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Mini~tro-Geraldo Bezerra asr~ na Jus"n"' 

de MellCZCS co Trabaih0. com· 41. nao: e"~-
tndo em 1947 ''A Justi"" "" 

)fste e o .,_'lutar de elevados mé- 'T't·<>h<> ho _ 51 ia sigtTf:ic>~cR.-, na 
ril.cs de inC\')mum e supma eru- bi~tóri<~ iuridica P social rlo Pr~
.; çãQ. de ling'.'lflgem, pela rique- ,·il edih•dn em Hl47 p~"' Im-
:oa dos concffl:.o.s nos temas qU!j pren~ ilclon 1: l~,. 1rFo óc P~" 
desenvolve em Direito. E assim ~!' na Academi 11 Flu"!llnensc> "" 
vem ê!a cada ve~ mais se agigan- t"'~r:>" , ,.~ t!2 .,. _iulbo de 1-1!:> 
tunda. 1 !i6 PR!!'S· l: " ~ Fl'n 'r! 

E' éle o nosso mui prezado e b:>lho llo Bra•ll", lrel!ltt~J·h c~;~ 
eminente amigo _ ... Ministro Oe t~t!vlda cs em 1950. cnm obse~c~-

uldo l!vlonf~donio, Bezerra clíe!> rrlatlvas po primeiro d,.,cap;n 
• c eles, do Tribu 1 Sup~:.r1 .d11. Ju~tiça do Trabalho co'1"o i,..,•-

,. 'Tr&baiho. tltulcllo a\ltOnoma. com 57 ,.,.,rr : 
Dqs seus belOS e a "''lentes en ''Df'mocracia e DirP!to do Tr<>-

smamentos em Direi&.~. BeLial ll!llho". orarlin de paraninfr-~ .. - á. 
rimos tirando. com má~ma. ufa- turma de b·1rh::trel, ndn, rr · ·1 . 
._,ia, inegave!nwnte, real provei- da F~rPldarl, rle J)lr"ite> r•f u"·
i,o. E' o Professor e o (I.U0rldO VPrsírTadf1. Fedcrat rln J"<t. "" 
l>'lestre e anúgo du prese~ &"~· Rio da .1anPiro , !" in<erirlo ~1,...•1 
ra\âo estudiosa. Nome que a)(uat· . na RPVi!\tR da Faculd!l"'" rp bi
n t>nte já traaspôs os limites do r"Ho c!" P"''1tM. !'rn 1n«o n~n:;, 
E. tado do F io, ::h Guanaba1:a, 10:11'1 11?: "D ma~orrJ.a e Fnr..,..a • 
São Paulo, Paranà, Rio Gran ~ I c~o .Jurid!ca" ornr.<i-. rll'! P"~~ ,.,_ 
cto Sul e que se irradiando P~. fq /1. turrna ""' 1 01;1. d<t JI'M~ 'l
odo êste imenso pais e ultrapas- F~~ui(I~>de~ t' ,Jnw.id" 111'J'"'1-' 

sando em laudas de justos e rn<J- ··Vn7.eS ... f'M f .!verMrn fl" t 
roddos clogws, notabilizou-se em e "Lf'o:i!=laçãn cio 'Frab~,,,.,., ,. . 
inumerável::; obras nesse ramo, ::::~o Paulo. ainda em 18>62, m~r
e quo nos é por demais atraen- \'O. 
te - a Ciência. Jurídica. E! 0 HnlT'""Tl., t>l<: n il"•tr"'""~ 

E a.".l:im. a1cou-se além. e mui- Hf'~f'r~> 0 ,,., f!'i Pri'<HPnto rn 
o alem das llO;:,l>as fron~euaz, p~r· Trihnn;,l Runcrinr r~.., T~~~,.,lhn a 

lustrando hoje cs países sul-ame- f. Cntcddtir, rl~ 'P'"rnlda"'" r~ 
ncanos e !I rnile11ar Europa, e que nir!'ito cia Tinlv""~i,.,<lde -p.,.4a,·"1 
para nós outros é aluda o oasis elo Jll;tarlro rln Rin d" .r~noi,.o '! 
õ.e civiliz!lção no mundo da po- nntjq,.., p,·!'sln,nt~> tP,...l-},ifT' ,,, 
lirnorfia literária. Cnnélf,.rncih N<'rlnnpl d" o: f"nn-

