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Livreto "Manifestações de cardeais brasileiros 
sobre a vida e a obra de Geraldo Bezerra de 
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MANIFESTAÇõES 
DE CARDEAIS BRASILEIROS 

SOBRE A VIDA -E A OBRA 
DE 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
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I - Cardeal Dom Sebastião Leme, Arcebispo Metropolitano do Rio de 
Janeiro: 

Trecho de discurso: " ... a palavra piedosa e quente de Geraldo Bezerra 
de Menezes que, honrando o nome paterno, já não é uma esperança, 
porque é uma afirmação de cultura vasta e sadia" (in Reminiscências de 
um Cardinalato, livro de Monsenhor João de Barros Uchôa - 1943, 
pág. 226). 

li -Cardeal Dom Jaime de Ba"os Câmara, Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro, Presidente da CNBB: 

1. Ao Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, digníssimo Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho e mui prezado amigo, aben
çoando, agradeço mais um livro seu: Dissídios Coletivos do Trabalho, 
de cujo valor já tem as provas ao folheá-lo (Rio de Janeiro, 2-10-1950). 

2. Belíssima e justa a saudação de Edmo Rodrigues Luttemach ao Profes
sor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio de Janeiro, 23-3-1961). 

3. Felicito o prezado amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por ver 
o seu livro O Comunismo - Crítica Doutrinária já em terceira 
edição. 

Não é de admirar que tantas autoridades eclesiásticas, militares e 
ilustres professores se tenham manifestado com os mais justificados 
louvores relativamente às primeiras edições. Vivant sequentes! (Rio de 
Janeiro, 31-1-1971). 

m - Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales, Arcebispo Metropolitano do 
Rio de Janeiro: 

Quero felicitar o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por sua eleição 
para a presidência da Comissão Nacional de Moral e Civismo. De maneira 
especial me alegro com sua presença à frente da Comissão Nacional, pois é 
uma garantia de boa orientação espiritual (Rio de Janeiro, 21-'l-1976). 

IV -Cardeal Dom Augusto Álvaro da Süva, Arcebispo de São Salvador, 
Bahia e Primaz do Brasil (1925-1968): · 

1. Acabo de reler os magistrais discursos da Recepção de Geraldo 
Bezerra de Menezes na Academia Fluminense . 

• 
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Agradeço a Deus e ao ofertante do opúsculo as duas grandes mercês 
- a de nos ter dado os autores dos discursos e nos permitir ler os 
discursos desses autores (Bahia, 30-5-1949). 

2. Sobre o opúsculo de Edmo Rodrigues Lutterbach- A Vida Universi
tária do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, Niterói, 1962: 

Desde o primeiro contacto que tive com o Professor Geraldo 
Bezerra de Menezes, criou-se em mim uma profunda admiração e 
sincera simpatia religiosa, irreprinúvel. A leitura de sua Vida 
Universitária, escrita por Edmo Rodrigues Lutterbach, completou o 
encantamento. 

3. A propósito do folheto Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Sau
dação de Edmo Rodrigues Lutterbach (fip. J. Gonçalves, Niterói, 
1961): 

,"0 Cardeal patrício Dom Augusto Álvaro da Silva, Arcebispo da 
Bahia e Primaz do Brasil, concedeu ao folheto o valor desta apreciação: 
Deus seja bendito. Minha admiração por Geraldo Bezerra de Menezes, 
minha estima, continuaram sempre desde que conheci o original cujo 
retrato tão bem esboçou o Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach (Bahia, 6 de 
abril de 1961 )" - In Edmo Rodrigues Lutterbach --:- Geraldo Bezerra 
de Menezes - Homem de Fé e Apóstolo Leigo, 1972, pág. 22. 

4. Um larguíssimo muito obrigado pela oferta do seu precioso livro 
Homens e Idéias à Luz da Fé e pelo prazer que me proporcionou sua 
leitura (Salvador, 26-1-1959). 

5. Em Doutrina Social e Direito do Trabalho, de Geraldo Bezerra de 
Menezes, pude avaliar, além da erudição trabalhista, o gênio literário 
que o adorna. 

6. Recebi a preciosa obra A Segurança Social no Br!lSiL Apreciei gran
demente o · esplêndipo trabalho. Que Deus Nosso Senhor continue a 
abençoar o grande defensor dos direitos cristãos. 

V -Cardeal Dom Ave/ar Brandão Vúela, Arcebispo de São Salvador, 
Bahia e Primaz do Brasil, Presidente da CNBB e do CELAM: 

4 

1. Sobre o livro de Edmo Rodrigues Lutterbach: Geraldo Bezerra de 
Menezes- Homem de Fé e Apóstolo Leigo, de 1972: 

A obra Geraldo Bezerra de Menezes - Homem de Fé e Apóstolo 
Leigo é monumento para os homens de hoje (Salvador, 4-2-1972). 

2. O Comunismo - Critica Doutrinária, 5a edição, é realmente um 
livro oportuno e necessário, orientador contra os males e os perigos 
do comunismo ateu. Às suas atividades de escritor e ao amigo pessoal
mente, envio uma benção pastoral (Salvador, 4-2-1975). 

VI - Cardeal Dom Frei Lucas Moreira Neves, O. P., Arcebispo de São Sal
vador e Primaz do Brasil, Presidente da CNBB; no Vaticano, Vice
Presidente do Conselho para os Leigos e Secretário da Congregação 
para os Bispos e do Colégio dos Cardeais: 

1. Parabéns ao Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach pelo ensaio meritório 
sobre a personalidade, o pensamento e a ação de Geraldo Bezerra de 
Menezes. O trabalho é certamente destinado a prestar, pelo exemplo e 
testemunho de um cristão autêntico, grande serviço à Igreja (S. Paulo, 
2-11-1972). 

2. Observo com agrado que o livro O Comunismo - Critica Doutriná
ria do prezado amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes está em sua 5a 
edição e me alegro de pensar que, com o rigor de pensamento, a 
simplicidade da linguagem e a clareza expositiva com que é feito, terá 
ajudado muitos e ajudará ainda outros tantos a compreender melhor 
os vários aspectos da ideologia comunista e o pensamento da Igreja 
a respeito. 

Com uma benção fraterna, faço votos de sempre novos e frutuosos 
trabalhos na atividade laical exemplar que o autor vem desenvolvendo 
há anos (Roma, 26-8-1975). 

3. Carissimo irmão na fé. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Não quero tardar em agradecet-lhe a gentil remessa do seu livro A 
Vida Substancial do Espírito. Comecei imediatamente a ler, mas te
nho a impressão de reler, tal o prazer de reencontrar elementos muito 
familiares. 

Cada página tem-me feito bem e estou certo de que o volume faz bem 
a todos os que o lêem. 

Deus seja louvado por isso e o recompense (Salvador, 6-12-1994). 
• 
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VII - Cardeal Dom A'gnelo Rossi, ex-Arcebispo Metropolitano de São Paulo, 
Presidente da CNBB, ~refeito da Sagrada Congregação para a Evan
gelização dos Povos: ~ 
1. A vida do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, autor do livro O 

Comunismo - Crítica Doutrinária, tem sido constante luta pela 
grandeza da Pátria e glória da Santa Igreja (Roma, 10-10-1972). 

2. Meu caro Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Acabo de receber seu opúsculo Á Margem da Pseudoteologia da 
Libertação - Seu Desprezo pela Pureza da Fé e felicito-o pela dis
sertação no sentido de que devemos cumprir nosso dever social, como 
seguidores de Cristo, "sem sofismas, sem ambigüidades, sem radicalis
mos, sem desvios, sem passionalismo estéril e sem ceder à tentação 

da vaidade". 

Parabéns por mais de cem "sem" (Vaticano, 1~-11-1985). 

VID- Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, Arcebispo Metropolitano de São 

Paulo: 

1. O meu caro amigo Professor Geraldo Bezerra de Menezes enfrenta os 
problemas mais sérios da humanidade com acervo invejável de cultura 
e com espírito cristão (São Paulo, 17-10-1972). A propósito de O Co
comunismo - Crítica Doutrinária. 

2. Magnífico o texto do discurso que o Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes proferiu no I Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, 
publicado em Letras Fluminenses (São Paulo, 30-4-1968). 

IX - Cardeal Dom Vicente Scherer, Arcebispo Metropolitano de Porto 

Alegre: 

6 

1. A obra O Comunismo, em 2a edição, é calorosa defesa de uma 
ordem social fundada na justiça e na liberdade (Porto Alegre, 

16-2-1966). 

2. O Comunismo - Critica Doutrinária, agora em 4a edição, é valioso 
repositório de conceitos e diretrizes em matéria social. Continue o 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes iluminando e orientando muitos 
espíritos no empenho pelo triunfo da justiça, da ordem e da fraterni
dade (Porto Alegre, 23-10-1972). 

3. Receba o meu cordial agradecimento pela gentileza da oferta do seu 
erudito trabalho O Diálogo, que li com muito agrado (Porto Alegre, 
1-9-1972). 

4. Os trabalhos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes Oliveira 
Vianna- Intérprete do Brasil e Poder Normativo da Justiça do 
Trabalho testemunham sua vasta cultura e incansável atividade (Porto 
Alegre, 14-10-1983). 

5. Ao muito prezado Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, obrigado pela 
oferta da 4a edição de sua obra Homens e Idéias à Luz da Fé, funda
mentada e proveitosa (Porto Alegre, 5-1-1984). 

