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02- OPINIÕES SOBRE A OBRA "A VIDA SUBSTANCIAL DO ESPÍRIT0". 1980.

Opin·i ~GS SOb'f'G
A VIDA SUBST A1TCIAL DO ESf>!RITO
de Geré',; do Bezerra de Henézes
PEDRO CA.Ll'-10N, da Acadenia Brasileira de Letras, presidente
do Instituto Hist6rico e Geogr~f:.i.co Brasileiro:
O livro A Vida s bstencinl do Espfrito, de autoria de Geraldo Bezerrã de Menezes, 6 8agistral. Merece _ido, aplaudido,
medi t. ado~ propagado , como wna grande nensagem (Rio de Janeiro,
7-9-1980).
Dr. ADROALDO ~ffiSQUITA DA COSTA, ex-Ministro da Justiça:
Nui to ob:!.'igado ao ·Hinistro Geraldo Bezm~ra de Henezes por
seu ~1 timo traba::;_ho A Vida Substanci éll do Esp~-ri to. ~i-:o_,__
aplaudi-o e vou escrever sobre ele (Porto Alegre, 25-u-19~).
Professor EUR~PIDES CARDOSO DE }lliiffiZES , ex-Deputado Federal:
A Vida Substancial do Espi:ri to - · tr.a balho maravilhoso em que
refulge mais Q~3 vez o ~so talento e a f~ robusta do grande
Ap6stolo? e que ~ ~iste~ divml~ar o mais poss1vel. ltll pr:rab~ns1 (Rlo de Jane2ro, ~7-8-19oO).
·
Dr. MOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, professor da PUC do
Rio de J2nciro e ex-presidente dn Confed craç~o Nacional das Congreguç~es Narianas:
Ger6!.ldo Bezerra de Nenezes propol.. cionou-me a leitura de A Vidê'~,' Substl1ncüG. do Espfri to.
:S substancioso e oportuno o seu
conte'6:do · nestes momentos de témta confus~o da chamada ttnova
teologia"'• Hais U':Ila vez, o autor traz sua pena eloqtl8ilte e firme~ defesa da verdade (Rio de Janeiro, 6-9-1980).
General CARLOS STUD.ART FILHO, presidente do Instituto do Cear~:
t importante e momentoso o escrito do Hinistro Geraldo Bezerra
de Mencze::> ve:r.•sm1do A Vida Subst<:.mci al do Espfri to. Agradeçolhe o confo:rto espiri tua~ que me proporcionou a sua leitura.
Na verduue 1 nestn fase tor~entosa que atr~vessa a nossa mui
amada Igrejo Gat6:ica, infiltrada do esp1rito do mal e a~ que
Paulo VI apodou de auto-destruiç~o, o brado de alerta do autor
ó be.'Il um ::::!.nal de que ainda temos, na defesa do obra d:!. vina homens de talento e de inteligência, que, como os antigos pro!etas 1
tomam ati tudcs de COl"agem a fim de que n~o se pen:::e que tudo est~
perdido (Fortaleza, 18-8-1980).
LU!S SUCUPIRA, da Acndemia Ceurense de Letras:
Li com o maior agrado o opfisucu.lo em que o eminente Ministro
Geraldo Bezel~ra de Menezes estuda e ap1~esenta A Vida Subste.x>ci a1 do Esp'fr ·i to, com uma clareza e profundidade que mais uma
vez at0sta.m a cu."'t. tu.ra ortodoxa do autor quanto à dogm~tica e
aos principias eternos de nossa m~e a Igreja Católica, Apost6lica e Romana .
Nesta f~e de contQrbaç~o das diretrizes da verdndeira vida
crist~, ~ consolndor encontrar-se quem, de maneira sint~tica mas
?abal, coloca nos devidoz termos a doutrina milenar da Igreja,
lncessantementc atacada nas suas ra1zes, como aconte ce agora,
mas sempre resistindo ~s arremetidas dos que, sob capa de servila, pl'ocu.ram destrui-la subrepticiamente •

•

E o aue mais anuvia os coraç~es daqueles que confiam nos que
a miss~o de serem o funda~ento da Verdade 6 ver que
muitos deles fogem ao3 compromissos assumidos, e, como jâ verberava S. Paulo, se deixam seduzir pelas fábul~s falazes.
Felizmente Nosso Senhor Jesus Cristo, que asseverou jamais
as portas do inferno prevaleceriam contra sua Igreja, envia
novos Pmlios ness s ocasi~es de perigo, e dai Uil trabaJ..ho como
este da mais alta relevâncin àogm~tica.
Agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a satisfaç~o que
me proporcionou a leitura de seu livro e faço votos a Deus por
oue o conserve semure nessa frente de batalha, combatendo o
bom combate (Fortaleza, 2-9-~980).

~eceberâm

Dr. L.ê.UDO DE ALNEIDA CA11ARGO, ex-Secretário do Interior e Justiça do Estado do Rio de Ja~eiro:
A Vi da Subs tanciel do Espf.r·r to 6 optl.sculo rJco de ensinamentos, que e!!lergem, magest3ticos, n~ mw1.do ~teu e paganizado em
que vivemos, para a reform1uaçno ae conceltos e re~cnpero de for•
ças na f~ cristn que, merc~ de Deus, comtmga.mos, disc-plinadamante, na Igreja· do Pedro (Rio de Janeiro, 20-8-1980).
Professor JOSt PEDRO GALV~O DE SOUSA:
Congl,atulo-:qte: coin o Ministro Gernldo Bezerra de Hcnezcs por
v~-1o vir 8 p6blico en defesa da s~ doutrina cat6lica~ deturpeda e corrompida por t~Dtos impostores (Sno Palio, 30-~1980).
Dr • .J • E. PIZARRO DRUHHOND, da Academia. Cnriocas de Letras:
A Vida Substnnciul do Es !ri to, de Geraldo Bezerra de ~iene.

zes,
livro de combat~ aos maus in~é:rpretes da doutrina cri~t!
e, ao mesmo tempo, de aefesa dos pi'l.nc!pios da Igreja. Ensa~o
docuBentcdo e pedag6gico, a exenplo de outros do meu querido mestre, nun pensanento profundo e firme, certo da hierarquia de v~
lores a serem considerados pelo espirito em seu verdadeiro primado. Em u...rna palavra um serviço ao homem e
coletividade.
Volta:rci a essa leftu.ra muitas vezes, como.constante!!lente vo!.....
to a outros livros e escritos do autor, n~ bu~ca de aperfoiç~
menta.
o disctiTso sobre o Apostolado Leigo junto uo op6sculo, pronuncindo em 1951, em Roma, nao perdeu atualidade e ~' a seu turno, peça ricn de conceitos doutrinários. Gr ndiosa e eloq!nte
alocuç~o que bem merece figurar na vida. longa do livro 7 por ser
leitura. edificante (Rio de Janeiro, 18-8-1980).
PI'ofessor LYDIO l1ACH.ADO BANDEIRA DE 1-!ELLO, d Faculdade de.
Direito dn Universidade Federal de Belo Horizonte:
Agr~deço ao eminente pensador cat6lico Ministro Geraldo Beze~
ra de Henezes o momentoso trabalho A Vida Substancial do Esp!rito.
Cumpre aos cat6licos altamente esclal'ecidos br2darem em todos
os tons contra: aqueles que, valendo-se da C~tedra e do P6J.pi to,
tentam reduzir o Catolicismo a uma simples form de submi~s~o
completa e irrestri~ aos cornBndos do Reino da Terra.
Apl8udo-o com satisfaç~o (Eelo Horizonte, 23-9-1980).
Dr. MARIO c. VILELA, Juiz de Direito em Minas Gorais:
A leitura do magn1fico op6sculo A Vida Substancial do Esp1ri.to mui to me agradou, nno s6 pela clareza e eleg~ncia da forma,
como também pcln justeza dos conceitos e pela restriç~o feita
ao grupo que busca envolver a Igreja em atividades polticas e
11 1
arr~~~-la de sun.s origens divinas", como dis3e o autor (Ita.ju-

bá,

22~-1980).

Soci61ogo JOSl Al THUR RIOS, Professor da Universid"de Cat6lica do Rio de Jenei~o:
Quero agradecer-lhe,de coraç~o, a remessa de seu ensaio A Vidu Substanc·i 1 do Esp1r1 to. Estou chegando de longa viagem ao
exterior na ·qual umas das estaçe5es foi um Congr esso de Sociologia Rural no México. Um dos momentos pitorescos do Congresso
foi a parlenda de um americano sobre a Teolog_a da Libertaç~o
que analisou do ponto de vista da ortodoxia marxista ou, - como
V. muito be~ a rotula- da ortopraxia. t cl~ro q•e a julgou
p1omissora , mas ainda insuficiente como proposta revolucion~
r in. Ao terminar levantei-mE.) e declarei-me encatltado pelo teor
teológico do debate que me lançava de xkfxB chofre nas quizflias do século .XVI antes de Trento.
E que, para repor o tema
no c.ontexto do C_ongresso, discut1ssemos a ideologia marxista;
como manifestaçtto religiosa. Foi grande o tU.'IllUlto porque o
"fanatismo ideo16gico111, que V. registra e descreve nao tem 11mi tes.
'
Assinal8 v. muito bem que o orgUlho, nos n ovos te6logos,
acomp2nha o erro. Ai est~ a arrog~ncia de Bans KUng na sua entrevista a Le Monde.
Seu livr~trouxe- me novo alento. Enquanto vozes como a sua
clamam nesse deserto do espirito ainda teremos ~nimo para a
caminhflda.
Regina que tmab~m o leu transmite-lhe seu aplauso (Rio de
J ru1eiro, 23-9-1980).

