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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.a REGIÃO 

GABINETE DE JUIZ 

Eminente Ministro, 

., 

Rio, 2. 12. 91 

Saúde. (~ a maneira pela qual transmito 
a minha melhor saudação) . 

Estou acusando, pelo presente, sem mesmo 
ter tido, ainda, tempo de consultá-la com o vagar 
que Ja deu para perceber que ela merece, a 
literatura que teve a gentileza de enviar-me. 

Talvez reserve o exame mais atento dela 
para as minhas férias, que estão próximas. Pelo 
mui to que me merece a sua figura. Soldado, como 
eu, da mesma causa trabalhista, só que condecorado 
por justos alamares e galões. 

Remetente: Paulo Cardoso de Melo Silva 

Rua Xavier da Silveira 105/802 

Copacabana - Rio de Janeiro 
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Tornarei, se Deus quiser, apos a 
leitura dela. Com certeza para confirmar a impressão 
que sempre me deixou, de Juiz, de literato, de 
intelectual de escol. 

Com os agradeci 
mais cordiais do 

n~s cumprimentos 

Paulo C. rdoso de Melo Silva 
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ARQUIDIOCESE DE NITERói 
Rua Gavião Peixoto, 250 - Cx. P . 105.091 

24.230 - Niterói - RJ. 

NiterÓi, 17 de janeiro de 1992. 

Prezado Dr. Gera 1 do Bezerra de Menezes, 

Acuso agradecido o recebimento de varias obras de sua culta, 
cristã e imortal pena. 

Deus lhe pague. 

O servo, em Cristo, 

IlmQ Sr. 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Miguel Couto, 279 - AptQ 801 - Icarai 
24.230 - Niterói - RJ 

~/Jr~~Q~ 
Arcebispo de Nit~~6~ 



ARQUIDIOCESE DE NITERÓI 
Rua Gavião Peixoto, 250 - Cx. P. 105.091 

24.230 - Niterói - RJ. 

Niterói, 12 de fevereiro de 1992. 

Prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

Agradeço os livros que o Sr. teve a bondade de me 

enviar. 

Aqueles que o amor filial inspirou ao filho de um 

grande Pai. 

Naturalmente aquele de interesse sempre atual, que 

é o comentário em torno da (pseudo-) teologia da libertação. De 

1985, porém ainda atual. 

t curioso que Hans Kueng, outro infeliz revoltado 

contra o Magistério, no "Globo" de domingo passado~assesta suas 

baterias contra a teologia da libertação ••• 

Seu agradecido 

,/ ç#d-rh~ 
Dom Jose Gonçalves da Costa 

rcebispo emérito 
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Ao preclaro amigo _] 
Ministro Geraldo Bezejra de Menezes, 

veRho a~adecer - e felicitar- pelas suas precio 
#W ' Q.I sas publicaçoes "Jose 5Geraldo Bezerra de Me•ezes" 

e ''À Mar~ea da Pseudo-ieologia da ·Liberta·ção·..,·;··· que 
teve a boadade de ae inviar . Deus abençoe sua vi 
da, sua FaaÍlia e seui trabalho. 

:0.: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Teaha-ae presente .. -em 'uas oraçoes. 
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ca. o maior apreço 
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Dom JOAO RESENDE Cl 

Remetente. 

Endereço. Cx. Postal 494 - Belo Horl 

CEP 
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Aparecida, 18 de janeiro de 1991 

Prezado e Exmo. Senhor 

Qd. Ministro e Prof. Geraldo Bezerra de Meneses 

Sou feliz por, ainda no inicio do novo ano, vir à Sua prese~ 

ça, em primeiro lugar, para augurar-lhe ~aeste novo perÍodo da vi

da de cada um de nÓs,novos horizontes de Esperança cristã e de mui 
ta confiança em Deus, valendo-nos da materna intercessão da sempre 

I 

Virgem Maria, Mãe da Igreja e portanto de todos nÓs. E~ segundo 1~ 

gar , escrevo para agradecer-Lhe a remssa de um exemplar da 2ª edi; 
ção de seu belo livro que traz o titulo de "José Geraldo Bezerra 

de Menezes" seu il\t(stre ancestral. 

Louvo-o, meu caro Ministro e Amigo, pela sua fildelidade à 
Mãe Igreja. Permita-me que me refira também ao~acréscimos de desaBa

fas manuscritos , que são mais preces espontâneas de sua alma cris

tã, piedosa e terna , especialmente no recurso à proteção de Nossa 

Senhora, notadamente "agora e na hora de nossa morte". 

Agradeço-Lhe ainda a gentileza dos dois folhetos!: " Á Margem 

da pseudo-teologia da libertação" e "Disc-~so de Recepção ... " 

Prometo-Lhe acompanhá-lo não só nos aplusos, que o Senhor bem 

merece, mas, como Pastor,interessado na sANTIFICAÇÂO E NA SALVAÇÂO 

DAS ALMAS, em rezar a Nossa Mãe SantÍssima, a Senhora Aparecida, se

gun Suas intenç~es. 

Com verdàdeira estima, sou o 

humilde servo em Cristo e em Maria, 

+ 'fvv~ J.t.. )l . .f?~ ~<:4 

~~h r Remetente _____ ???_~~~- --rçj_~:_~-~~~-./!!:: .. .-!?!:: .. f?..~':.!~?. .... 
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Eminente Irmão e Amigo, 
Ministro GERALDO B.DE MENEZES 

Recebi e,ex corde,agradeço 

suas sábias publicações 
inspiradas na Fé 
impulsionadas no zelo apostólico 
fundamentadas na ciência. 

Que o Senhor abençoe seu minis
tério, intercedente Virgine 

MARIA! 

SP 6.XII.91 
Dom 

Meu endereço:~rgo Coração de Jesus 140 
SAO PAULO SP 
01215 

DOM ANTONIO BARBOSA 
Largo Coreçao de ..Jeeus, 1-"0 
Q1215 - S6.o Paulo - SP . 
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