De suas inume.raveis obras. de gT""I'Ci'íP~ JVt:>1··,.,," rl" -p,.,~;I. 
~ua tão rara cultura, temos e E{> cnrn fi~~,. im.·pl,."r hrilhn ,.,""' 
m§os, com expressi';'aS dedicato- }Ptrn< .inrir'icllo. nn" tn.,"'ll ]H--
rias ao no:sso humilde nome e de fl"f'reridn rl stnNue P'U tro"'o 
Pm ronstan!'e manuseio: "Políti- 0 naí< , n fi"Nl Pmi"""~" P ,.,-"
!'11 Sindical Rraslleira". Pd rle z~no alT'i""n . n'"' 11 0 ]\.f;,.;d,.., (~"-
1!143: "Doutrina Social e Direito 1-:ctn 1:ont,.~l>nio • l3eíerrQ.- d~ 
de Trabalho": "0 Direito do 'I'! a·· Mc!1C7~'S· , 
!">Alho na Constituirão Brasil~í- _ o _ 
ha" ect . dt> i!l4.6; "Dissídio' Co- NOTA: ·- A see:ufr, "Ç"n'r'l. 
letiv'ns do Trabalho'l e "Dirf'l1o o Cnr,Hni·mo" opnr~un11 e j.,f,_ 
dP Gr"ve. la. ed. 1949. 2al ed. r eF>•ante abri! e'n planuetf' al""'\ 
fi'50 3th f'd. Hl57; ' 'How.en-; e ·do mP~n,,., Mfni~tro Qp,.e M, 'F'~
II~I~~ à Lu?. da Fé, em prlmeil:a. . "'"l''l''l de Menr?:es. autnr;"'""'~ " ~
ediçãt: T!l'lrls Eocolas Profís:.h'- b<>rtfl em dP~taf'ue po~ ~ ~ · 
uals S~>oleslana em 11H2 e em nênr.ia -1\.rrPbispo D. .r· 
I'P!!vnda,. nel~ Editora "F;s•rjSia cJ:l df' :R»rrr><; C<tmâra. ·-' 
Mar": •IA ~""""''rança Social nu ~;/l~o=A=~o:rl:;e:=De=:t:ls::=d:o:s=:;S:P::n:t="~:w._ 1,..,.... -: 

--- ----
~F4-o J,efo/~"~ ~1 A3tk~dst,f'l~~ 
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I • "CONTRA O COMUNISMO" 

Opiniões sôbre a primeirg. edisão (Coleção 
"Estrêla do Mar'' - agôsto de 1962) 

De eminentes figuras do mundo eclesiástico: 

O. ANTÔNIO DE ALMEIDA MORAIS JÚNIOR . Arcebispo de 
Niterói: 

" Com imensa alegrio, recebi o opúsculo "Contra o Comu
nismo" do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Magnlfico. Ra
ramente se encontra uma slntese tão feliz. Jró fazer um bem 
imenso no meio a que se destina. 

Que Deus a conserve sempre assim, cristão autêntico e de
cidido, nesses momentos difíceis que atravessamos". 

D. JOS~ NEWTON DE ALMEIDA BAPTISTA, Arcebispo de 
Brasllia: 

"O folheto "Contra o Comunismo", de Geraldo Bezerra de 
Menezes, é mais uma clarinada do grande apóstolo, dada em 
hora da mais flagrante oportunidade". 

D. CARLOS GOUVEIA COELHO, Arcebispo de Olinda e Re 
cife: 

"Contra o Comunismo", de Geraldo Bezerra de Menezes -
precioso trabalho todo filho do seu entranha do amar à Igreja e 
à Verdade". 

D. GERALDO DE PROENÇA SIGAUD, Arcebispo de Dia-
mantina: 

" Deus dê fôrças ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
autor do festejado folheto "Contra o Comunismo" para conti
nuar nessa luta contra os inimigos de nossa civilização cristã". 