6. O texto do primoroso discurso com que o Dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes foi recepcionado no Cenáculo Fluminense de História e Letras 
revela o seu opulento curriculum vitae, que dá conta dos preciosos 
serviços prestados como autêntico homem de fé e de _acrisolado espí
rito público (Porto Alegre, 27-8-1984). 

7. Do livro de Edmo Rodrigues Lutterbach intitulado Geraldo Bezerra 
de Menezes- Homem de Fé e Apóstolo Leigo- 1972, pág. 21, este 
tópico: 

"O Cardeal Dom Vicente Scherer, impávido Arcebispo de Porto Ale:
gre, ao ler o opúsculo saudação ao nosso ex-professor Geraldo Bezer
ra de Menezes, felicita-o em termos convincentes - "pela opulenta 
obra que realizou em sua vida" . 

8. Ao estimado e incansável batalhador pela causa católica Professor 
Geraldo Bezerra de Menezes, agradeço a oferta de À Margem da 
Pseudoteologia da Libertação, em defesa da sã doutrina da Igreja 
(Porto Alegre, 26-10-1985). 

X - Cardeal Dom Aloysio Lorscheider, O. F. M., Arcebispo Metropolitano 
de Fortaleza, ex-Presidente da CNBB e do CELAM: 

1. Acabo de receber o liVro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes -
O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição. Quei
ra o Senhor continuar derramando as suas escolhidas bençãos sobre 
o filho tão dedicado à Pátria e à Igreja (Fortaleza, 4-8-1977). 

2. Desejo que o conteúdo de Homens e Idéias à Luz da Fé, em 4a edição, 
seja divulgado entre quantos buscam a fé em Nosso Senhor Jesus 
Cristo (Fortaleza, 2-2-1984). 
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XI - Cardeal Dom José Freire Falcão, Arcebispo Metropolitano de 
Brasília: 

1. Li com muito agrado o livro O Comunismo - Critica Doutrinária, já 
em 5a edição. Não há negar sua atualidade nesta hora conturbada, para 
a qual tem contribuído. o falso humanismo de ideologias sem Deus, 
como o marxismo (Teresina, 8-2-1975). 

2. Li com muito interesse as conferências do Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes enfaixadas no livro Educação Moral e Cívica - Estudos de 
Problemas Brasileiros (Teresina, 18-8-1976). 

3. Faço votos que a obra O Direito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Constituição do prezado amigo Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, objeto de longo e aprofundado estudo de Edmo Rodrigues 
Lutterbach, tenha a acolhida que merece nos meios jurídicos de nosso 
país (Teresina, 20-5-1977). 

4. Li com muito interesse o livro de Geraldo Bezerra de Menezes A Vida 
Substancial do Espírito, o qual enfeixa também o discurso pronuncia

. do por ocasião do Primeiro Congresso Mundial para o Apostolado 
Leigo. 

O tema de que trata o ·livro me interessa particularmente. Numa 
intervenção em Puebla, chamei a atenção para os graves riscos que 
corre a reflexão teológica, quando utiliza o instrumental marxista de 
análise da sociedade (Teresina, 4-8-1980). 

·..; . 
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HOMENS EIDMAs A LUZ D~FÉ 

AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 

O último 'lúmero da revis
ta do Conselho Federal de Cul
tura publica, na íntegra, o dis
curso de Afonso Arinos de 
Melo'· Franco, registrado em 
notas taquigráficas, sobre a 
quarta edição do livro "Ho
mens e Idéias à Luz da Fé", do 
nosso colaborador Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenáculo. 

"Letras Fluminenses" 
brinda os seus leitores com os 
tópicos essenciais da oração do 
famoso publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui foram 
prestadas ao nosso querido 
cole~ Geraldo Bezerra de 
Metiizes, pedi peíiíJissão para 
me,inscrever na sessão de hoje, 
a fim de que pudesse . trazer 
'}'na impressão da leitura a que 
procedi de' seu livro ''Homens e 
Idéia0 Luz da Fé", porque 
este completa, explica, até cer
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha por ele apreço, 
como jurista e respeito, como 
magistrado. No Conselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
incansável dedicação, o seu es
forço para fazer sobressair as 
qualidades que parecem existir 
nos amigos, toda essa unidade 
espiritual, esta espécie de en
tusiasmo contido, esta espécie 
de ardência, de fogo interior, 
que contrasta com a tran
qüilidade e aparente reserva 
das suas maneiras, já me ti
nham chamado a atenção e já 
me tinham provocado ad
miração. 

Mas, na leitura do livro, 
pude completar essas impres
sões afetiVas, e, também, in
telectuais, pela observação 
ponderada de todos os elemen
tos circunstanciais, biográficos 
e intrinsecos, que conformam 
a personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

O primeiro, que queria 
salientar, desses aspectos, é 
exatamente esta aparente sin
gularidade do ardor e da fé, da 
moderação do comportamento. 
Existe nele este traço que 
poderá parecer contraditório, 
mas que, de fato, é comple
mentar. E eu digo por vivência, 
por experiência. 

Nele o ardor da fé não 
resulta, nem de uma elabo
ração intelectual, de filosofia 
religiosa, nem de uma exibição 
ou, mesmo, exposição de toda 
a parte, digamos, elaborada 
pela inteligência e pela razão. 

Inicialmente, a meu ver 
pelo ·menos, a fé não pode ser 
nunca oproduto, o resultado, a 
conquista, a conseqüência, de 
uma elaboração racional. É 
impossível chegar-se à fé pela 
razão. 

Há algumas maneiras de:_ 

se chegar à fé. Mais de uma. 
Ele participa de uma forma de 
vivência religiosa. Um amigo 
dele que, ocasionalmente, no 
momento, esteja podendo 
raciocinar alto, participará de 
outra forma, de outro cami
nho, para chegar à mesma 
conclusão. 

No caso de Geraldo Be
zerra de Menezes, esta ardên
cia de crença é o resultado de 
sua própria formação psíquica. 
Essa parte, que eu não tinha 
bem esclarecida, vem de con
tínua experiência familiar, 
nessa direção. 

O avô foi homem extre
mamente piedoso, conhecido 
como tal. Uma 1!5pécie de santo 
leigb, uma vida monacal 
dedicada, até o momento da 
morte, à prática . e à reflexão 
sobre os problemas da religião, 
da fé. O pai seguiu essa mesma 
orientação, seguiu esse mesmo 
roteiro, percorreu esse mesmo 
caminho. 

Então, foi natural que sua 
formação encontrasse essa 
sedimentação ·hereditária, que 
nunca lhe terá trazido, pelo 
menos aparentemente, a ven
tura da reconquista, da dúvida 
esmaecida, aos poucos, pela 
fulguração à volta ao seio da 
Igreja. Essa fulguração sofrida 
tem muitas explicações e 
muitas vivências. Conhecemos 
algumas, que estão próximas 
de nós. No caso de Alceu, por 
exemplo, que tive o privilégio 
de conhecer, quando era ainda 
muito menino~ No prefácio do 
último livro dele, publicado em 
fins de oitenta e três, e no 
prefácio do "Amor a Roma", 
ele mesmo salienta esta circun
stância. 

Outros têm outras ma
neiras. Outros chegam a essa 
espécie de reconversão, depois 
de um grande drama áclico, de 
uma grande e terrível experiên
cia, mais patológica do que 
psicológica. Aquele que tem, 
agora, a emoção de lhes falar, 
talvez pertença, um pouco, a 
esse tipo. 

O abandono dos prin
ápia; na; quais se tinha muito 
imprecisamente formado, a 
entrega daquilo que se cha
mava, antigamente, liberdade 
intelectual, mas que, hoje, 
sabemos, propriamente, que 
não é: de repente, um abalo 
profundo, de natureza psico
fisica, traz a coovicçlo da 
imensidade do h<mem e da 
limitação do universo, porque é 
no fundo da crença que estA es
ta imanência, este sentimento 
permanente de que o homem é. 
comparâvel ao universo. 

Esse pensamento, que 
acho elementar, poderá ter al
guma explicação muito sutil. 
Não quero entrar nela, porque 
não sou filósofo. Enfim, esta 
idéia de que o homem, é, real
mente, um ser inexplicável, a 
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não ser de uma forma meta
física. Não hã explicação física 
para o homem. O homem, 
quando percebe que é a razão 
de ser das outras coisas, sente 
que a alma, o espírito é qual
quer coisa que transcende seu 
próprio ser. Isso, para mim, é, 
satisfatório. 

Bezerra de Menezes não 
precisou de nada disso. Não 
sofreu nada disso. Eu sofri 
muito para chegar aí. Daí esta 
tranqüilidade com que ele se 
apresenta, em unidade es
piritual, sem sofrimento. Não 
existe nele o drama da recon
versão, o drama da volta. Só 
existe ida. · 

Vou lembrar-lhes uma 
coisa muito bonita, que é um 
verso de Dante sobre São Fran
cisco de Assis: "A marcha dele 
foi sobre a~uela encosta ãspera 
e florida". 'Olhem a beleza des
te verso! Uma encosta rochosa, 
abrupta e florida. O Vinícius 
de Morais me disse, .uma vez, 

quando eu estava, muito 
comovido, em Assis: 
"Ser santo aqui não é van
tagem". 

