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Geraldo Bezerra de Menezes 

OS 70 ANOS DE / 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA 
Associando-me às 

homenagens ao Con
selheiro Francisco de As
sis B·arbosa, começo por 
lembrar sua reação, 
traduzida em discurso, 
ao que designou mito 
aristotéllco: a mocidade 
termina aos 50 anos. 

,A boa verdade é que 
aos setenta _ cabelos 
grisalhos, pouco importa 
_ não perdeu a jovia
lidade, " um dos seus 
traços dominantes", jll 
assinalado por Marques 
Rebelo, recepcionando
o, em 71, na Academia 
B rasileira. 

Típico o auto- retrato 
de Euclides, vasado em 
versos célebres: ''Este 
caboclo, este jagunço 
manso", "misto de celta, 
de ta pu ia e grego''. F ran
cisco de Assis Barbosa 
define-se sob outro ân
gulo: '"'Paullsta de Gua
ratinguetá", "caipira do 
Vale do Paraíba", "cari
.oca de adoção", mas, 
"acima de tudo, brasi
leiro". 

A rigor, deixou-se 
impregnar do "sentimen
to nacional" da aco
lhedora ddade de São 
Sebastião do Rio de 
Janeiro. "0 Rio, diz ele, 
dwi todos os bairrismos 
e querências". 

Tal o seu amor à an
tiga capital brasUeira, 
que se fez biógrafo, e 
biógrafo consumado, de 
IÍIII tipo representativo do 
seu povo, õ maior dos 
seus romancistas po
pulares _Lima Barreto, 
ficcionlsta de prenome 
nobllís,imo - . Afonso 
Henriques. Em suas 
p{lginas definitivas, com 
edições repetidas, refaz a 
vida do narmdor carioca, 

· o criador· de Recordações 
do escrivão Isaias Ca
.riitha e da V idãê"tf~ 
:fe"M.J. Gõimlga deSâ. 
A obra deAssis Barbosa 

"foi escrita_ o juízo é de 
Tristão de A taíde _ com 
um cuidado, uma ob
jetividade, uma padên
cia, uma elegância de es
tilo, um critério de re
lação documental, e 
acima de tudo um amor, 
sem desvario''. 

~esmo assim, não ~ 
.A V ida de Lima Barreto, --------suas pllglnas supremas, 
que trago à pauta nesta 
manifestação solldllria. 
Nem o denso discurso de 
posse na Academia, em 
que transparece a figura 
de Augusto Meyer, "cria 
de imigrantes", gaúcho 
apaixonado. Não obstan
te, brasileidssimo. Meyer 
transpôs, está dito na 
oração de nosso com
panheiro, "a Unha racial 
de sua gente, depois de 
um século de acultu• 
ração". Prosador e 
poeta, era um arraigado 
ao pampa, expressão, a 
seu ver, de magia. poé
tica, que se "dilata em 
horizontes e distândas 
até perder-se num vazio 
de imensidade ••• " O 
autor da4l-'ºll'lãp~ 
negrinho do pas orei o'\; 
sua obra telúrica, sua 
técnica peculiar de 
comuni~ão, th·eram no 
biógrafo de Lima Bar
reto intérprete insu
peliveL 

De outro lado, não 
me atenho ao ensaista de 
.1 K z • .!!.!!!!.. le.visa o ja_ 
polihca brasiletra, robus-
~ ·- s:a=:l ·· 
ta contribuição tanto à 
história poli tica da 
Repô.bllca, quanto à his
tória do nosso desenvol
vimento industria~ ou 
sequer ao ensaista U. 
terário de Romance, con
to e novela no 'L de 
1 O, logo traduzido 
para o francês, estudo 
laureado com o prêmio 
Silvio Rotnero, da 
Academia B raslleira. 

Silencio" outros 

trabalhos seus que lo
graram ressonância. E, 
por igua~ seu vitorioso 
labor jornalístico e 
inarredllvel empenho 
pela difusão cultura~ 
para realçat ·Retratos 5k, 
F a1'l1ili3, de 1954, re
'êdttado em 1968. Livro 
louvado pela critica e 
pelos doutos, entre os 
quais GUberto Freyre, 
J osué M ontello, Plínio 
Barreto e Waldemar 
Cavalcanti. 

Revestem-se, esses 
perfis, de significação 
histórica e psico-sociaL 
Neles, a sociedade 
brasileira exsurge no que 
·possui de fundamental e 
sólldo, para dizer tudo, 
no 8ubstractum dos seus 
valÕrés. Constituem um 
painel de grandes wltos 
do Brasil _ políticos, 
romancistas, poetas, 
cientistas. Em outros ter
mos, um feixe de lu
minares da cultura 
brasUeira, com a imagem 
famlliar de R oddgues 
Alves, Ruy, Joaquim 
Nabuco, Oswaldo Cruz, 
Miguel Couto, Silvio 
Romero, Lafayete Ro
drigues Pereira, Clóvis 
B evilllqua, A lfonsus 
Guimarães, Farias Brito 
e outros mais. 

Por úl1imo, uma 
palavra-- ati11en~e. aos 
pronunciamentos de 
Francisco de Assis Bar
bosa neste plenllrio, em 
que se revela espirito 
aberto, compreensivo, 
liberaL Não transforma 
suas idéias JU ma bar
reira às idéias alheias. 
Em suma, não só no por.:. 
te, na elegância, no 
cavalheirismo, também 
um ~ntleman· "no con
livio ~Palavras 
prõTeridas na sessão 
plenâria do Conselho 
Federal de Cultura de 7 
de fevereiro de 1984. 
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M;esmo assim, não ~ 
A V ida de Lima Barreto, 
suas págbias supremas, 
que trago à pauta nesta 
manifestação solldária. 
Nem o denso discurso de 
posse na Academia, em 
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de Augusto Meyer, "cria 
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mos, um feixe de lu. 
minares cultura 
brasUeira, 00111 ~m 
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Guimarães, Farias Brito 
e outros mais. 
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Francisco de Assis Bar
bosa neste plenário, em 
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aberto, compreensivo, 
liberaL Não transfonna 
suas idéias mma bar
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Em suma, não sb no por.: 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES. O ·MITO DE UMA LffiERDADE ENGANADORA 

Cabeças vazias, ia dizentb moralmente 
oca.<:, timbram em sustentar a tese contra
bandeado - "é proibido proibir". Essa ta
buleta da Impostura, essa lei da licenciosi 
dode. eSie fervedouro do desespero, perti
nazmente df{undido por homens sem e.scrú 
pu/o.t, macaqueadores exóticos, /ea•a, à 
/al"lfO, ao procedimento desregrado e anár· 
quico. Os seus adeptos transfiguram-se. 
Paralíticos do espkito, abjuram a consciên
cia moral. perdendo a noção de si mesmos, 
de .<:ua dignidade. Desrespeitam o ordem so
cial e jurídica. Subvertem a edurorão. Tudo 
isso num clima de desalento e rf?l•olta, de 
exrraa•ai(Ôncias e desvarios. su.rriettre a re
I'OJ!ar a lei cristã, a comprometer a têmpera 
e 0.t ros111~ de um povo, a empobrecer a 
-espécie ,.,mana. Ainda assim, acentue-se, 
fa=em }us à Rossa compreensão e ao nosso 

amor. 
.4 mai.~ a/Ja dimensão do liomem, o mais 

inalienál'el dos .teus direitos - a li~rdade, 
paradoxalmente. ••ai pelos ares. 

É tempo de ronJ•encer-nos de que, na re
láção iruer lromilfes ou, mais exatamente, 
no ordenamento social, não há lugar para a 
lihe•·dade ahsoluta ort direitos Q/Mp/utos."tro
ção. e.<:príria incompatfvel com a "primazia 
do hem comum. do rócio t> das parte.<:". O 
bonum comune assim compnendtlo em'O!rP 
a peuoa humana no mais omp/o sentido, al
cançando a•alores e direitos.frmdamentais. o 
que inclui, na prátk'a, a d{f(esa da liberdade 
de carf.a um. 

Não há. como se sabe, contradirão entre 
a liherdade e a lei. Não !tP càntrapõem, 
harmnni=am-<:e: sub lege lllerttu. Para Jqç-

qu~ Maritain. na sociedade pluralista, a lei 
encnntrarfa "sru ofíciO' moral. seu qrrio de 
pe;da.f!Of!ia da liberdade" (Humt~~~ismo In
tegral, trad. de Afrânio Coutinho, 4' ed., S . 
Paulo. /962. pÓJ!. 143). 