O. ORlANDO CHAVES, Arcebispo de Cuiabó: 
" O exemplo do interemerato catól ico Ministro Geraldo Be

zerra de Menezes em combater o comunismo é um chamado à 
_ consciência dos nossos homens de responsabilidade que desejam 

atirar o Brasil na desgraça do domínio soviético. 
" Que Deus abençôe o autor pelo bem que faz" . 

O. OSCAR DE OliVEIRA, Arcebispo de Mariana: 
" Jó fês e iró fazer ainda muito bem êste livro. A mim êle 

jó o fês, e até me servi dêle para publicar modesta mensagem 
contra o comunismo11

• 

D. FRANCISCO BORJA DO AMARAL, Bispo de Taubaté: 
" Nessas atividades em prol da Religião e da Pótria, 0 Dr. 

Geraldo Bezerra de Menezes revela bem a fibra do homem valo
roso, que sabe hierarquizar os valores - u que é tão necessário 
hoje em dia". 



O. JOS~ MAURiCIO DA ROCHA, Bispo de Bragança, Estado 
de São Paulo: 

"O opúsculo "Contra o Comunismo" é mais uma preciosa 
contribuição de parte do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
poro a defesa da sã doutrina". 

O. JOÃO CAVATII, C.M.: 
"Nestes dias em que os sofismas inoculam as idéias mar

xistas não só em pessoas incultas, mas até em intelectuais cató
licos, o livreto do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes vem trazer 
grande cooperação no trabalho de esclarecimento para preservar 
nossa débil democracia das influências materialistas". 

O. FREI ANSELMO PIETRULLA, O. F. M., Bispo de Tubarão: 
"Faço votos para que a atuallssima obra "Contra o Comu

nismo", de Geraldo Bezerra de Menezes, tenha a maior divul
gação em todas as classes sociais". 

O. MANUEL NUNES COELHO, Bispo de Aterrado, Minas: 

"Precioso e oportunlssimo trabalho "Contra o Comunismo". 
Que Deus recompense o autor por esta valioslssima cooperação 
em abrir os olhos aos adeptos do credo vermelho, a fim de que 
nos livremos do grande castigo, como seja a implantação de 
tamanha desgraça em a nossa abençoda Terra de Santa Cruz''. 

Mons. HENRIQUE MAGALHÃES, Capelão da Igreja da Can
delória, Rio: 

"Gostei muito do opúsculo "Contra o Comunismo" que, sem 
favor, é obra grande. O autor, em « póginas, enfeixou com 
habilidade e sabedoria tudo quanto pode orientar a quem deseja 
conhecer a "peste destruidora", a "nefanda doutrina" que ameaça 
levar o Brasil à ruina total. 

E é bom que homens do valor do Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes falem com franqueza, contradizendo a opinião dos 
q11e dizem que "perigo comunista é fruto da imaginação". 

Embora tenha lido muitas diabruras dos comunistas, espan
tei-me com o caso Estefan Lutof (póg. 22)". 

P. LA~RCIO MOURA, S. J., Reitor da Pontiflcia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro: 

"Precioso volume sôbre o comunismo, que muito apreciei. 
Passei-o ao nosso Pe. Brentano para que também posso ter o 
prazer de leitura tão proveitosa" . 

P. FERNANDO BASTOS DE ÁVILLA, S. J., Diretor da revista 
"SlNTESE - política, econômica e social", órgão oficial do Insti
tuto de Estudos Polfticos e Sociais da P.U.C. do Rio de Janeiro: 

"Esta síntese perfeitamente realiza as palavras do inicio: 
11manifestação vigorosa e ostensiva contra o comunismo", atitude 
tão necessória para os católicos convictos. 

O opúsculo vem aumentar o grande débito que tem o pÚ· 
blico brasileiro com o Professor Geraldo Bezerra de Menezes". 

Irmão JOS~ OTÃO, Reitor da Pontifrcia Universidade Cató
lica do Rio Grande do Sul: 

"A publicação "Contra o Comunismo", do Ministro Geraldo 



trinório sôbre a nefanda ideologia moscovita . A linguagem é 
elevada e a argumentação se coloca em nível cultural que exige, 
para seu completo entendimento, leitores de boa categoria" . 