Dr. CASSIO DE MESQUITA BARROS ~NTOR, Advogado, Docente de
Direito do Tr~balho da Facu~dade de Direito da Universidade
de sao Paulo:
A Vida Substancial do Espirito - trabalho que a cultura e a
experiência do · hobre pro~essor Geraldo Bezerra de Menezes permitem escrever. Apreciei grandemente os títulos e a destemida
an~lise que se concilia muito com a mi~~a maneira de pensar
(S~o Paulo, Zl-8-1980).
·
Dr . RAYHUNDO P.ADII.HA:, ex-Governf.dor do Estado do Rio de Janeiro:
Com 4 Vida SubstDncial do Espirito, que eu li de ~a assentada,
renova o ilustre compa tricio Geraldo BezerrH de Henezes o Bom
Combate ~s deformaç~es sinistras que pretendem fazer da Igreja
uma sucursal do marxismo, cuja experiência, nu sua praxis reputad~ i~fal1vel, - esborov~se sob nossas -vistas.
Felicito o autor por sua bravura noral e assim tnmb6m pela
alta desenvoltura da polêmico em que estamos empenhados como
servos de uma Verdade única (Niterói, 118-1980).

Professor C~LIO GOYATA'·, da Faculdade de Direi to da Universidade Federal de Belo Horizonte:
Com seu 6ltimo livro A Vida Substanc1a1 do Espfrito, o autor,
eminente mestre e grande lider do laicnto nacional, enriqueceu
a literatura crista (Belo Horizonte, 10-9-1980).
Dr. KLEBER DE MIRANDA CARDOSO, presidente do Conselho de Contus dos Hunicípios do Estado do Rio de Janeiro:
Acabo de saborear e robustecer-me com a lei tuna de A: Vida
Substancial do Esufrito do professor Geraldo Bezerra de Menezes.
Nela se descobre, sob n toga do sereno juiz dos homens, o armadura do intrépido soldade de Cristo Senhor, sempre pronto para
o bom co~bnte (Niterói, 25-9-1980).

Professor SCYLLA SOUZA RIBEIRO , da Factlidadc de Direito da
Univcr::>idado Federal Fluminense :
Li o traba:::..ho .A Vida Substancial do Esp!rito do Mini~tro Ge rn~cto ezcrro de Menezes .
Corno os demnis de sua nutorie , ê
we:n1fico pelos ensinementos que encerra (N1tcr6i, 119-1980) .

Dr.

JOS~

BEZERRA GONES, Advogado, Natal, R":

Li com cTescEmte ngrado e m~xirno nroveito a ::;u :J t ·1cio:1~
A V-i d8 Substanci <f1 do Esp'f,.. -: to do preclaro Hinistro
o renom<::do escritor c3.tÓli co Geraldo Bezerra de Menezes, ligado ~ vida espiritual da nobre terrn flU!:linonse pela imort&:..idnde ncéldêmica na augusta 4cfldemia Flurlinense de Letras (NatDl, 14- 9-1980).

p:..:. qne ~..;

JOS~ FIGUEIREDO ALVES, membro COl'responüente d~ Academia
Fl w~linonso de Letras e pres.:dente da Legi~o do sagrado Coraç~o
de ,Jesus da Ha triz de S ~o Lourenço de Ni t~r6_ :