Limitações arbitrárias nesse terreno são 
f1rÓ{1ria.v do totalitarismo e contrárias aos 
dirPitov imprescritível.<:. A fim de coibir erros 
qup .~e contrapõem, re<:ultantes dos excessos 
da indil'idualismo e do estatismo. fmpr~rto 
muiln discernir a liberdade Rf!nulna das dis
torçõe.<: da liberdade, a inten•ençâo legitima 
da lnterwnção abusiva. 

F..rm•.ç princípios inspiram 11ão gj os códi
.f!n<: do.'l palses civilizados como o novíssimo 
Códi,(((l de Direito Canônico. E constituem o 
substraclllm do doutrino social católica. 

nehnwando-se sobre o tema, Paulo Vl 
de'l{ez dzívidas, em discurso prqfi!rido aos 

29 dejanelro de /970, ao ef'!{atizar "a exi
f!ência de uma segura e t:riCQz tutela dos 
bem comuns. entre os quais aquele .funda
mental do exercido da mesma liberdade, 
que .<:Ó uma colff1illêncla bmr ordellada pode · 
j!arantir". Nada mais conclusivo. 

Por outro lado, não foi sem razão que 
Ruy Barbosa. no começo deste século, alu
diu ti "liberdade realizáPel, cristã; organiza
dor-a" (A mãe dos adimfllltltJr - "O ,.,._ 
cial", RiJ de Janeiro, . 7-8-1900). 

Nessa linha de ~flexões, João Paulo TI 
f!r-aa•a o texto de seu predecessor. ao apre
ciar, num quadro sucinto, o Código de 
Dir-eito Canônico, recém-promulgado. 
Deixa claro que o d(}('Umento lel(fslativo "de 
modo aiJ!Um tem o objetilJo de substituir a 
{é, a gr-aça, os carismas ~principalmente a 
raridade na vida da Tgrtfja e dos .fiéis". No 

entanto. "deve ser considerado - lê-se na 
Con.<:tituição Sacrae duclpllue k6el -
como o ln11 trumento indi$()eniÓVel para tiS- • 

sei(Urar a ordem. quer na flida indiflldual e 
s()('j_al. quer na atiVidade mesma da Igreja H . 

Aquele corpo de normas estabeltr:e Ho 
pleno reconhecimento da ordem moral e o 
respeito da Kf!nulna liberdade", para asse
~ra,. "a tule/a das direfros pessoais de to
dos os.. memb"'s do pol'O de Deus, Fréis e 
pa.vrore.01". 

Em suma, o Santo Padre, na saudação 
aos juíze.<: da Sagrada Rota Romana,frisa 
que tudo se fez, naquela cod({"ração, "em 
a•Ma de uma redenção mais p~(unda do ho
mem da escravidão do pecado e do MITO 
DE UMA LTBERDADE ENGANA
DORA" 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES O ·MITO DE UMA LIBERDADE E~GANADORA 

Cabeças 11azias, ia dizemv moralmente 
oras. timbram em sustentar a tese conlra
handeada - "é proibido proibir". Essa ta
buleta da impostura, essa lei da Ucenciosí
dade. esse .fervedouro do desespero, perti
'nazmmte df{imdido por homens sem escní-: 
pulos, macaqueadores exóticos, le1•a, à 
lar!(a, ao procedimento desregrado e anár
quico. Os eus adeptos trans.fi!(uram-se. 
Paralítiros do espírito, abjuram a ronsciên
cia moral. perdendo a noção de si mesmos. 
de sua dignidade. Desrespeitam a ordem so
cial e Jurídica. Subvertem a educacão. Tudo 
i.'i.<>o num clima de desalento e rl'l'olta. de 
extra1•a.v.ânrias e desvarios, su,(ICit!f'lte .a re
l'ogar a lei cristã, • comprometer d têmpera 
e O..'i costume~ de um pot'O, a empobrerer a 
expécie humana. Ainda assim, acentue-se, 
fa:em jus à nossa rompreensão e ao nosso 

amor. 
A mais alta dimensãn do homem, o mais 

inalienál'fd dos seus direitos - a liberdade. 
paradoxalmente. vai pelos ares. 

É tempo de com•encer-nos de que. na re
lação inter homines ou, mais exatamente, 
110 ordename.nto social. não há lugar para a 
li herdade absoluta ou direitos absolutos)to
rão. esp!Íria incompatível com a "primazia 
do hem comum, do tddo e das partes". O 
bonum comune assim compremdtlo em'O/ve 
a p~soa humana no mais amplo sentido, al
cançando 1•aloreç e direitosfundamemms, o 
que inclui. na prática, a dtfesa da liberdade 
de cada um. 

Não há. como se sabe. contradição entre 
n líberdarfl' e a IPI. Não :f'e ciJntrapõem, 
harmoni:am-.<;e: sub lege lbertlls. Para .!a;-

queç Maritain. na sociedadl' pluralista, a lei 
encontraria "sru ofício moral, seu q(r:io de 
pedagogia da liberdadp'' (Humtlllismo In
tegral, trad. de Afrânio Couanho, 4tJ ed., S . 
Paulo. 1962, pág. 143). 

'-imitações arbitrárias nesse terreno são 
pr·óprias do totalitarismo e contrárias aos 
dirpifns impre.~critíreis. A .fim de coibir erros 
que ~e ·contra{JÕl'm. rPsultantes dos exccisos 
dn indMdualismo e do estatismo, importa 
muito discernir a ftberdade genuína das dis· 
torções da liberdade, a Intervenção legítima 
da inten•enção abusiva. 

F.'t.'il'S princípios inspiram não gj os códi
goç dos países civilizados como o novíssimo 
Côdi,({o de Direito Canônico. E cor.slituem o 
substrtu:tum da doutrina sociaf católica. 

Dehmçrmdo-se sobre o tema, Paulo VI 
dl"i(r- rhívitlas, em discurso proferido aos 

29 de ianeiro rJe 1910. ao enfatizar "a exi
gência de uma St!f(Urrl e -t:(lCaz tutela dos . 
bem; comuns. entre os quais aquele.funda
mental do exercício d.7 mesma liberdade, 
que só uma convhincia l:zm ordetrmla pode · 
garantir". Nada mais ror1dustvo. 

Por outro lado, nõ.o foi sem raz-ão que 
Rlll' Barbosa. no começo deste ,,éculo, alu
diu ri "liberdade realiztb·el, cristã; organiza
dora" (A nuie dos adimiiiMios - "O Impar
cial". Rio de Janeiro, 7-8-1900). 

Nessa linha dl' r:trfiexões, João Paulo TI 
grm•a o texto de seu predecessor, ao apre
ciar, num quadro sudnto, o Código d(! 
Direfto Canônico, recém-promulgado. 
Deixa claro que o documento legislativo "de 
modo algum tem o objetivo de substituir a 
fé, a graça, os carismas ~principalmente a 
raridade na !'ida da lgreya e dos .fiéis". N9 

entanto, "deve ser considerado - /l-se ne 
Con.-;liluição Sacrt1e d&dplitlae litges -
como o instrumento indispensáYel ptJra 011- • 

seguror a ordem, quer na t•ida individual e 
social. quer na atividade mesma da lgn:Ja". 

Aquele corpo de normas estabelece "o 
pleno reconhecimento da ordem moral e o 
respeito da genuína liberdade", para asse-
f!Urar "a tutela dos direitos pessoais de to
dos os membros do povo de Dtms, fiéis 
pastore.'f". 

Em suma, o Santo Padre; na saudação 
aos iufzes da Sagr:J(/a Rota Romana,.frisa 
que tudo se fez, naquela codj{t!ação, "em 
~>i.~ ta de uma redenção mais prq{unda do lro
mPm da escravidão do pecado e do MrrD 
DE UMA LIBERDADE ENGANA
DORA". 
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GEIALDO - DE MU.ZES 

COIIItemou-me a noticia 
do faleelmento do Pe. Leme 
Lopa, S.J. Debem-me aflr. 
mar: foi am velho companheiro 
de pugnu apoàóUcu. 

Mu ~~ nupciais, 
empenhav•• em prepr a a
tabDldade da famiUa, à baae de 
pdndplos lnden-ogávels. Com
plementando o esforço, num 
volume bem organizado 10bre o 
cuamento, coUglu textos de 
pmsadores e poetas, n01101 e 
estrangeiros. 

