à legiJ'o de papagaios
da fraseologia rilistificada de mudança de estruturas, socialismo
científico, luta ideológica, forças
reacionárias etc. A história e as
ciências Sociais repelem essa fraseologia anacrônica. Deve cessar
o diálogo quando o abuso dialético das palavras faz que elas deixem de ser expreSsã'o da verdade
para se pôrem a serviço de fins
destrutivos.
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da
Guerra ttevoluctoniria, a dffusão do trabalbo ~c paut ~ pelo seu
S4dto a.s. p~cto ax1o1ôg-tco-. sfntese e fir~De.t• de cone 1to~. cons
ti tu i· ri aed1 da d~ -grande vali a, que V .S. certaGente ospreendcri..
1
5.
Tenho a honra d., inforiaar a··v.s. que uGa cópia do pr~u~tt
oflcio. pela importincfa do assunto, esti sendo r•IIQtUdo ao tx

Sr. Mintstro da (duca~io e Cultora.
~~ oportunidade. apresent.o • V..S .. :orotestoLde' eleV-ada eons 1 der•çi-o.
f'

/
I

I

.I

~J>

:' l
,i

/

--

l

·,'
I I

',

'

.... j

\
'· . ,It

'"'\.
·[

...' ,I

·:

:

' j

..

'· '
~

' .1·. , .,,

;I:

~

. ,.·

'

.

' ' ·.

,.

~

' .

,...

'~

'j

i
~

.

't
l

/

I'
··\·:

-

·.. f,· ..,.'
'
1 '·

.

.~ ;

'

,;i
i

.. t

. I

.

'

'

j'(
;~·

. •'

j

I
.../

'

'

: ..:· ~~~:.i,-"'

,.

•'

:
.)

.",!'

·"'

'\

'V>

92-3

:tl

,...__. . .

_,·

.. .-...--. ...... .f.

i.··. . .

·-"'~

___..... , .. ··---· ............ ..

~

----

~...___

----·

I

l.a · V I,.

SER V IÇO P0BLIC9 FE DERAL .

J

' INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

I

.I

\

I

I
I

I

Guia

I
I

1

J

'l

.. .

l
.l

O IN~TITUTO NACipNAL DO LIVRO i'
I
.

~ ~ ;,

I

emete

·.

~-~~~-~-~----~f&:::::-····-~

I

~

.

.

D'O CUME N TO
OBSERVAÇ0ES
Espécie

' j

Número

I
I

I

I

•;

I
I
I

1
I

'"

'"_ .:..... _________.,.___ ... . . ................................. . .... . . .............. _______ ... ............... ................................-. ~.................................. .......... ................................. ,'
I

I

·····--·-t··;;--·;,r-··-·-···--

..

·'
I

'/'------,-----·-------'"''"' i.

[·

I

I
~. ,

,I

I
1
.)

l
I

!:6-1

_

- _

i
..........:·-------------·
··- -..····----- ................-........ ................. ..................... ...... ..-:_..

_______
.~

...

:

- de i9 ..21...t.

I

). I
I
I

I

------------~

,'"

Por_tador ·

r

..

I~

. -

•,

,_

..

'

:-r~ - -- ~~~--; ·~ :.";

--~-...-.........--~- -------

.....

...

-"?.'"'""'"'""""------~---· - - - - - - - - - ...........................:.............:.......................;::·.::...t ........:···:..·...........-

~j ·. ~=:ii :=~~·

• 1:

r, ... ·•,

·'

t

.

.,

•

'.

·.

J

·~
,,,r ..·!"· t·'
•'
f" ·; ,:J , I

..

,,

'·•I •'

r:·

I

li

!I' ,I·
~ r ·••

r. · ; ~
W -1 J. r t·

. r ) r ~~"

'

::1

..

.,

:,

..

r · ,.
J

I

'

o/

.I

' :·

('J' '

1 -'r •::i

.,
!'

•.• j
I

'·!·'·t '
.·1

t

',.

l , . ·.
-,

-:"

··'I

,I '

'

t: i

,.

l ''I.
I

l

_. ... . _.. ...
. ··"'~"~:,.. . ~ O COLEGIAJJ,J ·.i ~)MC;U
,~---

...

,

_.

~~r&

• '1. .:? -=r,1
d-

.

•

.
\1
·.
s~~V~';C? ~c~~~co f'::~~-í !..!..

Do

;Zt;.

COI~B: SC ! ~·ff:~:\: '.=.' 0 :~r:~

·(~1~.~!,f~ REU'NIJ\0 1PLENAR1!\
DO D!A
1

""''~,;; ..· ~·'""
~.,.~-=::t:::
~ (ATA

...~.~~/OF. o N!!

J
.(

r ,;

2~Z'0j7 2 o

O

. l~

SeC
. , .
7~'"~·•·
.
\o: [7 c, _

v
..

..
.r_,;-.>

/".l~ ~:

- . .j
._./
/.--Ct/--V...{fr..:...-::~ 1;

t ·:

_ ~r..~,..,
1. ~
w -.
-

f·' ... ,~w~.~
• .-.,, ·
tJ

I

'-"'~-!. ~~U---~ - · -·

!'!P.AS!L!A, !>.F.

_25'~

/e

:/i!'r? ~A!O

(a) Diretora do ~nstituto Nacional d o Livro
Almirante Benjamin Sodr~ - MD Presidente da Comiss~o
de Moral e Civismo
Of!cio 437/72-CNMC

Ao
Assunto

Senhor Presidente,

Tenho o prazer de acusar o

rece ~ :i.ment o

do

of!cio · 4 37 /72-CNMC, de 20 o 09.1972, encaminhando a ob.ra O Co
munismo - Cr!tica Doutrinária, de autor ~a do ?rofessor

Mi-

nistro Geraldo MontedBnio Bezerra de Menezes~ recomendada
por essa Egrégia Comiss ão a fim de ser publicada por

e st e

Instituto e difundida pelos estabelecimentos de ensino brasileiroo
~

H

Visando atender a .recomendaçao ora emanada da Comissão de Moral e Civismo, estou anexando c~pia
of!cio paralelamente enviado ~ á F~~dação Nacional

do

do Mat~cl

Escolar (FENk~), auscultand o da possibilidade de

fazermos

uma coedição com o r eferido ~rgão, ta~b~m pertencente ao Mi
nist&rio da Educação e Cultura, que terã como alvo a pub l iN
caçao
da obra em

~

ep ~ grafeo

Cumpre-me esclarecer, · outrossim, que
no
tocante ~ tiragem alvitrada pela Comissão - lOOoOOO exempl~
'd aue
,
res - a mesma d epen d era111! d a d'~ spon~'b'"
~ ~~

" .a
orçamen +
var~

...
nao

s~ do prtprio INL como também da FEN~~.
T~o logo receba resposta daquela Fundaç~o,

transmitirei a VoSa. novos informes sobre o as sunt oo
Na oportun idad~, apresento meus protestos
de elevada estima e sincero apreço.
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Da Dirf2·tora: do · In3-l:iitu·~o }:o.ciona·l
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'

do Livro ·:: .·

Ao ?rof9ssor
Umberto Grande - MD! Dirêtor•Executivo
da F.ENAME
·,- ..·...
~
'
...
•
::'·
.
.
Aszunto: Proposta
de . coedição . ·
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r:stamos anexando ao prosenta uu e.:cemplar da ·
•'

obra O Cormnismo - Cr!ticn Doutr:tn!.r:!.8. , da' ·autoria do prof'es-

..

. sor G·oraldo !•IontedÔnio !3ezorra da Honszes, t-ocomondada pela ~

C'l"ée·ia:
Comissã-.; de Moral e Civismo pa'l:,à G~r ; publicada
..
.

.

por
es;...
.

. te.. Instituto Nacional. do Livro e difundida pelos ,estabeleci: -

t'

•
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'·

m~nt.oa

.
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da · ensino bras.ilairo.

Téndo em vis ta quo nos encontramos praticamonto em . :fi.,.~al . do oxorc:Ccio, com as ·.rorbas já destinadas para
•

#

I

,:'.,

•

:•

'

os Programas do Livro Didn.tico c do·Li:vro Superior, indagamos
c!a PO\?Sibilidac!o da . FBN"A~m e INL

· co~ ditarom \ a ~; Ob1~a . em apreço.

, arcando,· cada qual, com 50%, dos ctÍ.s~os do :bnprc.ssão
f' '.

ter

r.,·

!

.Huito

de ·v.sa. ' sobro

agradecar!anios

l."'OCObe1"

da

-

o Pl."Onunciame n

a con~ulta o.ra í"cita 0 a f'im de- que possamo

nf'orma~ c'!.o~-idame~to

o ilustre

Prosi~~-"nte

da ·-Comi:ODão de- Ho-

.,

ral o Civi siúo, :Almirante- B~njamin Sodré.
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DEPARTAMENTO DE CULTURA
DIVISÃO DE BIBLIOTECAS E OOC'UIIENT-A~..!O
S:CRVI{{O DE BI3LIOTECAS

~

·:· u.·

1?~

,_
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0~~--r:-:---rr-

~~ ·

•
Em, 5/6/1973

OfÍcio nQ 44/ETDB

Dn: Chefe do' Serviço de Bibliotecas
l : Srª· ~lna áre entir~ de Castro Fieueiredo

'·

..
... •

Senhora

Se cret~ria:

De ac ordo com entendimentos mant idos pelo telefone com a
Chefe do Servigo de P~ la ç Ões PÚblica desta Conissão, solicito de Vossa SenhQ
ria a doc. :;.ão de cen (100) exemplares d3. obra 11Ó CO?füi:HS~·íO" (cri t ica. doutrini,
ria) do ProfQ. Geraldo HontedÔnio Bezerra de Henezes.
Esclare~ o que tal doação destina-se a atender ~s necessi-

..

.

'

...

d2des de pesquisa das 16 bibliotecas reeionais que integram a rede do Serviço de Bibliotecas.
'
..provei to a: oportuniâa.de para apresentar os 'pr~testos de ·

.

eleva.ca es tina e consideração.

b~t~ !(h A~ ~P
JUUA

BERN~ ('

.

uJ, e~~
IL:,:ª= .
~L' :'.

J o2

S?~ .

hf

I'~~C-t(
( ~\ lr(L{oT .fle~)

A'X .:":~::':L·!.~ IE CASTRO FIGUEIRP.OO

• :·:. D. S:O::CJETArJ:A GEP.A.L DA COl.fiSSÃO NACIONAL DE 1 10 R~L E CIVISI·IO.
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(/V',;~!c.?~a el-o
(.~ . 6' . l .3 _ / c

q')-3:25
Mod. 02/11
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:MlNI$Tlt~tO DA EDUCAÇÃO

Com~ssão. Nacional

!"