General JOÃO BAPTISTA RANGEL: 
"O trabalho "Contra o Comunismo" merece louvores pela 

simplicidade, firmeza de convicções e lucidez da documentação 
em que se estriba. A contribuição do ilustre patrício contra a 
"nefanda doutrina" é valiosa e merecedora de seguidores sob 
todos os aspectos e em todos os campos" . 

De professôres, juristas e outros intelectuais: 

Dr. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, Consultor Geral da 
República, ex.Deputado e Ministro da Justiça: 

"Li Contra o Comunismo de uma assentada e fiquei admi· 
rondo ainda mais o meu prezado amigo Ministro Geraldo Be· 
zerra de Menezes. Conheci-o por uma faceta que ignorava, o 
de seu profundo conhecimento de Marx e da bela cultura filosó
fica com que fulminou a doutrina comunista. 

O magnífico trabalho há de produzir imenso bem. ~ uma 
síntese admiróvel da doutrina que professamos e com a qual 
evidenciamos os erros dos adeptos de Lenine. 

Vou divulgá-lo como merece e jó o citarei amanhã, num 
programa de televisão, em que procurarei refutar a filosofia dos 
comunistas" (P8rto Alegre, 17 de se!. de 1962). 

Prof. ISMAEL DE LIMA COUTINHO, da Faculdade de Filo
sofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro: 

"Escrevo-lhe para agràdecer o seu excelente trabalho inti
tulado "Contra o Comunismo". Tudo nêle é ótimo: o vigor dos 
argumentos, a clareza de exposição, o estilo lapidar. Pena é 
que nem todos possam conhecê-lo I Seria uma tarefa meritória 

divulgó-lo, por todoa os meioa, para que, ao menos, uma grande 
porte dos nossos patrícios flcauem vacinados contra a peafe do 
comunismo11

• 

Prof. AUGUSTO ALEXANDRE MACHADO, Catedrótico da Fa
culdade de Direito da Univeraidade da Bahia: 

"Li e reli o trabalho "Contra o Comunismo". Como expres
são sintética, não existe nada mais claro, mais metódico, maia 
imparcial e mais sereno na apreciação". 

Desembargador CARLOS XAVIER: 
" Recebi o precioso livro de doutrin "Contra o Comunismo". 
São, de fato, de alto valor os argumentos em defesa do 

Cristianismo. Acredito, mesmo, que os acatólicos lutarão com 
dificuldades para rebatê-los. 

Ademais, no Brasil, seja qual f&r a crença, mister se faz a 
crítica ao sovietismo absorvente e destruidor. Sob êsse prisma, 
o obra do Ministro Geraldo Bezerro de Menezes é trabalho emi
nentemente cívico. Eu o felicito com prazer e entusiasmo. 

Os poderes públicos deveriam adquirir o trabalho "Contra 
o Comunismo", para uma larga distribuição". 



Prof. VESPASIANO VIEIRA FILHO, da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, do Tribunal Regional do 
Trabalho com sede em Belo Horizonte: 

"Tive ocasião de ler atentamente o excelente trabalho "Contra 
o Comunismo". Expressa ao Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes a convicsão de que são trabalhos assim que podem escla-

recer o povo e os incautos, em uma hora tão grave de nossa 
P6tria, quando os comunistas se lançam com todo o entusiasmo 
na luta pela conquista do inocente trabalhador e do menos avi
sado, atraído por iste mito de sua pregação, que é a igualdade 
econômica. 

O trabalho é preciosa e magnífico, como tudo, ali6s, que a 
inteligincia do autor nos tem oferecido". 