Acabo de ler, com a sntisfaç~o e o deleite que me dr.o em geral os trabalhos de Geraldo Bezerra de Menezes , o precioso livrinho A Vi dn Substnnc-: al do Esnil"i to , onde o a. tor profliga
c m eleg2.nte ironin , mas contundente d:Lfllética , os ~pseudo
te6:..ogos q~e infe3tn~ atual mente os caminhos outrora nivelados
c percorridos 'da TeologiD trDdicional , c om su<:.s estranhas .. ~:l
~~~~~~ teologizaç~es.
Lê-lo , pDl'<:! uim , é se~npre tLI"l

prr?.zer il1teloct ml c tun proveitoso exercício espiritual . Sentir que UJll homem de sua cultura
e vül'u inte]_igência , sabe ali{l-la.s· a uma F~ proftmdu e uma cap:.:tcidade apost6lica incoercível , faz-me U!ll bem enorme . Ficolhe, portc:mto ? deveras ugrndocido pelo ensejo que me proporcionou de ler ma1s estes seus magnificos tl, ab alhos: o excelente
discurso sobre· "Apostolado· Leigo" proferid o em Roma, de tar.1an..""la
elevaç~o espir.itual , e est 'outro em que verbern , c om ta.11to vigor, que nem um ~estou certo , t ornaria m.... is acerbo, os espantosos desvios" ~ dos modernos " te6logos" ( Nitor6i, 25-8l980) •·
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MINIS'rflO G8RALDO ESZERRA DE l'ríE~ EZES , n corag cl'l c i vic-:1 e cr :.. stf'í un Al11f.P5 cn - 11 J r,rn2J_ do Corv~r i o", Hannus, 7-9-1<)80.
11

Prof . J . C. ATALIBA NOGUEIRA, da Faculdodo de Dire ito da
Universidad o de sno Paulo:
Agradeço a oferta de seu último livro A Vida Sub s tanc ial do
Eipírito. O nobre amigo s empre ventilando assuntos de import ncia e t ra t a ndo-os ma gistralmente (S. Paulo, outubro- 1980).

sobre A VIDA SUBSTANCIAL DO ESP!RITO
de Geraldo Bezerra

~

Menezes

1- Dor1 .,rost NE\tTON DE ALHEIDA BAPTISTA, Arcebispo de Bras'·
lias
Ao preu:do amigo e eminente membro do Laicoto cut6lico, 11nistro Geraldo Bezerra de Menezes, cuja fidelidade b Igrej
nunca experimentou dúvida, se~pre op6stolo, nos dois sentidos do exemplo e do palavra - agradeço coa renovada edificaçlo,
A Vidg Substancial do Esp~r·i to. sbo p6ginas ricas, L1ai s que
oportunas, na linha do Verdade na Caridade, conforme pregou em
no!Jso Bru ::iil o Sant1s-simo Padre, numa revoada de graça, ponto
alto de toda a nossa hist6ria1. e quo s6 a bondade e a nisericórdia de Deus nos podia propore onar (Bras1lia 1 31-7-1980).

2 - Dom .[OSt FHEIRE FA.LCAO, Arcebispo de Teresina, Pil.luia
Li com muito interesse o livro de Geraldo Bezerra de Menezes
- ~Vida Substancial do Esp1rito, o qual enfeixa tamb~m o discurso pronunciado por ocasião do Primeiro Congresso Mundial para o Apostolado Leigo.
O tomo do qúe trata o livro me interessa particularmente.
Numa intervcnç~o em Puebla, chamei a atençao para os graves riscos que corre a reflexao teológica, quando utilisa o instrunental marxista de an~lise da sociedade (Teresina, 4-8-1980).

- om ~RALDO MARIA DE MORAES PENIDO, Arcebispo de Aparecida, 3SP:
Nossa Senhora pareci'da abençoe o doutor Geraldo Bezerra de
Menezes, autor do livro A Y1Qj Substancial do Esp!rito, em sua
faina de fazer o bem, esclarecendo as nentes e fortalecendo os
esp1ritos (Apnrecida, 30-7-1980).

4-

Dom OSCAR DE OLIVEIRA, Arcebispo de Mariana, HGs
! Vida Substancial QQ Espirito ê obra de ~êrito e valor, brotad~ do autêntico apostolado -do Dr. Geraldo Bezerra do Menezes.
t de sao Paulo este belo elogios 11 Apostoli. • • gloria Christi"
(Hariana, 28-7-1980).

5 - Dom QRLANDO CHAVES, ex-Arcebispo de Cuiabá, Hato Grossos
p~e

No prccioso,livro .. A Vida Substancial 9,2 Esp1rito, o autor
na devida ~uz qua~ deve ser a vida cristO fecundada pela

oraç~o.

Em face do-discurso pronunciado em Rooa, no Capitólio feli•
cito~tma vez pelo amor inteligente com que dedicou sua !mpar
culturc e zelo à causa da Igreja.
eço o Deus saúde e luzes para o seu grande apostolado (Cuiabã, 5-8-1980).

6 • Dom BON IFACIO PICCININI, Arcebispo de Cuiabá, Hato Grossos
Felicito o Dr. Gernldo Bezerra de r·1enezos que, coe amor ~
Igreja, divulga a verdade e o bem. Oxalá cada dla maia seja conheci da e vivida a grande verdade que o autor transcreve do imortal Padre Leonel Franca~\'' Sem a vida substancial do esp1.ri to,
nt!o se tempe ra um car6ter, nem ae constrói uma cidade". Peço ao
Senhor lhe conserve a sa~de e o entusiasmo para difundir a Verdade (Cuiab~, 10-8-1980). ·
- Dom PEDRO FEDALTO , Arcebi~po Metropolitnno de Cur_tib::l:
Cm:JpriPlOnto o 11ini:: tro G .r<Jltl o Bc zerra de IvfelY' zca pelo prc cio00 livro A V-Id a Sub~;tanc·iG ~ do Esn{rito , obr2 que .visa d2r aos horw:.> ns do b0t. vonLlc1e u_ma oricntaçt!o ~3egura dos verdadeiros VGlorc.'3

F'<:!ç·o votes c .ol'c•co::; . 3 Deus p:!:-n C)t~c continue ~rc~1ÇCk 11do n ~u 
" :·irh <''o~?' c ::~u:!.t~:~ r~~tr,:;s n r<::s , cnr1o C'stu, po:;:;01 ~cr o:~c;,·c 
c::d~l::; ···::;:; ~11e J.!'0Cl'!.r.:-.:1 n sf! lcit~r2 (Cnritito, 22 - 10-1920).

+t

•

7 • Dom IVO LORSCHEITER, Bispo de Santa Haria, RS e Fresi•
dente. t....n C ,·L,E:
Acabo de receber c ler A Vida Substancial do Esp1r1to, nnis
t1.lll cscri to de t\gil e vigoro::w penn do ··~- stro uoruldo Bezerra
de 11cnczes, aborto coM bondosa dedicat6ria a quem, at~ por d •
ver ue oficio, se ocupa e preocupe com os ~esm~trrgontes ~
~~a
as3unto~.
N~o po~so ocultar que eu abordaria a mat6r1a,
E!CJui c L;coll, cou tons nlgo nmtizl!dosr m s isto em nada diminue
o cprcço e a admiração pelo benem6rito utor.
Gostei de ler o denso discurso proferico no Capit6lio Roma•
no cn 1951 e repleto de conceitos c coment.rios do pcr~ancntc
valor.
Continue Deus c conceder-lho prontid~o, fir~ozc e obortur~
-pcranto os desafios do .:mr~do o da Igrejn c1e hoje S:ml.. t.:uria ,
4-f<-1980).
8 - Doo
ispo de o~queira , ~~
C:.; prcci.o::;os livros O Conmr·sno - Cr~ticn D0utrin~ri e
A Viw. sulJ:Jtf< cia1- do Bspiri to,
so.!:l <luvidn se no excelentes
:lnst:t.'U!'1Cntos lie consciont:i..zaç~éfle nossa gente, tlio sofrida e
tno ·i ::..uuidn, com u sofisticaçâo dos nossos dias, marcndos do
confuntlo e crise de F~. Que o Senhor abençoe sou bcli:Jsimo
tr~balho, que considero como verdcdoira cvangelizaç~o (Pesqueira, 25·7-1980).
9 • Dom

i'UI •.fJ TúS D' SILVA, Bispo U.o bonfim,
:
V~lioso o livro de Ger&ldo Bozerra de ·enezes sobre
~ Yl•
~ Substanci 1 _ç!Q Esp!ri to.
~ just mont ela que est flil tando ao mundo moderno quo fêz do lucro o seu eus e d exploraç o humana o seu culto. Deus ilunino o utor p~ra & olabor çlto de novos pensamentcu (Senhor do Bonfi , 8- 198o).
Jhl1W

Dom

Bi.UGENT!, Bispo-Auxiliar o Vig rio-Geral d
do rlio de Janeiroa
F~ço votos para que o trabalho ! Vid~ Subst~nci~l ~ ~-.-=
to
contribua par a difuso do "eino do Cristo, n
justiça c na verdade (Rio de Janeiro, 3 -7·1980).

~0 •
~·o\1EU
~rquidiocese

11 - Dom ~OS~ BRANDAO DE CASTRO, Bispo de Propri , SEz
_ Vld Subst~ncia ~ Esp1rito revela um crist~o proocup&do
com os novos rumo3 da Igreja.
t 6tino que os cristQos leigos procurao d sua contr_buiç ot
co~o
li6s o utor sempre deu om su long vid do loigo eng jado,
para que possamos todos acertnr o caninha, on buca d quele qu
disse: "Ego sue vi ta •• •" (Propri~, 24-7-1980).
12 - Dom D TIEL TOMASELLA, O.F .H. C p.,
opo de Merili , SPa
O livro de Ger ldo Bezerra de 1onczes - A Y!Q_ subot nci@l ~
E.n1 ito, todo ele tr ta de.D~tmtos c ndentes e oportunos e ~ostr
form ç o espir1 tu&l ~1'\.t~ do autor. Alegro-me por m ia
essa co tribuiç o que d u pare Q r t compreons o da doutrina c t6lica (M rilia, 9-B-1980).

13 • Dom Frei )NSELHO PIETRULLA, O.F .l~L., Bispo do Tubar o, SCa
Li com gr nuo proveito s ricas p6ginas de Geraldo Bez r de
l.fonczos, n s qu is revel m is UI:1 voz s
vasta cultur e seu
O:Jpfrito autenticamente cat6lico. Quero c er que os pronunciamen•
tos de Jo O P~ulo II, que tivemos a gr ç de ouvir e ler em sua

pYs3agc~

pelo BrQa11, lhe ter o tr zido - saim como
mim - um
imenso conforto e estimulo confirmando o quo com tanta lucidez e
coragen escreveu e~ sua pequena e ao me mo tempo grande obra (TU•
barAo, 31-7-198o).
I
14. Dom BELCHIOR DA SILVA NETO, C. M., Bispo do luz , IDs