Mas, como dizia, esta fase 
de reconquista Bezerra de 
Menezes não atravessou. Daí a 
desnecessidade da justificação 
teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pãroco, uma espécie 
de vigário-geral da Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, . 
é, permanentemente, triunfan
te, sem nenhum esforço. Tudo 
isto que está aqui são capítulos 
esparsos. São capítulos frag
mentários, mas que, no fundo, 
têm essa unidade indissolúvel. 
...:, o triunfo. E o triunfo sim
ples, o triunfo indiscutido. 

E o triunfo definitivo. Não 
é só a Igreja triunfante, depois 
do Concílio de Trento. E a 
Igreja triunfante, desde Cristo. 

Então, para ele não há 
problema. Ele fala de uma 
porção de coisas, que têm a ver 
propriamente, com a substân
cia do sofrimento daqueles que 

Tenho grande emoção 
dizer que personalidades 
essa me sustentam 
nas minhas horas, hoje cad& 
vez mais raras, de 
diante da morte". 
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"HOMENS E ID~IAS À LUZ DA F~" 

~ 

de Geraldo Bezerra ~ Menezes 

ApreciaçÕes publicadas pela imprenaa 

TELEiilACO ANTUNES lJE ABREU - "Homens e idéias à luz da fé" -
"0 S. Gonçalo", S. Gonçalo, lO de maio de 1942; Vo""""Fruminense", 
Uiteroi, 16 de junho de 1942; "Vida Nova", Rio, julho de 1942. 

LIAD DE ALMEI DA - "Homens e idéias à luz da fé 11 
- "0 Estado", 

Niteroi, 26 de maio de 1942. 

PADRE ARTHUR COSTA - "Homens e idéias à. luz da fé" - "0 Ea
tado", Niteroi, 16 de junho de 1942. 

MONSENHOR MELO LULA - "Meu iúl,ito - Homens e idéias à luz 
da !!" - "A Cruz 11 , Rio, 1942; 1 0luminense", Niteroi, 3 de ju
nio de 1942. 

NILO A. SAMPAIO- "O mês literário em revista- "Homens e 
idéas à luz da fé" - "l&riiilia ••• ", revista do litoral paranaen
se - Ario VI, n. 54, Paranaguá, agosto de 1942. 

TARCILO GAZIRE - "Bibliografia - Homens e idéias à luz da 1'é"
"TinguÍ" - Curitiba, outubro de l942, ano III, n. 34. 

NUTO SANT' ANA - "Livros Novos - Homens e idéias à luz da fé1• -
"Correio Paulistano 11 , Sao Paulo, 15 de novembro de 1942. 

LUI Z LAMEGO - "Crônica da Semana - Homens e idéas à. luz da 
fén - "O Estado", . lUteroi, 18 de fevereiro de 1943. 

SALOMÃO CRUZ - hNotas literárias - Homens e idéas à luz da fé"
"0 Estado", Niteroi, 6 de maio de l945. 

JOSt NEWTON ALVES DE SOUZA- "Homens e idéas àluz da 1'é 11 -

"A Açio", Crato, Ceará, 3 de fevereiro de 1946. 

CARLYLE !,'IARTINS - "ImpressÕes de leitura - Homens e idéias à 
l uz da fé" - "O Nordeste", Fortaleza, 27 de junho de 1946. 

Vejam-se, ainda, sôbre "Homens e ldéias à. Luz da Fén, de Ge
raldo Bezerra de Menezes: 

. no Fluminense" - Ni teroi, 10 de maio de 1942; 
"O Estado" - Niteroi, 26 de maio de 1942; 
Revista "Unidadett - Rio, junho de 1942; 

"O Gládio", órgão do Centro Acad3mico 1'varisto da Veiga., da Fa
culdade de Direito de Niteroi - Niteroi, maio de 1942; 

Revista "Visão Brasileira" - Rio, maio de 1943, ano V, n. 58; 
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crônica 

A luz da fé 

Geraldo Bezerra de Mene
zes, meu colega no Conselho 
Federal de Cultura. tem em seu 
favor. para adornar-lhe outras 
virtudes morais e intelectuais. á 
famosa fé do carvoeiro: é católi
co de olhos fechados. Não tem 
dúvidas - tem a certeza tran
qüila de que , ao concluir a sua . 

. missão neste inundo. há uma 
outra Vida à sua espera, do ou-
tro lado do grande Mistério . 

Seu primeiro livro, Homens e 
Idéias à Luz da Fé , publicado 
em 1942. na sua primeira edi
ção, era mais do que um volume 
de panegíriCos e afirmações re-

. ligiosas- era sobretudo o livro 
de u.m crente. para quem o elo 
mais poderoso entre o homem e 
Deus é ~ O :r"~ Ç~ o ·; ! 

Oliveira Viana definiu José 
' ·. Geraldo ·Bezerra de Menezes 
' como um publicista católico, ao 

apresentar aquele m~smo livro 
à Academia Brasileira, no ano 

de sua publicação . E acentua
va: "Este lívro, pela altitude e 
seriedade dos temas nele deba- · 
tidos. é , sem dúvida, a revela~ 
ção de um espírito forte e aus
tero. que já aparece dotado de 
cultura bastante para abordá
Los com .intrepidez e s~-
gurança." . 
Quarenta~ dois anos depojs, . 

sai novamente o livr . de estréia·~ 
de José Geraldo tiezerra de 
Menezes, agora em quarta edi
ção. Quer isso dizer que, ao 
longo destas quatro décadas, o 
homem religioso continua fiel à 
sua fé. Tudo quanto escreveu 
na juventude ele o reproduz · 
agora. coerentemente, Tran- , 
qüilamente. 

Eu gostaria de dar destaque, · , 
nesse belo livro de cp!Tlpreen- . 
são e louvores, ao estudo em .. 
que o autor recompõe a figura : 
exemplar de José Geraldo Be
zerra-de Menezes, católico fer
voroso'. em quem Agripino Gr:i
eco identificou. uma alma apos- · 
tólica e um espírito Jímpiuo. 
Dele recolheu Geraldo Bezerra 
de Menezes a chamà _que o ilu
mina neste mundo. E seu her
deiro e continuador. ·· 
O Josué Mc,mtello . : · 

;_ - \ ···- ... _.--.. ~ 

RevJ::;t~ 11 ~1ANCHE 'rE"- Rio do J~ne:tro, RJ, 
14 d e ~bril de 1984 

J~ ll~cib~~;~ H~~~ A~' 
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· . Os que se devotam ao estudo 
·do . catolicismo no Brasil passam ne
c:e_ssáriamtnte pela porta aberta e 
frànca de Geraldo Montedônio Bezer
ra, de Menezes. Sua militincia reli
giosa se conlunde com a sua pró
pria vida • . de tal modo que 0 .livro 
ora reeditado padece apenas de 
uma lacuna que corre -à conta da 
m~stia de seu ilustre Autor: a 
ausencia de mençllo ao papel por 
ele mesmo representado nos emba
tes que se ferem nas últimas dé· 
cadas em torno da religião católi· 
ca. 

HOMENSE.mÉIAS ÀLUZ DA. FÉ 

O livro é um feliz registro 
dos momentos dominantes do . 
~ensamento católico, cujo rico ho
r~zont~ contempla figuras de expres
sao srngular, que são minuciosa
mente estudadas, com 0 carinho e 
a devoção que Geraldo Bezerra 
de Menezes põe em tudo o que 
faz. 

Alcéu Amoroso lima referi-
ra -certa feita a inelutável necessi- · 
dade de se proceder ao estudo do 
pensamento ·católico brasileiro. Ten
tatbtas várias vem sendo feitas ~ o 
texto que Geraldo · Bazerra de 
Menezes Submete uma vez ·mais . 
ao crivo da crftica ·-cçnstitui, sem 
dúvida, ·subsidio relevante para que 
aquele desideratum manifestado · pe-
lo Alceu encontre a adequada res-
posta. · 

,· O. livro desfila, numa primei
ra parte, ·nomes da Igreja Univerial 
principiando .com São Francisco .d~ 
Assis. O . autor refere ·o sentir 
de_. lon~llow, que aconselha: "olha 
para_ dentro do teu Conição e escre
ve;~ · O c'onselho é Íeguido j ritca 
pois · Geraldo ' deixa. a solta · . . as ,i. 
d~ 'mais sensiveis de sua alma para 
faiJir, .'daquele ·.que '!l•is ·perto che
g~ do . modelo que nós. po
br~ mçwtais; contemplamOII' de lon~ 
na pequenez de -nóssas vidas. -

Papa místico: PiÕ- XIL Desc~en
do-lhe a formação e traçando-lhe 0 
perfil, Geraldo restitui ao Santo 
Padre a dimensSo de grandeza que 

1 certa releitura histórica pretende 
obliterar. 

Contardo Ferrini é também 
lembrado e equi cabe referir um es
tudo de Vicente Sobrino Porto a 
respeito do insisne mestre. do Di
reito Romano, que galgou os alta· 
f'!! S. 

