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1.7- CORRESPONDÊNCIAS- CEPHAS MONTENDÔNIO BEZERRA DE MENEZES. 1934-1987.
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fAlma~o

Purgatório
Joio

nossa Pé nos diz qUl' o
do Purptório é ldfntico ao do I~I'QO. .-bora
as Almas QUl' ali estio teáham a esperança do perdlo, do su~lo, .Clã Jlhii.
dade, da aspiraçlo ao cfú. E. fase
dtst': é que n1o pOdemos vadiar. du,-idar. esquecer, a forclori, DQ llib ewa
~oc; ilo .
curso de sufrag6-lu e liM~ 1:0111
Os santos, mormente alguns. testemu- as noas;as oraç6es. sacrilicios, ~
nharam em vida o Reiproco beneficio das. cdllfill6es. comunhões e deats
oe Ulo salutar devoçlé, ~sta santa per- etos de piedade.
muta de oraç6es entre nóa e elas. San'A
Sem ~agi'\) algum. parece-me que u
t ta T erezinha, o Santo Cura D rs e
Ld
AI
elo
p
vejo.
em seps tormentos a suplicaram
mas
urgaoutros rece..,.,ram as
·
f
_,_ oda
~
afl1tas
a nossa ajuda, o DOSSb awdlfO. o
tóno avores '""' t
a es.-~. em. 1
.
nosso $OCOrro, o nosso anfparo. Pnetroca de sacriftcios, oraç6es, mortifi~'
•d
~
d d
f
mos. pois. um pro))é!sito solene de aiS.
Çud e email atos ue pie a e que a·
·
f
...
las
fragá-las .o quaato mais nos for pollfztam para su raga· •
v~l e obterdloa em troca favoru estrJI·
O Purgatório é lugar de purgaçlo de ordinários das mesmu.
fu ltas, que, mui embora, nAo sejam graves, requerem, contudo, expiaçlo. A Ceph~ Montedonío &znra de Merwu
Desde há muito qUl' venho pensando
c m ucrever algo s6bre as Santas AImas do Purgatório. nlo o tendo feito
ainda porque reque"' profunda medi·~ o ... ~ra tanJo.
A Igreja preceitua, propaga,• ordena
por todo o orbe terrarum esta santa de-
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Natai ôue Não Tarda
Cephaa Montedonio Bezerra de Menezes

l

Qaadro magDitico • ftCI1 . . nos ate- •

pGIQ

ao apnndmmmoa-nos

IDCirCIYWaoaa data,

oi'H

~ta

Del qucd . .

t~t.

auiiHm. •

comeJDOJG, no

o nalldlllento do Menino Je·
SUl, f.llbo de •Cirkr, por obra o graça do Eaplrito Salato.
.De P6 o AnJo ante a Virgem, ftxcz-cr.
Cl'fUCII'dcmdo o momento propicio para lalclCD'
com ela um dlllogo 1111111i21ft, o maior cUct4
logo deGtre tadCIII.
llada ~ Mtar 116 com Deu, .ao
--.a
do ADJo. Ao .t-Io, •tre-

De fato Maria e Joet 'ri'ricl mjuntos, Cllll·
madoa tio 116 M eloe pzop6eltoe, dos caacu
1101K'eueda o do dar a Deus um cora;ao e .a
corpo totalláellte imaculado, Ylrgem -

~as...
•
Maria dlue mais ao Anjo: «Faca-• ••
mim MgUDdo tv.a palaTra, eis-me

a escrava do Seahon>. Com

aqal9

enc.

ntlnl... o AnJo e Ntlra·ae tam!llm

ria.