Parúbenizo o autor do precioso livro A ~ Sub~tanci!l S2
Esp~rito pel
clarez e precislo de id~ias aeguranç de doutrin e denodado espiri to crtitllo (Luz, 4-81980).

15 - Dom JOSl ALBERTO LOPES DE CASTRO PINTO, Bispo de Guaxu-

HG:
Examinei o suficiente A ~ Substancial Q2 Esp!rito para perceber "' tentativa. do autor de esclarecer conceitos e eli!ninar
ambi guidades t o nocivas ~ nossa religilo.
Pc.r@b~ns pelo seu discurso pronunciado no Capi t611i) em Roma,
no I Congresso l1undial de Apostol«do Leigo, nos tempeJ do saudoso Pio XII. Quase trinta anos& Isso signlfic e comprova gue
o tempo n!'Io envelhece aquilo que tem valor
(Guaxup6, 4-8·1980). ,
'
pl§,

16 - Dom Jost CHAVES ., Bispo ·de Uruaçu, GOs
Li o op~scUlo A~ Substanc1al do Esp!rito. Gostei. Par béns ao Dr. Geraldo Bezerr~ de Menezes. Continue a escrever trabclhos como este {Uruaçu, 5-8-1980).

17 -Dom MIGUEL D1 AVERSA, s.D.B., Bispo de HQ~aitA, MGs
Par escrever um livro do tipo A Vida Substancial do Espir~o,

o autor sem d~vida está vivendo esta vida. Dou os meus psrab s
Bezerra de Menezes, e f ço votos que o seu trabalho
possa despertar essa vid em muitos cor ç~c (Hum it , 28-7·1980).

Á Ger~ldo

18 • Dom NTONIO SOARES COS~A, Bispo Auxiliar da rquidiocese
de Natal:
A Vlda Subst§ncia1 Q2 Espirito 6 m is uma obra quo Geraldo Bezerra de 11enezes coloc em maos dos nossos leitores, como fruto
do 3eu espirito de leigo cristlo. Peço a Deus o ilumine no seu
trab3lho a serviço d cultura em nosso Br~sil (Nat&l, 18-8-1980).
19 • Dom TOMAS VA QUERQ, Bispo de SQo Jo~o d B Vint , SPz
Agr~deço a remessa de A~ Substanc~ 1 QQ Espirito. Louvo
o zelo do autor pela ortodoxia (S~o Jono da Boa Vist , 15-9•1980).
20 - Do!n ARCti.NGELO CERQU~, Bispo Prelndo de Par:i.ntins, AM:
A :c:i. turn de A Vide Substc:mci n:;_ do Esp-fri t~o M_nistro Geraldo
Bezerr·a de Hcneze s, deu-me conforto c a:egria. ~ um ze::..oso grito
de alerta e tun convite ao equi::..ibrio no copenho soc_a:;_ da Igreja.
Transpira das poucns mas densns p6ginas 3eu aoor à Igreja, alimentado pelo seu amor ~ Mâe de Igreja.
Palmas, palmas~ palmns para A Vidn Substancial do E3piritot (Perintis, 29-9-:980).

.....

Mon~enhor RENATO RAFFAELE MARTINO, Encnrreg~do de Negócios da
Nunciatur-e Apostólica do Brasil:
Fc::..ici to Gcrn::..do Bezerra de Hcnezes pc::..a oporttma publicaç~o de
A Vld8 Sub::>tanc -1a:;_ do Esp{ri to, vazada num estilo austero e nobre,
c que certamente irÓ i::..U!Iliner os honens de boa vontade. Faço v;btos
para que a obra atinja os fins co:inedos (Brasi::..ia, 26-9-1980) •

•

Opiniües de Sacerdotes sobre
A VIDA SUBSTANCIAL DO ESP!RITO
de

Geraldo

Beze~ra ~

Menezes

J.l

Pe. CESAR DAINESE! s.
ex- Di_etor da Confederaç4o Nacion\11 elas Co!lgregaçoes Mar anas:
Com a veemência de um Profeta do Antigo Testamento e a seve:ridade de um "ai de v6s" de Cristo, Geraldo Bezerra de Henezes no seu novm livro A Vidª Substagc1a; do Espfrito denuncia um dos males morais ma1,s nefastos e mais perniciosos do
nosso tempo, mal que consiste em rejeitar, ou em deixar na
sombra, os valores .absolutamente pricrit~ios do esp1rito,
para substitui-los pe:os valores materiais de qualquer natureza que sejam~
E o mal ai está, solapa..Tldo a reta ordem natural e sobrenatural do homem e das coisas. As pãginas candentes do ensuio
obrigam o homem a refletir e a rezar.
Um s6 exemplo. Grita-se ec altos brados e por toda a parte que ~ preciso mudar as estruturas sociais, porque são injustas. Exato. Acontece, por~m, que essas estruturas j~
foram mudadas h~ dois nil anos e que apesar disto, elas não
Ufli..:."lcionaih", ta.o somente porque os homens ainda nllo se resolveram a· mudar as pr6prias estruturas internas de acordo com as
leis do esp!rito e do Ev~ngelho.
Hudar as estruturas sociais: triste ilusão, sa, primeiro ,
nao se estrutura devida!.Ilente o home!!l na sua vida individual,
fa~iliar · e socialt reppeitando, alimentando e educ~~do _A_
Vida Subatancial_!!Q Esuirito.
Ainda bem que nos resta uma op~~o-soluç!o% a ex~lo de
Abra.l-J.S.o, caminhemos confiantes peJ..a estrada, nen sempre iluminada e nem sempre fácil, .d a Esperança seguindo passo a
passo, o nosso incompar~vel e providencial PontifÍce JoAo
Paulo II, porque o seu caminho ~ o caminho de Pedro, e o ca_iru1o de Pedro s6 pode ser o caminho de Cristo. Acreditemos
sempre mais na Vida Subst ncial do Esptrito,Rio de Janeiro,

17-8-1980}.

- Publicado em 11 Unidade" - Niter61, setembro de 198o Ano III - n2 z6.
Pe. JDSt COELHO DE SOUZA, S. J., ex-Assistente ds ConfeNacional das CongregaçOes Marianas e Reitor do Col~
gio Santo Inácio do Rio de Janeiro:
Na oport~~a brochura A Vida subst~~cial do Esp~rito, Geraldo Bcze:rra de Henezes profliga os erros e desvios das teorias excêntricas dos que se intitulam ap6stolos modernos e
criar am ~9a doutrina hete~odoxa a respeito da Igreja e do
mu..'1do a.tual , em oposiçgo ao e.nsin.amen to tradicional do magist6rio oficial dos Papas e dos Co!lcilios.
No oeio dessu desorientnçao doutrinai emerge a orientação
segura do ~~tigo Presidente da Confederaç~o Nacional das Congregaç~es Hnrianas, paladino do verdadeiro 11 sentire Clll:Jl Ecclesü~n na teoria e nos rumos do legitimo catolicismo baseado na primazia do es12.!rito e na fidelidade ~ milenar diretiva de. mensage:n evang~lica (Rio de Janeiro, 12-8-1980).
deraç~o

Pe. PEDRO VELLOSO?~-Reitor do Pontificia Universidade
Católica (PUC) do Rio de Janeiro:
Feli Cito o Ministro Geraldo bezerra de Menezes por seu
livro A Vida Substancial do Espfrito. Porabéns pela sua
luta etl-prol dn verdadeirn -:Justiça e paz social (Rio de
Janeiro, 16-10-1980).

•

'Pe. 'AFONSO RODRIGUES,

s.

J.J. ex-Assistente da Cone ero.-

çl1o Nacional das Congreg çOes Marianas&

:

Parab~ns ao Dr. Geraldo Bezerra de Henezes pélo seu A Vida Substancial do Esn1r;to, eon uma erudição vast1ssima sobre o tema que escreve. Magnificamente informado sobre á atuaç~o do erro e da heresia no seio da Igreja soube ajQ~tar um
discernimento clarividente, sapiencial sobre os aconte~cirnentos de cl6rigos em crise de f~ e de moral.
·
Este folheto documentado e esclarecedor deveria ser enviado para aquele~ a quem o Espfrito Santo entregou o governo e
a doutrinação dos fi~is.
·
Continue o autor iluminando o Laicato com os dons que
Deus lhe deu (S~o Paulo, 19-9-1980).

Pe. R&IO ABRAN~HES VIOTTI, S. J., Diretor do Arquivo da
C6ria Netropoll tana de S~o Paulo, SP:
·
Belo o op~sculo do ilustre amigo Dr. Geraldo Bezerra de
Henezes A Vida .§.nbstancial .dQ Esp!rito, em que pude ler
tamb~m seu discurso do CapitOlio de 1951, data e _ugar que
nos transportam a uma--quadra feliz, em que n~o se justificaria a veXemente den6ncia de tantos desmandos e extravios no
campo da Filosofia! da Teologia? da aQorosa compreens~o de .
nossa .H~ ter Eccles a, deposi tár·1.a da verdade reveladat Agra...
deço-lhe pelo magnffico exemplo de bom combate de ap6stolo
leigo, e quero dizer-lhe que estou totalmente: identificado
com u sua posiç~o doutrj_nãrie. (São Paulo, 19-8-1980).
Pe. JOSt DE SOUZA OLIVEIRA, So J., du Igreja de N. S. do
Parto do Rio de Janeiro, ex-Reitor do Col~gio dos Jestdtas
de Jutz de Fora, HG:
No seu novo livro A Y14á SUbQtan91fl aç Esp!rito, Geraldo Bezerra de Menezes, mais uma vez d testemunho de sua fê
robusta e firme sempre perfeit~~ente dentro do v~lho e imut~vel credo cat6lico. ~ue Deus o conserve cooo um verdadeiro 11 servus fidelis et prudensu de Cri*to e da verdade1 (Rio
de Janeiro, 14-8-1980) •
Pe. ROMEU RIBEIRO DE FARIA, S. J., ex- Assistente da Apostolado da Ora9~o do Brasil e da xie7ea,lm Federação das Conw
grcgaçees 'fl~rJ..anas da Arquidiocese de Niter61:
Acabo de ler o precioso trabalho A xid~ Substancial do
Esr).fr·ito, fruto dn perseverante ativiãa e o Dr. Gerilldo Bezerra de Menezes em pràl das almas.
Parnbén::; por mais esta cola.boraç~o de sua pen~ apurada.
Depois de seus nove livros e publicaçees principais ,
Y1.ru!
Subst~!cifli do Esp1rito vem orientar muita gente na hora