,- --
~ · uma nov~. fase da vida 

cultura do Brasil que se inaugura 
co~ . a participaçlo dos intelectuai; 
catóhcos, antes desconsiderados em 
virtude da visllo dominante que não . 
admitia pudesse haver homem de 
pensamento que ao mesmo tem
po professasse uma religia'o. 
. A D. Leme ficaremos a .dever 

amda a criaçllo do Pontifício ·Colé
gio. Pio_ Brasileiro e a fundaç(o dél 
Umvers1dade Católica, que contou 
decisivamente também com 0 con
curso do nunca assaz lembrado Padre 
Leonel Franca, SJ. 

n . Jaime de Barros Câmara 
n Antonio de Almeida Morais Ju: 
nior, D. José Pereira Alves vão des
filando suas vidas e suas obras no 
"_~esmo esforço de construção da 
Cidade de Deus, mercê da pena há· 
bil e precise do Autor. . 

Tarclsio Padilha 
Do Conselho federal de Cultura 

- Presidente da Sociedade Brasileira 
de Filósofos Católicos 

Brasil. O..e riqueza! Sua pena des- - · 
ll·za · no bosqueJ·o de ~.-s man- "catolicismo que safa da timidez A Descoberta do "o' tr . ,..... .. ., u o, con-
nificos, começando com Carlos litúrgica para 1 arrancada da polê- soante a feliz eXpressão de Alceu ' 
de Laat, seguindo-se Felício dos mica i~timorata, de que Jackson acabara de "arrombar as porias ~ ' 
Santos,Jackson de Figueiredo, . •. depo•s Padre franca se tom• literatura:·. E. Alceu, tão fustigado 
Tristão de Athayde, Gustavo Cor· · nam os grandas arautos. por Corção, no fundo o amava · e' 
ção, Everardo Backeuser e - Adroal- AI~ tomaré em suas mãos lhe respeitava .. o talento invulgar, 
do Mesquita da Costa. a obra . macabada de Jackson, te- de que é prova inconcussa o edift-

Carlos de Laet se situ · tirando o Centro O. Vital da dis- cante exemplo que nos legou, ao 
linhagem dos homens afirm;iv na cu~o pol itica para lhe atribuir . publicar uma das mais belas páginas 
de que o catolicismo intelectu: uma dimtnsão universal, bem pró- com (!ue jamais brindou um seu J 

nascente carecia para 8 sua mai6s· pria do amplo horizonte em qu~ semelhante, Jio rev'erenciàr á m~ó
cula presença se fazer sentir adequa- sempre soube situar-se o grand_e ria do lutador infatigável, esta es- 
damente. Meio século de apostàla· Mestre Alceu. Com ele, o catoh· pécie de Leon Bloy dos TrópicÕs. 
·ií 1 • . - - - - cismo ganharé maior r~peitabili· 

_0 pe a mprensa marcaré . uma ati- dade cultural e então com a pre- A obra de GEraldo se aden· 
Vl~ade fecunda e ouSllda, a ·que ja- sença segura 'de' Padre Í..aonel Fran- tra no estudo da quesstllo religiosa 
mls faltou o necessário condimen- C. veremos emergir uma fase de e da relevante participação daqueles 
to de uma ironia de sabor britini- esplendor do pen~mento com qqe formam a moldura familiar, 
~- O saudoso jesuíta, Padre Frait- · a marca indelével de dois talentos. onde forjou · lUa alma · cristl. São 
CISCO Leme Lopes, citado pelo Belo o capitulo sobre Guste- páginas de rara beleza e edificanta 
Aut~r, !'os legou depoimentos ines- vo Corção pela honestidade, e diria · sinceridade a atestar que a fé de 

Vencida a primeira parta -
inteiramente dedicada aos vultos que 
a Itália deu à Igreja universal - ca
bia ao Autor mergu_lhar fundo na 
realidade da nossa Igreja, da mes
ma Igreja universal, porêm vesti
da de verde-amarelo, da Igreja que 
pulsa na Terra de Santa Cruz, com 
suas peculiaridades. n Sebastião 
leme, n Jaime de Barros Câma
ra; -n Antonio de Almeida Mo
raes Junior - falecido há dias ..,. e 
. n Marcos Barbosa são focaliza- ~ . 
.dos. · chegada a hora do grande 

quec1Ve1s · . • 
i I

. 8 resperto do polemiSta . coraaBm, com que Geraldo lhe tra· Geraldo nlo sofre oscilações. Não 
terr ve. . . ' .,---perf- .1 C ão -_. h · • · 

J ks , ça o 1 • orç . " nome .. OJ8 ha nela que . possa haver sido inspi-
n Sebastilo leme consti· . poeta cristão. n Marcos Barbosa . ac on e o homem de car- . proscrito, em razllo de seu estilo rada em Pascal ou Kier .. ~-rd. 

ne e osso que lemb · l"da . · · ...._ d M" 
1 

• ra a Vlta • de pesado e demol1dor. Santa Cata· 1: a fé das ·. ~mas simples e genero- . 
t~ú . lgue de Una muno. ~ o homem . ri na de Siena lhe . inspirava os es- sas que sabem que o Bem esti aci-
. ncoi • 

1
que traz no sangue a força critas na permanente acuseçio aos ma delas e flizem do amplexo com 

•ncoerc ve da verdad · "ad · Ma" e · VIVencJ a.... desvios que apontava na Igreja q14,e a · Transcendência a morada ha· 
•s pa~a _u_m homem 11 ~ra -da tanto amava. Seu amor gerou 'ares- bitual de seus espirita&. :::o. Ji.c mt•va do posslvel holo- t&!,i· que_~:O. - ~po . ai~_da não :~~:l ~_livro ~e G~!:_llldo, jé em ~a 

a SU I 
~n fala de_ Pascal, mas I gou e, . ·hoje, ·muitos ainda lhe ·t e- 411 ed.çao. SimboliZa a genuma' 

8 8 ma maiS bem se ajllsta'ao tem · rei" • "dad da 1 b "I · · param t h • me"! as referências, ·cui_dando qtie se ,. lgJOSI e · a ma ras1 e~ra 
clamosendao. aespgúansti. oi d~ qu~ aos .re- preservam da acusaç'fo de radicalis- · e assim . contribui, nlo . só .para o 

· n . a eXJstenc1al prelu· Oc · · . · · hec" t dos fa st da. I" d" da · . · . : mo. orre que o radiCalismo de con _1ma1 o , u_ os re J-
18 porobPascal. Ele fo• ma1or do Corçio adveio de sua conscilfncia gião majàritiriil ,Jà o povo brasihiiro . 

que sua ra. Sua presença ·- n - ã · ed"f" · 1 tid r . 0 do dever de preservar uma orto- sen o . que _ • JCa. como · exemp o 
:;. ;. m= •ano do termo - dei- . doxia, que julgava ameaçada e até para ·. todos nós· de . que a ·_int&(,ri-

. passa~ 0 fogo que o · fim foreejou por levar adiante · 8 ' da"e ê ~pre possivel quando o 
consum1u sua alma no ardor · da h · ld · · "d · · 

' O Santo da · Verdadeira po
sucedi~~_,; pelo bréza evangélica ê 

tui um marco miliério na evolu- i ilustre membro da Academia Br; 
. çlo da Igreja no Brasil. À sua vislo ' sileira .de Letras e do Conselho 
se deite seguramtnte O IUrgimen- faderal de Cultura. 0 U Ma~
to de um novo catolicismo, anco- cos dos programas _ radiofôni
rado na força das idéias. Jeckson cos, que trazem diariamente a mi
~ Figueiredo, Tristão de Athay- (iflares- de lares patrícios a língua
de, ~ral Pinto, Vilhena 'de Mo- gem eloqUent11 da fé numa roupa
reis, Jônatas . Serrano e tantos gem de plum~;- a 1"81ilçar o quanto 
outros serão atraídos pelo Prin- pode 8 pureza do cotaçio hume
cipe da Igreja para 0 desempe- ':10 encontrar a expressão sublime 
nho de missllo nova. de que resul- ._que eleva a alma ao tabor. Com 
tará ·-a fundaçlo do Centro . Dom ' n Marc~ o Barbosa~ a religião se 
Vital, imediatamente precedida da · casa ~finttJvamente com a mais 
criação da revista A ORDEM que pura_ h~eratura, evidenciando que 
há mais de 60 anos, ocupa IÚgar d~ a beleza e uma forma de amor. 

' destaque ná galeria élos periódicos .· · Geraldo Bezerra · de Me
do País. · · · 1 nezes . principia então a discor

',;. rer ._ sobre · os apóstolos leigos do 

fé abrasadora. misslo de que se investiu. Reconhe- omern respa a_ sua VI a na pu-
ceu-o Djacir Menezes quando asse- reza com que ve1o. ao mundo e con-

Somente tal lmpeto poderia varou que "sua convicçll~. relinlosa _! serva no_ olhar da maturida_de . a 
exp_licar sua influência decisiva · ,.. t· 

I . na- .. ê radical no sentido de vir das raí- ! .mesma ·< e com que por • . Pnme1ra 
que e Instante de transição de · , ab · olh · · l"d - um ~zes últimas da conscii!ncia" . j ve'!-; _r•u ... ~ . OS1,Para. ~ •. rea I a-

de. 3r-· ·( . ..· - } _ 



Em quarta ediçlo 

''HOMENS E IDÉIAS 

À LUZ DA FÉ" -
De Geraldo Bezerra de Menezes 

Adouias Filho (Da Academia Bra~~'fara) 

Um dos principais I íderes do la i cato católico brasileiro, 
como provam as reedições dos seus livros e o respeito crítico 
que os envolve, Geraldo Bezerra de Menezes tem certamente 
em Homens e IcWias à Luz da F~ o ponto mais alto de toda a 
sua obra. Consagrado definitivamente do ponto de vista da recep
tividade popular, pois alcança a 4~ edição, não o é menos nos 
círculos intelectuais. 