CUL ~URA

de Moral e Civismo

Rio de Janeiro-, 6 de junho de 1973.
I

,

S::::~:l;ora D. Al ayde Juli a BGr !k'tr do
ID . Ch~fe do Serviço de Bi bliote cas
.2:srA

•

Senhora Chefe:
Tenho o prazer de encrnünhar a V. Sa •. cem (100)
(
,
~~:.plares do livro 11CCEUNIEN0 11 - Cr1tica Doutrinaria -do Prof. GeA
.
r a.ldo Hontedonio Bezer r a de Merezes, nos termos dos enter.d:i.mentos m.;n
,
t idos eco a Chefia de Relaçoos Publicas da CN-1C.
AgrOO.eço a gentileza de V. Sa., aproveitar.do a.

-

oportunida:ie para, _ap~esentar os nossos melhor/? c~1p~imentos.

·

·..

úJma.,

f/iv-cu"'/./~~A.. ")

-~15.-~

~ DIVISAO DE E DITOnAÇ~O E MAT[RIAL ESCOLAR
FENAM E/SDE =Em, 03.09. 1973

(..<t

-"\v/

.t~

~

:J

HUMBERTO GRANDE
Diretor-Executivo

~

SERVIÇO POBLICO FEDERAL
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~
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/73

BRASILIA,

~ ' · '· El,t , j.,{)/11/.3

Diretora d.c Institut8 N<.,:::ional do Livr o
Prof. ~·i\1l!be.r-co G:'o.nde - I.:D. Diretor da Fundação
Nacional de Ma terial Escolar.
O Conrunism o - CrÍtica Doutrinária, do Prof. Ministro Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes.

Ao
Assunto

Senhor Diretor,

:~e~· e ·c

na qual v. s~ ~ .
preciação da
2.
·.
bra obte· ·
tu t o.
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Sr . Gire :. ·J r :

Info~m ~~ os

qu e o

tica Doutrin~r ia", f~& ~e ~ ~stJ

J

a xem ~

!an ta
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:J

i ;v, >: e ·n <lista Ne V. Sª .

·'" '" lismo - Cr!

or ' .• . : ·•
c. on !1 ~· -.

escl~

t t amo s

1

'

recimentos sobre um •· ov o p re f áci o par a a '5ª e .. 1 r, '.'

8

5 a 18 existem r e~9:.-ên c ia s e com ent ~r i o s so ~ r a , ,

, .

p a g~na s
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l a res a

8

pre

senta 41) .
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Q_~

,2Ytras

figwa~ ~ mun9~

lu M~nsenhor JOS~ Bo

ecJ.esJ.BS'il ;g:
1

FLORENTINO DE OLIVEIRA, Vigarie de

.

Bezer~

Per·nambttce:
~ l1vr~ O C8munigmo - Critica Doutrintrie ·é excelent~ o
.:; t# cvl:ltT' l. butndo mui to p&r fa.Q{;"rTél'ltAÇtt0 J.rat~e,~tu.;] dP qnant:~~·
~ez c jn: uma infcrmeçao ~egura sobr9 o ss3untoo
Merece ~er di~ul~
,•.;::«,.

·

g~d• ~ r:0nhe~~d,. (Bezerro~, 29=IV~75)"

2" M•nsenher EMILI ANO DE CR ISTO~ ~& J•g& Pesssa, Paraiba:
C~mprcond! se~ c Mir~3trc Gornldo Bezerra de M9nezes um
g!·Pttde arante dEl Fé ( J8~b Pes8wa~ 24=XI=72)"
ba~

3o M6nsenh_,r SEVERINO CAVALCANTE MIRANDA, de Itaba1&ü.a.Meu

~-

c~raç~c

-t:nh~ ap~~téli~es

Para;~ -

de s&cerdoto can~ade~ cem cinquenta anos de t~asenti'..! c~nfertt! inde~~ri·(;Jv~l a• ~ec~ber '"' ~eu

eSl.rtao de felici taçles acompanhncto dG pr0c1•~" li \T8 Q Çom--Wli 6
ll'. = Critica Deutrinár:'-_ª-o O auter tem re~lmente ca~:·.~_sma~i e; l,w·.
S 4~_ Paul~, para confartar almas sace!'dGta~s A defancter a IgreJa
Cattlies ~Itabaiana, 16~XI=72 )
(J

4o C'õnego

.-

.

MA'NUE!. J'kCOME, V!g3::::oi.:> do ~tdnio Na va1·r~ ~ F~:~.::· !i i o~ o

A gr~nd'!l

obra Q Q•Jmunislllo

= Crf ·cd r"H Du'td,l· i YIH•' ~a~ Gt:! ?·1.:.-,~

• - dn Min!strc Garaldc Beze rr~ da Meneze:;"' fnrc. :rai t~ bs~ é.

""'

h

PtH.:r~ ~

'l=XtT -·72~ .-,

n:t~!IQ = C:ritj\,_~C': Dull\.

·Lo-q

.

~~ ~Iu ./'-" C'U-n~ChJ~ \..l w~·.nvil.h~._,;~
',Campo~, Zó~X-70) c

:ligno de ser lide e meaí tado

6o Monsenhor J.!Ff!ft@ eK VAl t UEIRO DINI Z, Vi gório de Santo
E ~tado do Rio de Janeiro:
Rende justa homenngem no douto Profe~:::~!' Ger!lldo Bezgr:rJu
de Menezeso Já conhe~ia a sua cultur~ e espirito ~ombnttvo~
qu~ sempra admi~eio
Paraben~ pela public3ç~c de tão oportuno
t r abalho (Santo Antônio de Páduaj 8-X-72)~

knt8nio de Pádua,
•

7 o Mbnsenhor OV!DIO S IMON ~ Vi gário de sao Fidelis, Estado
do Rio de Janetro:
Se rvi=me de O Comunigmo ~ Crit ica D outrin~ria - na sua
quarta edi ção i med tãtâmente;i1ã primeira reunHio semanal dos
meus congregadvs marianos recomendundo=lhes sua leiturao
O Bra5il ne~essita
batelhado:r.eg da têmnera do autoro
Que se extend3 a obra per todo o ter-ri tório naeio~J.~
e ~U!l lei ttt!"a p!'e~er"!e a mC'ctdad@l b.,.e~'lJ etra do v:trus do cO=
muniamn atGu, que a ~arca e S o Fidelis ~ lü~X~,72}

de

'J

8~

Pa n CIPRIANO ALVAREZ RODRIGUEZ 9 Vigârio de Por cíúncula~
Janeiro~
.
O 11.vro Q Comunismo ~ Cri_ll.ru! Doutri!lár!§h de Geraldo
Bezerra de ~enezes~ ediflc~ e in9t~ui~ Cada dia mais admiro
::~ue~ ext1"•)l"dinárifil:l v:t ,.,tuda~ de cidndt!o e de homem de Fé (Por~

Estado do Rit' de

citm::ml!l~ 14=X1,J7.2~ o

qd ~ 3 3 <I

.::-.

•

.,
r

d
tunou Apre

nçOe seu
Jesus, 10
lOo Peo REYNftTO BREVES, Vigário da ltttriz de Santa T9re·z1.nha, Ba:rra do Pirai, Estado do Rio de Janeiros

Jt.s páginas de .Q Comunismo - Critica Dou.triná!"it.t con~=·
tituem belo trabalhoo Continue o bom Deus derramando sobr&
o autor suns bençllos·, para prestar sempre a nossa Pâtrin
sua preciosa colaboraç«o (Barra do Pi~ai, ZO-X~70)~

ll e Pe o JO~ CARDOSO DA SILVA , da Paróquia de N~ S o ds
Fátima, Duque de Caxias ~ Estado do Riol de Janeiro:
As páginas de o Comuni; mo - Crítica Doutrinária
estfio repletas de valioso~ subsidies, indispensável~ qob~etu=
elo aos qua se dedicam à d ificil1ma tarefa de formar a j uven:~
tude de ho j e, futuro de um amanhã melhor, dentro das verd~
de1:r.os :!)rinf:'Ip-t o~ de tun sad1.o pat~iotismo e clara vis:tc ,.:::::ois~
t a d os graveg problemns que aflige!!! I!IIJill!iJO o :rnund :. !D.r:~
de!'noo Nel8.s podet"iio ~lbe busc~r ~ Ancontrarao, co íJ:' ~;.,&mE-"G.t.... ,
ensinamentos v&l!dos e nc ~sss6rics ao fial descmpienho de
sua miss§o (Du.que de Caxj a<J = 7~1V~75; ,
1

1Z ., F!'et GoMSUHf.'!ffO MA.NDARI!N.I, da Ordem do~ ivii:nimc~:
"? ~·,.
- ~- . ," H ;I 1.~o dr ~·11rdstro G~.:r~~e '3h~- · .,.;4

"'
J

!A

p1 ~. rr' '1. c... ,
neirc~ 12-V-75) ~

da

de
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13o Momsenhor HUBERT BRUENING .. Vte:ãrio Gel"e.l da
Moss ort~

\1~ ...

d

1
4

i"

Diu't~~'::1

Li e meditei Q Comunismo ~ Çr!fi~ Do~trinóri~ d~
eminente cat61t~o, viv~ e atuant6 ~ ~jn stro Geraldo BeZGira
de Menezeso Parabens~
O cont~6do reflet~ ~ conf1~mF o titul~i e vlc~=versa~
Rara habilidade a do auto~ de resp!gar tnntos dep oi mentos~e
j untác-los num s6 jaailo o o Que "nuv...m de testemurlhos"' (Heb ""
12 , l)o Di zer tanto em tao poucag palavras.oo numa ~pocR de
11
i ntlaçlo verbal"'• A r~pli ca ou mimetismo mais perfeito~
da tática da "s9rpentew ainda ~ o P.omunismos menti? ~ E CGJJO
yplgua yu1t decipt = gosta de ser logrado - ~ j;cipiat;r
-vamos lograr o p~vo~ A t~t!ca nao muda. nE at vica do
"pai da ment1ra11 'o De nevo, apoiodot Bata, chibata com a 16~
gic11v o o (Mossor6, 9·~V~75 ) o

l4o Dom ~tie JORDAN , do Instituto Social Morumbi; d g
Slo Paulo Capital:
O fiv.ro Q Comunismo - C~!tlcA poutrJ~éria, de Ge~al~
do Bezerra de Menezes, ê atual, m&is do que nunca o O perigo
está vivoo O mundc ocidental nao acordou, e tenho a impre~=
sao de que nem acordará~ o imediatismo da sociedade de c~n~
sumo obseca qualquer cidadao, at~ os mais res pons~ve!s~ (Sfto
Paulo, ll=V~75)n
~;_-
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16o Cônego JOKO BATISTA TOFFOLi t da Paróquia d~ No Srao
da Gl62aa, de Marilia 9 Estado de sao Paulo:
.
No volume Q kOmunismq = Critica Doutrinária , Geraldo
Bezerra de Menezes procura lançar luzeso Continue que 1s~
to é bemfazer à Humanidade, e quem ilumina participa um pou=
co da luz de Deus (Marilia ~ 23=XI=72) .)
17 o Monsenhor LUIZ DE Go GONÇALVES

o

Cll

Tarumâ ~ Paraná:

.Q. Coma"lismo ~ Cr:íti~á Doutrinãrt& é uma d0-cumentaçao preciosa com a qU&l me congra tulao Parabens ac
escritor pela oportuna i ni ciativa.,... "Repartir o pão"· da
cultura é issoo ~eraldo Bezerra de Menezes estâ vivendo já
há mui to tempo~ grs.ças a Deus~ c e~píri to da Cempanha da
Fraternidade (Marechal Deodcrar. Par-1'1~ 71 25~ II·-75~ "
livrü

l8o h'ei OSÓRIO SILVA (Odilon 8 1-.t.v·a)" O. . F.,

sf.lia:

IV!~~

de Bra·-

~ preciosíssimo o livro Q ~~~ai~~~: ~ Ç~ii1. cu D o~t.~l=
n~riE\ e mui to me aux1liar~ "tas m1.nhris pa"l f>l::~tr-sg fB .. a.~1 ... • c.1 s

Natal __,_, 72) "'
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Critica Doutrindria â~ aut0r1a ae Ce~~la~
Muito apreciei o seu conteudo ê a maneira dt apresent4 ~1o~
agradável e inteligentGo
-rtoata=se de uma exposiçao corajosa<: •Jpo:rotuna e de mui . .
to valor· em face das estruturas varisge«as que se nos apres en~
tam em nossos tempos tao conturbados ~
O livro ~ credor de copiosa aiVUlgnçâ c, de modo pe~
ticular nos ambientes estudantis de n:í.vel supeT' h•!" (T~·"filo
Oton1 9 10·=IV=75) o
20o Monsenhor JOS!! ALVES VILAÇA ~ Vlgâr'tv Gf= ral da Diocssa
de Oliveira 9 Minas Gerais:
Faço votos para quê o excelf- nt~ !j vro Q C·imtmismo =
Critica Doutrinâria 9 do Ministro Geraldo E3zerra de Meneze~ 0
aclare a mente dos brasileir o~, d·'í s':iipando a~ dfívidas de ciU~.-~·
tos· que se deixam iludir· pelo ~ tala~io~os argumentos dos co~
munistas ateus e materialistas~ e alert.g,ndo (• 9 1.-nGautos qu~
se deixam levar· por w e~peran).a de um "'parni::cn' utópico e
irrealizável nesta terra de exilio Pm que vl \Ffj niOd 9 longa do
Senhor o
Há os que se esquecem de qu~ o c~•mun1.amo ateu e mate=
rialista e~maga a pessoa humana com o seu rolo compressor~
arrancanda=lbe a mai s nobre pr9rrogativa qu~ ~la possui: a
liberdade (Oliveira 9 5=V=75)a
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Z2o Peo ARLINDO RUBER~, Vigário Geral da D ~o~f!i-.~ de Frede~·
rico Westpballllea, Rio Grande do Sul:
Tendo liclo muitas obras sobre o ma rx~ ~mc., ,, d ·~vo C"nfes.,.,
sar que nunca encontrara ta o feliz sintese P d~ ·r~·~· t entaçao
tão segura e cristtl como a obra de Geraldo B q zt:~rra de Men~ zes Q Comunismo = Crític~ Doutrinári~o
ko leitor põder=-Se=ia repetir as pa l avra ~ JUe- nosso
primeiro Bispo Do Pedro Fernandes (Sardinha ) es:;l'~VP.U num
prefácio de seu irmtfo lilvaro Gomes (1551 ): "D ir-à"~ qu~ é uma
obra exígua o Estou da acordo quanto a o vol.um!': 'JiH" 4 anorm"-)
na erudiç4o 9 porquanto, se a olhares por dEnt,..,~. r~ -·erá
menos apetec:Lvel que as riquezas de Cre.d ~. Da• · . . p·. t -c.r·
mais util no que escond<e~ do que prome t~ no ft·üntespici o"' "
Oxalá que todos quantos es crev·em a l.:'~tJ ,~a da dou.tr1D.ll
marxista o fizessem com tanta clarivi dên :-·~a e ~eguT'ança co~
mo se constata no volume em apreço P)
Hc:.j ••~, •1tú:l.nd,) a doutn'l na comunista é como uma serra te ira ep1dem1a quE=-• trivnde tcct:-g
os ambientes·, nao e.....xcluida a Igreja~ ganhando sempre Illdt í'res simpatia.,. pela c~guei ra dos homens 9 é bom que s urjam r·1 ~
guras (~apaze. dP a,. dfid f- t' algu.rnc }•.lz para 'j f< r ~•• ~ '-·~
lhos e maus fr uto&~ pois f i ca ~ emp:rA a.tua.t a d.d,.\. r ~ t·nc-ttt. d..
Cristo de que a árvore má ntlo pode produz1r frutc~: b- :n~-: .
Tal é o comunismo, viciado desde a fonte ( Palmtt1nhc 9 29·
I V=75)o
,
,;r

Z3 Moasenhor

HENRIQUE MAGALH«ES, Capel a o da Igr eja da Can.,...
Rio de Janeiro~
Gostei muito do op~sculo Q ComunismQ que, sem favor 9
ê obra grandeo O autor, em 44 t'ginasj enfeixou com habi=
lidade e sabedoria t udo quanto pode orientar a quem deseja
conhecer· a " pes t e dest ruidora" ', a "'nefanda doutrina"· que
ameaça levar o Br a sil à ruina totalo
E é bom que homens do valor do Ministro Geraldo Be=
zerra de Menezes falem com fTa.nqueza 9 contradizendo a opi.,,
nilo dos qU@ afirmam que " perigo comunista ~ fruto da ima=
gi naç4o'''o
Embora tenha l i do muita s di abrura s dos comuni stas 9 es~
~antei=me com o caso Estefan Lutof (pâg o 22) (Ri o de Janeiro$)
6=XII=62) o
&-

del4ria~

Z4o Monsenhor LEAl:

P~ S§. ~ = "0

focalisa

o

Li beral" = Bel~m (Partí)
Comunisaq = Critica Doutrindria0

9

26=XI=72 9
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Reltaioaoa 4o Bra•11 t
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cito o MiDistro Qeral4o Bezerra 4e . . . ..
ncma Y1da deste sempre precioso instrumento de
trabQlho - seu belo livro .2 go"'isr
Qii5~&1..8P~.
p4r1a, , a quinta ed1ç4o (Ri o e ane ro,

fOISk.i
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Z6 o Do ESTEY.«O BITTENCOUR1':
ll· nova obra do Dr o Geraldo

Bezerra de Menezes sobre
Fe11c1taç~es sinceras ao autor pelo trabalho~> Procuremos encher ·
a nossa vida de fadi gas enfprol do Reino de Deus· (9-II-66) o
o comunismo está destinada a f.azer grande bemo
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Z1 o Pe!o eES4R DAINESE·, So J o, ex=Assistente da Contederaç4o Nacional das Congrega~:; Marianas:
J!i·o prel!!laro e sempre a
ado Dr-o Geraldo Bezerra de
Meaezes, agradego muito sensibilizado o exemplar do seu 6ti=
110 trabalho O · bfij smo = Critica Doutrigária, 3ao ecli ç«o,
pedindo a Deus e
encedora e todas as eres1as que aben=
ç6em e f ecundem t4o oportuna e necessária iniciativa apostó =
lica (Rio de Janeiro, 19=III=7l) o
S6 pelo fato de se apresentar em quar ta ediç«o, o livro O Comunismo ~ Critica Doutrinária prova e exalta a ri=
queza e a importância do seu conteudo, al~m de incontuDdi vel
atualidade o ·
Numa· boa em que a poluiçao da dâvida e da inse,urança
en98D8Da os espfritos e extraVia tantas 1ntelil8nciaa, como o aundo precisa de orientaçao doutrinária f irme • ae~

ra& .

'

.

Parabens· e votos cordi ais para que a sua mensagem crista seja ouvida, medi tada e propagada (Rio de Janeiro, 12- X72, Festa de Bossa Senhor a Apar eci da) o

28o Peo PAULO JOSi DE SOUZl i S o J o1.. Assistente ela Pe4eraç«o das CongregaçCes Marianas ae Slo Paulo, ex- Assistente
da CODtederaçlo Nacional das CCoMMez
Li pela t erceira vez Q Comuni smo = Çrítiia ~utri~
.ta, de Ger aldo Bezerra de Menezeso Prabáns maiscos pe~a
58• ediç«oo . Senti que estava l endo um AUTOR , em telW)S de
fundo e de forma (So Paulo, 9-II=75)o
Z9 o Pe o AN'l'ONIO MONTEIRO DA CRJZ 1 So Jo , Assistente da
Contederaçao Nacional das Congregaçoes Mar1anasa
~ corajoso, competente e consciente MiAistro Geraldo
Bezerra qe Menezes 1 a minha admir aça:o pelo seu erudito estu=
do e a minha grat i a«dDel o grande serviço que prestou l Igreja e à P'tria com a sba critica ao Comunismo ateu e intriDse=
camente perverso (Rio de Janeiro, 22=11=75) o

30 o Pe o JOS~ COELHO DE. SOUZI, So J o, kssist ente da Contederaçlo Nacional das Congregaç ~es Marianas:
Dou os parabens ao Ministro Geraldo Bezer r a de Menezes
pela SPagurada edi çê:o do seu magní f ico t r abalho Q Comunismo
e por esse apostol ado da pena ~,tao important e nesta hora em
que vivemos (S. Paulo, ZZ-II ...Ob) o
q: _J 35

....