Foi meu con&ade, por 
mais de um lustro, na Conlllllo 
Nacional de Moral e Civismo. 
Nas lnterve~ões aem conta, 
debüu marcas de saber, 
prudiacla e sentimento ~ó
tico. 

Integrou o Conselho 
Eáadual de Cultura e fez o cur-

so da Escola Superior de 
Guerra. Sob 01 BeUI auspidos e 
com a sua colaboraçlo, pro
plclo•nos uma obn coletiva 
dedicada aos Estudos de 
Problemas Brullelro-. E sabia 
enfrentá-los com espírito cridco 
e conltl'Dtlvo. 

Lecionou Literatura no 
Colégio sa;.to lnádo e Filo
sofia, Psicologia, bica Profis
sional e Cultura ReDglo• na 
Pontlficla U nheuldade 
CatóUca do Rio de Janeiro. 
Dirigiu a revista "V erbum", ór
gio cultural da VUC, onde 
pubUcou páafnu ~nau de 
filosofia e história. Registro 01 
ensaios sobre a Princesa da 
Dbeltaçlo elos escravos, lntl· 
tu lado l•bel a Católica e a IDs
tórla da Igreja no Brasil. 

LETRAS FLUMINENSES-IV~, R r 

Deixou estudo, fragmenta· 
damente publicado, acerca dos 
Santos advogados. 

i autor de bitroduçlo à 
Fllosofta, em que revela sua 
formaçlo tomista. O Uvro, com 
tfraae• repetidas, eluclda o 
o~ e o método específico da 
velha ciência, através de noções 
pdmordlali conforme exigên
cias pedagógicas. Tem ~ervldo à 
aprendizagem l.'aclonal e ca· 
pacldade analítica das novas 
gerações, tudo - diria o Pe. 
Leonel Franca, S.J. "para des
pertar o amor da genuina fi. 
jo10fla, que nlo é senlo o amor 
da verdade" (Noções de Hla· 
tórla da Filosofia), 9a ed., 1943, 
pág. 6). 

Tinhamos em comum a 
admlraçlo por Carlos de Laet, a 

quem retratei como apóstolo 
leigo em Homens e ld61u à Luz 
da Fé, com a quarta edlçlo no 
prelo. 

Era de ver o enlevo com que 
o P~ Leme Lopes • referia ao 
arrojado defen10r da IpeJa. Ao 
longo da vida, embebeu-• na 
sua leitura e lhe velou o nome. 
Foi um estudlo10 lnéeíceclivel 
do co-autor, com Fausto 
Daí-reto, da cláulca Antologia 
Nacional, allcerce da formaçlo 
Uteráda de um íeJDonúmero de 
escritores bruDelros. 

.Na apresentaçlo do vo
lume de N01101 Clássicos, da 
Bnarla Agir Editora, consa
grado a Carlos de 4et, ft'xou-~e 
em sua obra com lavor de mes· 
tre. Sintetizou a menaagem de 
Laet, defe1110r da tradlçlo 

PE. LEME .LOPES 

·religiosa, politlca e literária 
com a fórmula: "0 pa .. do é a 
DOIIB força para conquistar o 
futuro". 

Coledonou u ciÔnlcM elo 
Udador lnvenchel que en
cheram melo léculo de no .. 
lida cultural, ou llejam, o úl
dmo quartel da centúria pas
sada' e o primeiro deste aéculo. 
Lutou por vê-lu pubUcadas, 
para arranaar elo olvido um 
grande nome du letra n• 
donals, Juvenal redivivo: rld111· 
do castigat mores. 

Bem humorado, com uma 
anedota pronta para oa aadps, 
saboreava as tátlru do famolo 
polígrafo. Dlsaeinlnava-u n• 
convenu, nos escritos. De 
apretentaçlo, a que me repor
tei, enralo dois aehados. O 
primeiro relativo à aflnnaçlo de 

AfrÂnio Peixoto de que no 
Brasil .IÓ hi um homem que 
IBbe portupêt - Rui Barboaa. 
Apresso•• Laet em 8IIUI' o 
dlema. " :__ De duu U11181 ou o 
Sr. Afrinlo Pehoto sabe ,_. 
tuauê• ou nJo; • sabe, o Sr. 
Rui Barbosa nlo é o ÍlldcoJ H 

nlo sabe; nlo pode JuJa- ae o . 
Sr. Rui sabe". O outro, .. na
posta 110 Interlocutor q• lhe 
dlllera em tom amável:- "0 
Sr. Ministro falou multo de ar'. 
A répUca foi Imediata: - "Se o 
Sr. Ministro falou tanto de si, é 
multo vald010". 

Com essu pataaaena, 
renvo o apirlto alepe do Pe. 
Leme Lopes, homem ele cultura 
lteráda, histórica e flloiÓftea e 
jesuita que cllpJIIcou a Cca~ 
panhla de Jesus. 



Há dias, numa ida a Bra
sz1ia, a fim de participar de 
reunião do Conselho de De
fesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, revelou-me o Aca
dêmico Barbosa Lima Sobri
nho o que se passara com 
Levi Carneiro, quando o pro
vecto jurista, alquebrado, 
qtingiu os oitenta anos. O 
biógrafo de Alberto Torres 
fez-lhe a pergunta amiga: -
"Como se sente na casa dos 
oitenta?" A resposta, 
surpreendente, veio pronta: -
"Na casa ... ? Sinto-me num 
pa,diei ro ". 

Pot sua . vitalidade, Pedro 
Calmon não nos surpreen
deria com a resposta triste 
dá casa arruinada. Exemplo 
e reitor de gerações, · ainda 
hoje aplaudido por toda a · 
parte, percorre o Brasil, es
pargindo mensagens cul
turais. Faz pouco. o veterano 

, 

Geraldo Bezera de Menezes 

Presidente do Instituto His
tórico Brasileiro partiu em 
demanda de Portugal, para 
falar aos nossos irmãos de 
além-mar. Um mestre, e que 
mestre, na arte de dizer! 

De outro lado, é inin
terrupta sua produção cul
tural. Ultimamente, publicou 
a biografia do Barão de 
Loreto e sou informado pelo 
Conselheiro Herberto Salles 
que tem dois livros no prelo, 
fixando-se nas figuras de 
Miguel Calmon e Gregório 
de Matos. 

Estudioso dos Braganças, 
de sua lavra as obras de li
teratura histórica, marcadas 
pela exaltação eternecida -
O Rei do Brasa (Vida de D. 
João VI), O Rei Cavaleiro 
(Vida de D. Pedro I) e o Rei 
filósofo (VIdà de D. Pedro 
H), além dos cinco volumes 
da aprofundada História de 

D. Pedro 11. Relembro as pá
ginas, também famosas, da 
História do Brasa e História 
da Civillz.~tio Brasileira, a 
última, de que saíram seis 
edições, vertida para o fran
cês e o italiano. Nessa linha 
de considerações, registro as 
crônicas sedutoras que deli
neiam gente e cenas distan
tes, reunidas sob o título 
Figuras de A.z.ult:Jo. Não se 
restringe, o escritor 
laureado, ao labor da re
construção histórica. É o se
guro intérprete do passado e 
da alma brasileira. 

A par disso, na sua vasta 
bibliografia, realço os estu
dos dedifados a Vieira, sua 
oratória suas letras, bem 
assim astro Alves. Am-
·bos, o p gador e o vate, in
fluíram 1ta expressão verbal 
e na expressão escrita do ho
menageado. 

De re to, aludo à mo-

nografia editada em 1926: 
Direito de Propriedade, 
somente precedido por Pedra 
D'A.rmas, de 1923. Naquele 
seu primeiro livro jurídico 
despontou o futuro publi
cista, o mestre universitário, 
autor, entre outros, dos 
livros didáticos Direito 
Constitucional Brasileiro e 
Teoria Geral do Estado. Ele 
anteviu, no mais indivi
dualista de todos os direitos, 
a função social, antecipando
se aos constituintes de 1946. 

O convívio de muitos anos, 
com que me distingue, 
autoriza-me a subscrever o 
juí;o há pouco emitido por 
Carlos Chagas, ao procla
mar Pedro Calmon "perfeito 
na compreensão dos homens 
e das coisas". 