llaria paua trl8 m .... na cAIIa de aaa
prima babel. Volta e DO Mil regra. ., Joe6
HDte-• como dulocado na sua hamDdade,
O AliJo lhe cUs entfto: cAYe cheia de vra· antes ..te manrrilhoeo quadro Cl1IO .. anteCCII, o lllllltor 6 eoaYMCO. hllcUta IOk npara. At&alto, perturlaaclo, 1'8101Te abando116-la furtlTamente. Eis .. n&o quando, em
tre •
mulll8N8 .•• ».
DMw delde bá multo, ptometera aos po· aoDilo lhe apanc:e um Anjo e lhe cUs: Jod,
vos a 'WiDdcl do Salvador • ...te in.atante era filho de Dcrrid, D4o temas tomar contigo tua
poeta, .aa ex~o a IAICI promeua. Marta
elp&la. Porque tudo que n'Ela ae Pftlla é
tem!a • o Antft acalmaYa-a, clbrendo-lhe: obra do Esplrito Santo . . .
dlada temcda Maria: dar6s ta luz a um meJCIM, ut&o, cmte hte eaclareclmento Di·
DIDo, Mn\i cbamado filho do Altlulmo e o MU TIDo, permanece. AI Temoa, poli, ta Jos6 ao
Miao n6o t â fim».
papel de pai aõotiTo do Menino que denCIDa ladeacrltlvel, pela au.a JMtlesa, pe- seu em
pouco baTeria de nascer e ao qual
la aua gradua e pela aucr subUme majes- tro
ele daria o nome de Jei1UI. Com efelt6 ~
tade.
alguns dias alo passados, eis que o Impere&•
O Anjo o Maria clJalogcmun e dkdoqando dor
C6ear Augusto. emana um ed.lto de re•
nall&aram o entrelacamuto do Aatlgo e Mo· cenaetllllento ~ral . Sulllu, tambtm, J4ll6, dtl
To TMtamatoa, para a 8Cil"f'Civ6o do mundo, GalU61a, c!a cidade de Me.ar6, ta Jadct;''lddade
para a obra magna ela reden;ao da humade DaTid, também chamada Je~m. traendcl
nidade.
em MUI MC~coe a VIrgem que fci estaTa 8111
Deus por WDa Fiat Oalpotente, criou o •tado
dq .era'ri15ez acentuado e com ela remUDdo, MAiria por outro Fiat trouxe-nos a re· glltrou-ae.
deDC6o. a 8111Yaclo. o perd6o, o amor, criou penldor. cumprindo assim a ordem do lm·
panr Da.'outroll, po1trea IDOI'taia, o mundo.
A hora do Matai est6 prestes, aproxima·
- Vl'CICG e ela mlaerlc6rdla.
ae, a&o tarda. P~aremo-noa, pois, parcr ,._
J)arcta 6 la um filho ...
Como . . farct Jato, se nlo conheco ho- fcnaat0 acoateclmento, munindo-aos de excel.. _ , Jlarla ftii)OD&leu ao AliJo DMtas pa- IND Tirtudea parcr podermos caatar qual oe
laftaa, alto querendo por6m melindrar a Jo-j anjos :Gl6rla 6 Deus aaa alturas e paz DCI
tOI'fQ.
... ... taltllllmo ..peso.

.-eeeaca
meee, eonturba-ee ..•
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VANGU ~

José Geral~o Bezerra ~e Menezes
IN MEMOR' I AN

Defunctua adhuc loqUitur,
Geraldo Bezerra de Menezes, m eu saudoso e extrem...;. ·do pai, 6- morto, porem fala.
Stm, pelas suaa açõel, pele.
sua. cult11ra e lnteUgênC'la ra·
ras, ele ,·tve, mui embora aejam decorridos dezoito anoa de
sUA morte .
Neste inEtante 1e me atigu·
ra. ele, absorto em sua gran·
dic..sa brJlioteca, em leituras
as mais variadas, loeupletan·
do-se mais e mais no aa.ber.
Enc!clop!Mlà. v~va e ambulan•
"te, por onde paNava,
era.
consultad o aqui e ali, e re&·
pendia a tod os doutrinando-oi
com acerto de mestre. Muitos
d os que usufrulram de seu
con,·h1o, hoje, sA.o escritor es,
poetas e críticos literários renomad os · verbi gratia: Agri·
p ino G ricco, Oliveira Vlanila,
Casemiro de Abrt'U e outros
J~

mais.

AUás, c:'Xistem artigNI e 11•
vros que cons:tltuem verdadei-

ras h osanas ao mestre que foi
J osé G era ldo .
Vestla-l!e sempre d e preto.
como q"e em despr ezo às pom ·
pas mundonas ; usa \'a pinc!ncz
chapeu tlc abas lar gas; era.
espadaudc , alto, magro, gestl•
culnnte . Sempre conaclo de
su.lS respon.sa.bilidades e de
uma honestidade a toda. prova.
José G ~eraldo , cuja doutrina
prodUziu taritos e tio gra.ndea
frutos, não alardea va o seu
sabPr por vangloria, maa dout rinaYa movido peJO amor !t
cl~ncia ll(!ucles que sequiosos
do saber r ecorriam a ele
Era parco no escrever, quase
nada nos legou com sua pena
maviosa , o quf' ~ de SE. la•
m entar, pois, "verba \'Olunt el,

cripta manent ": ou ~<'j:l pala·
vras VO$M, mas os !'SCritos fl•

eam para a posteridade.
Pena é quo isto acontPCesae,
8e ele escren.sse termmos, estou certo, obras de V<'rdn<IPJro

meatre.