~·' ~"

autor 4o

-4:,, '

em quarta

projetar 1
e st4 com a ~C!e !t!o lftQ-oo
f'erno nlo prevalecedo
vel, funda&l pc. Boaeo Senhor
ro, 24-X-72)
Pel1a1 to o ce.riosiao alligo Dr o Geraldo Bezerra de
Menezes por seu valioso e oportuno livro O Comun~ao =
«:x-ít1Ia Dautr1Jl4ria, mais uma contribui;~ o e aiêr~ contra
o per go e sempre,_ o comunismo a teut fiagglo que inqUieta
o mundo inteiroo • sua tenac14e4e e const4neia neste bens=
m~rito apostola4oJ alo digm:s do JIJJifll atençlloo .&
quinta edição do maravilhoso trabalho ~ a prova provada de
sua preocu~çao perman6ntê de cbemar e ~tenç~o sobre o ini~
migo diab6lioo que sonha, n!o 4 de ho1e, conquistar para
sempre a nossa querida Patria n Que o Brasil inteiro ouça
sua vo% de ep6stolo 1neans4vel na luta sem tr~gua~ contra
o maior per:tgo que nos ameaça (Ri.o de Janeiro, 2:5=11... 75) .,
t\

32~ Pe o PAN~O DUTR4P. 8o Jo, Assistente da FGderaç~o
das Congr6gaçtses Marianas t1S AraUlcliocesc do Rio de Jansi:!:u ~
Os meus pal.~abentJ ao Dt•. Geraldo Bezerra de Menezes
pelo seu 11wo o ~!un1SDI9
~ftica Doutr~ria o Hoje mais

.,.

do que nunca os ca iêõs· autêD: cos, conveDC\dos de sua mis=
são na hora presentar têm que cOlocar os seus talentos a ser~

Viço da verdade, na aetesa da 1ntell'idacle 4a r~ o
Continue o autor· serv1n4'o c Cristo, a sua Mae e a Igre=
ja, tornando.,.set assill, o ref~
.dor, o orientadt:lr-tt o constru=
tor de novo JIUDdO que es~ a ~urgil' (Rio ele Jane1ro 9 lS=Il=
75),.,
33 o Pe o VA'Lí!RIO ALBERTON t S'. J o, Coordenador da Fe4eraçtl:o
das Congregaçees Marianas de Santa C&tarina1
Jt. qUiDta ediçao ela ug!rltica obra O Comunismo =Cri=

.:t19!. Doutrinárig_, de Geraldo Bezerra de Meneaeshexamina a s=
sunto sempre atüa1, 34 que o cOIIUDismo, no Bras , nao s6
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nao desapareeeu1 mas está mais do que nunca ativo (Porto
klegre, 7=III=7~)o
Capel«es militares

I

,-

.· . ~ .Tf . ·~-·~~:-=-:.ir· ~

1 •••

34~ Peo

~.

JoSE· DE s& GURGEL CepelCo Militar, Footaleza:
Louvo o Ministro Gera:l.do Bezerra de Menezes pelo l a bor
eprimorado de· O CompniS!Qo ! realmente UJia arma prodi gi osa
à~ m!os de quea deseja combater o terrível inimigo de nossa
religiao e da Pãtria (Fortaleza, 2o-I-72) o
o CO!!unift~ critipa Doutrindri! 6 Ull grande livro 9

. .:.

~ ç~ :~~ii;{~i ~·.~ ~,~;/: ... \.
.-::

;. ·

r1eo na sua

essnêia ~ Dêve ser Jllll1US8a4o por todos os bons
9J~

3 56

35o

Peo RiUBENS CERQUEm.t, Capalt!o Militar, Rio de Ja.neil"'o:
J~ estou lendo o livro O Co9t,mp - Crif:t«'n Doutri·.:c
~' gostando imensame~te do cont&Uío e expos:ção de dou=
trlilã'o
A meu vai-·.. o ~..inistro Ge~eldo Beze.l'.ra dllll Menezes to~
muito bem inspi!"ado e~c.l'"~vendo e publicando esta obra tea tem

pos d:tfi ce1s em que est~mos vivendo, em paz eonturbada para
mui tas naçOe:J o O auto!' está de pa,..abP.n~ o Cont:tnuê soc1~::. G
religiosament.~ f&ze:ndc. o bt=Jm ( Rio de J~neiro, 16e~XII=72),

36o F:r~i ERNESTO ZOERP 9 Capelao Mtlita!' dG Bagé 9 Rio
Grande do Sul~
O pre~iogo liv\•o O Comunismo .... Critica Doutrinária
mui to mEl JJftp'~"essionou e ad3.ficcuc. S&udo o brilhante e::w1·i to:e·
e grand® lider cat&li~o de que se orgu~ha o Br-asi~L. Renlmsrt.=te 9 é um hom~!i! dA r~ A apóstolo :teigo que honre a Igreja de
Deus (Bagé 7 20=XII~72) ~
Jf~

PadreQ e !rmt!os , Educaqo_!Q

37 o- Pe o PEDRO VELLOSO. S o J o, Reitor da Pcntifieia Uni ve:r·

sidade Católica do Rio

d~ Janei~~~

oDre

do Menezes per

Que~ o felicita~ ·
Geraldo Bezerra
e~clcre~imento sobre
comun~smoo
Clara €
complete. i
~ obra fará enorme bem, inclus:!. ve a mui tos c& t6=

aua mensagem de

S

o

11COSo

38o Peo LA!RCIO MOURA , S. Jo~ Reitor da Pont1fic1a univer=
s idade Cat6lica do Rio de Janeiroa
Precioso volume sobre o comunismo, que muitn ap~eci~i~
Pasae1=o ao nosso Padre Brentanoi para que tambem possa te~·
o praze~ de leitura tao agradávs ~

39o Irmlo Josg OT«O, Reitor da Pontifícia Univeroidade
Cat ólica do Rio Grande do Sul, do Conselho Federal de Educaçt:to:
A publicaçao O C~ismo de autoria do Ministro Ge=
r aldo Bezerra de Menezea~excelcnte contribuiçao à luta 9
que devia ser g9ne1•alizad.a, contra o grande cancro social
que ameaça tfo terrivelmente o Brasil e a A~rica Latina
( Porto A,.legre~ 24=IX=62 ) o
Em linguagem ela~a e convincente, Geraldo Bezerra ds
Meneses re6ne dados positivos que marcam ao vivo a delet~r ia
4outriaa tantas vezes condenada pela Igre jao O Comunismo =
ÇJifica
trin!ria ê de grande utilidBde para professores
e a UDOA Porto
egre, 27=X=7Z) o

12-35)2

41,

Peo COST« AGUIAR. ex-Reitor- ela Univer~idaci9 Cat5l

de Belo Horizontea
·
.&J>esar dG marav!lhosament~ eoneisa, a Ci!ticl! D@tr:1Jt!Diedo Professor Ge:reldo Bezerra de Menezes comple "
o comunismo em todo~ os seus pontos vita~s, n!c
xando escapar as suas manhas (S o Paulo, 13.,..XIL~·72) '")

de ~~

~-o Pe o FERNANDO BASTOS DE llVIIA t S o J o ~ Diretor da r3=

"SíNTESE" 9 da PUC do Rio de Jenciro:
O opüscmlo O C~m~ismo vem aumentar o g!'and~ dêbi t~
que teD! o póbl:'l.co b:t·a~:J:leJ.rCi (;(JJl •) Professor Geraldo Baza:rrv.
de Menezes (Rio de Janeiro, 18=IX=62) ?
vista

k3'~:. Peo FREDERICO LAUFER 9 Sn J ... , Reitor ác Polo:.t!.f:í ~io

Br~sile iro d~ Reme:
Já fttl. di:reto-r de Congr~~ac;tio e &qu1lGt6i a g:;:oand~
dedi ~çã:o e o amor sincero do Dr " G~r~ldo Beze'!":rs de Mer!'='~,.:l~·

Colégio Pio

pela causa dê Deus ilo Br·ag:tl:)
O novo l:lVI"o o Cornun:tsmo rem em b ca
ri co em conteúdo e bem ep!:esE::nta.doo

44o

hO:':'?."

!!! 1.'Úc-"'d('

Pe " LUIZ G ~ MONNERAI\, S;} ..To:. Re~ to~ do Co~ ~g<; .-. A·t:t· lr~~

te1 de Friburgo 9 e ex=·Re1 t;ot- do Pcf't"'.ficio Co..t~gio Pio Br~,
sileiro ds Ro~:
~a.rabens a Ge:..:'ald.o Bezen:•a doa :Menezes pa:::c. au..::1rt~ ca:

çao de O Comunismo_ Crít1.ca Dout rinária o V~=~e que c e:x.•_•Lu·
lente 11 vro tem tido ampla acei taçio; que Pl:::. t;Ont::tnu.e a :;:;c.
clarecer a opinlC.o ptib11~ (Friburgo~ 16·=X=..(2},
G.,

45o Peo LUIZ PECCI~ So Jo~ Re~tor do Colégio Santo Ir~
cio9 do Rio de Janeiro:
Felicito o Doutor Geraldo Bezerra d~ Meneze~ p9lc p!·~,....
cioso livro, em Uao edíçao, O Comunit1mp = cr-rt:t0a Dout'l7irtã--·
~o ! uma leitura, so me~mo tAmpo que instrutiva s ere.-ique-=eêdora 9 mui to agrada velo lt gent~ começa I§1111 e na o teru ~Hm.,
tade de parar.,
Será r.;olocado na biblioteca do Colégio pera ~ ro·(·tit&,..
çao dos nossos alunos da Doutrina Soe1a1 da Igr~ja~ rormnça o
tao recomendada hoj~ pelos nossos superiores 7 e conhe cimento
da verdadeira fisionomia do comunismo 9 sem o di$farce da ~~c=
paganda (Rio de Jane:i.'i."n, 6,~X=72) ,.,
-

46o Monsenhor GERALDO MAGELA: REIS 91 Reitor do Seminário
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UM EXEMPLO DE CIVISMO
E. B. A.

usando a frase de JAMES SHOTWELL que a "força do átomo é
menor do que a alma humana".
Realmente, em considerando que
para os males do mundo só há um
remédio : AS SAGRADAS ESCRITURAS - o que vale reconhecer:
CRISTO, sentimos que o maior
absurdo da teoria comunista é
guerrear tudo o que for divino.
Desconhecem ou não querem reconhecer que ciência, história, evolução, filosofia e religião, confundem-se •em princípiQ, tendo em
vista a origem comum que as envolve, como frutos que são da mesma árvore, alimentados pela seiva
da vida"- "perene, divina, provinda de TODO". Assim doutrina o
poeta baiano Samuel Nogueira Filho. E tudo isto, juntamente com
a criação, ou, numa palavra só o
UNIVERSO. É o livro al:ierto da
Sabedoria· Universal, fonte de todos conhecimentos, constatado pela
Ciência que não se dessocia do plano espiritual, ao contrário, necessita-lhe ensejando a visão -das coisas simples. É que, na simplicidade, está DEUS. Vejamos os versos do poeta:

Chega-me às mãos o livro "O
COMUNISMO"- Crítica doutrinária . que o Ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES, mui gentilmente, me enviou com uma dedicatória, fruto de sua generosidade
e civismo. Este livro já se encontra em sua quinta edição e, desta
feita, foi impresso pelo Instituto
Nacional do livro, a pedido da Comissão Nacional de Moral e Civismo. Ol:ira que já foi objeto de apreciações e opiniões de diversas autoridades militares, religiosas e civi~edições precedentes, dir-seia !file não mais deveria alguém
trazer considerações, mas, nesta
luta ideológica e pela atualidade
palpável, difundir este trabalho,
parece-me dever de tocfo cidadão
brasileiro. Pela sintese de seus .conceitos, pela· firmeza de seus pensamentos e pelo seu aspecto axiológico principalmente, está a constituir um novo dimensionamento
para esta guerra ideológica provocada pelo marxismo-leninismo.
Com efeito, tudo será pouco para
enfrentar e desmascarar os ardis e
atrocidades do comunismo que tem
pr·ovocado, como já havia observaVejo o céu, o sol, o mar
do o grande Ruy Barbosa, "in
e medito na grandeza:
desse infinito sem par
OBRAS COMPLETAS, vol. XLVI,
pg. 57", o caos. Em suas palavras
ql.le se chama natureza
lapidares vê-se: " comunismo não
é fraternidade; é a inversão do
Un'l livro e DEUS escreveu:
'foi o Universo infinito;
ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens: é a .sua
mas pouca gente entendeu
exterminação mútua. Não arvora. .
aquilo que há nele escrito.
a bandeira do Evangelho:· bane
Quando Carrel escreveu "ESSE
DEUS da alma e das reivindicações
do povo. Não dá trégua à ordem. DESCONHECIDO" - tinha suma
Não conhece a liberdade cristã. razão. É que continua o homem
Dissolveria· a sociedade. Extingui- sendo a grande incógnita e "O
ria a religião. Desumanaria a hu- CONHECE-TE A TI MESMO "ainmanidade. EVERTERIA, SUBVER- da é a· chave para os problemas
TERIA, INVERTERIA a obra do humanos. A filosofia socrát~ca conCriador". Assim, o gênio do maior tida nesta máxima dá a devida didos brasileiros, retrata com preci- mensão humana e à luz de Jesus
são e sapiência o sofisma de KARL Cristo, não incorreríamos em equíMARX e de seus sucessores, que vocos deste jaez. As fls. 49, o autor
faz com que o marxismo vincule a do profícuo livre, colocou como
emancipação '(:!,o homem à elimina- advertência final, o pensamento de
ção de. Deus, como disserta o au- Carlos de Laet "Ou a humanidator insigne deste livro. O ilustre de volta ao Decálogo, ou se esProf. vem ajudando o preparo da marrará na dinamite. Na bomba de
consciência cívica do povo brasi- hidrogênio e, se quiserem, em ouleiro, sem dúvida alguma, daí su- tros instrumentos mais recentes de
gerirmos ao Ministério de Educa- destruição. Essencialmen~e a idéia
ção e Cultura que determine a im- é a mesma".
Que o mito comunista seja despress"ão de maior número possível
desta obra, no sentido de elucidar mascarado como foi nesta obra de
a· opinião pública dos perigos do grande alcance social, pois, sem
comunismo ateu e desumano. O dúvida ele vem se insurgindo vioProfessor Geraldo de Menezes, co- lentamente contra as tradições culmo advertiu no seu prefácio, não turais de nossa civilização. Que outeve a pretensão de subestimar a ·tros livros deste tipo surjam para
obra de MARX, mas também não o bem de nossa juventude, para o
viu razão para superestimá-la. Re- bem do Brasil. São os nossos votos
futou-a de modo contundente, sinceros.
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Prezado amigo
Ministro Gera~do Bezerra de Menezes

Acuso o recebimento de seu preciso livro "O Cam.un:LS.e
Crítica Doutrinária" (MEC -INL/FENAME
- 5A edição - S. PauJ.o-1974) e
....
agradeço a gentileza da r~essa e da dedicat6ria carinhosa e amiga.
Pe~ simplicidade de sua linguagem, pe~a c~areza
de exposição e pe~a objetividade com que trata e desenvolve os diferentes t
mas, e pela accessi bilidade - a obra representa ~: uaa contribuição val
XÁ....o aa ao esc~arecimento de nossa jWI'entude sobre o comun.isme e suas iD
plicações.Isto, s~ contar a opoDtunidade em que aparece e e fato
k subministrar argumentos 'd ecisivos e irrefutáveis aos que se empenhan'
na luta ccm.tra. o marxismo e contra os que de~e se servem para levar
ttJ cabo a dom1 nação mundial..
Pena ~ que o esforço de bona bras~eiros,came este de pre
~o amigo, q,uaae sempre se perca ne envolvimento intelectual de que
~t±mas taãefesas os néssos estudantes~ Para que minha afirmação
e1 nãe pareça gratuita, permita, Ministro, que leTe ao eeu cenheciment
hd"que se :passa em certos aetorea intim.a.mente relacionados cam. e prece
.hd' educatiYo que se desenvolve ne País e que invalida ou nea.traliza ea
~ ei tos de trabalhos c om.o G seu.
Em primeiro lugar, peço sua atenção para a bibliografia exp~
~ta à venda em nessas melhores livrarias. Desejo mesmo citar expressa
mente o exemplo 4a Livraria G~ia, da rua do México nl 2l.t des:tl
:íÃ. Cidade,- onde 80% dos livros expos.t es são marxistas e outros 20c.'
~ eretismo ou de água com açúcar o Ostenta, v.go, a 41 ediçãe
&ira 4a Editora Zahar de "0 Capital" de K. Marx, com larga e
faixa de recomendação, destinada a chamar a atenção .Iste,.ss ccmtall
QWtras ediçies Wa,sUeira.a da citaia editora e de outras, de obras e
querdistas e marxistas de 1tedos es matizes. Como se iate nãe bastas~
.NL h! extensas estantes e pre:teleira.s e numerosos
balcões ocupados J
1
e..o'ml livros i.qmortados, sobretudo da Argentina, todos de doutrina marxiil
"':õv ou com a v:i.são comunista, soviética, ti toista, maoista,
1

~

-

I

'[2-35'1

//}
t"~as

·atas, etc., dos problemas que abordam e expõem.
~ . 1~~
Examinado ccm1. cuidado o fato," e levando em consideraçãe que
N\~
~ um exemplo isolado, pode con.clui:r-se que ·se trata
de
~~:
de divulgação maciça de oam.unism.o, l.evado a cabe, diria·, ; em
termos de "massificação intelectual".
Di.tei a Livraria Gal.axia e a Editora Za.har apenas como exem.pl.o, pois uma pesquisa mesmo superficial. mostrará que este ' e ambiente "intel.ectual." de f'cil acesso de nossas mel.horeiJ· livrarias,~ i.e
que
não escapam., p.e., a Id.vraria Vozes e a Editora Paz e Terrat: manipul.§
dora e difuaeras dos piores venenos de nosso tempo& - o erotismo e
o

'

mar.xism.o:~

•

E o pior de tudo, parece-me, & o tate de' tais editoras teram
franquia aduaneira para a i~ortação do papel que utiliz~ em suas
edições subversivas; - e as l.ivraria.s worte.rea l.ivr•s com•nistas;-ty
de i. custa s!@. diyisa.s a.cumul,adas pele esferco -ª.LbSS brasil.eirts ~ au
];)Odiam ~ apreveita.das m, cp$ea diyersa Wl subye;rsão intelectua]
lll
º-a. reyoluçip cultural, .à. b;rasileira. Aduanas e divisas são assim utilizadas iDÍpuneaente por pessoas e entidades que nada :fizeram para j1mt' las ou produz!-las, contra a. orden estabelecida, pelo mais insidioso/
processo de assas~inios - o envenenamento l.ento e pregressivo de nossa. pobre m.eoidada~·
Nessa ~uventude, nestes antros de subVersão culturali~ não
tem opção& - nada lhe ' mostrado que possa ccmtrarrestar "e> poder des-/
tru.tive da dial.,tioa cc:mnmista" •
Os fatos acima podem concer.rer para a explicação de casos 1!
ment,veis como o da Universidade Plu:minense, de recente ocorrência,·onde
rapazes que,- em. 1.964, teriam apenas l.O a 13 anos e cursavam. ainda
e
ensino de J.A grau, aparecem agora come "omtamina.dos" pelo ?!r\18 subv91
si ve. A realidade, por&n,; ~ que se ·tornaram esquerdistas - agora. de -)
pois da !ievolução (anticam.unista?) de março de 1964 •••
Infelizmente para aessos jevens, htl mais, muito mais •••
NãQ escapa ao caDhecimante do prezado amige o esvaziamento/
1ntelectua1 de nessos melhores centros docentes. Ocm raras e el.ogiosaa
exceçaes, ee catedr!ticos são substituídos por professores nem sempre I
os mais bem qualificados para. a substituição • Este fate gera insatis~
fação e llal. esta1' a:tre es alunos e;~a. de regra' um clima. prop!cio Pi!
ra a agitação •• ~
·
·
• nesaa.s mais conceituadas faculdadest'\ e na pr6pria Fun~
ção Getdl.io Vargas, instalam-se professores pedantes e cheios de sii
transpirando eru.dição por todos . os poros;· exibindo invej,vel. "isençãa 1
na mat~ria" •• ~- :EG. 8era.l, ap6s o lecionamento, fornecem aos alunoa, cada, dia., bibliogratj.a con~ti'1;u.:Íd.a. de mais de 70% de obras marxistas ow
CJ~-3!5S

, 0;

Jv~~

~· ~ .
~

::•

·'

a

ostentação de sua "invuJ.gar eru.dição", estes hcmens se
bem e do mal., e para al&D., mui to a1mn, de toda verdade.
O pobre estudante, quase sempre ma1 for.mado e pessimamente ~
fonnado, mas sempre de espírito desprevenido~' face à "cultura" dos mestres, ao se dirigir às livrarias de nessas cidades, s6 encontra aí a p~
te comprometida da bibliografia fornecida pela c'tedra.