Aí está uma vida fecunda, 
absorvida no bem e no 
estudo. 
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O mito de uma liberdade enganadora 

Cabeças vazias, ia dizendo 
moralmente ocas, timbram em 
sustenta'r tt tese conffrtiJart
deaJig - "é projbjdo pro · " 
Essa tabuleta da impostura, 
essa lei da licenciosidade, esse 
ferv..edouro do desespero, perti
nazmente difundidO- por ho
mens sem escrúpulos, maca
queadores exóticos, leva, à 
larga, ao procedimento des
regrado e anárquico. Os seus 
adeptos transfiguram-se. 
Paralíticos do espírito, abjuram 
a consciência moral, perdendo 
a noção de si mesmos, de sua 
dignidade. Desres;.eitam a or
dem social. e jurülica. Subver
tem a educação. Tudo isso num 
clima de desalento e revolta, de 
extravagâncias e desvarios, su
ficiente a revogar a lei cristã, a 
comprometer a têmpt?ra e os 
costumes de um pov(j, a em
pobrecer a espécie humana. 
Ainda assim, acentue-ie,fazem 
jus à nossa compreénsão e ao 
nosso amor. 

A mais alta dimensão do ho
mem, o mais inalienável dos 
seus direitos - a liberdade, 
pargdoxalmente, vai pelos ares. 

E tempo de convencer-nos de 
que, na relação· Inter homiMs 
ou, mais exatamente, no orde
namento social, não há lugar 
para a liberdade absoluta ou 
dir~itos. absolutos,_ IJOção es
púria incompatível r:om a "pri
maz ia do bem comum, do todo 
e das partes;,. O bollllm comlllle 
assim compreendido envolve a 
pessoa humana no mais amplo 
sentido, alcançando valores e 

Geraldo Bezerra de Menezes 

direitos fundamentais, o que in
clui, na prática, a defesa da li
herdllde de cada um. 
· Não há, como se sabe, 

contradição entre a liberdade e 
a lei. Não se contrapõem, 
harmonizam-se: sub lege llber
tlls. Para Jacques Maritain, na 
sociedade pluralista, a lei en
contraria "seu ofício moral, seu 
ofício de pedagogia da liber
dade" (Humanis'!IO Integral, 
trad. de Afrânio Coutinho, 4~ 
ed., S. Paulo, 1962, pág. 143). 

Limitações arbitrárias nesse 
terreno são próprias do totali
tarismo e contrárias aos direi
tos imprescritíveis. Afim de coi
bir erros que se contrapõem, re
sultantes dos excessos do indi
vidl,lalismo e do estatismo, im
porta muito discernir a .. /iber
dade genü'ína daS distorçõ~s da 
liberdade, a intervenção legí
tima da intervenção abusiva. 

Esses princíPios inspiram 
não só I()S códigos dos países ci
vilizados como o novíssimo Có
digo de Direito Canônico. E 
constituem o substractum da 
doutrina social católica. · 

Debruçando-se sobre o tema, 
Paulo VI desfez dúvidas, em 
discurso proferido aos 29 de ja-. 
neiro de 1970, ao enfatizar "a 
exigência de uma segura e efi
caz tutela dos bens comuns, 
entre os quais aquele funda
mental do ·exercício da mesma 
liberdade, que só uma 
convivência bem ordenada pode 
garantir". Nada . mais conclu.
sivo. 

t 
Por outro lado, n"ão foi sem 

razão que Ruy Barbosa, no co-
. -. ·-· ____ :..;..fl.l • ' 

herdade realizável, cristã, orga
. nizadora" (Ã mit dD6'IIdúuJIIl

dos - "O Imparcial", Rio de 
Janeiro, 7-8-1900). 

Nessa linha de reflexões, 
João Paulo li grava o texto de 
seu prede~essor, ao apreciar, 
num quadro sucinto, o Código 
de Direito Canônico~ recém
promulgado. Deixa claro que o 
documento legislativo "de modo 
algum tem o objetivo de substi
tuir a fé, a graça, os carismas e 
principalmente a caridade na 
vida da Igreja e dos .fiéis". ·No 
entanto, "deve ser considerado 
- lê-se na Constituição Saerae 
disciplinae leges - como o 
instrumento indispensável para 
assegurar a ordem, quer na 
vida individual e social, quer na 
atividade mesma da Igreja". 

A que/e corpo de normas es
tabelece "o pleno reconheci
mento da ordem moral e o res
peito da genuína liberdade", 
para assegurar "a tutela dos 
direitos pessoais de todos os 
membros do povo de Deus, .fiéis 
e pastores". 

Em suma, o Santo Padre, na 
saudação aos JUizes da 
Sagrada Rota Romana, frisa 
que tudo se fez, naquela codifi
cação, "em vista de uma reden
ção mais profunda do homem 
da escravidão do pecado e do 
MITO DE UMA LIBER
DADE ENGANADORA". 

l -
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· Há dias, numa ida a Bra
sz7ia, afim de participar de reu
nião do Conselho. de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, 
revelou-me o Acadêmico Bar
bosa Lima Sobrinho o que se 
passara com Levi Carneiro, 
quando o provecto jurista, al
quebrado, atingiu os oitenta 
anos. O biógrafo de Alberto 
Torres fez-lhe a pergunta 
amiga: - "Como se sente na 
casa dos oitenta?" A resposta, 
surpreendente, veio pronta: -
"Na casa ... ? Sinto-me num par
dieiro". 

Por sua vitalidade, Pedro 
Calmon não nos surpreenderia 
~om a resposta triste da casa 
arruinada. Exemplo e reiiór de 
gerações, ainda hoje aplaudido 
por toda a parte, percorre o 
Brasil, espargindo mensagens 
culturais. Faz pouco, o veterano 
Presidente do Instituto His
tórico Brasileiro partiu em de
manda de Portugal, para falar 
aos nossos- irmãos de além-mar. 
Um mestre, e que mestre, na 
arte de dizer! 

De outro lado, é ininterrupta 
sua produção cultural~ Ultima
mente, publicou a biografia do 
Barão de Loreto e sou infor
mado pelo Conselheiro Her
berto Salles que tem dois livros 
no prelo, jvcando-se nas figuras 
de Miguel Calmon e Gregório 
de Matos. 

Estudioso dos Braganças, de 
sua lavra as obras de literatura 
histórica, marcadas pela exal
tação eternecida - O Rei do 
Brasil (Vida de D. João VI), O 
Rei Cavaleiro (Vida de D. 
Pedro I) e o Rel jflósofo (Vida 

.~ ···-



o HIStoriador 
José Antdnio Soares-de Souza 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Pertencia à estirpe famosa 
dos Soares de Souza, formada 
por homens de caracteres defi
nidos, isto é, de senso moral e 
senso da coisa pública. 
Notabilizaram-se no Segundo 
Reinado. O maior deles é o Vis
conde do Uruguai, Paulino José 
Soares de Souza, que estudou 
em Coimbra e bacharelou-se 
em São Paulo. Escreveu o pri
meiro livro de Direito Admi
nistrativo que se imprimiu entre 
nós. Ministro, que o foi várias 
vezes, revelou-se o estadista em 
que se juntaram sabedoria polí
tica, clarividência, ponderaçtio 
e objetividtule. É natf,tral que in
texrasse, como il'ltegNJu, o 
"triunvirato saquarema '', de 
que fala Joaquim Nabuco, ao 
lado de Euzébio de Queiroz e 
do Visconde de Itaboraí. Todos 
preeminentes. Todos dignos, re
alistas, absorvidos no bem co
mum. Todos representativos do 
espírito nacional. 

José Antônio retratou o ante
passado no volume A Vida do 
Visconde do Uruguai. Não se 
cogita de simples apologia, a 
refletir "tifusões · domésticas", 
mas de livro que traduz justiça 
e integra a Coleção Brasiliana. 

O nome do autor advém do 
pai do retratado, o médico Dr. 
José Antônio Soares de Souza, 
mineiro, formado no ano de 
1809, em Paris, onde contraiu 
núpcias. 