No momento do seu lançamento inicial, o reconhecimen
to crítico foi de tal modo consagrador que se tornou de leitura 
e consulta obrigatórias nos meios católicos. Escritores como 
Oliveira Vianna, Alceu Amoroso Lima, Everardo Backeuser e 
Levi Carneiro - para citar apenas alguns - não pouparam o elo· 
gio. E tudo porque, em linguagem simples e com erudição inco
mum, o Autor pôde reanimar vidas inteiramente dedicadas 
à Igreja e ao apostolado católico. Figuras como O. Sebastião 
Leme, O. Jaime de Barros Câmara, Jackson de Figueiredo, Car
los de Laet e Dom Vital ressurgem na ação religiosa através de 
retratos biográficos. O escritor, porém, não se limita aos mor
tos. E tanto que, em plena contemporaneidade, compõe re
tratos de outros I íderes como, · por exemplo, Gustavo Corção, 
Alceu Amoroso Lima e Dom Marcos Barbosa . 

.(1..~~-ti~;R:Y 
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Os que se devotam ao estodo 
do catolicismo no Brasil passam ne
cessáriamente pela porta aberta e 
franca de Geraldo Montedônio Beze.
ra, de Menezes. Sua militincia reli· 
giosa se confunde com a sua pró
pria vida, de tal modo que o livro 
ora reeditado padece apenas de 
uma lacuna que corre à conta da 
modéstia de seu ilustre Autor: a 
ausência de mençlo ao papel por 
ele mesmo representado nos emba
tes que se ferem nas últimas dé
cadas em torno da religião católi-
ca. 

O livro é um feliz registro 
dos momentos dominantes do 
pensamento católico, cujo rico ho
rizonte contempla figuras de expres
são singular, que são minuciosa
mente estudadas, com o carinho e 
a devoção que Geraldo Bezerra 
de IVíenezes põe em tudo o que 
faz. 

Alceu Amoroso Lima referi
ra certa feita a inelutável necessi
dade de se proceder ao estudo do 
pensamento católico brasileiro. T en
tativas várias vem sendo feitas e o 
texto que Geraldo Bazerra de 
Menezes Submete uma vez mais 
ao crivo da critica constitui, sem 
dúvida, subsidio relevante para que 
aquele desideratum manifestado pe
lo Alceu erlc:ontre a adequada r• 
posta. 

O livro desfila, numa primei
ra parte, nomes da Igreja Universal, 
principiando com São Francisco de 
Assis. O autor refere o sentir 
de Longfellow, que aconselha: "olha 
para dentro do teu Coração e es:re
ve." O conselho é seguido j ris:a, 
pois Geraldo deixa ll solta as ré
deas mais sensiveis de sua alma para 
falar daquele que mais perto che
gou do modelo que nós, po
bres mortais, contemplamOI de longe 
na pequenez de nossas vidas. 

O Santo da verdadeira po
breza evangélica é sucedido pelo 

HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ <~v~~J.;;_ ._,.., 
!V~ A:f
~/f~ 

Papa -m istico: Pio XII. Descreven
do-lhe a formaçlo e traçando-lhe o 
perfil, Geraldo restitui ao Santo 
Padre a dimensi'o de grandeza que 

I certa releitura histórica pretende 
obliterar. 

Contardo Ferrini é também 
lembrado e aqui cabe referir um es
tudo de Vicente Sobrino Porto a 
respeito do insigne mestre do Di
reito Romano, que galgou os alta
.-,s. 

Vencida a primeira parte -
inteiramente dedicada aos vultos que 
a Itália deu à Igreja universal - ca
bia ao Autor mergulhar fundo na 
realidade da nossa Igreja. da m• 
ma Igreja universal, porém vesti
da de verde-amarelo, da Igreja que 
pulsa na Terra de Santa Cruz, com 
suas peculiaridades. D. Sebastião 
Leme, D. Jaime de Barros Câma
ra, O. Antonio de Almeida Mo
raes Junior - falecido há dias - e 

. O. Marcos Barbosa si'o focaliza
dos. 

D. Sebastilo Leme consti
tui um marco miliário na evolu
çlo da Igreja no Brasil. À sua vislo 
se deite seguramente o surgimen
to de um novo catolicismo, anco
rado na força das idéias. Jec kson 
de Figueiredo, Tristão de Athay
de, Sobral Pinto, Vilhena de Mo
rais, Jônatas Serrano e tantos 
outros serão atraídos pelo Prín
cipe da Igreja para o desempe
nho de misslo nova, de que resul
tará a fundação do Centro Dom 
Vital, imediatamente precedida da 
criação da revista A ORDEM que, 
há mais de 60 anos, ocupa lugar de 

' destaque ná galeria dos periódicos 
do País. 

É uma nova fase de vida 
cultura do Brasil que se inaugura, 
com a participaçlo dos intelectuais 
católicos, antes desconsiderados em 
virtude da vislo dominante que não 
admitia pudesse haver homem de 
pensamento que ao mesmo tem
po professasse uma religilo. 

A O. Leme ficaremos a dever 
ainda a criaçlo do Pontificio ·colé
gio Pio Brasileiro e a fundaçlo d8 
Universidade Católica, que contou 
decisivamente também com o con
curso do nunca assaz lembrado Padre 
Leonel Franca, S. J. 

D. Jaime de Barros Câmara, 
D. Antonio de Almeida Morais Ju
nior, O. José Pereira Alves vão d• 
filando suas vidas e suas obras no 
mesmo esforço de construçlo da 
cidade de Deus, mercé da pena há
bil e precisa do Autor. 

É chegada a hora do grande 
poeta cristão. D. Marcos Barbosa, · 
ilustre membro da Academia Bra
sileira de Letras e do Conselho 
Federal de Cultura. O D. Mar
cos dos programas radiofôni
cos, que trazem diariamente a mi
lhares de lares patrícios a lingua
gem eloqUente da fé numa roupa
gem de plumas, a realçar o quanto 
pode a pureza do coração huma
no encontrar a expresslo sublime 
que eleva a alma ao tabor. Com 
·D. Marcos Barbosa, a religião se 
casa definitivamente com a mais 
pura literatura, evidenciando que 
a beleza é uma forma de amor. 

Tarcisio Padilha 
Do Conselho Federal de Cultura 

- Presidente da Sociedade Brasileira 
de Filósofos Católicos 

ok.. 49 8 s-
Brasil. Gle riquezaf~Sua pena ~ 
liza no bosquejo de perfis mag
nificos, começando com Carlos 
de Laet, seguindo-se Felício dos 
Santos,Jeckson de Figueiredo, 
Tristio de Athayde, Gustavo Cor
çio. Everardo Backeuser e Adroal
do Mesquita da Costa. 

Carlos de Laet se situa ·na 
linhagem dos homens afirmativos 
de que o catolicismo intelectual 
nas:ente carecia para a sua maiús
cula presença se fazer sentir adequa
damente. Meio século de apostola-

. do pela imprensà marcafá uma ati
vidade fecunda e ousada, a que ja
mis faltou o necessário condimen
to de uma ironia de sabor britfni
co. O saudoso jesuíta, Padre Fran
cisco Leme Lopes, citado pelo 
Autor, nos legou depoimentos in• 
quec iveis a respeito do polemista 
terrivel. 

Jackson é o homem de car
ne e osso, que lembra a vitalidade 
de Miguel de Unamuno. É o homem 
telúrico • que traz no iangue a força 
incoercivel da verdade vivenciada .. 
Mais parece um homem à espera da 
prova definitiva do possível holo
causto. Jeckson fala de Pascal, mas 
a sua alma mais bem se ajusta ao tem
paramento espanhol do que aos re
clamos da angústia existencial prelu
diada por Pascal. Ele foi maior do 
que sua obra. Sua presença - no 
sentido marceliano do termo - dei
xou em sua passagem o fogo que 
consumiu sua alma no ardor da 
fé abresedora. 

'catolicismo que saía da timidez 
litúrgica para a arrancada da polê
mica intimorata, de que Jacks9n 
e depois Padre Franca se toma
riam os grandes arautos. 

A Des:oberta -do Outro, con
soante a feliz expresslo de Alceu, 
acabara de "arrombar as portas da 
literatura". E Alceu, tio fustigado 
por Corçio. no fundo o amava · a· 
lha respeitava o talento invulger, 
de que é prova inconcussa o edifi
cante exemplo que nos legou, ao 
publicar uma das mais belas páginM 
com que jamais brindou um IIU 

semelhante. ao reverenciar a mem6-
ria do lutador infatigável, esta • 
pécie de Leon Bloy dos Trópicos. 