Cria-se, assim, um excelente cal.do de cul. tura para a subversão.
Mas os "isatos" sempre escapam. Funcionam, uns, como PUa tos,
e wtros, como a1gu.&n que prefere situar-se em cima do muro, agu.a.rdando •
~elhor l.utiar e o malhar lado para. pular.
Para não tomar mais tempo do ami.go com tan.tos"casos".~1 desejo I
que tane conhecimento deste fato&
Em nossas faculdades de filosofia, nos cursos de letras.~ ~ a
exemplo do Q,J,la
ocorrera Uia. exames n.aíibul.ares,- nossos professores/
de literatura brasileira somente lecionam 3 ou 4 escritores brasileiroa }
escolhidos entre can.uno-esquerdistas e filo-ccmunistas da safra do nordeA
te. Os alunos de literatura brasileira, futuros professores ~ meeyma ~
~1J>l1pa., ao se licenciarem a ao darem suas aulas, por ccmodidade, por fal
.
ta de tempo ou por" conscientização" , s6 ensinam aos seus alunos de cw:so m~di~- ~autores~ aJ>raQderam ~ facu1dades •••
Fonna-se assim um ciclo vicioso, em que se restringe a riqu!ssi
ma e fecunda p'tria ao curral reduzido da esquerda. militante.
Dos curses de literatura portu~esa saem os professoree de ensi
no m~dio, que vão ensinar aos jovens secundaristas a "literatura" que aprenderam nas faculdades •••
At~ quando isto· ?
Não nos iludamos, Ministro. "Sob a aparência de orde~'sob
a '/
maior prosperidade econÔmica, sob o signo de uma moeda sã,- podem i.avra:xse grandes revoluções. A estas não se chega pela pobreza - que, de outro/
lado,pode ser poderoso auxiliar,- ~ ~ corrqpcão ~ inteligência ~ ~
von.tade" •
Estes não são momentos fáceis. Sabemos que tudo o que leva o si
· naJ. de cul.tura;"' em nossa Pátria, est' compranetide. O teatro e o cinema,,subvencionados pelo MEC, - estão cheios de pornografia e de camunismo.Intenta-se a destruição de nassos costumes e da pr6pria fam!lia brasileira"o'
Endeus8m-se autores e obras voltados a levar a desconfiança aos lares e à
demolição de nossos santuários familiareso lia{ pou.co,- a TV levou ao v:Cdeo
uma novela, baseada am livro de autor oonhecidamente comunista, esctite I

a

-

-

a Fam!lia

can perversiiàde, para acabar com

Brasileira'~'

coriUpção ~ se~ ~ilha d0 erro ou da ignorância. Quande
~ fi1ha do erro,. passa. das id~ias , aos costumes; quando ~filha da ignorância, passa dos oosjilmes às id&
92.,Jt;;6
''A

iK

••
•.#

•

/ ;/}
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•
l
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•

~

primeira
mais tea:!'Í'el . , porque supõe viciada a parte mais nebre
que ~ o pensamento: e procede de uma luz mentirosa que lhe M uma
!alsa segu.ra.nça. A segunda, como :4e1 engendrada nas trevas, traz coa
sigo, pelo menos ;,' a esperança da luz que pode dissip,-la·. "

Entre n6s, por motivos que não atendam à oe.nsciência
DaCiJ
nal, mas aos interesses de pouoos, - reatam-se re1ações dipl~ticas
c(;JD. a Ghina
Canunista, eufem.icamente chamada " continental" ,-à custa
da China Nacionalista, baluarte no Extram.o Oriente da Civilização. A
TV, e mdio e a imprensa, em seus netici~os sobre a gu.erra do VietNa.n,·' referiam-se eu:foricamente às vi t&rias
do norte. O mesmo acaatee..O• ·••s casos do Camboja e do Laos.
oem-se, apressadamente, os governos da
ni.sta.
Estatizam-se 80«J'
~

da

Guin~~issau

Rec~e

e da Angola Canu -

de nossa eccmomiai· numa percentagem bem. pr;§

Yugoslávia•

!re.atro, cinema, mdio, TV, imprensa, escola, faculdade,"1 11-/
vraria,- editoras, pre:ressores, Minist~rio do Exterior, tudo conspira I
contra nosaos jovens, sem qualquer contrapartida. 1: o "mare magnum" dos
vermelhos •• •

I o " oomnnj amo difuso", espallhado por toda parte. Chegamos ~
às vezes, at' a utilizar m'todos, linguagem e argumentos mar.xistas,p~
c•ba. ter o

can.unismo ••• Irris6rio, nãe ?
"Que ' o camunisme difuso? Cremos que se compreenderá m.e-1
lhor cóm um exempl.o. Conta-se que Mao-Tse-Tung perguntou., certa vez, a
seus segu.iderest
...Como fa.ser wn. gato que detesta pimenta, canê-la?
-Pela força, - responderam-lhe.
-Não, redargu.e Ma o; ele a cuspiria.
-Dando-lhe samente pimenta ?
-Tampouco; - ~ poasivel que prefira. morrer de fome a cam.~la
-Cae,· então ?
-Pu1verizando o gate coin pimenta. Volecando pimenta em tude
que o rodeia e em. todos os l.ugares por onde tem-- de passar. Então o ~
to~· que odeia pimenta,~ acabam por lambê-la para retirá-la do corpo E
ca:nendo-a inyoluntariamente; a pimenta penetrará por seua poros, reap:J
:ra.rá pimenta. 11
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Se~

que estamos com mora1 bastante elevaia para reprimir e
prender os estudantes "sublrersivos" - e deixar a situação continuar?
Qual a doutrina pol! tica do Estade :Brasileiro ? Qual a opção
ideol6gica a oferecer à mociüie·, ' nG mcmentc em que ela vai 1iCIJD.8.nde
consciência de seu valor ? Acredito que a Revolução de Março de 1964
no que
diz respeito à sua formação doutrinária, ainda disse ao que/
.
veio.
N6s,' Povo :Brasileiro, e c~ ele a juventude de nossa P'tria~
ficamos a mercê dos expedientes pragmáticos de nossa diplanacia ou das
~

.

.

imprevisã9ies de nossa política interna.
Pensando em tudo isto, ~ que vejo no seu livro um conforte.
às vezes me sinto isolado, co.mo uma cidade sitiada de camunism.o por todos os lados. Será'. que s6 eJt - ou poucos ~- vêem iate?
Pois &, Ministro, Siga em sua luta e eu o acompa.nha.rei·t4 i1.a ,
mjnhaó

Que ~eus o abençoe, por seu livre.
..
Que Deus me ajude em meu esforço pessoal.
~

O amigo

certet~

r-

~tUUtt_1
ANTONIO

7

4/t~tU&~~

BOAVENTIJRA

DR. ANTONIO BOAVENTURA
(DIRETOR COLÉGIO CAMPO GRANDE)
(FALECIMENTO) .

t

A família do Dr. Antonio Boaventura comunica
o seu fàlecimento ocorrido em 1/8/79 e participa para o sepultamento hoje 2/8n9 às 14
horas no Cemitério de Campo Grande.
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Margem. da
Pseudoteologia
da Libertação

Jts~c4~~-

~~JR~
A4 ufa.~ ~ ~98!)

Dom Marcos Barbosa

''A

TENTO às realidades económicas,
sociais e poltticas de nossa época e
seus desa,tios, lute o Povo de Deus,
com desassombro e esptrito evangélico, seriedade e bom senso, realismo e objetividade, pela
causa da justiça e defesa dos pobres. Lute
contra as manifestações do ódio, da violência e
da inJustiça; as condições degradantes de vida
e de trabalho; a indigência, a marginalização e
as de8'1.gualdades socia~; a opressão em suas
tncúUncias sócio-económicas, culturais, poltticas e raciais; afome, a miséria, e a doença; o
desemprego e o analfabetismo; a corrupção, o
seqüestro e o tráfego de drogas. Lute pela
liberdade, dignidade e promoção do homem e
seus direitos fundamentais; pelafraterntdade e
a paz; pelo salário justo e o acesso à propriedade; pela reforma agrária em termos de justiça
social; por hospitais e escolas para o povo;
pelas vitimas das tragédias coletivas; pelo
aprimorament() do Direito do Trabalho e Seguridade Social; por estruturas ou mecanismos
sociais mais justos e mais humanos. Mas faça-o
sem sofismas, sem ambigüidades, sem radicalismos, sem desvios, sem passionalismo estéril e
sem ceder à tentação da vaidade."
Após plantar esta bandeira, que é sua, que
é a nossa, que é a do Papa (e que os adversários
insistem em nos tirar das mãos pretendendo, de
má-fé, ser apenas deles), o professor Geraldo
Bezerra de Menezes, no opúsculo À Margem da
Pseudoteologia da Libertação, enumera uma
longa ladainha de mais de 100 ressalvas, que
começam sempre com a preposição sem. Vamos enumerar e mesmo resumir algumas, uma
vez que não cabem todas em nosso espaço.
Assim propõe-nos ele a luta pela justiça e a
defesa dos pobres, mas sem trair a causa dos
pobres, traindo a causa da Igreja. Sem desprezar a vigorosa admoestação de João Paulo 11,
de que a adaptação da catequese não autoriza
a redução da doutrina nem a escamoteação da
verdade. Sem tolerar que a luta pela justiça e
liberdade do homem, compreendida no sentido
económico e polttico, constitua o aspecto exclusivo e essencial da salvação, o que redundaria
em supor que o Evangelho se reduza a um
Evangelho puramente terrestre. Sem acusar os
defensores da ortodoxia de passividade, indulgência e cumplicidade culpáveis em face das
situações intoleráveis de regimes políticos que
mantêm tais situações.

UTAR, sim, pela justiça e a defesa dos
pobres, mas sem descurar de que a
primeira libertação que se deve proporcionar ao homem é a do mal moral, que se
aninha em seu coração, porque ai está também
a causa do pecado social e de toda estrutura
opressiva. Sem embrenhar-se em interpretações da Sagrada Escritura, derivadas de especulações político-ideológicas contrdrias à in- .
terpretação do Magistério da Igreja. Sem impugnar o valor salvífico da morte de Cristo,
sem apresentar o Filho de Deus como libertador ideologizado e politizado, sem asseverar
que Jesus e os apóstolos foram membros da
classe oprimida. Sem contradizer que o Redentor tenha fundado a Igreja por ato expresso de
sua vontade, de acordo com a categórica O/irmação de Puebla, conjirmando a do Vaticano
11. Sem introduzir separação entre Igreja e
Reino de Deus, numa atitude de deséonjiança
em relação à Igreja institucional, contrapondolhe outra popular, que nasce do povo. Sem
patrocinar o absurdo de uma reinvencão da ·
Igreja, como pretende certo "teólogo" brasileiro . Sem esquecer que não é missão própria da
Igreja impor reformas sociais ou indicar as
modalicj.ades contingentes de sua realização,
mas explicar os princtptos morais que devem
inspirar tais reformas, graças sobretudo à renovação das mentes e à conversão dos corações. Sem estabelecer magistérios paralelos,
debilitando a unidade da Igreja. Sem virar pelo
avessa as pregações homilias, substituindo a
palavra da salvação pelo blá-blá-blá social e
polttico.
Essas ressalvas todas e mais tantas outras,
que não pudemos citar, receberam os aplausos
de 20 Bispos. em carta ao Autor, dos quais
citamos alguns: Dom Pedro Fedalto, Arcebispo
de Curitiba; Dom Vicente Zioni, Arcebispo de
Botucatu; Dom Geraldo Magela Reis, Arcebis.po de Diamantina; Dom Antônio Barbosa, Arcebispo de' Campo Grande; Dom Silvestre Luts
Scandian, Arcebispo de Vitória; Dom Jaime
Coelho, Arcebispo de Maringá; Dom Antõnio
Afonso de Miranda, Bispo de Taubaté; Dom
José Chaves, Bispo de Uruaçu; Dom Edgar
Caricio de Gouvêa, Bispo .de Irecé; Dom Francisco Autregésilo de Mesquita, Bispo de Afogados da Ingazeira.
Muitos outros já ·terão escrito ao meu caro
amigo Geraldo Bezerra de Menezes depois que
estivemos juntos, vindo assim a formar fileiras
ao lado dos que frequentemente se têm manifestado em seus artigos contra a Teologia da
Libertação, como o Cardeal Dom Eugênio .Sales, Dom José Freire Falcão . Dom Luciano
Duarte, Dom José Veloso, Dom Boat,ent
· Klopenburg, Dom Lucas Moreira Neves, e Dom
José Romer.
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Dom JOS.; GONÇALVES DA
COSTA, CSSR, Arcebispo de Nite-