O filho do Visconde, Conse
lheiro Paulino, foi o aglutina
dor político, "maneiroso e su
til", fortemente prestigiado nas 
hostes do Partido Conservador. 
Está ligado à história do Aboli
cionismo, seja pelas restrições 
de ordem econômica que lhe 
opúsetií~ · sejâ ·pé/a· àiitude de~ 
S,ll.$.Sombra,da e altiva que assu
miu no dia mesmo da Abolição, 
quando pronunciou discurso 
histórico no Senado. Depois de 
corifessar-se fiel às suas idéias, 
po1Jtferou: ~!fó_ ~meio de ttintas 
impaciências o debate é impos
sível". Acode-me o fecho mo
delar do seu pronunciamento. 
Literalmente: "Cumpri, como 
as circunstâncias permitiram, o 
meu dever de senador,· posso 
cumprir o de cavalheiro, não fa
zendo esperar uma dama de tão 
alta jerarquia". Referia-se à 
Princesa Isabel que, no Paço, 
aguardava o projeto para san
cionar a Lei Áurea. 

Do Conselheiro Paulino, re
uni dezenas de cartas dirigidas 
ao correligionário Dr. Leandro · 
Beze"a, meu avô, parlamentar 
do Império em três legislaturas: 
Parte da co"espondência é da
tada de sua tebaida de Vai de 
Palmas, em Cantaga/o. 
Socorri-me do riquíssimo docu
mentário em coriferência pro
ferida na Academia Niteroiense -
de Letras, a 14 de junho de 
1944. Publicaram-na, tn ex
tenso, a "Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Bra
sileiro", vol. 190,janeiro-março 
de 1946, e "O Estado", Niterói, 
23-6-1944. 

. Di~Utiguiram-ine coni a pre
sença naquele atõ o historiador 
a quem reverencio e o imião, 
Pr. Paulino Soares de Souza 
Netõ; catedráÚco de Direito Ci
vil e ex-diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Fe
deral Fluminense. 

José Antônio, neto do Conse
lheiro Paulino, era filho do Dr. 
Paulino José Soares de Souza 
Júnior, professor e um dos fun
dadores da Faculdade de Ciên
cias Jurídicas do Rio de Ja
neiro. 

Sem abalançar-me a novas 
considerações em torno dos an-

,. cestrais, ntn.1 est hlc locrls,força 
é re.Jembrflr doia doB seus 
maiores - "celebridades ge
n(?âlc}gicas", coriforme o dizer 
de Camilo Castelo Branco - o 
avô e o bisavô maternos: Conse
lheiro Jerônimo José Teixeira 
Júnior, Visconde de Cruzeiro, e 
José Honório Carneiro Leão, 
Marquês do Paraná. 

· Teve, José Antônio, o dom da 
pesquisa e o amor aos ma
nuscritos e alfarrábios. Com 
esta vantagem: detinha o ar
quivo do nobilíssimo clã fa
miliar. 

Livre das amarras alheias, 
não se perdeu na legião dos re
petidores. Mas, vêz por outra, 
ressentiu-se do espírito de sín
tese. 

Além de assíduo colaborador 
da Revista do Instituto, publi
cou uma série de crônicas no 
"Jornal do Brasil", nos anos de 
1957 e 1958, todas históricas. 

Entre as monogrqfias estam
pl}(las iiá R~is._ta, dou mjlfor re
levo à consagrada ao chão do 
meu nascimento. Chama-se: Da 
Vila Rml d4 Prtdll GrYIIIIle ti 
Imperial Cidt~M de Niterói. O 
trabalho é completo. 

Estudioso, bem documen
tado, veraz, exigiti autentici
dade na reconstruf.ão histórica. 
Nesse ponto, não tolerava des
cuidos ou negligências. 
Comprazia-se em dissecar 
obras nacionais ou estran
geiras, para desmanchar erros 
e impugnar deficiências. A pro
pósito, aí está o ensaio de sua 
lavra A queda de Rosa, editado 
em castelhano. Ainda que se
guramente justificada, é uma 
censura implacável ao volume, 
a seu ver desastrado, Lll ct:ddG 
de Roms do escritor argentino 
José Maria Rosa. 

Sem esgotá-la, incluem-se 
em sua b1bliogiqfla: Um Dlplo
miJIII do Impirlo - Blll'iio dtJ 
Ponu Ribeiro e Honórlo Her
f!U!tQ . ·111! RJ.p ,.. P1flt,a. 

Em obras diversas, revolve a 
história de nossa diplomacia 
nos países platinos. 

Por fim, lembro-lhe a posse 
na Academia Fluminense de 
Letras, no dia 13 de novembro 
de 1979. Saudou-o Edmo 
Rodrigues Lutterbach, presi
dente da instituição, autor de 
trabalho concludente sobre o 
prestigioso historiador, onde 
lhe esmiuça a vida e a contri
buição cultural. 

"O FLill1INENSE11 - E~tad Ri• de J~n~tire, 
segunu~-feir , 28 de n~rç• 
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Entrevista 

fOSSO ARCEBISPO Dom José 
;onçalves dá Costa após sua 
hegada de Roma. 

UNID.: O Sr. está regres
sando de Roma. Podemos 
;aber o motivo que o levou 
Cidade Eterna? 

>. José: Sem dúvida. Fui a 
:oma participar do congres·
o internacional da Renova
ão no Espírito Santo. Claro 
ue não teria ido, se não ti
esse sido convidado . pela 
)rganização Mundial que, 
1mbém, me concedeu pas
agem e financiou hospeda
em. O evento se realizou no . 
otel de convenções interna
ionais , Ergife, durante uma 
emana. Fiquei muito honra
o e gratíssirno, porque a ex
eriência foi sumamente enri
uecedora. Havia um peque
o número de Bispos de ou
ros países e um pe_queno 
rupo de sacerdotes, porém 

maioria dos 1.200 partici
lantes era de leigos de todos 
,s continentes. Do Brasil ha· 
·ia uma grande delegação in
egnda por pes~oas do norte, 
1ordeste, centro e sul do 
1aís. A organização técnica 
~steve a cargo também de 
eigos, e foi impecável. Tudo 
1conteceu sob as vistas da 
>anta Sé, pois' o organismo 
>ermanente, em Roma, conta 
:om um supervisor nomeado 
>elo Papa, o Bispo Cordes. 
~ direção doutrinária e espiri· 
ual estava a cargo do Padre 
)io Mascarenhas, Jesuíta in
liano, e do Cardeal Suenens, 
> único dos 4 mo<:leradores 
iinda vivo do Concílio Vatica
lO 11. Sua Eminência, octoge
lário, conserva sua robustez 
ísica e mental de fazer inveja 
1 qualquer jovem. Belga, fala 
nglês com facilidade e todas 
1s suas palestras-em núme
·o de 3 foram feitas sem auxí
io de texto escrito. 
UNID.: Se a língua oficial 

era o inglês, então muitos não 
terão entendido? 
D. José: Além do inglês, o 
rrancês e o espanhol. E havia 
tradução simultânea em 5 ou 
6 línguas, mediante aparelho 
eletrônico com fone indivi
dual. E no auditório estavam 
constantemente presentes 
cerca de 1.200 pessoas. 
UNID.: Qual foi o tema cen

tral do Congresso? 
D. José: A palavra de Jesus 
no Evangelho de S. Lucas, 
que estava escrita em gran
des letras na fn::nte do auditó
rio, "GOOD NEWS TO THE 
POOR" = BOA NOVA PARA 
OS POBRES. Uma edificante 
abordagem da opção prefe 
rencial pelos pobres, muito 
bem escl~rec ida pelos confe
rencistas e muito bem co
mentada e aprofundada nos 

M~ adotiva 
isso funciona? 

Entrevistamos dois casais e eis 
as respostas, maravilhos:Js. 
I - "Adotamos primeiro um 
menino e depois de um ano, 
uma menina. Já estávamos cas:J
dos há muitos anos e diante da 
certeza de que não seria pos
s(vel gerar filhós de nossas en
tranhas, decidimos gerá-los no 
mais profundo de noss:Jsalmas. 

Esta mos felizes com nosso 
cas:JI ae filhos, são crianças in
teligentes, s:Jdias e alegres. Mes
mo que não o fossem, o amor 
e dedicação seriam fortes do 
mesmo jeito. 

Amamos i mens:Jmente nos
sos filhos e não vejo diferença 
alguma entre mãe adotiva ou 
mãe leg(tima . 

/va foto Dom Josl Gonçalves da Costa ia~udo à direita pelo 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e o Acadêmico lnaldo Afonso. 