Prof. MÁRIO CURTIS GIORDANI, da Faculdade de Filosofia 
da Universidade Federal do Estado do Ria de Janeiro: 

" Entre as numerosas publicações de orientação sôbre a Mar
xismo, chegou-nos às mãos a excelente estudo de Geraldo Be
zerra de Menezes, intitulado Contra o Comunismo. O autor, Mi
nistro do Tribunal Superior do Trabalho, Catedr6tico de Direito 
do Trabalho da Faculdade de Direito da Uo1iversidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, antigo Presidente da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas, dispensa apresentação. 
Seus numerosos livros e trabalhos publicados (alguns dos quais 
j6 tivemos oportunidade de apreciar nas p6ginas da "Vozes") 
apontam-no como um dos mais profundos conhecedores das pro
blemas sociais de nossa p6tria e da solução que, para os mesmos, 
oferecem as normas do Direita e as diretrizes da doutrina da 
Igreja" ("Contra o Comunismo", rev. " Vozes", dez. de 1962, 
pgs. 950-951). 

Dr. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, do Tribunal Re
gional do Trabalha da 2.a Região, com sede em São Paulo: 

" No magnrfico trabalho "Co11tra o Comunismo", com elevado 
espírito cristão, com profunda cultura e acendrado patriotismo, 
o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes s_!)ube pôr em foco, como 
ninguém, aspectos de vibrante atualidade para a nossa P6tria 
caracterizada por sua civilização cristã e par suas tradições de 
civismo". 

Dr. MÁRIO C. VILELA, Juiz de Direito de Campanha, Minas: 
" Excelente e oportuno opúsculo "Contra o Comunismo", 

magnífica contribuição em prol da sobrevivincia da civilização 
cristã. O trabalho faz jus a irrestritas louvores". 

Prof. Dr. ANTÔNIO PAULO SOARES DE PINHO, da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
e do Tribunal de Alçada do Estado da Guanabara: 

"Li o primorosa trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes - "Contra o Comunismo". Louvo-lhe o combatividade 
inteligente e a fé inabal6vel na vitória do Cristo, em que nos 
unimos". 

Dr. ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, Juiz-Presidente da Junta 
de Conciliação e Julgamento de Belém: 

"Cabe-me felicitar o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pela maneira superior por que encarou o assunto e pelos magnl
ficos conceitos expandidos s&bre a civilização cristã". 



i 
J Dr. HUMBERTO A. PODETTI, jurista argentino: 

"En esa publicacl6n " Contra o Comunismo" se advlem 110 

.Sio un cabal conocimlento de la dodrlna social de la lgte.ia 
-o del marxl1111o, asi como un enfoque histórico, filo.Sfico 'f 
socio16gico cimiento de auüntica cultura y magistralment. ....._ 
tizado en párrafos de fácil y lnmediato compensi6n" (Buenos 
Aires, 31 de jan. de 1963). 

Prof. LUIS T. FRESCURA, da Faculdade de Direito de Anun· 
ção, Paraguai: 

"Vibrante trabajo "Contra el Comunismo" que anonada en 
forma cancisa y terminante esa nefasta concepdán de la wlda 
humana balo todos los aspectos de la realidad social". 
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o Cenael lldévio BarbJSI de LIIIS, Se- -
cretári1 da Segurança rí•lica ~~ 
Estada de São P1111, ~iri11-se 11 
Ministre Ger~lda Bezerra de Menezes 
Têm repercutido amplame:ate em todo 

o país os .últimos trabalhos do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, alertando os seus patJ•lcios 
contra a investida dos que pretendeo desbrasi
leirar o Brasil, comunizando-o. 

Jornais paulistas reprodlSzem a carta 
que o ilustre Geuer:al Aldévio Barbosa de Lemos 
~ecretário da ~t>gurança Pública do Estade, aca
ba de dirigir ao eminente magistrado e professor. 
Ei·la: 

«A leitura dos seus dois magnificos tra
balhos «7'emas e Sulucões» e «{outra Q..Connmjs

.JlLW>, trouxe-me instantes de verdadeiro rt>pouso 
espiritual.Como cidadão brasileiro, como militar 
que se honra e se orgulha da carreira que abraçou 
como homem público hoje dirigindo uma daa mais 
dificeis e complexas Pastas do Govêz:no de São 
Paulo, sinto-me, ilustre professor, profund&mente 
feliz em verificar que nem tudo está perdido 
conforme apregoam, com insistência, os eternos 
derrotistas. O Ideal Democrático em nessa Pátria, 
ainda })(~de contar .com reservas morai&, espiri
tuais e intelectuais de homens como Geraldo 
Bezerra do Menezes para defendê-lo a qualquer 
inatante. 