Pena é que est~ pena !apt.
diria e pura n ã.o nos tlvcSS!'
brindado com escritos c delzaoo fossem levl\das ao nada
pala.vras sábin.s de dontrinador

emhito.

JOSé Geraldo possuia inve•
'!t.da moral rellgiolia, não I P•
ria exager o, S<! parouland<J M·
IUém o cognomina!'semol! um
dos mais sanhudos esp:aoa•
•chin!! de ounntos militaram no
cler1cali6mo indigl'r.a. Orgu·
lhava-se de dilcr-sc aluno dos
Jesultas, aos quais dcnomlna·
va de gulosos do saber, como
cl,. fato o alo, e o foi em vide
quem assim os chamou.
Foi um 'dos ~andes propu!IIOrell da devo~iio ao Sagl:ado
Coração de J!'SU.<;, no Brasil.
elerevend o, a liás, tu-t.igos d:l
elevada. cultura reli !(iosa sobre
a origem desta grandiosa de·
voçio.
• Aa mr.is altas nutorldad,..s
rellglO!!al! reconher :am
nele
Um baluarte na defesa da Fe.
Costumava ele por ,·ezf'S,
mal àeU.cadrunentc, ad,·ertit•
após seua sermões, alguns pa·
dre1 que cometiam la ,.,sos .:m
citações bíblicas.
•
Alguns não só reconh:ci<tm
aeus êrros, mas escreviam ci·
tando estas passagens com<'
louvores àqu.,.Ic que os corrkm.
, Eis, porque. por estas e óudisse eu em princípio· J oIO Ger a1do Bc7.erra de Mellezes, "defunctus adhuc Ioaufl!o
tur" ou seja : é defunto pot'ém
fala..
CEPHAS MONTED0!\110

tr:as

BEZERR.o\ DE rtJENIItES

Ecce Sacerdos !\1agnus
Acaba de atingir ao apogeu da 1 Desta sua forma~ão pr&,osa f!
vida sacerdobl, êste jovem e fu- de sua ampla visão é quill'!órnouturoso D. José de Almeida Batist!i
éle, sem exagêro algum de nosPereira, de - quem me ufan<f te:um sacerdote integro e
sido colega, quer nos vetusto.mbrais do Seminário Mer..s:>r de Slo
Exerceu como tal as mais. variaJosé do Rio Comprido, quer no
majestoso Seminárib Central da vas funções com auturidade e proficiência próprias a um lúcido esImaculada Conceição
pfrito.
em S. Pau1o.
Por sobejas razões, pois, é qu~
Seminarista de inteligência in- não vacilo em afirmar que não só
vulgar, admirada não só por cole- a diocese e povo de Niterói, mas,
gas, mas, sobretudo por abalissa- igualmente a Igreja e por não dizer a Nação, lucrarão em muita>,
dfss~~
por possuir doravante em seu seio
~sta inteliaência, ~ êle uma
tàil Antiste luz, cultura e virtude.
cultura enciclopédlca e uma piedaEcce Sacerdos Magnus ... , D. Jode acrisolada por &:iccelsas virtusé de Almeida Batista Pereira,
des. Cumpre destacar também, seu
1
Bispo Auxiliar de Niterói e que
zêlo e carinho pela arte sacra e pe1
a Virgem Imaculada esteja com
la liturgia. Desempenhava com eséle nesta sua nova e espinhosa ta-l
mero acentuado, as mais virias
I
refa, são os nossos sinceros votos.
funç6es litllrjicas, como em bellsPeàimos, por outro lado, a sua
l>ima al'ltevisão dJo sacerdócio.
bffção episcopal e amiga, p a r a
O ~mpor§!... O mores! ... Como
côltforto ~osso e dlos que nos são
nos é grato rec<frdar os tempos e
caros.
os costumes vividos . ., . r no
salutar convlviiO deste seminarista
Cephas Monted&nlo Bezerra de
Mt,.._
luz, cultura e virtude.
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IN MEMORIAM