A obra de GEraldo se aden-

Alceu tomará em suas mlos 
a obra inacabada de Jackson, re
tirando o Centro O. Vital da dis
cusslo política para lhe atribuir 
uma dimensi'o universal, bem pró
pria do amplo horizonte em que 
sempre soube situar-se o grande 
11/!estre Alceu. Com ele, o catoli
cismo ganhará maior respeitabili
dade cultural, e, entlo, co'm a pre
sença segura de Padre Leonel Fran- tra no estudo da quesstlo religiosa 
ca veremos emergir uma fase de 1 e da relevante participação daqueles 
esplendor do pensamento com que formam a moldura familiar, 
a marca indelével de dois talentos. onde forjou Mia alma cristl. Slo 

Belo o caprtulo sobre Gusta- páginas de rara beleza e edificanta 
vo Corção pele honestidade, e diria · sinceridade, a atestar que a fé de 

, cora!~'"'• com que Geraldo lhe tra- Geraldo nlo sofre oscilações. Nio 
ça o perfil. Corçio é nome hoje há nela que possa haver sido inspi
proscrito, em razllo de seu estilo rede em Pascal ou Kierkegaard . 
pesado e demolidor. Santa Cata- ~ a fé das almas simples e genero
rina de Siena lhe inspirava os e,. sas que sabem que o Bem está aci
critos na permanente acusação aos ma delas e fazem do amplexo com 
desvios que apontava na Igreja ql.te a Transcendência a morada lia
tanto amava. Seu amor gerou a'"' bitual de seus espiritos. 

Geraldo Bezerra de Me- Somente tal impeto poderia 
a disco.- explicar sua influência decisiva na
leigos do _ quele instante de transição de um 

nezes principia então 
rer sobre os ap~tolos 

tas - que o tempo ainda não iiPa- O liVro de Geraldo, já em sua 
gou e, hoje. muitos ainda lhe te- 1411 edição, simboliza a genuína 
me"! as referências, cuidando que se religiosidade da alma brasileira 
preservam da acusaçlo de radicalis- e assim contribui, nlo só para o 
m~ Ocorre que o radicalismo de l conhecimento dos faustos da rali
Corção adveio de sua contc:iência gião majoritária do· povo brasiléiro 
do dever de preservar uma orto- senão que edifica como exemplo 
doxia, que julgava ameaçada e até para todos nós de que a integri
o fim forcejou por levar adiante a dada é sempre possivel quando o , 
misslo de que se investiu. Reconhe- homem respalda sua vida na pu
ceu-o Djacir Menezes quando asse- reza com que veio ao mundo e con
verou que "sua convicçlo religiosa serva no, olhar da maturi~de . a 
é radical no sentido de vir das ra i- mesma te com que por pr~me1ra 

3es últimas da consciência". vu abriu os olhos para a realida-
~ de. 

-

f , 
/ 
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HOMENS E ID~IAS 1 LUZ Q.A F:m 

de Geraldo Bezerra de Meneze~ 

l. Monse:nhor HENRIQUE DE HAGAlliltES, PtÚ'oco da Cf:mdel!r:ta, 
RJ: 

Ao distinto e nobre cat6lico Dr. Gera.ldo Bezerra de Mene
zes, exernpJ_o vivo do homem que vive l'ealmente a sua Rel.igi!!o, 
sincer~taente agradeço a oferta de Hor:t~ms ~ Idéias_ 1l Luz .Wl 
.EA < s . <.1,) • 

2e Monsenhor GENTIL COSTA, Vigl\rio da Catedral de Petr6-
po}_i s: 

De todo o cm~açt!o venho trazer ao Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes a.s 1~inhas mais calorosas felici taçôes pelo seu belo 
livro Homens __ ~ __ Idé-i a.s à. Luz da ii• 

Chamou-me a atenção pr:lncipal;}lente o capitulo - Q Co·~mn.ia
.mQ, 1~mito bem feito, cheio de atua:.idade . Sobretudo otiaamen
te docu.men ta do. 

Vê-se que a gl"'ande inteligência e o grande cm"aç~o do Dr. 
José Geraldo Bezerra de Meneze:J continua a il.u..minar a estra .. 
da de sua. vida de Mariano culto e fervoroso (Petr6polis, 
28-6-1944). 

3. Honsenhor MELO LUL_A, Niter6i, RJ: 

Digo o que penso. Ntto costumo lisonjear êtmlgos . Você, meu 
CC.l''OJ fêz wn livro bom e cor·ajoso • .Estou contente. Venhe, ou
tro ~ s .d.) • 

Li o disctU~so de posse de Geraldo Bezerra de Menezes na 
Ac<:;demia Flwninense de Letras com encai1to e deleite inte
lectual. O seu estilo, elegante e s6brio, seduz o leitor at~ 
o fiP.t. Pa:rab~ns ~ Academia FlUJ!l}.nense de Letras que, em boa 
hora, recebeu, nurna no i te de festa o esplendor, o artist~ de 
Homen~ ji Id~ias .h-.Ji.11~- ~ Fii. a: ria ao filho de JosêGoraldo Bezerra de Nenezes, Ul!·!l 
das mais lticidas inteligências do Brasil (Ni tei·61, 14-2-
1949). 

Ver: Honsenhor Helo Lula - llQy_ p~.lpi to - Homens, Ji! Id~iaa 
l tuz ~ F~ - "i\ Cruzn, Rio de Je ...... i'leiro , 1942; "O Fluminense", 
Ni er6i, 3-7-1942. 

4. MonsenhcrHANY BAUER, Vigário Geral da Arquidiocese de 
Blorian6polis , SC: 

Todos os capitules do excelente e momentoso trabalho Ho
mens ~ Idé:Las -ª. Luz Sã ]1 s~o mui to inte:eessantes. Al~wlã 
vi vos como esse consagrado ~- gJ•unde figura que foi Fel.J..cio 
dos Santos (Florian6polls, 7-7-1942). 

5. Monsenb.or OLAVO PASSOS, Diretor da Federaçao das Con
gregaç~es Maria.nas de Sobral, CE: 

Homen~ --~ Idé·i a;S ,h_ Luz slâ F~ _ ~ precioso volume, que relevan
te3 serviços estâ fadado a pi'estar ~ causa. da. nossa religi!o. 

Em nosso Boletim-Circular não deixarei de recomendá-lo ~s 
nosso.s Cong:regaçe5es. -(Sobre a la. ed., s.d.) . 

6. Cônego HAJ.\J'OEL 1-íA..'li~UES ... Pesqueira, Pernambuco: 
: Homens _ ~ Idéias ~ Luz _da F~ - liv1·o atraente e magn1fico'O 
(Sobre a la. ed., s. d .}. 

. ~ ~ .... ,. --.. 
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7. Cônego HERIBERTO GOTTERSDORFER, Diretor da Fedoraçao das 
Congregações N:arü:mas de Assis , SP: 

Quero fazer propaganda do precioso livro Homens e Id~i~ 
!! ~ Qs! .fi entre os congregados marianos (Assis, z'S-5-19 ). 

8. Cônego OC1'AVIANO CARVALHO LANAl\T!RES, Diretor da Federação 
das CongTegaç5es Marianas de Pouso Alegre, MG : 

A leitura. de Homen~t-2 Idéi a~_ A Luz llil Fé muito contribuir 
para a boa formaç~o moral de nossa mocidade (Sobre a l a . ed. , 
s .d .) • 

9• Pe. EuniCO BRAGA , Coadjutor da Catedral de sao João 
Batista de Niter6i, RJ: 

J amais quebres a tua pena. Ela é espada e f arol. Espada. para 
cortar a cabeça do erro~ farol para iluminar os carnin .. l:l.os que le
vam as almas ao C~isto \Niter6i , 20-5-1942). 

10. Pe. FRANCISCO ANTONIO ACQUAFREDDA , Vigário da Matriz 
de Para1ba do Sul, RJ: 

Ahli-como a Humanidade precisa de homens fi.rmes, de caráter 
vigoroso, sem vacilar , como o Dr. Geraldo Bezerra dé Menezes 
(Paraiba do Sul, 1-1-1945). · 

11. Pe. ROHEU DE FARIA, S. J • t ,Assistente Nacional do Apos
tolado da Oraç~o . e da Fede1·açtto das Congregaç<5es Marianas da 
Diocese de Niter6i : 

Fazemos votos que o precioso trabalho HQ!t\E1.~ e IQ,~ias .h 
W ~ H. fa)a muito bem ~s al mas do nosso querido Brasil 
(Rio de Jfme:r.ro , 13-7-2942) o 

~~ v \~v-v-'ti'~~OO..rli.~~~.-A--.r~n~~~:&-.r-l?1fllii-~W,~~-~ .. ,,.o,r·GO~r~ 
.~.'t.l..t<-~J!~~~\. 

12. Pe. JOSt AVELAR , Diretor da Federaç~o das CongY.'egaç~es 
Marianas de Div.me.ntina , lvJG: 

Tenho que ficar-lhe mui to agradecido pelo exempJ..ar do belo 
livro Homens .Q Idé·1aâ. ~ 1.ll& da F~, cujo t í tulo jlt bastaria pe-

~ . ... " "' . l r e, nos or uscnr, pols nos ... emora o que a. e ma1s prec::..samos em 
nossos dias - homens , id~ias , luz .. e f~. 

Quantns graças ntto devemos dar a Deus , nós outro:; Sacer ... 
dotes , por nos ter Ele posto ao lado essas almas de ap6stolos 
leigos . 

Que Nosso Se~1h<r o recm~1pense conservando-l:t}.e sempre o mes
mo ardor e entuslé~smo , apesar dos embaraços que não deixam de 
encontrar os verdadeiros ap6stolos (Diae1antina , 23-9-1942). 