rói :
O pensamento que me ocorreu
ao ll!lradecer o livrinho À Margem
da Pseudo-Teologia da Libertaçlo
não é meu. ~ de pessoa mais idônea e qualificada, um dos grandes
teólogos alemães hodiernos, o bispo de Regensburg, Rudolf Graber:
"Os leigos têm ,por vezes, um faro
da ortodoxia que nos escapa a
nós, sacerdotes. No tempo do arianismo, a reação dos leigos foi mais
vigorosa que a da hierarquia e coagiu
esta a tomar atitude mais enérgica
de repúdio e condenação do erro.
Assim sucedeu em outros momentos decisivos da Igreja".
,
~ confortador vermos um leigo instrufdo na fé mostrar amor de. sassombrado pelo magistl!rio da
Igreja, fundamento da unidade que
Jesus Cristo tanto encareceu (Nite\ rói, 14 de outubro de 19851.
Dom PEDRO FEDALDO, Ar·
cebispo de Curitiba:
Foi com alegria e com entusiasmo que recebi seu substancioso artigo intitulado Á MARGEM DA
PSEUDQ-TEOLOGIA DA LIBER·
TAÇÃO.
Parabéns por este trabalho de fidelidade aos ensinamentos do Magistério da Igreja.
Infelizmente, há hoje teólogos
que se afastam do Magistério da
Igreja, com suas novidades perigo-
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sas.
Muitos, por falta de formaçlo do
Evangelho, da Eclesiologia, do Magistério seguem teorias errôneas como se fossem os ensinamentos teológicos certos.
Fez muito bem de escrever.
Que Deus o ilumine para que
possa continuar com seus escritos
e apresentar a verdadeira teologia
fundamentada na Blblia, retamente
interpretada . pelo Magistério da
Igreja.
J
Com minhas congratulaç&ts, elevo a Deus preces para que tenha longa vida com saúde para proSseguir
nesta sua elevada missão de escritor
católico (Curitiba, 26.8.19851.
Don VICENTE MARCHETTI
ZION I, Arcebispo de Botucatu: :
Acuso o recebimento do- primoroso artigo do Ministro Geraldo
Bezerra de Menezes enfocando um
aspecto curioso dos negativismos
da PSEUDO-TEOLOGIA DA LI·
BERTAÇÃO, e ao mesmo tempo
deixando transparecer, de maneira
translúcida, edificante e comovente
o seu amor à Santa Igreja de De~s
e ao seu extraordinário Chefe, o
Santo Padre (Botuacatu, 3.9.19851.
Dom
GERALDO
MAJELA
REIS, Arcebispo de Diamantina:
Aoreciei muito o belo artigo À
MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA
DA LIBERTAÇÃO. Tema quente,
da atualidade. Oue Deus continue
a inspirar o autor no sentido de produzir sempre obras que venham a
clarear nossos
lncentivo-ol
no sentido de prosseguir como S~NTINELA VIGILANTE pelo Remo
de Deus. (Diamantina, 20.9.19851.

Dom SILVESTRE LUIS SCANDIAN, Arcebispo de Vitória:
Recebi o bonito artigo A PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO,
em defesa da Fé católica.
Se bem desempenhado, o papel
do leigo cristão representa · ~ma
força enorme dentro da Igreja, alcançando camadas sociais que o clero, em geral, não consegue atingir.
Que Deus o ilj mine e o fortaleça
para dar, sempre, o testemunho
da verdade. (Vitória, 22.8.19851.

I

Dom JAYME COELHO, Arcebispo de Maringá:
Agradeço o estudo sobre a "TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO". Louvo t
sua metodologia, sua exposição e sua
dialética. (Maringá, 28.8.19851.
Dom · MANOEL PEDRO DA
CUNHA CINTRA, Bispo Emérito de
Petrópolis:
Agradecendo ao prezado e eminente amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes o brilhante artigo
sobre A PSEUDO-TEOLOGIA DA
LIBERTAÇÃO, , felicita-o sinceramente pelo paciente estudo e oportunas refutações aos inumeráveis
erros daquela suposta teologia. (Petrópolis, 23.8.19851.

!
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Dom FRANCISCO BORJA DO
AMARAL, Bispo Emérito de Taubaté :
Venho agradecer-lhe a remessa do
imponante artigo, de muita atualidade, À MARGEM DA PSEUDOTEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.
Felicito-o por esta nobre atitude, 1
defendendo galhardamente a Santa
Igreja e as suas grandes verdades.
(Taubaté, 13.9.1985).
Dom JOSt EUG!:NIO CORRÊA,
Bispo Emérito de Caratinga:
Recebi o trabalho de Geraldo
Bezerra de Menezes sobre problemas
da Igreja, inclusive Teologia da Libertação.
Admiro e louvo sua calorosa ade ~
são à Igreja e sua doutrina, bem
como seu competente zelo pelas
.boas cau.sas lJuiz de Fora, 16.9.
19851.

Dom FRANCISCO AUSTREG~
SILO DE MESQUITA, Bispo de
Afogados da lngazeira, PE:
Muito obrigado, . prezado Ministro, pela remessa de seu trabalho
sobre A PSEUDO-TEOLOGIA DA
LIBERTAÇÃO.
Realmente é preciso distinguir
· entre a verdadeira Teologia da Li1 bertaÇão, como o fez o documento
da Santa Sé, e as deformadas apre-·
sentações marxistas da Libertação
Cristã (Afogados da lngazeira, 9.9.
\ 19851.
Dom LADISLAU PAZ, Bispo
Emérito de Corumbá :
Recebi o seu trabalho sob o
tftulo À MARGEM DA PSEUDO- .
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO SEU DESPREZO PELA PUREZA
DA F!:. Parabéns e votos que continue sendo sentinela alerta da Santa Igreja, sempre ·pronta para protestar contra quem quer que seja
que ouse tocar nos intàngfveis do!i~
nias. da Santa Igreja. Como Bispo 1r
católico, estou e estarei sempre
com o Papa, mestre infalível da
Verdade; prefiro errar com ele , se .
é que pode errar assistido pelo Espírito Santo, que acertar (7) com
esse grupo de pseudos. reformado- IJ
.res, que têm a petuláncia de quererem acabar com a Igreja de Nosso
Senhor Jesus Cristo (Pindamonhangaba, 18.9.19851.

Dom EDGAR CARfCIO DE
GOUV!:A, Bispo de lrecê, BA:
Muito grato pelo jornal "UNIDADE'' com 0 substancioso artigo À
Dom ANTONIO AFONSO DE
MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA
MIRANDA, Bispo de Taubaté:..
DA LIBERTAÇÃO.
0
Li, e sinceramente aJ>rec1e1,
Graças a Deus muitas vozes esDom LUIZ GONZAGA DA
trabalho do Dr. Gerald? Beze~ra de
tio se levantando em defesa do ViCUNHA MARELIM, C.M., Bispo
Menezes sobre a teo!~ll d!l hbert~-~ gário de Cristo e da autêntica ação
Emérito de Caxias do Maranhlo:
çlo. Ele revela clanvu:Mnc1~, erudl
pelos pobres. Deus está presente
Recebi
artigo À MARGEM
0
çlo, conheciment~s teol_ó~ICOS, aem sua Igreja e com ela permaneDA PSEUDO-TEOLOGIA
D~ LIpar-de fidelidade 1ncond1c1onal ao
cenl até 0 fim dos tempos. (lrec::ê,
BERTAÇÃO, publicada no jornal
Magistério. Foi um grito_ de fé que
, . J "UNIDADE". Achei-o magistral.
28 _8 _19851.
se elevou no a~undo l~1go, o que
·
Admirei a extenslo da cultura de
me conforta no meu pastoreio
Dom ERNESTO DE PA~
·'3eraldo Bezerra de Menezes em ~____..~--~
(Taubaté, 9.9.19851.
Bispo Emérito de Piracicaba:
· suntos religi~ de Sagrada EscrituAcuso recebido o abalisado tra- \ ra de documentos dos Papas, do
~nc(lio Ecumênico etc., assim como
Dom ELISEU SIM0ES MENDES, balho À MARGEM DA PSEUDOBispo Emérito de Campo Mou- TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO a precislo com que soube pesar os
rlo-PR:
SEU DESPREZO PELA PUREZA
desvios da pseudo-teologia de liberAgradeço ao Minlstro Geraldo
DA F~. Li-o com toda atençãO e
tação e de outro~ erro~, ~ perv_erBezerra de Menezes a remessa de
achei-o de grande valia para os estem a si doutnna cnsta,_ especialseu magnffico estudo sobre A PSEU- tudiosos do assunto e adificante
mente com relaç§o ê Igreja e ê sa00-TEOLOGIA ~A LI~ERTAÇÃO.
paraosfiéis.
.
grada hierar~ia, ~articularmente o
Essa corrente hbertána está_ .•Felicito-o por mais esta vahosa
Papa. Catóhgos le1gos co~o o ~meendo muito joio na seara d1vma ( contribuição para 0 estudo da sã
tor são o tesouro da IgreJa. IR1o,
para estabelecer
confuslo
noscom
es- ·•
,::IS:ão:::P.:_au:
· :lo::·.:_2:._:4_::.9:,;·,;,;19:.;8:.;5:.;.1_
.
pfritos
e tirar a fé
ou acabar
ela no coraçlo de nossa gente.
~
Louvo e 'enalteço essa valiosa
contribuiçlo, esclarecendo e doutrinando com mais de 100 (ceml
- sem. Sem uma teologia de 1
conotaç§o marxista ,sem uma teol~
gia que não admita as verdades pnmordiais basilares da nossa fé, sem
confundir a cidade de Deus com
a folia dos homens.
Vou difundir o trabalho (Feira
de Santana, 15.9.19851.

~te:;o;.:log:;:ia::,.