'

(Do lJ r . Leandro Bezer ra Monteiro)
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. Longe, bem longe, lá em Santo Amaro,
Jaz t eu corpo inerte, sem f alar .
Nós, -AQUI na terra, em t eu amparo,
Nos unimos todos a te sufragar.
Amaste mu!to a S. Paulo, grande estado.
Lá vivendo, durante longos anos,
No exercício da função de dclcsado
Colheste muitos frutos e poucos desenganos.
Em teu conceito, S. Paulo era u-m gigante
Afir~õ~"Vas em tuas peças natÓli,ir.s
Feitas cem CARINHO, em ESTILO insinuante
Exaltando sempre suas grandes glórias.
Podu ido r de DOTES oratórios,
Com semblante firme, gestos simpáticos,
P 1cndias, fácil, seletos auditórios,
Que te ouviam, quase que estáticos .

ljj

~

0

Chega meu saudoso irmão! . . .
As lágrimas come::am a r olar
lJos olhos,- ABALANDO o coração,
Não sabendo, ATÉ:, como as estancar .

~

(01s.: O conceito é ABALANDO)
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llareclaallnl •• Alhcp.elcau

•DESDE. (4-6-7-5-4) menino qula ser um militar,
Sentia forte atração pela c:arreba.
Tão logo que, nela p&ie lngNUar.
Sua'alma Yiu-ae ai~ e bem fagueira.

Do col6gio c!'l escola milltar,
Sempre Mtudloao • dJK!pllnado,
Soube, àWmente, o tempo então pauar,
S.ndor por todos multo admirado.
•TA• (7·5-4), •ENT.AO. (2-HI·&-1·3-H-7),

D'af, por m6rlto, aoa posto. eleYado.
Atlng.,lenfim, ao ópice como marechal.

Exerceu, tamb6m, •CARGOS. de di.Nção,
No setor militar e nacional,
Demonstrando, em todos, grande apUdão.

como

açlrante a
[oficial,

s d-
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FACULDADE DE DIREITO DE NITERÓI
----ESTADO DO RIO
~econhecida

DE JANEIRO----

de conformidade com o Dec. 11,530, de 18-3-1915

Nit .'."'Ói , 26 de Novor.1b1.,o de 1955

DECLARl Ç'\

O Secretario da Faculdade de Direito de Niterói:

r-

que o estudante

BE~irtn.A v~

•.~......LJ~ - A- J'.:.- .·- .x.- A- ... - A.- .:.~-x-x- ;.:.- .r~- x- ;-.:.- x-

DECLARA, a pedido do interessado,

CEPHAS L .... TED tI
aluno do

21

Ano, do curso de bacharelado, matriculado sob

n~

r::~

no exercício escolar de 19 oo , compareceu à Faculdade e prestou exame
2~ • .t"Lti.J / '

l:'t1r;Cll.L -

o

1 \.IV. : • ..BJv

- -

- ~ - X - X- X - X-X-.Á- x -.x-~: - .~ - X - X- .t. - x- x- X- X
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QPHAS MONTEDONIO

BEZERRA DE MENEZES
A famllla agrade·
ce as manifesta·
ções de pesar e
~,
convida
para
a
Missa de 79 Dia a ser
celebracSa dia 28, terça-feira, às
11 horas, na Igreja deSio Domingos, no Gragoat•.
85

t

CEPHAS MONTEDÔN
BEZERRA DE MENE

t

A famrlia agradece as manifestaçOes
e convida para a Missa de 7° D1a
cele_
brar no dia 29. terça-feira. às 1
na
. IgreJa de S. Domingos, no Gragoatá em Niterói .
'

~~ J., ~"-(L.. ..<.. ~ p~
~ra~L~

Cephu Montedonlo
Bezerra de Menezes
A fomlllo agrad.ce manltettaç... . . ,._o
OI

Clllfto

~ pena Mlaecle'lf Dia · -~• 29.
~........ 11 . . . .. 110 ..,... • Slo .,........,
110 Gtagaat6, - Ntor61.

o4. 4983

I

CEPIIAS IL!LIEDOIIO
r- IEZIIIA DE MEJISIS

I

A famllla agradece • nianlfestaçõea
de pesa r e convi·
da para a Mina de
7P Dia, a ser celebrada
dia 2r,-terç•felra, és11 horas, na
Igreja de Sio Domingos, no
Gragoatê.
85

t
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•

1ir. Celas Montedlnio

:t.zerra
ele Menezes
,.,, Ot•mint~n íaltimo. n<• Rio de Janeiro.