A opção que fizemos ao 
adotá-los, deu-nos tanta satis
fação que sentimos arrependi
mento por não ter feito há 
mais tempo. 

nossos filhos seria "nascido 
de outra mamãe". Quando I 
Luciana chegou estávamos 1 

esperando o nosso 3°. filho, I 
uma gravidez de aproximada· I 
mente 2 meses. Hoje,Luciana I 
tem 3 anos e 5 meses, está 
no colégio, sabe que "nasceu I 
de barriga de outra mamãe" 
e nós a pegamos pequenini-l 
nha, que é muito amada por 1 
nós e tlOS ama de verdade, I 
Sinceramente, não notamos 
diferenças entre ela e o irmão I 
menor de 2 anos e 9 meses 
que, aliás, é seu amigo inse
parável durante as 24h do dia. 
O comportamento deles é co~ 
mo de irmãos gêmeos, brin
cam, dormem, comem, pas-1 
seiam, etc., sempre juntos. A 

1 
irmã mais velha os ama sem 
r,;aloíc5 demonstrações de 
ciúmes e nós os amamos 
muito. Pedimos sempre a 
Deus que o nosso relaciona
mento permaneça como hoje, 
uma família unida, amada e 
feliz, e que Luciana nunca se 
sinta ·diferente em relação 
aos seus dois irmãos." 

numerosos círculos de estu
dos, classificados natural
mente pelo critério de idio
mas. 
UNID.: Quais os outros con· 

f e rene i stas? 
D. José: Houve vários, todos 
escolhidos a dedo. Alguns 
impressionaram vivamente. 
O Cardeal Suenens, no cam
po doutrinário, foi simples
mente sublime. Sua homilia, 
na missa de encerramento foi 
um impressionante comentá
rio do discurso que o Papa 
João Paulo 11 nos tinha feito, 
na véspera. Raras vezes ouvi 
coisa tão bonita e conforta
dera. Também ·o Ofic.ial de 
Marinha, Vaunier, que, após 
a guerra, deixou todos os in
teresses pessoais para evan
gelizar os pobres. Madre Te
reza de Calcutá, como sem· 
pre, com sua presença mais 
celestial que terrena, sua voz 
doce, relatou suas experiên
cias na Índia. O médico .negro 
Pius Okong, de Uganda. O 
químico negro, professor na 
Universidade do Zaire, e que 
pertence ao comitê mundial. 
Este simplesmente "abafou" 
pela sinceridade e convicção 
de sua fé, também quando se 
dirigiu aos sacerdotes: "se o 
sal perder a sua força, com 
que se há de salgar". Se nós, 

leigos, vivemos da fé, nos sa
crificamos por nossa fé, que 
devemos, não digo esperar, 
mas exigir de nossos pasto
res? O homem com sua es
plêndida voz de baixo, sua 
oratória perfeita, recebeu a 
mais estrondosa salva de 
palmas ouvida naqueles dias. 
Ab~nçoado negro e sábio. 

Penso sempre que muitas 
outras pessoas poderiam fazer 
o mesmo." -

(Um casal do Bairro de 
São Francisco- Niterói) 

11 -"Nosso lindo presente de 
Natal chegou em 28.12.83, fo-
mos buscá-lo na maternida-
de, - um recém-nascido de 
9 dias de idade. Seu nome 
foi escolhido pela irmã de 6 
anos, -o escolhido foi Lucia-

Foi sugerido convidá-lo para 
falar no Brasil, ano que vem, 
quando a Campanha da Fra
ternidade versará sobre a in
tegração racial em . nosso 
país. O homem é realmente, 
como se diz na gíria, um "es
touro". 

-na. É a coisa mais linda e 
meiga do mundo ... 

Um casal de Ícarar 

1 Entrevistas feitas no Colégio 
São Vicente de Paulo • Nl- l 
teról. 

~------------------~' Resolvemos adotar uma 
criança após 1 o anos de c a
sados, tendo uma filha de 6 
anos e após dois abortos ex-

UNID.: Suas impressões fi- pontâneos; assim o fizemos 
nais? porque desejávamos ter dois 
O. José: Volto mais empoJ- ou três filhos e como já ha
gado pela catolicidade, vale víamos tido as perdas ante
dizer, universalidade da lgre- riores, decidimos que um de 

CRIE NOVAS AMIZADE 
E FAÇA DO TURISMO 

CULTURA E RELIGIÃO 
TELEFONE PARA 

718-7949, 
SR. PAVLO EM(L/0 

ja: nunca tinha eu, nem no r------------.--------====-========== 
Concílio, vivido a Igreja palpi-
tante em todos os recantos 
mais recônditos, da Ásia, da 
África, da Oceânia, como na
queles dias. A sede de Deus
e de fé indescritível. A docili- · 
dade ao Pastor Supremo, en- · 
tre leigos, é de molde a con
firmar na fé qualquer sacer
dote, até um já calejado sep
tuagenário como eu. Sou gra
to aos que me proporciona· 
ram essa oportunidade. 

OTICA - Exame de Vista Grátis 
10% DE DESCONTO . 

JOSIEL'S · .ÚJIIS, RELOGIDS E ODCI 
AssiStência Técnica I;:specializada 

SEIKO - ELETRÔNICOS - ORIENT 
Consertos com garantia de I (um) ano 

Rua Visconde deltabora(, 196- Loja 10 
Pertinho da Rodoviária de Niterbi 

-------------------



(séculos li e III) 

Oração e 
L/ "V\\ O\ô de.. J )V\ 1-e-ró f/ r· J t1 q ~~ . 

sacramentos nos primeiros séculos 
Nesta reflexão sobre a histó

ia da Igreja nos ~culos 11 e 
li vejamos alguns e!e"mentos 
:oncementes à oração, aos sa 
:ramentos e ao símbolo da fé 
Jrofessado na época . 

Frei Almir Ribeiro Guimarães, 
O.F.M. 

Porciúncula de Sant' Ana 

Mater· 
Divinae 
Gratiae 

"Unida de" transcreve pe-
queno artigo de Cefas Monte
dônio Bezerra de Menezes, 

A oração dos primeiros saudoso professor e advogado, 
cristãos que saiu a lume em "A Cruz", 

No tempo de Jesus os dis- Rio de Janeiro, 22 de agosto 
:ípulos manifestaram o desejo de 1954. Oportuna sua transcri-
ie rezar. Queriam que Jesus ção no momento em que Sua \ 
hes ensinasse a se dirigir a Santidade João Paulo 11 publi- I 
Deus. Jesus lhes entregou então ca sua famosa enc\clica "Re-
:> Pai-Nosso. Bem cedo, a ora- demptoris Mater'', em que se I 
;:ão ocupa lugar importante na fixa no estudo da Mãe de Deus I 
vida da comunidade, principa~- nos mistérios de Cristo e da I 
mente a eucaristia que tinha Igreja, desfazendo falsos posi- I 
>ido ordenada pelo Senhor. No cionamentos de clérigos e leigos. i 
momento de buscar a Deus, o~ Eis .o ·tópico essencial do tra- r 
>illmos ocuparam lugar impo- balho: 
tante. Também quando· celebra- "Deus, segundo nos diz S. 
vam a eucaristia gostavam de • . Pedro, é a graça increada, su bs-
recitar ou cantar salmos. Os Chegados ao fim da tarde e ven- o caso dos membros da corou- ceia. Semp'ré ·as cristãos viram tancial, e Cristo é o Deus de toda 
primeiros cristãos fazem uma do sUJgir o astro da noite, can- nidade de Qumram, situada Q r- neste gesto não alguna_ coisa a graça. Maria é a Mãe de Cristo, 
leitura "cristã" destes poemas tamos o Pai, o Filho e o Esplri- to do Mar Morto. O rito cri~Íão méramente simbólica, mas acre e, "ipso facto", mãe da Divina 