atu21, cheia~e tantos problemas e confusees.
Continue escrevendo 3empre, certo de que está fazendo um
gr~mde apostolado (Rio de Janeiro, 12-9-1980).
r~,

Pe. HIPÓLITO M. CHE~lliLLO, S. J., do Col~gio Antônio Viei-

BA:

·

Li com muito interesse o que Geraldo Bezerra de Menezes escreveu sobre A VIDA SUBSTNACIAL DO ESP!RITO. Vejo quanto ~
zeloso dá VERDADE e do JUSTIÇA, se~ radicalismo. Os Bispos em
Pt:.ebla, :-;egui..n.do a diretriz tão equilibrada do nossa santo
Padre, Jono Paulo II, mostrar~ bem claro como não podemos
defender uma Ft desencarnada do contexto e at~ da luta pela
Monsenhor LEAL, Belém - P~r~ :
S~1 i:-· s e. s considerações do Hinis tro Gern:;_do Itferrê de Meneze::; sobre S. Vid? Substanci.al do Espírito hoje t~o descurftde. por
f~ltn de quem a considere co~ esplrito de fé •
. E~pC!H> poder oportuna~ente _divulgBr pc~
im2rens~ .. ~ e~istên
Cla ac ~eu oportuno tnbalho l1tcr6ri~ (Ee~é~, 22-10-~980;.

xista t~o prejudici •
os dltimos pronunciamen
o
nosso'Fapa, aqui no Brnsil, continuam orient~~do-nos nesse
sentido. Congratulaç~es, pois, de todo coraç~ol (Salvador,
3-9-1980J.
Po. JCJS~ P"1SCH, S. J·., .la Pt.r6qui . de s. liguol - EntreRios, Guaropuava, Paran~:
Precio:::a a doutrina contiàa em A Vidg Subst nciaJ do ~11irito, de Gera.:;.do Bezerra de Henezes . Pode-se dizer hoje que
o mc:;ter:iEüi;.;5o m.?.ta, mas o esp i r:lto 6 eterno (14-8-1980) •

BITTENCOURT, OSB:
Congr&tulo-me com o autor de !.:. Vi~g Substanc R.!. do Esn.!ri to pOl' mt::i.s esta produç~o em prol aa reta fê e doReino de
DõüS. que o Espirito Santo continue a inspirar a pena do
Dr. Ger·a:.do Bezerra. de Menezes e lhe dê a alegria de rica messe1! C ic de Ja..7leiro, 31-8-1980).
Dom ESTEV1W

Frei HUGO D. BAGGIO, O.F. M.:
Na obr·a in ti tuladf' A Vida Subst ~n~ia.l do Espiri to o Hinistro Geraldo Be zerra de Menezes mostra sua preocupaç~o pelR
s~ doutrina e se inquieta pelos desvios que o momento parece
apresen tar. Realmente atruvessamos um momento dif!cil em toda a :i~~a, pois a aflitiva situaçao social e politica, al~m
da interna cional, preocupa a todos os homens e confunde qualquer re.ciocinio. Tem-se a impress~o que ao buscar soluçOes
num meio U!o obscuro, sofre-se influências do obscurantismo,
que trm1stparece nas afirmaç~es escritas e fel das. Creiamos
no Esp1rito Santo. Que ele nos dê esperança (Gunr tinguetd,
21-8-1980).
Pe. CESLAU STANULA, C SS R, Bom Jesus da Lapa, BA:
Aprecio a obra A Vida Sub3t an c ~al do Esp!rito do Professor Ger a:do Bezer!'..t de Henezes cono tantas outras de sua autoria, principalmente O Cornurrl smo - Crftica Dout1"5. &-ia,
que muitos devié?Jll ler e estudar, com especialidade os jovens
estudantes para. n:lo cuil~em nas ciladas de idéias que na realidade n~o são respostas aos anseios do povoo
Que Deus o conserve com r:1ui ta f/3 e di~ponibilidade para
servir, ilWJlinEmdo com as suas obras a nossa gente (Bom Jesus da L ap ~ , 6-10-1980}.
Pe. I ITGL~L POCE, C SS R, Aparecida , SP~
O livrinho A ~ Substanc·i aJ. _do Esp!ri to ~ precioso pela
substlLn.cia e pela convicç~o mrulifesta do autor. Parab~nst Vel1ham i!!li tadores que se cbponham ~ onda e mania de simplificar
a s coisa s, acomodando-se , cedendo (Aparecida, 21-8-1980).
Hon,,) enhor RENATO DE ANDRADE GALVAO, Vice-I: oi tor da Uni vers i dade Esta dual de Feira de S.antuna , BA:
O precio3o trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Henezes A Vida Substancial Q2 Espir1to ~ verdadeiro diagn6stic o dos nales ce nossos dias e tem sido texto de meditaç~o
par a mi~. Colegas preocupados co~ a problem~ti ca estão lendo o t r&ba:ho com muito interesse (Feira de Snntana, 15-~

1980)
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Monsenhor HEITOR ARAtl'JO, de Feira de santna, BA:
Gostei muito de A Vida Substaacia1..9.Q..Bsp!r.Lto, ·cujo primeiro cap1tulo ~ a porta monumental de um folheto monumento
(Feira de Santana, i4-8-198o).
Monsenhor OTAVIANO JOSt DE MAGAJ.HIES, de Te6f1lo Otoni, MG:
Meus cumprimentos ao Dr. Ger do Bezerra de Menezes pela
coragem de exarar ·no precioso trabalho _ ~ Substanciál
do Esp1rito verdades tAo carentes nesses tempos de contestação de princ!pios norteadores d autAntic tê cristA.
Em min.~a modesta opiniflo tais 11 te61ogos 11 se preocupam
mais com sua p~çmoç~o pesso~ do que coo a expo· içao da doutrina pura emarlaa de Jesus Cristo (Te6filo.Otoni, 30-9-1980).
Monsenhor RATI1UNDO AUGUSTO DE • LIMA, do Cr to, CEa
O excelente trabalho do Ministro Geraldo Eezerra de Menezes ! Vida SubstanciaJ. do . Esph•i to analis
avelmente- o
fenômeno que estã ocorrendo no àrnbito da nossa S ta "Ecclesia. Dei". Fenômeno desagrad~vel que angusti o coraç o do
santo Padre e das Autoridades que encarnam o verdadeiro penM ·
samento de Cristo Nosso Senhor e Chefe invis!velde nossa divina religi~t:o salvadora.
A certeza da infalibilidade da palavra de Cristo, da inve~
cibi~idade da Igreja e da coo~eraçao dos homens de bo~vont~
de nos d~o a confiança da vi tõria certa em mais mna das muitas crises e tempestades que têm investido contra a Barca de
Pedro.
Pe~abenizo o autor pelo brilhantismo eom que soube interpretar e defender a ortodoxia da nossa F~ Cristl e apost6lica. Agradeço-lhe pelos momentos que me proporcionou de lei~
tura amena e instrut~va (Grato, 26-8-1980J.
Pe. CARLOS lf%.U DOS REIS BAETA. BRAGA, professor do Seminti.!'io Maior de Mariana e da U.F.o.P.:
Aprec-iei mui t1:ssirno o livro de Geraldo Bezerra de Nenezes
A Viàa Sub~tancial do Espfrito. Li-o da um s6 fôlego, anotei
~ murgem, sublinhei trechos. Precisamos de cat6licos assim
e por que n~o dizer de te6logo~ destemidos, fi~is ~ verdade.
Talvez seja mais fácil para o autor enviar-me pelo reembolso
seis exemplares - mais fácil, digo, do que pedir h livraria.
Leciono vfu.ias mat6rias no Seminfu>io l1a1or de 'iariana e tamb~m na u.F.o.P.
Gostaria de presentátear alguns amigos e
colocá-~o em mãos dos a:unos para co~entãrios (Viçosa, 18-81980}.
Pe. ARLINDO RUBERT, Pároco de Planalto, RS e Hission~io
dos !ndios:
.
Li com muito interesse e atenção o precioso opdsculo A rida Substancial do Espirito. Há nele muitas verdades, que os
empedernidos sequazes de uma religiâo libertAria não gostar~o de ouvir.
Mas todos temos a obrigaçlo de Cefender e pr~
servar nosso patrimônio de rá, enbora os refrat!rios ~ luz da
verdade se vistam de pele de ovelha para enganar o rebanho do
Senhor. ~ preciso desmascará-los para que n!o causem maiores
preju1zos entre nossos irmaos na fê pouco esclarecidos e mal
orientados pela omissão dos responsáveis.
Que Deus Nosso Senhor dê ao Ministro Geraldo Bezerra de
Henezes mui ta: luz e mui ta fortaleza. de ânimo para. continuar a
honrosa luta em 'prol da Verdade (Planalto, RS, 12-9-1980} •
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Prof. Ir. NORBERTO F. RAUCH! Reitor da Pontif1cia Univiversidade Cat6lica do Rio Grande do Sul:
Acuso, com grnnde satisfaç~o, o recebimento do livro de
sua autoria A Vida Substancial do Esp1rito, Muito aprec i ei
a leitura.
Para tornar essa importante obra também acess1vel aos corpos docente e discente, tonei a liberdade de encacinh'-1• l
BibliotecA Central da Universidade (Porto Alegre, 14-11-1980) •
•

•

1...

Mon~enhor ANTONIO CORDEIRO SOARES, da Matriz de N. S. dos
Prazeres - Guaraciaba do Norte, CE:
O precioso livro A Vida Sub~tancial S2 E~p!rito, do Ministro Gera:do Bezerra de Menezes, contém verde eis atuais que
devem ser lidas e seguidas por todo Povo de Deus (Guaraciaba
do Norte, 16-ll-1980).

Frei CARMELO SURIAN, O.F.M., da Paróquia de Sao Lourenço,
MG, antigo Vig~rio da Porci6ncula de Sant•Ana, de Niterói:
"~ tempo de colocarmos as coisas nos seus lugares, reagindo
às pressões e aventuras libartárias, que forcejam por tronsmutar
va::..orest conspurcar o sagrado e desvitalizar a vida religiosa"
( p~g. 2b) •
"Segundo exortaç~o do Santo Padre Jollo Paulo II, a Igreja
exige de n6s "uma fé particularmente consciente, aprofundada,