·~~cn•u
o
1

Dr. \elas Montedônio Rrt<:rra
" 11~ M.:ncll·s. nascido em Niterói. e per·
"?s_nn·nt•· à tradidt>nal família fluminense.
-~r.uu scus pai' '' saudoso intelectual
llumincnsc l>r. José Geraldo Be1crra de
• Mt:lll'tt:\ c D . Lucintln Montedônio
:,'ffe1crra de Mcnc1es.
l
Prolcsstlr. f,>rmado em Direito por
1111\'a fanaltl«dc, cursou até'' illtimo ano
de Filosofia do Seminário Maior do
lfirant~il . em São Paulo. Guardou a fé
<f<" s.:us antl"pa\sado~.
Exerceu a' full\:ões de Tesoureiro
Correios e Telél(rafos do Brasil.
l>otado ele ,·ultura humanística e
011
od'clit~insa, e'crc,·eu inilmeros anigos para
jornais caril>Ca\. Era ;1\sÍduo cola·
z ' •ra~or do jornal ' A Cn11". do Rio de
anearu.
•
Deixu 'iil' a O. Nin·ana Chã Be1erra
Jc Mcnet.cs e filho Peclro Chà Be1crra de
8
9!ene/C\. f-\>t sepultado ontem. às li h .
•
Cemitério do Maruí. no jalÍJZO da
2
• mília. tcnclo sido o corpo ,-clado e m
..JJIJ11a da~ capelas da A rquiconfraria de
No~sa Senhora da Conceição.
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Aalvenúio . _ mala reete~ foi o
dr . ~ Moated6alo lleF.eíft ~ Me·

Idn.:
u

nae~~, ~ealor e ~- ealtor aprtmcrade tá UDJ:Iia Wlaa e ex.alaao do IIOPO
pree',"l.J'O
Dloc.oesano Dom Mtuaoel P~ 
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aate, prodl .............lhe
provM •
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"Unictlde" transcreve pe-1
queno artigo de Cefas Monte-,
dônio Bezerra de Menezes.
saudoso professor e advogado":que saiu a lume em "A Cruz",
Rio de Janeiro, 22 de agosto
de 1954. Oportuna sua transcrição no momento em que Sua
Santidade João Paulo 11 publica sua famosa enclclica "Redemptoris ~Aater", em que se
fixa no estudo da Mãe de Deus
nos mistérios de Cristo e da
Igreja, desfazendo falsos posicionamentos de clérigos e leigos.
Eis o tópico essencial do trabalho:
"Deus, segundo nos diz S.
Pedro, é a graça increada, substancial, e Cristo é o Deus de toda
a graça. Maria é a Mãe de Cristo,
e, "ipso facto", mãe da Divina
Graça.
O Anjo disse de princ!'pio
"Ave Gratia Plena". Enquanto
recebemos graças em parcela,
Nossa Senhora recebe-a plena·
mente. São Pedro Crisólogo cha·
ma-a de ocoo no de graças.
1 Com efeito, para ser Mãe
de Deus, a }bem-aventurada
Virgem Maria teria que ser
aquinhoada de graça incomen·
surável. Quem melhor participa
da natureza e da vida de Deus,
do que Maria? A Virgem San·
t{ssima é o arqueduto transbor·
dante de que nos fala o Doutor
Mellfluo, São Bernardo. Deus
quer santificar-nos pelos méri·
tos redentores do seu Filho e
usa a Mãe do Redentor como
1 medianeira, distribuidora e ma·
nancial de todas as graças.
"lte ad Jesüs per Mariam".
Portanto, só nos resta recorrer
fervorosamente e sempre à Conceição Imaculada, para que Ela,
Mãe da Divina Graça, nos tornl!
filhos amantíssimos de Cristo
Jesus. Redentor e Salvador nosso."
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16 - LOGOGRIFO

SOWÇOES DOS DIVBtSOS PASSATEMPOS

CEPHAS M. BEZERRA DE MENEZES

Dedicado ao professor Geraldo Montedônio
•
Bezerra de Menezes
Sinto a alma plena de alegria
Vendo-te, no ptuente, em ascenção
Quando assumes a Secretaria
Da Cultura e falada Educação ·
· Do Estado do Rio de Janeiro.
Estado, aliás em que nasceste,
~m Niterói, que te viu primeiro,
Onde tranqüilo, então cresceste