13. Pe. LUCAS VERGER, C. M. - Juiz de Fora , 1~ : 

Primoroso livro Hom.ens .. g Idéias h Luz_.Q.â .. !1_. Minhas fel i 
citaç5es sincerasl Peço a Deus que Geraldo Bezerra de Menezes 
continue a escrever, como tem escrito para a maior gl6ria de 
Deus e da Scmta Igre j a e reor~anizaçao crlst~ da atu~.l socie
dade (Juiz de Fora , 24-2-1945J. 

ll.t. Pe, .JOS~ DA ROCHA CASTRO, Cm~a da Catedral e Diretor da 
Federaçao dcs Congregaç<5es Nn.rianas de Cara.tinga, MG : 

Confesso que , além de todas cs outras grandes vantagens , en
cont rei na leitura de Homen,ê _ .Q Idéias !. Luz 'ª-ª-F~~ ainda esta: 
uma resoluçtto sincera de conhecer melhor nossos pr6prios inte
lectuais . 

O livro ~ magn!fico, O pref6cio do Dr. Levi Carneiro ~ mna 
consagraçao merieid!ssiHa. Toda a análi3e , que eu pttdesse f a.zer , 
jli a encontrei feita , quando , e.p6s a leitura. do livro , voltei 
ao prefácio o 
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:Heus p.::tra.b6ns 1 Espero ansioso uma novt''l obra sua: sólida , 
profunda. , que faça tanto bem quanto Homens . .Q Idéia~ l1 1Ja 
ª'ª' ]i. 

~ue Nosso Se~~or o abençoe e proteja se~pre, continuando 
a fazer do Sr . um paladino denod<!do e culto da Verdade , co!!lo 
t em sido at~ hoji ( s .d .). 

15 • Pe • ARTDR COST.A - lmx}:HiilH§!JXiiEX:tMfi®Xii! Homens .Q l,u6ias 
~Lu~ da. ~- 11 0 Estadon , Niter61 , RJ , 16-7-1942. 

• * • • • 

16. Pe • .JOlW B • .JAN'SSENS , S . J ., Gera.l da Compc1nhia de 
Jesus ; 

Agradeço de coraç!o esta obrn - Homen§ .~ Idéias~ Luz 'ª-ª ]1., que nos mostra os a spectos pos.i.tivos do catolicismo 
brasil eiro , e f?l.ÇO votos que o livro possa contribuir para a 
difus~o da r~ no B1·e.sil (Rm.'la, 24.-1- 1959). 

17o Pe . RENATO ZIGGIOTTI , Reitor- Ho:r da Congregaçtio Sale
s:i.ana.: 

Os assuntos t1:-atados na segunda ediç!!o de Homens. .Q Id~ias 
à Luz_da F~ . intore~sam n!o s6ao Brt'l.sil , mas a todos pelo 
debate das id~ias e pela defesa dos princ:!pios Cl'ist.ãos. De 
modo particulê..r , li as p~g :l.nas da "Obr·a Saleshl.na" , comemo
ré!.ndo o 702 .a:ni ve:r::>~ri.o de Col~gio San t2l. Rosa de N:L ter6i , cor1 
o l&n~amento da pr:i.me:l.ré!. pedl'l'l. do novo Santa Rosa ( TUl•im , 
21-1- .... 959). 

18. Monsenhor DOMINGOS FONSEC1l DE ALMEIDA ( A:raca j u , SE): 

Li , prt-~zeiosaRente , o prec:l.oso li Vl'o Horuen~ . ~ Idé·i AS. 1 
1.ll,&..d~ F~. Neus prolf~ças ao ~r~mde Mestre que , aJ.~m c:l.e es
cri t.or de pulso , jo_rnDJ.i;:;ta ex1.mio e ore.dor pr:1.moroso ~ 
UH dos maJs etJ trênuos paladi.nos da Igrej~ (l.~.:eaca ju , 2ê .... z ... 
1959) . 

19\t Monsenhor J OS!t G.ALDINO DA COSTA, Vigru~io dzt Cated1·al 
de Petr6polls , RJ: 

1v!agn1fico livro Homen;3 ~ .l.d6ip.~ g Lu~ iU! ]1. Uno os meus 
aos calorosos aplaus os das autoridades religiosas aos reco
nhec:l.uos m~1,i tos do ilustre auto1• e ao valor da obl~a (Petr6-
polis , 28-1-1959). · 

2 0 . Pe . JOSt HARIA LUSTOS.A CABRAL , Diretor do jornal 11A 
Cruz" (Ri q.:te Janeiro , RJ): 

Geraldo Bezerl'a de Menezes , a:.~m de ser e::i..e~lento de desta
que no mundo mariano , pertence a .Academias de Letras e Insti
tutos Hist6ricos de nosso Pais . E o aue mais nos interessa 6 
que o seu talento e a sua pena estão "a serviço de Deus e da 
Igre j a , na defesa inte~erata do direito , da j ustiça e da ver
de.de • 

.Ao ilustre e conhecido e ser:!. tor os nossos m~üs sinceros 
pc::rab~ns (Trecho do artigo Livros Novos - fionte.!11J. ~ I d6i e.s 
1! L..'!J.Z .9-ª !1. - 11 A Cruz" , Rio de Janeiro , RJ , lll- l2-195S; uo 
Fluminense" , Ni tcr6:1. , R'"T, 23-12-1958; 11 0 ]Lutador" , Nanhuf!li ... 
rim , HG , 22-2-1959) • 

21 . Pe . C, VASCONCELOS JR. - Sno Paulo , SP: 
Grato pelo livro que me mandou; Homens Q Id~i.?& • São estas 

que fazem aqueles. EspalhBr ic16ias s~s d semear ho:::1ens sadios e 
Tanto nu.üs que trouxe exenp:os vi vos de id ~ias vi vid(;!S . Con ... 
tinUE! fa.zendo bem , conforme lhe inspir!', a GrHça (São Saulo , 
5- 6-1959)o 
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22. Frei DOHINGOS HERHANO, O.,F.N. - Sl'io Crist6gâo, SE: 
Homens ~- Id~ias ! Luz .9.s ]1. agrada a quantos o lêm. l Wil 

livro que orienta e .ru1ima (São Crist6v~o, 22-8-1959). 

23. Frei POLICARPO, o. Carm., - Convento do Carmo, Itu, SP: 
Espero publicar a:.guma coisa a respeito do valioso livro 

Homens Q Idé ·i e.s l Luz 'ª-ª F~, de Gera::..do Bezerra de Henezes, 
em nosso humilde.Boletim Titu, l9-2-l959)ca 

24. Pe. FRANCISCO HARIA PEDREIRA FERREIRA, C SS R: 
O ~ timo tr::~balho de Geraldo Bezorl'e, de 

.st Idé·i ~s } Luz 'ª-ª· ~' segunda ediç~o , como 
pela exatid~o, clareza e cintilante estilo 
9-2-1958} • 

Henezes - Homen~ 
os outros , brilhu 
(Rio de Janeiro, 

25. Pe. JORGE COSNER, fscj., Secretário d~ Prelozia de 
Santo Antônio, Bulcus, IvlA: 

Be::..o l1vro Homens . Sl, . Idéia.g_~ _ ~ ~ ~' que muito bem es
tá destinnà.o a fnzer e promover nus fileiras da Açtio Cat61ica 
e das Congregaç~es Marianas do Brasil. 

Formulo os me::..hores votos :gara que Jesus Cristo e Nossa 
Sen.lJ.ora se j an1 se:mrre mais conhecidos e t1nmdos atrav~s dos seuD 
livros {Balsas , 28-4-1959). 

26. Pe. REEASXE! RUBENS L6SSIO, Cura da Catedrnl do Grato , 
posteriormente Reitor da Universidade Cat6:Lica de Pernambuco: 

Agradeço a remessa do seu já consgrado livro Homen~ ~ Id~ins 
~ - ~ da _ F~.. Se admiro a obra pe:La mensagem luHinosa que nos 
traz à. inteltgência, passo a estimar o autor pelo obs~quio 
aP.ligo que me cativou o coraç~o (Grato, 17-2-1959). 

27. Pe. M!RIO MARIA, Vigtrio da Par6quia de N. Sra . de Na
zar~ dos Padres Barnabitas - Vizeu, PA: 

A leitura de Homens !i Idéia~ ~ Luz da H me dispensou mo
mentos agradáveis e proveitosos •. Vejo, na leitura de~José 
Geraldo Bezerra de Menezes", a. fisionomia espiritual do fi .. 
lho, que continua o bem combate~ para estabelecer o Reino de 
Cristo {28-4-1959). 

28 • Pe. VAL~IO ALBER TON, S. J., Di. r e to r da Federaçâo das 
Congregações 1>1aria..11as da .Arquidiocese de Cm.'i tiba: 

Ob~ de autor1a do nosso dinâmico e ded5.cad!ssi.mo Presidente 
Nac1om . Ninistro Geraldo Bezer1•a de 1:1enezes . 
· ~ wn' livro de f~ desassombrada e ditado por um acendrado 

amor . 1t urn livro corajoso, de afir:1:1açãol de definição . l 
tamb~m um l:Lvro combativo, que honrl: a. f ta azul do seu extra.or
d.:Ln!,rio autor, honrando todo o movimento 1:1<..1riano nacional . 

L:i.vros desses não devem faltar em nenhuma biblioteca m.nria
na e em nenhuma estante de maria.."lo (Trecho da apreciaçf'to de 
Homens_HQ Idéia& .l LuzHi!ã. U, publicada no "Boletim" da Federa
çi!o das Congregaç~es Marianas da Arquidiocese de Curitiba, de
zembro de 1958, pág. 7). 