r e spons6vel 11 (Redentor Hornrrrf n1s) ( p~g. 27) •
j l Vida Substancial do Esp!rito ~ isso: un grito de dor, de
indignaç~o de o:..guém que conhece a Igreja a fundo e por isso
tanto rnois a ama (S. Lourenço, 15-11-1980).

Monsenhor J6S~ FURTADO CAVALCANTI, de Meruoc~,CE:
Li atent~mente ~ condonsaçlo de ! Vida Subst~ncial do ~
ri to do Dr. Gor:..ldo Bezerra de J.feneze~, e o felicito pelo acerto
em dizer verd--des, extraidQs de uma "realidode" s6cio-religiosapol1tica de verdadeiros absurdos, nurn mundo corno o nosso, especi~:..mcnte n:.. Am~rica L:..tina, quiç6 no pobre Br•sil,Meruoca, 25-111980). .

•

Monscnhor MURYLLO M. SOARES, Vig~r1o da Catedral de Cachoeira
do Itapemirim,ES:
Nlo proci3aria dizer que gostei do livro A YidR SubstRncial
do Esoirito de Geraldo Bezerra de Menezes. De sua pena inspirRda n~o poderia s~ir coisa diferente (Cachoeiro de Itapemirim,
22-ll-l980).
Monsenhor JOSl DE ARAnJo MACHADO, Chancel er Arquidiocesano AracatJ.u, SE:
Magistral o trabalho! Vida Substancial do Espírito saido ·da
primorosa pena e aprimorado espÍrito de Geraldo Bezerra de Menezes. Sua leitura é um enlevo p~ra a inteligência, alimento para
o espirito e deleite p~r• o coraç~o. A~ém do mais e o que é mais,
uma das tônicas do ápreci,vel e adnirfivel trabalho é um ed1f1cante 11 sentire cum Eccles1a 11 (Aracaju, 26-11-1980).
Cônego JOS~ GERALDO VIDIGAL DE CARVALHO, professor do Senin6rio Mnior s. Jos~, de MnrianB, do Instituto Hist6rico e Geogr~fico de Minas Gerais:
Ao Mini~tro Gernldo Bozerrn de Menezes, escritor de méritos
e penscH1or profundo, agradeço de coraçl!o o magnifico livro A Vida
Substancial do Esp1r1to (Hariana , 23-11-1980).
--Frei BERALDO FLEDDERt-'!ANN, OFM, ex-Coadjutor da Porciúncula de
Sant'Ana, Niter61 e professor do Sernin~ri Frei Galvao, de Gua·ratinguetá , SP:
Associo-me ~! vozes elogiosas de tantos homens ilustre! que
descjom a~ msis amplo d1vnlgaçao de ! Vida Substancial do
Esp-fri to da lâvta · de Ministre Geraldo Bezerra de l-1enezes (Gunrntinguetá, 4-12-1980).
D. ESTEVAM STORK1 Abade o. Cist. - Mosteiro Cisterciense de
Santa Cruz- Sfo Pa~ , SP:
Recebi, com ~otisfaçao, o opúscul A Vida Substancia~ do ~
rito do Ministr Geraldo Bezerra de Menezes. Desejo expressarlhe os meu~ votos de que, na atividade intelectual, fiel a sua
con~ciência de cristno c cat6ljco, esteja sempre a serviç
de
Deus e da Igreja. Rogo a Deus abençôe es seus trabalhos (São
Paulo, 9-12-1980).
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~ Trata-se iie repositório vàlioso e magnífico,
Ónde o acatado mestre r.evelo·u proficuas qualidades de Inteligência e erudição. ·
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·" Realmente a Dr. Geraldo Bezerra-de Menezes, conseguiu delinear opúsculo de elevado
: s=.ensó artistico, onde as idéias· se enéontram
bailando em torneios .de vivacidade e moviment~ção, pelo que estamos em face de um dos
tilelhores trabalhos do conceituado beletrista. •
~

:,

Escrevendo com aprumo a natur-alidade, ei·

I~ que delineia trechos de alta relevância, reves-

tfdos.~e sknplicidade e encantamento.
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Assim, folgamos em registrar 'o aparecimende tão• belo livro, que honra
. e enaltece a Ji.
t~ratu{a pátria.
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.A VIDA SUBSTAlJCIAL DO ES~~!R ITO
de Ger aido Bezer r a de Henézes
PEDRO C.ALNON , d é:: Academi a Brasil ei ,..a de Letras, pre s idente
do Ins t ituto Hist6ri co e Ge o gr~fico Brasi:eiro:

c l i vr o A Vi da Subs t cnci:ü do Esp1·r>ito, de n J. t oria. dP Ger aldo Be zerra de Mene ze s, 6 ma gistr al. Merece lido, apl~udido ,
meditado ~ · pr opagado , como uma grande mensa gem (Ri o de Jrmei:!."o ,
7-9-1980 ).
DA COSTA , ex-Ainis t ro d;:~ Just :~ça :
Nui to ob:!.'ig(.i.do ao 'Nini s tro Ge:c•<:.ldo Beze1·r2 ue t-ienczes po_•
sou {J~ tino t:".:"abD~ho A Vi da SubstancivJ do E:-;;o -:'r-1 to . ~i- o ,_
3plaudi- o e vou escrever sobre ele (P o~to Alegre , 25- u-19~0 ).
Dr . ADROALDO

f-{ESC~UIT A

Professor EUR!PIDES CAI1.DOSO DE

1·íENEZES,

ex-De!)Ut ado Fede-

ral :

A Vida Substancial do Esp 1ri t o ~trabalho m~rnvilho so em que

$!C neis lLr,'l~ ve z o :t1nnso t a::'...ento e a f6 ~:· obu s ta do g:-a.nde
.An6stolo, e q1 ..c ~ mister ·a i Vli(L gar o mai s poss1vel. H:Ll pé:•I'·- b6ns1 (Rio de J aneiro , 17-8-19§0).

J:'efu-:

Dr . NOACYR llELLOSO C.ARDOSO DE OLIVEIR A, profe s sor da PUC do
Rio de Jnne:i_r o e ex-prestdente d a C onf e d e r-s ç ~o N...·ciona.l da s· Congr·e P'.:tç tjes Har i ana s:
Geraldo Bezerra de Mene zes pr opor c i onou-~e n lei t ura de A Vida Substa:.1ci c:::::.. do Esp f:ri tq. t substancioso e oportuno o seu
contetido ne stes momentos de t f>nta confuslto da chn.Plada 11 nova
t eologi a ".. Hais u.ma vez, o autor traz s ua penn. eloq
te e firme~ def esa da verdade (Rio de J anei_ o, 6-9-1980).
Gene:ral CARLOS STDDART FILHO, presidente· do Instituto do Cear á :
~ imp or t ante e Qomentoso o escrito do l"inistro GerBldo Bezerra
de Hencze s ver3cndo A Vida Substan c1al do Espfrito. Agradeçolhe o conforto espiritual que me pl'oporcionou a ~ua leitura.
Na ver dade 1 nesta fase tormentosa que atr~vessa a nossa mui
l::!llad a I grej a ca t61ica, infiltrada. do esplri to do mal e a rup~ que
Paulo VI apodou de auto-destruiç~o, o brado de a_ crta do autor
6 be~ um sinal de que ainda temos, na defesa da obra divina ho-o
mens de t alento e de inteligência, que, como os ant igos pr o}etas 1
tomêilll atitudes de coragem a; fim de que n~o se pen~e que tudo esta.
perdido (For taleza, 18-8-1980).
LU!S SUCUPIRA, da .Academia Cearense de Letras:
11 com o maior agrado o op'6.suculo em que o eminente Ministro
Ger aldo Bezerra de Menezes estuda e apresenta A Vida Subs:t.?..ncial do Esn~r i to, com un1a cla reza e profundidade que mais uma
vez ates t am a cu..~ turél. ortodoxa do autor quanto h. dogm~tica e
aos pr incip i as eternos de nossa m~e a Igreja Cat6lica, Apost6lic.n e Romana .
Nesta fnse de conturbaç~o das diretrizes da verdadeira vida
crist~, ~ consolador encontrar-se quem, de maneira sint~tica mas
cBbDl, coloca nos devidos termos a doutrina milenar da Igreja,
incessantemente atacada nas suas raizes, como acontece agora,
mas sempre resistindo ~s arremetidas dos que, sob capa de servila,. proct..rma destrui-la subrepticiamente,
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E o que mais anuvia os coraçt:5es daqueles que confiam nos que
receberam a miss~o de serem o fundamento da Verdade é ver que
muitos deles fogem aos compromissos assumidos, e, como jâ ver~
berava s. Paulo, se deixam seduzir pelas f~bul s falazes.
Felizmente Nosso sen..lJ.or Jesus Cristo, que asseverou jamais
as po:r·tas do inferno prevaleceriam contra sua Igreja, envia
novos PuLüos nessas ocasit'5es de perigo, e dai un trabalho como
este da ~ais alta relev~ncia àogm~tica.
Agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra de l•ienezes
satisf ç o que
me proporcionou a leitura de seu livro e faço votos
Deus por
oue o conserve semure nessa frente de batalha, co::nbatendo o
bom combate (Fortaíeza, 2-9-~980).
Dr. LAUDO DE ALHEIDA CA11ARGO, ex-Secretário do Int<'rior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
A. Vi da Substancial do Esp'fri to f! optlscu.lo rlco de ensinamentos, que e~:nergem, magest6ticos , no !lllL11dO ateu e pagcniz. do e

que vi vemos, pare. a :reformu~açf!o de conceitos e rete"!lp r o de for..ça s nn r6 cri~tt! que, mercê de Deus, comm1gamos, di.:»C-pl1nedc.m.ante, na Igreja: de Pedro ( Jio de .Ja11eiro, 20-8-1980}.
Professor JOSt PEDRO GALV~O DE SOUSA:
Congratulo-~e com o l~nistro Geraldo Bezerr~ de ~neecs por
v~-lo vir a p~blico en defesa da s~ doutrina cat6lica dctt~p
dn e corrompida por tan.tos impostores (Sno Paulo, 30- 1980) •
Dr. J·. E. PIZARRO DR1J1·fl40~'D, da Academia. Corioccs de
A Vi da Substnncia1 do Espi_ri to, de Geraldo Bezerra d
en
zes, ~ livro de combato a-o s maus intérpretes d .. do tr n. er 3t