3-1-5-2-1
4-6-7-5-4

8-1-5-1-2-7 •

Salve! O Governádor Geremias,
Por ter com justiça te nomeado
Não para acúmulo de honrarias,

8-,1.-2-8-7

' o teu passado
Mas, como que ao .lembrar
Sentiu que de fato merecias
3-4-8-7
Galgar a altos CARGOS, no Estado.
NOTA IMPORTANTE

..•

ç,_ ftn

As soluções de todos os passatempos dêste
aúmero aparecem na página 60. ·
As palavras cruzadas terão as suas sol..ções
no próximo número.
\
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8 - Rótulo- rôlo; 4 - Animo- amo; 5 - Conjunto
- conto; 6 - Cabalar- calar; 7 - Partida- parda; 8
- Corcôvo - corvo; 9 - Bendito - bento; 10 - Repleto reto; 11- Lêmurea- leres; 12- Magano- mano; 86Vitela- vila; 87- Caveira- cara; 88 ,....-Metido- mêdo;
39 - Lojeca- loca; 4()1- llrllorada - moda; 41 - Latido
- lado; 42 - Acari - Ari ; 48 - Mansidão - mandio;
« - Capêta -cata; 45 - Danada - dada; 58 - Rameira - rara; 54 - Esfregar - eagar; 55 - Tática taca; 56 - Paletó - pato; 57 - Fanado - fado; 58 Viçosa - visa; 59 - Caverna - cana; 60 - Alface alce; 61 - Canibal - cabal; 6'2 - Bondade - bonde.
LOGOGRIFO - Página 14
16 - Encargos.
PROCURE AS PROFISSõES - Pãginaa 18 e 46.
19 - Carpinteiro; 20 - Pasteleiro; 21 - Moleiro; 22
-Leiloeiro; 28- Sinaleiro; 24- Acróbata; 64- Barqueiro; 65 - Jornaleiro; 66 - Confeiteiro; 67 - Garimpeiro;
68 - Eletricista; 69 - Nefrologista.
CHARADA AUXILIAR- Página 28.
28 - Juventude.
ENIGMA PITORESCO- Página 24.
29 - Água benta não tira pecado.
ENIGMAS TIPOGRÁFICOS - Página 28.
32- Capela. 33 -Pecadores. 34 - Camélia. 85- Antevisão.
JOGO DOS 7 ERROS- Página 81.
1 - Falta a manga da blusa da moça de cabelos pretoe.
2 - Também, falta a barra da manga esquerda da moça
do centro. 8 - Na mesma moça a inicial do peito está trocada. 4 - Falta uma barra transversal do navio, a direita.
ó ..._ A moça do centro tem ainda a gola trocada. 6 - A
sandália da moça de cabelos prêtos está diferente. 7 - A
ponta ckl bastão nio e~ igual.
CIIARADA ANGULAR- P6gina 41.
62 - Macaco - Careca. - Cocada.
BIEROGLIFO - P'ciu 46.
70 - No amor a6 há lupr para doia.
'16 -

~MNHAS - P'-bla 54.
· ·
O l*ICMot!o a isca e o peiu. 76 -

O

.mo.- '17

O farol. 78 - A nos.
. ·
'19 - A mio e~erevendo. at. 4ecb ...,.._ o Jipq e
apolam. 80- A · beca. • . . _ • a , lfílna....St: •- O
)Upa. 81-
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Chephas M. Bezerra de Menezes +
M:;el!d~

Logogrifo dedicado ao professor Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes
Minha alma toda vibra de alegria,~-1-5-2-1
por ver-te, no presente, em ascensão; w-6-7 -5-4
com fé, assumes a Secretaria
da sã Cultura e boa Educação.
Bendigo o Estado do Rio de Janeiro,
a terra dadivosa, em que nasceste,
e Niterói, chão que te viu primeiro,
no qual, cranqüilo e puro, então cresceste\ 1-5-2-7
E brindo o governador Geremias,
por quem foste, com justiça, nomeado~-1-2-8-7
és homem do dever, não de honrarias.
Revendo, com acerto, o teu passado,
entendeu que, de fato, merecias~-4-8-7
um alto e nobre cargo neste Estado.
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