é -1 ~-inspirados, isto , procuram to San· o de Deus. do batismo se assemelha muito ditavam na presença real ~d Graça. 1 
ver o que neles está em refe- Em todo tempo és digno de se- a estas práticas rituais . É um Cfisto. O Anjo disse de principio I 
rência a Cristo, sua vida, ensi- res cat tado por vozes santas, banho ou uma ablução com "Ave Gratia Plena". Enquanto 
:~amento, paixão, morte e res- Filho le Deus que dás vida. água. Diferia dos outros ritos recebemos graças em parcela, I 
mrreição. Espontaneamente in- Por isso o mundo te glorifica. ) por ser celebrado na força do 3. Símbolos da Fé Nossa Senhora recebe-a plena- I 
1entam cânticos e hinos para se ~ Espírito Santo. Não somente mente. São Pedro Crisólogo cha-1 
iiri~i~em a Deus,_a Cristo e ao- 2. Os sacramentos ~ perdoava os pecados, como tam- Hoje temos o costume de te- ma-u de oceano de graças. 1 
EspHlto. Os escntos de Paulo y; ~ bém era um novo nascimento. zar õS&edQ. na missa e a ceie- Com efeito, para ser Mãe I 
! os textos do Apocalipse . nos Somente em 1543, no Con- Pmce que originariamente a bração do batismo. Este é um .de Deus, a Abem-aventurada I 
os. . . _ sa_çramer to se t~na oficiaL nat J::u te batizo em nome de raizes na Igreja primitiva. No aquinhoada de graça incomen-1 

apresentam alguns destes lunos. \' c!lio de Trento , que a palavra fÓrmula era simplesmente esta: si'iúbolo da fé. Ele tem suas Virgem Maria teria que ser 

Aqm esta uma o raça o do Igreja. N ~ste momento também 'Jt=risto". Posteriormente a co- começo era apenas o catecú- surável. Quem melhor participa 
livro do Apocalipse. l\se deternina, de forma acaba- munidade, meditq.ndo no misté- meno que afirmava: "~ da natureza e da vida de Deus, 

da, o nú nero dos sacramentos. rio da Trindade passou a bati- Jesus Cristo, Filho de Deus, do que Maria? A Virgem San
Como <!o gundes ' •dmi<'- M" su• -.!id.rul' está P""'"\ uu"o •'fllt, b•tizo 'm nom' do,j mOrto ' '"'""iíi"do". N• m'- I tíssima é o arqueduto transbor
veis vossas obras, ó Senhor e f te nof= trimeiros séculos da Pai, do 'Filho e do Espírito San-1\0ída em que as comunidades dante de que nos fala o Doutor 
nosso Deus onipoten~e. rgrejã.Te"~ tinha dado a ordem to" . Já está na rda~ esta aprofundam sua fé este símbo- 1

1 

Mellfluo, . ~o Bernardo. D~us 
Vossos cammhos sao verdade, de batizar fazer a memória da fórmula . O livro IZ que o ba- lo vai se precisando, JObretudo1 quer sant1f1car-nos pelos . me ri

são justiça , ó Rei dos povos Cefã.'j!'710 ffiial do-século I é tismo deve . ser feito com água q~ndo começam a surgir doutn- I tos redentores do seu Filho e 
todos do universo. ~ a orde n aos missi~nos viva, em água fria ou água quen- nasTalsas e heresias. Em Roma, I usa a Mãe do Redentor como 
São grandes vossas obras, ó d_:~i!I, bm como d~- te. • ~ riTi hnal do século.2t? o símbolo 1 medianeira, distribuidora e ma-
Senhor. brar a e~a. Esta última era /" 

1 
era expresso com estas verda- 1 nanc1al de todas as graças. 

Quem, Senhor, _não haveria ~e i enFao êõ1111ecída como "fraçãot b) A eucaristia des: I "I te a d Jesus per Ma riam". 
temer-vos, e quem não honrana ~ do pão". Em todas as Igrejas ,ol A Ceia da quinta-feira foi Creio em Deus Pai, todo po- I Portanto, só nos resta re,correr 
o vosso nome? batismo era a -porta de entrada logo realizada sob o nome de deroso, criador de todas as co i- fervorosamente e sempre a Con
Pois somente vós, Senhor, é que ~do de Jesus e a ~s-, "~ação dQ pãQ.'..'. Nos Atos dos .sas. E em Jesus Cristo, o Filho I ceição Imaculada, para que Ela, 
sois santo. . '1~ +. ia tinha a função de se'r sinal Apóstolos lemos que Paulo fala de Deus, nascido do Esplrito Mãe da Divina Graca, nos torn·e 
As nações todas hão de vtr pe de unidade das diferentes corou- longamente aos que estão reuni- Santo e da Virgem Maria, cru- fi.lhos amantlssimos de Cristo 
rante vós, e prostrad~s havei nidades. Um livro precioso; qua- dos com ele para a celebração cificado sob Pôncio Pilatos, mor- Jesus, Redentor e Salvador nos
rão de adorar-vos, pois vossas se contemporâneo aos escritos da ~a (At 20,7). Quan- to e sepultado, ressuscitou ao so." 
justas decisões são manifestas. dos evangelhos, chamado Dllk~· do morrem os. a?óstolos sua terceiro ~ia,_su?iu aos céus, está ,..C_R_I_E_N_O..;V_A_S_A_M_IZ_A_D_E_S'!'I,IIII 
Os povos virão adorar-vos, Se- ué apresenta informações de palavra é substttmda por suas sentado a direita de Deus Pai e 
nhor. muito interesse sobre esses dois cartas. Faziam também I~ que virá um dia julgar os vivos E FAÇA DO TURISMO 

(Apocalipse 15,34) sacramentos. Testamento~ã· e os mortos. E no Espírito San- CULTURA E RELIGIÃO 
recém-nascid s. a- to, ~a- Virgem Maria e na res- TELEFONE PARA 

Bem antigo é este hino que a) O batismo que, no começo, a ca- surreiçao da carne. 718-7[}49, 
transcrevemos: João Batista ristia se realizava em tomo de Posteriormente C.gncüios da SR. PAULO EM/L/O 
Alegre é esta luz da glória, santa batismo de penitência. Outro uma . · refeição. O presidente lgr~ haverão .de fixar as verd'a-
e imortal, do Pai celeste, santo e grupos religiosos da época ti- tomava o pão e o cálice e dizia -aes·do símbolo· de nossa-!é em 
bem-aventurado Jesus Cristo. nham práticas análogas como era as palavras de Jesus na última fõrmulas usadas até hoje. 
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Pertencia à estirpe famosa 
dos Soares de Souza,formada 
por homens de caracteres defi
nidos, isto é, de senso moral e 
senso da coisa pública. 
Notabilizaram-se no Segundô 
Reinado. O maior deles é o Vis
conde do Uruguai, Paulino José 
Soares de Souza, que estudou 
em Coimbra e bacharelou-se 
em São Paulo. Escreveu o pri
meiro livro de Direito Admi
nistrativo que se imprimiu entre 
nós. Ministro, que o foi várias 
vezes, revelou-se o estadista em 
que se juntaram sabedoria polí
tica, clarividência, ponderação 
e objetividade. É natural que in
tegrasse, como integrou, o 
"triunvirato saquarema", de 
que fala Joaquim Nabuco, ao 
lado de Euzébio de Queiroz e 
do Visconde de Itaboraí. Todos 
preeminentes. Todos dignos, re
alistas, absorvidos no bem co
mum. Todos representativos do 
espírito nacional. 

José Antônio retratou o ante
passado no volume A Vida do 
Visconde do Urugruzi. Não se 
cogita de simples apologia, a 
refletir "tifusões domésticas", 
mas de livro que traduz justiça 
e integra a Coleção Brasiliana. 

O nome do autor advém do 
pai do retratado, o médico Dr. 
José Antônio Soares de Souza, 
mineiro, formado no ano de 
1809, em Paris, onde contraiu 
núpcias. 

O filho do Visconde, Conse
lheiro Paulino, foi o ag/utina
dor político, "maneiroso e su
til", fortemente prestigiado nas 
hostes do Partido Conservador. 
Està ligado à história do Aboli
cionismo, seja pelas restrições 
de ordem econômica que lhe 
opusefã~ · sejâ ··pé/a· àiitude de:. 
sassombrada e altiva que assu
iniu no dià mesmo da Abolição, 
quando pronunciou discurso 
histórico no Senado. Depois de 
corifessar-se fiel às suas idéias, 
jxj~lferou.: :.rro_ ~melo de táillas 
impaciencias o debate é impos
sível". Acode-me o fecho mo
delar do seu pronunciamento. 
Literalmente: "Cumpri, como 
as circunstâncias permitiram, o 
meu dever de senador; posso 
cumprir o de cavalheiro, não fa
zendo esperar uma dama de tão 
alta jerarquia". Referia-se à 
Princesa Isabel que, no Paço, 
aguardava o P!Ojeto para san
cionar a Lei A urea. 