e, ao mesrno tempo, de defesa dos p:rinc!pios dv I _cja. En~"'i

e pedagógico, a exe~plo de outros do oeu quer_do estre, nun pensamento profu..rJ.do e firme, certo da hiel·a~. 1 de va•
lores a serem considerados pelo espírito em aeu verdadeiro primado. Em u.rna pelavra, um serviço ao homem e h coletividade.
Vol tal~ e i a essa lei tu..ra mui tas vezes, cooo. con ... tantc!11c~ t vol....
to a outros livros e escritos do autor, n~ buscu de apcrfoi;
docv~entado

mento.

·

O à.iscm~so sobre o Apostolado Leigo junto aO optisc o, pr()oe
nunciado em 1951, em Roma, n~o perdeu atu.alidnde e ~, a seu tu.rno, peça ricn de conceitos doutrinários.
r ndios e elo !nte
e.locuç:!o que bem merece figurar na vide longa do ivro, por ser
leitu.ra edificante (Rio de Janeiro, 18-S...l9BO).
Professor Ll"DIO 11ACH.ADO BANDEIRA DE !ELLO, da Faculdade de.
Direito do Universidade Federal de Belo Horizonte:
Agr8deço ao eminente ·pensador católico 1 istro Geraldo Beze~
ra de Menezes o momentoso trabalho A V_dn Substancial do Esn!rito.
Cumpre aos cat6licos altamente escl~recidos br~dorem em todos
os tons contra aqueles que, valendo-se du C tedra e do Pdlpito,
tentam reduzir o Catolicismo a uma simp,es rorma de submiss~o
completa e irrestri~ aos comBndos do Reino da Terra. ·
Apl<1udo-o com satisfaç:!o {Belo Horizonte, 23-9-1980).
Dr. MARIO c. VILELA, Juiz de D;T>e:..to em Minas Gerais:
. A le~tura do magnffico op6sculo
Vida Substancia1 do EsQ!w
l~J.t.Q mu:t. to me agradou, n~o s6 pela c:a_•eza e eleg~ncia da .forma,
como tamb~m pela justeza dos conceitos e pela restriç~o feita
ao grupo que busca envolver a Igrejn em atividades poltic s e
"~arr~~~-la de suas origens divinas 11 , como disse o autor (Itaju..
b~, 2C:fJ-l980}.

•

-3Soci6logo JOSt ARTHUR RIOS, Professm:· da nivers.:drde Cat6lica do Rio de Jeneiro:
Quero ~gredecer-lhe,de coraç~o, a remessa de seu ensaio A Vidél Substancial do Espfri to. Estou chegando do longa v'i(='gem e o
extertor na qual um s das estaç~es foi um Congresso de Sociologia. Rural no M~xico. Um dos momentos pitorescos do Congresso
foi a parlenda de um americano sobre a Teologi~ da Libcrtaç~o
que analisou do ponto de vista da ortodoxia narxü;t'"' ou, - como
V. 1:1Ui to bem a rotula - da ortopraxia. t cl<:>ro q e a julgou
promissora, mas ainda insuficiente como propostr l'evol ciont,...
ritl. Ao terminar 1evantei-m~ e declarei-me encantado pelo teorteol6gico do debate que me lançava de xkfxe chofre nP.s quiz!lias do s~culo _ XVI antes de Trento.
E que, p~r~ r.por o te~a
no contexto do C_o ngresso, discutfssemos a ideologito. arxism
como manifcs taç~o religiosa . Foi grande o tm ttl to pc. ·que o
·
"fana.tis!llo ideológico", que v. registrH e descreve nro tem limites.
Assinalé\ v. muito bom que o orgUlho, nos uovos te6:i.ogos,
acompQlha o erro. Ai está a arrogência de Hans KtL"!g na sua entrevista a Le Honde.
Seu l:i.vrotrouxc-me novo olento. Enqucnto vozeo -c mo a sua
clarne.m nes:>e deserto do espi.ri to nindn teremos ~ni...""l]O para a.
C.1..lUillhfldU •

.Rcginn que tmab~m o leu tr~1smite-lhe seu
Jar1eiro, 23-9-1980).

plau~o (Rio de

Dr. CASSIO DE MESQUITA BARROS JúNIOR, Advogado, Docente de
Direito do Trabalho da Faculd~de de Direito do Univer~idnde
de S~o Paulo:
A Viuu Substancia1 do Espfrito - trabalho ~ue a cultura e~
experiênciB do hobre prof'essor GeraJ.do Bczerr. de 1-.enezes porrui tem cscl"'ever . Apreciei grandemente os t! t .os e a destemidn
.:...ntüisc que se concilin mui to com a mml].n maneir de pensar
(S~o Paulo, 21-8-1980).
Dr. RliYHUliDO PADILHA., ex-Governador do Este do do Rio de Janeiro:
Com 4 Vida Substancial do Esp~rito, que eu 11 de urna assentada,
renova o ilustre compa tr:fcio Geraldo Bezerra de Henezcs o Bom
Combate ~s de:formnçt5es sinistras que pretendam fazer da Igreja
uma. sucLU?sal do marxismo, cuja experiência, na sua praxis reputada infal1vel,- esboroa-se sob nossas ~vistas.
Felicito o nutor por sua bravuru noral e assim tnmb6m pela
alta desenvoltura da polêmica em que estamos empenhados como
servos de uma Verdade única (Niter6i, 118-1980).
Professor C~LIO GOYATA·, da Faculdade de Direi to da Universidade Federal de Belo Horizonte:
Com seu Último livro A Vida Substancia1 do Espfr·to, o autor,
eminente mestre e gréJnde lfder do laicato nacional, enriqueceu
a literatura crista (Belo Horizonte, lQ-9-1980).
,
Dr. KLEBER DE MIRANDA CARDOSO, presidente do Conselho de Contos dos Hunicípios do Estndo do Rio de Janeiro:
Acabo de saborenr c robustecer-mo com a leitura de A· Vida
Substancial do Espfrito do professor Geroldo Bezerra de Menezes.
Nela se descobre, sob a toga do sereno juiz dos homens, a armndura do intrépido soldado de Cristo Senhor, ~empre pronto para
o bom combate (Niterói, 25-9-1980).

•

-4Professor SCYLLA

SOü~A

RIBEIRO, da Facüdçde de Dire ito da

Uni vorsidade Federal Flruninense:
Li o trPba:ho A Vida Substancial do E,..p!ri to do ltlnistro Ge -

roldo Eozerra de Mene zes.

Como os de_ais de sue autoria, ê

mr,gnifico pelos ensinamentos que ence:-ra OU to 6i, 119-1980) •
Dr. JOSt BEZERRA GOHES , Advo gado, éltaJ., R: :
Li com cres cente ngrado e .m1ximo Drove~ o
s~ ~ ~~ c:o~~
p:::.. :. que : o .A Vi.da Substanci nl do Esp'l'"r::. ~c do preclê':" ..inistro
c renom~ . do escritor co.t6lico Geraldo Be ze1·ra de }.enezes, ligado ~ vida espi:ri t w.l da nobre tor -~n f1UI1ino!lse pulr- imortalidnde C)c<.:d0mi ca m:: augusta 4cn8.en ia Flt"-Ji.neJ 3e do Lct:-ns { Té3.-

tal, 14-9-1980).
JOS~ FIGt'EIREDO ALVES, oembro correspondente de: f\c . ;c:n_a
Fl, ninonse de Letras e presidente da LegH!o do Sêgr do Coraç~c
de .Je:::;us da Ha t riz de Sfío Lourenço de Nitcr6:!.:
Acabo de ler, com a sntisfaç~o e o deleite que me d~o em ocral os trabalhos de Geraldo Bezerra de Menezes, o prccio~o li-

vrinho A v-; da Sub stancial c1o Esnfl"i to, onde o autor proflig~
c om eleg<::nte ironü.~, mas c ontu..." ldente dialética, os ~pse do
teólogos q~e - infcstn3 atualmente· os caminhos outror nivelados
c pEn~corridos ·da Teologia tl'Ddicional, com s uc.s estr anhe s,. u~•ac

~~ teologizaç~es.
·LS-lo, pal'<J mim , é se.'!lpre

um prazer intelect 1.al c U11l proveit oso exer cício ·espiritual . Sentir que um ho~em de sua cultura
e v:l.vu inteligência, sabe alill- la.3: a uma F~ proftmda e uma ca..

pnciclode apost6lica incoercível, faz;-me um bem enorl!le . Ficolhe, p ortan to 1 deve1•as agr2decido pelo ensejo que me propor cionou de ler ma:Ls estes seus magnificos tJ.~abnlhos: o excelente
discurso sobre· "Apostolado Leigo" proferido em Rona, de tart....nha
elevaçt!o espirltnal~ e est 'outro er.J. que verbcrn, com tt:-nto v_-

8or, que nem um Laev, .estou certo , tornaria mais acerbo, os espantosos desvios~ dos modernos 11 te6logos" (_ itcr61, 25-8•
1980) ~·

. ..

11

0

TELEHACO ANTUNES DE ABREU - A Vi da

S~ o Gonça~o" ,

Sub!ltn ncia~

S . Gonçalo , RJ , l9- S:l9SO .

do Esp·fl'i to -

Pe. CESt\R DA.INESE , S . J . - A Vida Subntanc:í~J do Espfrito "Unidade 11 , Ni terói, set .-1980 , ano III, nº 26.
EDMO RODRIGUES LUTTERBA CH - A Vida Subntnn cin-: do EsDíT'ito 11
0 Nova Friburgo", Fribu.rgo, de Setembro de 1980.

NINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES, a coragem c{v·i c a e cr·l stn da ?\mÓricn - "Jornal do Com6rcio", Hanaus , 7- 9- 1980 .

Prof . J. C. ATALIBA NOGUEIRA, da Fac uldade de Direito da
Universidade de Sêo Paulo:
Agradeço a oferta de seu Último l ivro A Vida Substancial do
Eipfrito. O nobre amigo sempre ventilando assuntos de import ncia e tratando-os magistralmente (S. Paulo, outubro- 1980),

Mnnifest~ç~es

iiQ Epio copado Braaileiro

sobre A VIDA SliDSTANCIAL DO ESP!RITO
de Geraldo Bezerr9

&ft Menezes

l • Do!:l .JOSt NE\t/TON lJE ALl·fEIDA BAPTISTA, Arcebispo de Braa'liat

prezado amigo e eminente membro do Laicato cot6lico, ~
GorDldo Bezerr~ de Menezes , cuja fidelid ade ~ Igrej
nunca exper imentou dúvida, sempre op6stolo, nos dois sentidos •