Um cidadão qu~ traz na sua bagag~m 
tantos e tao magntficos tftulos desde o de antigo 
Presidente .do Tribunal Superior do Trabalho até 
o de catedrático de tradicionais Faculdades 
de ensino das ciências jurldicas e sociais, repre
senta uma bandeira, um símbo-lo em defCJsa de 
nost~as instituições. 

Dos seus« Temas t.Solucõep e «Contl'(f 
.Jl.. Comunismo», s ·uventude estudantil não ape
nas de noa~o Pais, mas inclusive aquela que se 
situa neste lado das Américas podem extrai r 
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,. '"""'e:;;;popé~c;:;ia;::=:-q.;:ue~=:asseg~~urou=.:;; ao 'J)Il.fs a. 
~ O COKÓ'NIS'MO ~ plenitude de suas tradições de-a maia um dos extraordiaarl..,.., 't• -

trabalho& literários çle esclareci- moera ICBS. 

mento e ~vertên~i~ que n~ çh~ Agora, em segunda edição, con 
p às maos• fertlllZante cerel;lro Jnua. 0 mesmo grtto de alerta, 

j dêsse eminente sociólogo, e gran 0 mesmo despertar de admirr.çio, 
d~ a.m1go -MiniStro GERALDP' 8 JMSma reediÇão de advertência. 
'BEZERRA DE MENEZES - atén provocados em 1952· 
to baluarte elas fortalezas dell1o-
crâtica!\ da pátria. b~l~ira. · Os conceitos que llle_foram ou 

Alerta, ao m~nor lll.Jlal de abll._- . torgados por eminentes figuras 
1o no enfraqueclmen.to da ~ de projeção soelal e Intelectual, 
de conduta democrática que ~m são verdadeirll.s reliquia.s que ft
pre foi. o apanágio qo homem carl.o guardadas para. ' a posterkta.
bl"foi.Sileiro, o Ministro Geraldo Be- de. onde êsse momt.mentQ h1.1mAJoo 
!illllTa de Meneze§ vem de longa Po figurará ao lado dos grandeS 
data colaborando deciSiva.mente , . 
no banimento à§ infiltrações ct_o. óiOfôl''llo J)M8ado versa.L 
comunismo ateu, que vez por ou Vale salientAr ~ .1:11!11 
tra tentam. solertem~nte. mtro- Jnútneràs' opmi &i : ''inabl ~ 
duztr-se entre nós. ~m contudo cla.rinadá do pa.Jlde aJ?6stoto. dtl
lograr êxito, face ao aguçado -es -· da. · ept hota (lá mais ~ante 
pfrtto de percepção estereoscópica oportunldadEf'. ~sim· §ê· ~ies
• auditiva de tantos homens dig sou o ·Arcebispo de Bta~ D. 
n0111 como êsse. qué o Brasil aln- ·José Newton. Do Gal. Décio Es 
da pÕd~ contar. cQpJU'. fjgura expori~p.claf das 

ClaSses Al;J;Dada~? • extr~fmos o se-
" CONTRA O COMUNISMO" ~P.linte : ·~ço~;~~a o COpi"Wú~mQ". 

é uma publi<:a.çã.o qu.e teve a sua "'Fei~cltQ }~ emin!lJ1tli mint&tr~ Ge
p edição no ano de 1952, e já raldo 13flzerra. de Menezes .!l ~ 
naquela época despertou cansei- a DeU§ que o preserve em sua pre
ência.s contra· a si tua.ção dor~pan gação". Do oportuno depoimen
te, d!l simpatia e apoio aos ctue I to do ProfeS§Or Augusto .Alexan
pretendiam conduzir o pai~ . ao dre Ma.o. da tradic-ior..al Fa· 
cãos da oligarquia, da donuna.w culdade de Direito cla. Uwverlli.
cl& materlall!\ta. da reversão dos dade da. Bahia· "Li e reli .o tra
nossos postulàdos cristãos. balho, "Contra Õ. Comunismo". Co-