Do Conselheiro Paulino, re
uni dezenas de cartas dirigidas 
ao correligionário Dr. Leandro · 
Bezerra, meu avô, parlamentar 
do Império em três legislaturas. 
Parte da correspondência é da
tada de sua tebaida de Vai de 
Palmas, em Cantagalo. 
Socorri-me do riquíssimo docu
mentário em coriferência pro
ferida na Academia Niteroiense 
de Letras, a 14 de junho de 
1944. Publicaram-na, 111 ex
tenso, a "Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Bra
sileiro", vol. 190,-janeiro-março 
de 1946, e "O Estado", Niterói, 
23-6-1944. 

DisUngilirain-me com a· pre
sença naquele ato o historiador 
a quem reverencio e o irnião, 
Pr. _.Pa~lino .Soares de Souza 
}veto, catedrático de Direito Ci
vil e ex-diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Fe-
deral Fluminense. ~ 

José Antônio, neto do Conse
lheiro Paulino, era filho do Dr. 
Paulino José Soares de Souza 
Júnior, professor e um dos fun
dadores da Faculdade de Ciên
cias Jurídicas do Rio de Ja

'neiro. 
Sem abalançar-me a novas 

considerações em torno dos an-
' cestrais, non est hic IDcus,força 

é relembrar dois dos seus 
maiores - "celebridades ge
n~alcjgicas", corifoi:me o dizer 
de Camilo Castelo Branco - o 
avô e o bisavô maternos: Conse
lheiro Jerônimo José Teixeira 
Júnior, Visconde de Cruzeiro, e 
José Honório Carneiro Leão, 
Marquês do Paraná. 

Teve, José Antônio, o dom da 
pesquisa e o amor aos ma
nuscritos e alfarrábios. Com 
esta vantagem: detinha o ar
quivo do nobilíssimo clã fa
miliar. 

Livre das amarras alheias, 
não se perdeu na legião dos re
petidores. Mas, vêz por outra, 
ressentiu-se do espírito de sín
tese. 

Além de assíduo colaborador 
da Revista do Instituto, publi
cou uma série de crônicas no 
"Jornal do Brasil", nos anos de 
1957 e 1958, todas históricas. 

Entre as monografias estam
pgda~ iiá R~is_ta, dou rn_aior re
levo a · consagrada ao chão do 
meu nascimento. Chama-se: Da 
VIla Real dt:l Praia Grtlllde à 
lmper/111 CldtuJe de NIIMóL O 
trabalho é completo. 

Estudioso, bem documen
tado, veraz, exigia autentici
dade na reconstrução histórica. 
Nesse ponto, não tolerava des
cuidos ou negligências. 
Comprazia-se em dissecar 
obras nacionais ou estran
geiras, para desmanchar erros 
e impugnar deficiências. A pro
pósito, aí está o ensaio de sua 
lavra A queda de Rom, editado 
em castelhano. Ainda que se
guramente justificada, é uma 
censura implacável ao volume, 
a seu ver desastrado, Lll eiiÜI/l 
de Roaas do escritor argentino 
José Maria Rosa. 

Sem esgotá-la, incluem-se 
em sua b"tbltogiqflll: Um .Qt~ID
,. do lmplr/D - BtriD IM 
Portü Ribeiro e ll!aJ6rl4 
nretD .,. RJp • Prpt& 

Em obras diversas, revolve a 
história de nossa diplomacia 
nos países platinos. 

Por fim, lembro-lhe a posse 
na Academia Fluminense de 
Letras, no dia 13 de novembro 
de 1979. Saudou-o Edmo 
Rodrigues Lutterbach, presi
dente da instituição, autor de 
trabalho concludente sobre o 
prestigioso historiador, onde 
lhe esmiuça a vida e a contri
buição cultural. 
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Geraldo Bezerra ·de Menezes 

Há dias, numa ida a Iira
sz1ia, afim de participar de reu
nião do Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana, 
revelou-me o Acadêmico Bar
bosa Lima Sobrinho o que se 
passara com Levi Carneiro, 
quando o provecto jurista, al
quebrado, atingiu os oitenta 
anos. O biógrafo de Alberto 
Torres fez-lhe a pergunta 
amiga: - "Como se sente na 
casa dos oitenta?" A resposta, 
surpreendente, veio pronta: -
"Na casa ... ? Sinto-me num par
dieiro". 

Por sua vitalidade, Pedro 
Calmon não nos surpreenderia 
coin a resposta triste da casa 
arruinada. Exemplo e reiiór de 
gerações, ainda hoje aplaudido 
por toda a parte, percorre o 
Brasil, espargindo mensagens 
culturais. Faz pouco, o veterano 
Presidente do Instituto His
tórico Brasileiro partiu em de
manda de Portugal, para falar 
aos nossos- irmãos de além-mar. 
Um mestre, e que mestre, na 
arte de dizer! 

De outro lado, é ininterrupta 
sua produção cultural. Ultima
mente, publicou a biografia do 
Barão de Loreto e sou infor
mado pelo Conselheiro Her
berto S alies que tem dois livros 
no prelo, fixando-se nas figuras 
de Miguel Calmon e Gregório 
de Matos. 

Estudioso dos Braganças, de 
sua lavra as obras de literatura 
histórica, marcadas pela exal
tação eternecida - O Rei do 
Brasil (Vida de D. João VI), O 
Rei '"l!ãvaleiro (Vida de D. 
Pedro I) e o Reiftlósofo (Vida 

de D •. Pedro 11}., além .dos cinco 
volumes da ' ,aprofundada 

·História de D. "Pe'dro li. 
Relembro as PÓ(Ína.: também 
famosas, da História do Brasil 
e H(stórla da Civilização Bra
sikh~ última, de que saíram 
sel s,, et;li _õ,es, t~rti.da .p(lra o 
francês e o italzrJI'J.Ô .}ve~sa linha 
de considerações1 1'egistro as 
.crl1rlicas•· -sedutoras que· de/i
nela'!' ge1)t~ ~ ,e, ceha~ ·qis'tantes, 
reU.nidas sob o tít~lo f.'lwcu de 
Azulejo. Não se restringe, o 
escritor laureado, ao labor da 
reconstrução"''H.istórica. -É o se
gura, intérprete do passado .e da 

• , J1t 1 

alma brasile4;g. .··Jrb ,( :} ,, 
.A · par dissOit;olla.wuuz vqsta 

bibliografla~eafV'o>1t!J'S'<estudos 
dedicàdáf1a0Vfefrlf.. '~Ua ora-

, • Jo ~V). I&!. ij:..J • 
t01;z~ -f! ~l!l!.~utJ'~r:_ ~~ ~/lftttfSsrm a 
Ca~:t.ro A l~ A 11JOW;. p. -prega
do'lr o ·~ (fJ orvàte; iimflu'Ü:am na 
expre$São verbal e na exprérsão 
escriÍa rJij· ~õ~end~~~do: 
./Jf: resto I qlyqq.a,mpnog~afia 

editadac.·,em lf) 26 · J)ireito de 
Próprledade,'"SO"Zenll!'precedido 
po'T" Pedra OD'A1'Jfúu;''âe 1923. 
N lujueie seu pHm'i!rfO .fivro jurí
dil;@.sde§PQ!JI0.1J..l o.JJ.i(}tro p~bli
ci~a;í'O (mestre. uniuersitário, au
to'f*! bétftt&Wúti'OS'J·;db~ ·- livros di
da1tcô§ "rllfioéild ~rUtitucional 
B~ff$~i{e{~, V"Tt:,~'T.I,2l~Geral do 
EslfAtÚl.~ ,J3le .anteMil4b no. mais in
dit1idualisttz-:.dectodtm<Os direitos, 
a run;::ão social, an'ie'éípando-se 
a t(,;,,_bftbtltlllfi'ii/s'"rfi. 1 946. 

lM'Jflf; . ~N!t~~ t., >!iií~·: 
. 03i~~ll.lll'.lQ ~ ~ltJIIdtOs anos, 

com;quevne disting!.iej autoriza
m/f" a~ ~'ftiY§c!tlt!~j>ll(Jlcjuíz o há 
IX?.'jf.(J8 rnttff!jt~rJ ~~ds Cha-
~ ao proclàniar {(firo Cal

mo.f11 M ''pe~:fetttJ · nax.oampreensão 
d(}gi i/Wmefls e. das.., coisa~". 
~Pbffltl'- ttnttt1~idfir'[eeunda 

aB!IJJcRJiti!f1~~:1f,e'h,:<s1 
!JD a~studo: 