29. Irm!o JOS~ OTl!O, Reitor da Pontifícia Uni.versidade c .. ,_ 
t6lica do Rio Grande do Sul, posteriormente integrou o Con
selho Federal de Educaç!o e o Conselho Feder~l de Cultltta: 

Li com o maior interesse a obra Homens_ ,g I déi a13;! ~ ~ 
F~. Revela uma s61ida e abalisada cultura cat61ica toda a ser
viço dos aais puros e elevados ideais do Cristianismo. 
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Ora expondo temas de doutrlna ~ocial , ora analisando per
sonagens destacadas do nnm.do católico nacion?-l , o autor prima 
em assinalar que "os homens e as idéias" tomam valor comnle
to quendo iluminados pela fé cristâ, fonte perene de grandez~ 
espiritual e de atuaçllo fu.nnani tárin . 

Outros, comigo , lerão o livro, para gáudio do espfrito e 
para estimulo na jornada apostólica em que nos encontramos 
(Porto Alegre , 27-1-1959). 

Pe. JERl>NIMO ROOZEN 1 dos Sagrados CoraçÕf-)S 1 Alto de TerezÓ-· 
polis 1 Terezóp~lis 1 Estado do Rio de Janeiro: 

. Gostei do .::..ivro! A.dmiro o escritor eruditct.:rue cor.1 clareza 
e com o co:ação sabe tratar de assuntos elev ados e de pessoas 
inesqw~cíveis. Que Deus dê f~.~~ças ao autor de Homens .§. Idéias · 
~ Luz da Fé para continuar sua missão de Cristão: 8sposo 1 pai e ----- ' , 
escritor e para dar 1 p~r seu exemplo f-.) seus tal·:?nto.s I a Santa 
Madre Igreja o bcil110 exteri:o~, que tantos fi l hos inativos n•2gam 
~ nossa bem amada Mãe (Alto de Terezópol ~3~ 24-I I-1 ~160). 
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Carta a um 
Católico Exemplar 
O consagrado professor Nilo Pereira, da Universidade 

Federal de Pernambuco, publicou no "Jornal do Comércio" 
do Recife, edição de 9 de setembro do ano corrente, órgão 
de que é colaborador assíduo, a carta que dirigiu ao Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes, a propósito da quarta edição de "Ho
mens .e Idéias ã Luz da Fé". O autor da carta publicou-a integral
mente sob o título supra. "Unidade" sente-se honrada em trans
crever, tal qual, o escrito dó conhecido publicista pernarnbuca-

: no. Ei-lo: 

1 Eminente amigo 
Ministro Geraldo Beze"a de 
Menezes: 

Acabo de ler, encantado, 
seu livro - HOMENS E IDÉIAS 
À LUZ DA FÉ, já em 411 edição. 

Muito aprendi nessa leitu
ra acurada, que me devolveu 
a velhos temas, um dos quais a 
Questão Religiosa, ao qual mui
to me dediquei O ilustre ami
go teve, por sinal, a bondade 
de citar o meu nome e um 
dos meus livros a respeito de 
tão momentoso assunto. Dessa 
vez, sua contribuição alarga o 
horizonte da história e da bio-

' grafia, pois que divulga doeu
i mentos inéditos, colhidos no ar
j quivo pessoal do Dr. Leandro 
Bezerra, seu avô, grande defen
sor de Dom Vital na C.âmara 

' Temporárúl. 
Nas pesquisas que fiz sobre 

o bispo de O/inda - o Ataná
sio_brasileiro. 'como foi chama-

do - encontrei sempre, a cada 
passo, o nome do Dr. Leandro 
Bezerra. Seus discursos, na 

' C.âmara, marCf/l'flm por um alto e 
e~elarecido teor de profundidade 
temática e de seguro conheci
mento de uma Questão que, di
ta religiosa, se esvaiu em equr: 
vocos de toda espécie, até ter
minar no julgamento de um 
Tribunal Civil, incompetente 
na matéria. 

Conforme tentei provar 
no meu livro ENSAIOS DE 

I HISTÓRIA REGIONAL, que 
vou invklr-lhe, Dom Vital era 
pernambucano. Assim conte~ 
wu-se ao Padre Bentes em car
ta memorável que tramcrevo 
na íntegra no aludido livro. 

Parece-me un tanto ir
relevante esse probkma; o e~ 
sencial é, realmente, a atitude 
desassombrada do grande Bis
po, definindo claramente os 
,limites jurisdicionais entre o 
Espiritual e o Temporal. Em 

'-. 
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todc -:aw, a controvérsia animil, Vtf'~de, que é uma . . 
vez por outra, os historiadores O que me tocou muito 
e pesquisadores, dé modo que de perto no seu livro, que é o 
é sempre oportuno fazer. valer · teitemunho de três gerações, 
a própria palavra do heróico foi a rememoraç6o dos grandes 
Pr_e~do que espanta todas as serviços que à Olusa da Fé 
dúvidas. prestaram o seu avô, o seu pai, 

O que desejo enfatizar outros descendentes e, de manei
no seu livro é a grande lição 

que nos dá. Muito gostaria 
que ele estivesse nas mãos das 
novas gerações, que andam por 
a( às tontas, às apalpadelas, 
desnorteadas, sem !ltlber que 
rumo tomem. 

4 

O pior do nosso tempo 
é justamente o mau uso da li
berdade. EsSII palavra mágica 
- que a Revolução FranceSII 
terminou por levar à guühoti
na numa hora sombria da hu
manidade - se presta a mui
tos enganos. A juventude ex- ' 
citada por falsos profetas,' gos-
ta de empregá-la e até mesmo 
de divinizá-la: mas não sabe o 
que ela significa, isto é, o bem 
e o mal que pode conter. 

Fala-se muito em liberta
ção. Até já existe uma Teolo
gia da Libertação, como se a 

. l:iitra fosse de escravização. Só 
a Verdade nos libertará, disse 
o Cristo. Essa Verdade existe 
delfie o momento em que o 
Redentor veio ao mundo e 
lelou-a dramaticamente no sa
crl/fcio do Gólgotll. 

Não 1uí uma Teologia da 
(ou ptlTfl) a América Latiruz e 
outra ptlTf1 a Europa. Há uma só 
Yenlade. Indivisível Até Tobias 

· Barreto reconhecia que a Igreja 
dDia ser intolerante, pqqu.~ .. 
dizia ele, não se tra~ e&n.·a 

ra destaeadã, o eminente amigo, 
que tem o orgulho (santo 
orgulho) de !/e proclamar con
gregado mariano. 

Também o sou e nunca 
deixarei de ser. Devo a Congre
gação Mariana - tanto a de 
Natal como a do Recife -
minha formação espiritual. Foi 
o lastro que fiz para enfrentar 
as tempestades da hora atual 
tão indeciSII e vacilante. Nunc~ 
tive, na minha vida, passando 
por diversos cargos públicos e 
pelo ambiente agitado da Facul· 
dade, um só instante de dúvida 
e de hesitação. E, hoje, já qua
se ao findar este século, a res
peito do qual escrevi uni livre
co que também lhe vou enviar 
minha maior consolação é a d; 
manter de pé_minhas convicções, 
transmitindo-as a filhos e netos, 
numa constância interior que me 
conforta e me anima. 

Seu livro me fez voltar à 
época dos grandes homens, que 
tinham fé, eram grandes huma
nist~, sabiam Latim e Grego, 
!itlbltlm obedecer e por isso 
mesmo !ltlbiam mandar, foram 
servos da Igreja e vexüários da 
Pátria. 

Que geração privilegiada 
essa que eu charntJTiJJ a dinastia 





· Em quarta ediçlo 

"HOMENS E IDéiAS 

À LUZ DA FÉ'' .• 
De Geraldo Bezerra de Menezes 

Adonias filho (Da Academia BrtUileira) 

Um dos principais irderes do laicato católico brasileiro, 
como provam as reedições dos seus livros e o respeito crítico 
que os envolve, Geraldo Bezerra de Menezes tem certamente · 
em Homens e IcWias à Luz da Fé o ponto mais alto de toda a 

' sua obra. Consagrado definitivamente do ponto de vista da recep· i 
tividade popular, pois alcança a 4~ edição, não o é menos nos 'I 

círculos intelectuais. 
No momento do seu lançamento inicial, o reconhecimen· 

to cr(tico foi de tal modo consagrador que se tornou de leitura 
e consulta obrigatórias nos meios católicos. Escritor!!$ como 
Oliveira Vianna, Alceu Amoroso Lima, Everardo Backeuser ·e 

. Levi Carneiro - para citar apenas alguns - não pouparam o elo· 
gio. E tudo porque, em linguagem simples e com erudição inca· 
mum, o Autor pôde reanimar vidas inteiramente dedicadas 
à Igreja e ao apostolado católico. Figuras como O; Sebastião. 
Leme, O. Jaime de Barros Câmara, Jackson. de Figueiredo, Car· 
los de Laet e Dom Vital ressurgem na ação religiosa através de 
retratos biográficos. O escritor, porém, não se limita aos mor· 
tos. E tanto que, em plena çóntemporaneidade, compõe re
tratos de outros lfderes como, por exemplo, Gustavo Corção, 

· Alceu Amoroso Lima e Dom Marcos Barbosa. 
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