Em face da autoridade e reco 
nhecida. competência. do ~utor, 
preocupado !lm realiza.r um tra
balho sério de esclarecimento e 
advertência, era ~rta. a penetra 
ção de sua sábia. palavra no cen 
tro daa diversas camadas ;;oc!i~is. 
,Podemos. por assim dizer. adian
t&r que êle fOI um dos instrum•n
tos imprescindíveis na rece!!te 

mo expressão. liintética. não exifl
te nada P19.i.s claro.~ metódi· 
co, ma.ig jmpa.rcia.l e maia sereno 
na apreciação". 

E BSSim, sm:essivamente. se
guem-se opiniões de sociólogo~>. 
professóres. juristas. teólogos, etc 
etc.. numa solene conclamação 
para. qu~ todo!; os brasllell·::>S te 
nham conhectmento dessa magia 
t~l obra. uterár}a. 
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Com repercus.oão f·avorável, está cüculanoo a ~ 
~ edição amplia:la de .Q. COMQNISMO - CRlTlCA 
J.JUu1r<...LNAR.l.A de GeraLdo Bezerra de Meneze:;, nome 
que Se tem destacado no cenario cultural do pa1s pelo. 
;:;.:us trabalhos do..ttrmários na seara jur1d1ca e SGClaL 

o livro const1tui um guia seguro, sênamente •t:.l'abo_ 
rado, para quem. pretende sair da chanlce das discu~

~ées estéreis s· " as teses marxistas .• O autor expo~:
cum ise.nção, ántes de criticar. E sua refutação é feita 
em alto nível, com lógica, com equilibtio e, acima . 
~.ucto, com extraordinária cultura. 

Merece aplausos o sereno confronto das duas con_ 
cepções da vlda e do mundo: a c1·istã e a do matena_ 
ii-mo dialético. O {)Xame do ateísmo comunista, ao mes_ 
me tempo doutrinário e militante, traduz_sc n nua guer_ 
ra sem tréguas contra tudo o que é divino. Através :ie 
exLm;os capitulas, são ainda analisados a filosofia mar_ 
ústa e os aspectos- eeonônúco...socials do comunismo. 

Para que se tenha idéia. do valor e da repercu:;;são da 
de Geraldo Bezerra de Menezes, que tanto dignliL 
a Secretaria de Ed.uc~'io e CUlt~ do nosso Es_ 
limitamo-nos a apresentar aos llOSsos leitores aJ..; 

guns juízos. 
o varueal D. v:·cente Scherer considera-a como "ca... 

uJ:o.;a detesa ae uma orcterr:. social ba;:;eada ua JUStiça 
e aa lloerdade". 

o ex-M.mistro do Exercito e memoro da Ac,ademia 
Braslleir•a de Letras, General Ly;:a Tavares, após louvar 
·a fellcio.ade .aa slntese e a au;;oridad.e do Muüstro Ge.. 
r:ala.o .t:SezGrra de Menezes", aec!ara, .xpres~Samente, que. 
o ilvro representa "uma co!aboraçao corn .. ::.ur.rva para o 
preparo aa consciencJ.a c1Vica do povo". 

Um notavel fiummense, Levi Carneiro, da Academia 
Bru.:;l.leira ae Letras e functa or da Ordem aos Advoga_ 
dos cio Brasu, escreve: · Ger .. lc:.o Bezeua d.e Mene:o:;es 
trava o bom combate; da. aos que o lem não .só o calor 
da sua. convicçao esclar C1da e ardoro~a coruo tambem 

' 1 • 

e melhor, o exemplo magnUlCO da sua apaixunacia dedL 
'::açao às maiS nobr.es aspll'aço -s hllma • .~.s A concepção 
111 ttlrialista da vida encon~rou su,L ull!.w:l~ao mais exa.L 
.. ada e ameaçadora no cumuul.S!llOJ • e ..... e r~ uto central 
o autor a ataca. Por v~ oo comun~o a antinomia. ex.. 
rema a doutrina católica''. 