Dom JOS.; LÁZARO NEVES,
M., Bispo Emérito de Assis, SP:
Recebi o trabalho À MARGEM
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LI.'
BERTAÇÃO. Como sempre, só
tenho que felicitar o Dr. Geraldo
~ Bezerra de Menezes pela clareza e
!firmeza de sua fé. Admirei parti/cularrnente o vasto
que tem das causas d!l fé e da Igreja
e 0 bom exemplo que esté deixando,
e que certamente lhe atrae numerosas bênçãos de Deus. (Assis, 14.9.
Dom
ANTONIO
BARBOSA,
19851.
SOB, Arcebispo de Campo Grande:
Venho agradecer ao prezado ami.Dom JOS~ CHAVES, Bispo de
go professor Geraldo Bezerra de Me- Uruaçu, GO:.
.
nezes a atenção de enviar-me o
Li com gosto o substancioso
exemplar de "UNIDADE" com seu f artigo À MARGEM DA PSEUDO.lúcido e vigoroso artigo sobre a chaTEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO mada TEOLOGIA DA LIBERTASEU DESPREZO PELA PUREZA
ÇÃO (Campo Grande, 24.8.19851. 1
DA F!:. Vamos aceleradamente o so-

horizont~s.

cial sobrepor-se ao religioso. Que
descambada, meu Deus.
Continue, Dr. Geraldo, a escre
ver, a defender a Santa Mie Igreja,
como bom filho. Ponha mesmo os
seus ricos talentos a serviço do Reino. (Uruaçu, 19.9.19851.

c.
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Na edição de novembro
último, "UNIDADE" publicou
a opinião de representantes da
Episcopado, acerca do trabalho
do nosso assíduo colaborador, a
saber, os Arcebispos D. José
Gonçalves da Costa, de Niterói;
Pedro Fedalto, de Curitiba; D.
Vicente Marchetti Zioni, de Botucatu; D. Geraldo Majela Reis,
de Diamantina; O. Antonio Barbosa, SOB, de Campo Grande;
Ó. Silvestre Luis Scandian,
de Vitória ; D. Jaime Coelho,
de Maringá; e os Bispos: D.
Manoel Pedro da Cunha Cintra,
Emérito de Petrópolis; D. Antônio Afonso de Miranda, de
Taubaté; D. Eliseu Simões Mendes, Emérito de Campo Mourão, PR; D. José Lázaro Neves,
C. M., Emérito de Assis; D.
José Chaves, de Uruaçu, GO;
D. Francisco Borja do Amaral,
Emérito de Taubaté; D. José
Eugênio Correâ, Emérito de
Caratinga D: Edg_ar Carícia de
Gouvêa, de lrecê, BA; D. Ernesto de Paula, Emérito de· Piracicaba; D. Francisco Austregésilo de Mesquita, de Afogad.os da
lngazeira, PE; D. Ladislau Paz,
Emérito de Corumbá; D. Luiz
Gonzaga da Cunha Marelin, C.
M., Emérito deCaxias do Mara_nhão.
Novos pronunciamentos significativos recebeu o Dr. Geraldo
Bezerra de Menezes pela publi·cação do estudo crítico sobre

Peço a Deus que o abençoe para
que continue portando a bandeira
em favor dos pobres, mas sem
trair a limpidez da doutrina da
Igreja. (Juiz de. Fora, 14.11.1985).
Dom GERALDO DE PROENÇA
SIGAUD, S.V.D., Arcebispo Emérito de Diamantina:
Agradeço o envio do seu trabalho À MARGEM DA PSEUDOTEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.
S~as ponderações são justas e
mostram a oue abismos teológicos
e _pastorais levam os a~ teres da falsa/
teologia da libertação. Continue
em seu apostolado de dar testemunho da verdade (Belo Horizonte, 12.10.1985).

Já havia lido o artigo de Dom
Marcos Barbosa À MARGEM DA
PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, .quando recebi a oferta do
seu precioso estudo.
Revelando conhecimento do assunto e, o que é de mais importan-~
cia, fidelidade à ortodoxia da fé,
o autor acaba de dar um bonito
exemplo de amor à verdade.
Deus o 'tenha sempre assim, em
sua graça e Paz (Valença, 29.19.
1985).
Dom JOSIÔ COSTA CAMPOS,
Bispo de Divin6polis, MG:
Acabo de ler com interesse sua
publicação À MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO. \
Admirei sua acuidade mental e sua
perspicácia em assinalar os pontos
em que os teblogos incidem em falhas ou até erros em suas eiocubrâções teológicas, Felicito-o pela J
importância de seu estudo baseado
em documentos do Magistério e até
mesmo alocuções bem recentes de .
João Paulo 11 (Divin6polis, 17.10. i

Dom EDWALDO GONÇALVES
DO AMARAL, A~eb~pleiy de
~- de Parna(ba, iau :
Tenho recebido com grande
prazer seus substanciosos e bem fundamentados trabalhs sobretudo os
dois últimos ' HOMENS E IDIÕIAS
À LUZ DA F~. 4~ ed., e agora
PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBER19~5).
TAÇÃO' Apoio e louvo seu estar- r
ço iluminado pela fé e quero ped!r- /
lhe que continue a nos brindar com
Dom GERALDO DE ÁVILA,
suas vigorosas afirmações de fideBispo Auxiliar e Vigário-Geral da
lidade à Cátedra de Pedro (Parba(Arquidiocese de Bresma:
ba, 15.10.1985).
Envio parabéns a Geraldo Bezerra de Menezes por estes oportunos esclarecimentos a favor da puDom JOSIÔ FERNANDES VEreza da fé. O autor de À MARGEM
LOSO, Bispo de Petrbpolis:
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIRecebi com satisfação seu bem
. BERTAÇÃO está ensinando a matrabalhado opúsculo À MARGEM
neira cat61ica de libertar os poDA PESUDO-TEOLOGIA DA LI-bres (Brasnia, 29.10.19851 .
BERTAÇÃO. Seus mais de cem
"sem" constituem outres tantas
Dom MIGUEL D'AVERSA, Bispo
sugestões de reflexio indicações de
de Humaitâ, AM :
desvios ideol6gicos que afetam e
Parabéns pelo trabalho PSEUDOinfetam o que . deveria ser uma luTEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.
minosa Teologia: a da Libertaçio,
Uno-me aos vinte colegas no episentendida na sua riqueza de Recopado enumerados e elencados por
IA Pseudo-Teologia da Liberta- denção, e não rebaixada a meros
Dom Marcos e aos outros que sem
pruridos novidadeiros.
Ção. Ei-los:
dúvida lhe escreveram.
Que Deus lhe recompense por
Devemos ser batalhadores na dealinhar em Jão poucas páginas tão
fesa da verdade: "somente a verdaatilados e preciosos "alertas" (Pede nos libertará". Não tenho o dom
A Pseudo-Teologia da Liberta- trbpolis, 25.10.19851.
de escrever, mas associo-me àqueles
ção. Ei-los:
que escrevem e falam em favor da Fé.
Dom
JOSIÔ
NICOMEDES
GROS\~
Continue, Dr. Geraldo, e fique
SI, Bispo de Bom Jesus da Lapa,
Cardeal Dom AGNELO ROSSI,
sabendo que não está sozinho.
BA:
Presidente da Administração do PaDeus está conosco (Humaitâ,
Recebi o folheto dll autoria de
trimônio da Sé Apostblica:
6.11.1.985).
Geraldo Bezerra de Menezes denoMeu caro Ministro Geraldo Be- minado À MARGEM DA PSEUDO·
zerra de .M_enezes.
Dom JOS~ MELHADO CAMTEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, reAcabo de receber seu opúscu- produção do artigo estampado em
POS, Bispo Emérito de Sorocaba:
lo À MARGEM DA PSEUDO- "UNIDADE". Li-o todo e gostei
Tenho em mãos seu valioso e
TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO meritbrio trabalho sobre A PSEUda argumentação usada, cujo resumo
' SEU DESPREZO PELA PUREZA é lutar pela defesa dos direitos huDO-TEOLOGIA
DA
LIBERTA1DA F~ e felicito-o pela dissertação. manos sem ferir a pureza da fé
ÇÃO. Jà havia lido o comentário
no sentido de que devemos cum- (Bom Jesus da Lapa, 4.11.1985).
de Dom MarcoS Barbosa, que jà é
prir nosso dever social, como seguiuma recomendação de incontestádores de Cristo, "sem sofismas, sem
vel valor critico. (Tatuí, 29.10.
Dom AMAURY CASTANHO,
ambiguidades, sem radicalismos, sem Bispo dli Valença, RJ :
1985).
desvios, sem passionalismo estéril e
sem ceder à tentação da vaidade".
Parabéns por mais de cem "sem"
(Vaticano, 15-11-1985).

!

Dom RUBENS AUGUSTO DE
SOUZA ESPfNOLA, Bispo eleito de
Paranavai, PR, Bispo-Auxiliar de
Bom Jesus de Montes Belos, GO:
Quero me congratular com À
MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA
DA LIBERTAÇÃO' uma composição pacienciosa, erudita e interessante, do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, leigo lutador por uma Igreja
livre, mas fiel. Aqui procuro colocar
o povo em contacto com a sll doutrina (São Luis de Montes Belos,
25.10.1985).
Dom CRISTIANO DE ARAUJO
PENA, Bispo Emérito de Divinbpolis:
Venho agradecer-lhe a remessa
de seu útlimo trabalho: À MARGEM
DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO' Edifica-me muito seu
empenho em colocar-se a serviço da
Fé. Compreende bem a necessidade
de não apenas viver individualmente a doutrina de Cristo, mas também
de transmiti-la i!OS outros. O prezado Irmão quer sempre ser ap6stolo,
deseja cada vez mais anunciar Cristo aos homens. Deus o conserve
nestas santas disposições. (Belo Horizonte, 31.1 0.1985).

'

.

Dom JUVENAL RORIZ, CSSR,
Arcebispo de Juiz de Fora:
Venho agradecer o opúsculo que
me mandou com as inúmeras ressalvas sobre a PSEUDO-TEOLOGIA
DA LIBERTAÇÃO. Quero parabenizàlo, pois foi muito feliz na colo~ação do .terna.
'

I
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Dom
URBANO
JOS~
ALGA VER, . Bispo de Passo Fundo, RS:
Li com muita atenção o trabalho de Geraldo Bezerra de Menezes
À MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO,visto ter
sido elaborado com grande amor
( a Cristo e à Igreja. Meu posicionamento está em perfeita harmonia
com o documento da Santa - Sé:
Alguns Aspectos da Teologia da l -- - -- Libertação (Passo Fundo, 23.10.
1985).
Dom JOSIÕ MÁRIO STROHER,
Bispo Auxiliar de Porto Alegre:
.
Agradeço-lhe o trabaho sobre
a PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO.
Precisamos de homens fortes e
decididos em busca de uma verdadeira libertação, a partir de Jesus
Cristo (Porto Alegre, set. 1985).

l

Dom DANIEL TOMASELLA,
OFM, Bispo de Maríla :
Voltando da Europa, encontrei
o seu último mimo - o opúsculo
À MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
Fico-lhe muito agraqecido e
peço a Deus faça frutificar os seus
esforços pela defesa da fé genuína
e pura. (MarHia, 19.11 .1985).

l
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Cardeal Dom VICENTE SCHE.
RER, Arcebispo Emérito de Porto
Alegre :
Ao estimado e incansável batalhador pela causa catblica Professor Geraldo Bezerra de Menezes,
agradeço !" oferta de Á MARGEM
DA PESUDO-TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO, em defesa da sã doutrina da Igreja (Porto Alegre, 26.
10.1985).
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