do exemplo e da palavra - agradeço, coe renovada odificaçao,
/1 V:Ldq Sub~üm c ·i aJ_ do Esp ~rito.
S~o p.1ginns ri cas , mli s quo
oportunas, na linho dn Verdode na Caridade, conformo pregou em
nosso BrD::;il o Santis-simo Padre, numa revoada de graça , ponto
alto de toda a nossa his t6ria? o que s6 a bondade o a ~seric6r
din de veus nos podia prop orclonnr (Brasilia, 31-7-1980).
ho

nist~o

2 - Do~ J:OSt FHEIRE .F'AlJCAõ, llrcebispo de

o resina , P i ~ uis
Li com mui to interesso o :;_j_vro do Gernldo Bezerra de Menezes
• A VidQ substancial Q2 Espiri to, o qual enfeix~ tamb~m o discurso p1'o!1uncindo por ocnsil\o do Pri!:loiro Congresso Hl.IDdial paro o Apo3tolado Leigo.
U tomo do qúe trata o livro me interes sa particularmente.
:·Jw:1a intervenç tlo em Puebla, chonei a otençt!o para os gr aves riscos quo corre a reflexflo tco16gica, quando utilisa o instrtl!:lont al u~ rxista de nn~lise da sociedodo ( Teresina, 4-8-1980).

3 - Dom

.QE~

dt:::, SP:

.111.DO VA!UH DE : Dl\.1\.uS fE!'IDO , Arcebispo de Apore c1-

Nossa Senhora .t~pnrc cida cbonçoe o doutor Geraldo Bezerra de
1'1.enozos , autor elo livro ! Vido SubstQ.'1cial do Esp irito, em sua
faina de fazer o bem, csclorccondo c ocntcs c fortalecendo os
espfritos (Aparecida, 30-7-1980).

4-

Dom OSCAR DE OLIVEIRA, Arcebispo do Mariana, 1-Gs
h Vida Subs tancial do Esp1r1to é obr
do :_ ~rito e valor , brot ad~ do auten tico apostolado do Dr. Geroldo Bezerra do Henezes .
~ do S~o PaUlo este belo elogio:
tt Apostol1 ••• gloria Ch.risti 11
( Mari ana , 28-7-1980).
5 - Do!:! QRLAN"UO CHAVES, ex-Al~cebis po de Cuia ~, !:ato Grossos
No pro c~oso livro A Vida Sybstancial fiQ Epp!rito, o autor
p~e na dev2da luz qual deve ser a vida crista focrn1dnda pela
oruçtto.
E~,f,xco do · discurso pronunciado etl
oma, no Cu~1 t6lio 1 fel1·
oi to.;;-o')lin~ vez pelo Gmor inteligente com quo dedicou sua l.lnpar
cuJ. turc e zelo à causa da Igreja.
·
Peço a Deus saúde e luzes para o seu grande apostolado (Cuia•
b~'

5-8-1980) •

6 • Dom BONIFACIO PICCININI, Arcebispo de Cuiabtl, Huto Grossos
Felicito o Dr. Gornldo BezerrD de l·~onezos que, cor1 amor ll.
I greja, divulga a verdade e o bem. Oxel~ cada d1a maia seja conhecida e vivida a grande verdade que o autor transcreve do 1morta1 ad.re Leonel Frnnca~\"Sem a vida substancial do esp~ri to,
nt!o ao tempe ra wn Cü.L'6 ter, nem se cons tr6i uma cidade". Peço no
Senhor lhe conserve a sa~de e o entusiasmo poro difundir
Verdado (Cuinb~, 10-8-1980).
- Dom PEDRO FEDALTO, Arcebis po Hetropo:i t.:~no de Curitiba:
CnclpTi PlCn to o l'lfinistro Gc:::aldo Bezerra de Henczcs pelo precio~o livro A V:Ld<:t Sub~;toncicl do Espírito, ~ bra que vis a dar ao!> homen~3 de bon- vont=:lde lJJna oricntaçt'o ;JegUTa dos verdadeiros va"' or ..

Faço votos e prece::;. a Deus parB que continuo 1.1 cnço1.1ndo o <:!.Utor c fi~ de que ouitL: outr~s obras, como esta, possam ser ofcreciu~s eo s q1e procur~m a sO leitura (Curitiba, 22-10-1980).
7 • Dom IVO LORSCHEITER, Bispo de Santa Maria, RS e Presi•
dente da C B:
Acabo de receber e ler ! Vida Substancial ~ Esp!rito, mais
um escrito du êgil e vigorosa penn do 1tinistro Geraldo Bezerra
de Menezes, aberto com bondosa dedicatória a quem, at~ por dever de oficio, se ocupa e preocupa com os rnesm~urgentes ~
~ assuntos.
N~o po:::;so ocultar que eu abordaria a mat6r1a,
aqui e acol~, com tons algo matt~adost mas isto em nada diminue
o opreço e a admiraçao pelo benem~rito ~utor.
Gostei de ler o denso discurso proferido no Capitólio Roma•
no -em 1951 e repleto de conceitos e comentários de permanente
valor.
Continue Deus a conceder-lhe prontidão, firmeza e abertura
rerante os desafios do mundo e da Igreja de hoje (Santa Maria 1
4-8-1980).

8 • Dom HANOEL PALMEIRA

'

DA ROCHA, Bispo de Pesqueira, PEa

Os preciosos livros O Comunismo - Critica Doutr1nârig e
, ~ Vida Substancial do Esp1r1to, sem dávida serAo excelentes
instrwncntos de conscientizaçâdtle nossa gente, tAo sofrida e
t~o iludida, com a sofisticaçad dos nossos dias , marcados de
confusão a crise de FA. Que o Senhor abençoe seu be11ssimo
trabalho, que considero como vardodeira evangeliznçfto (Pesquei•
r a, 25-7-1980).

I

9 - Dom JAIRO RUI MATOS DA SILVA, Bispo do Bonfim, BA:
Valioso o livro da Geraldo Bezerra de ~enazes sobre A Il•
~Substancial do Espírito.
~ justamont ela que est4 faltan•
do ao mundo moderno que fAz do lucro o seu deus e da exp1oraç o hmnana o seu culto. Deus ilumine o autor p r a elaboraçao de novos pensamentcs(Senhor do Bonfim, 8-8-1980).
lO • Dom ~OMEU BRIGENTI! Bispo-Auxiliar e Vig rio-Geral da
. Arquidiocese do Rio de Jane roa
Faço votos para que o trabalho ! Y1Si Substancial ~ ~~ntfi•
~
to
contribua par
difus o do Reino de Cristo, n paa, na
justiça o na verdade (Rio de Janeiro, 30·7•1980).
. 11 - Dom JOSl BRANDAO DE CASTBO, Bispo da Propr1 t SE:
. , A Y1Sã Substancial ~ Esp!rito revel um cristlo preocupado
co~ os novos rumos da Igreja.
t ótimo que os cristAos leigos procuram d su contribui<; ot
como li~s o autor sempre deu em su~ long vid de leigo engajado,
para que poss mos todos acertar o caminho em buc d quele qu
d1ssa: "Ego sum vi ta ••• " (Propr1,, 24-7-198o).
12 • Dom DANIEL TOMASELLA, O.F.M. Cap., Bispo de M rilia, SPa
,
O livro de Ger ldo Bezerr de Menezes - ~ Vida Substancial ~
; E~pirito, todo ele tr ta de,aqsuntos candentes e oportunos e mo •
, tra ~ formaç o aspiri tua.l ~ ~o autor. Alegro-me por ma1
ess contribuiç o que deu para a ret compreenslo da doutrina católic (M r!lia, 9-8-1980).
13 • Dom Frei )NSELMO PIETRULLA , O.F.M., Bispo de Tubarlo, SCa
Li com grande proveito as ricas p6ginas de Geraldo Bezerra de
Menoz~a, n s qu is revel
m is uma vez sua •vasta cultur e seu
aspir!tQ autentic mente c&tóli co. Quero crer que os pronunciamentos de Jo O Paulo II, que t i vemos _a~~c~~&-t»n~~~~~--~----~--

-3pelo B_asil, lhe terAo trazido - assim como & ~ • um
imenso conforto e estimulo confirmando o que co~ tanta lucidez e
cor ag em escreveu em sua pequena e ao mesmo tempo gr nde obr (TU•

p~ssagoL

barao, 31-7-1980}.

14- Dom BELCHIOR DA SILVA

NETO, C. M., Bispo de

tuz, MG:

P2robenizo o autor do precioso livro A~ Subpt<ncigl S2
clareza e preciso de id~ia~~-seguranç de doutriespirito crtilt§o (Luz, 4-8-a:ta 1980).

Esp~rito pela
na e denod~do

15 • Dom
p~' l1G:

JOS~

ALBERTO LOPES DE CASTHO PI"\ITO, Bi3po de Guaxu-

Examine i o suficiente .§ Vida Substanci 1 do E;m!r1 to pa r a perceber n tentativa. do aut or de esclarecer conceitos e eli!lln r

ambi guidodes tao nocivas l nossa reltgi o.
Parab6n~ pe~o seu discurso pronunciado no

c~pit611~)~J no
,
no I Congresso l·1und1&1 de Apostolado Leigo! nos tempep do s udoso Pio XII .
u se trinta e.nosl Isso sign fie e comprova gue

o t or.tpo n!to envelheco aquilo que tem valor ( Guaxupé, L!.-8-1980).

16 .. Dom

JOSt CHAVES, Bispo de Uruaçu, GO:

Li o opúsculo ! Vida Substancial do Esp!rito. Gostei. P rab6ns ao vr . Ger~?.ldo Bczerr de Henezes. Continue a escrever trabclhos como este (Uru~çu,

17- Dom

5·8·1980}.

U..':laitli, ·fG&
P~rn cncrc~or wn livro do tipo! y~ §ybstanc~~ do EJ~1r1to ,
o nutor sem duvid a c~t~ vivendo csto vida. Dou os I!leUS par b&is
.A eral<lo Bezerra de Honezcs, e faço votos que o sou trabalho
possa desper tar essa vid em muitos coruç~es n:um itá, 28-7-1980).
18 - Dom

<le Natal:

MIGUEL D 1 AVERSA, S.D.B.

9

Bispo de

fTONIO SOARES COSTA, Bispo Auxiliar da Arquidiocese

.& Vid2 Substancial do Esp1rito ~ mais uma obra quo Geraldo Be•
zer.:re, de 1-(enoze s coloce em mãos dos nossos leitores, co o fruto
do 8ou osp!rito de leigo crist§o. eço
Deus o ilumine no seu
trabalho a serviço da cultura em nosso Brasil (Natal, 18-8-1980).
19 - DO!:!l TONAS VAÇUEBJ), Bispo de Sllo Jorlo d Boo. V1st , SPz
Agredeço a remess& de A Vida Substançinl do :tsp!rito. Louvo
o zelo do cutor pela ortodoxia (Sao Joao da Boa Vist , 15-9-1980).
20 - Do!n ARCANGELO CERQD~, Bispo Prelndo de Parintins, AM:
A :e i trn·n de A Vi dü Substnnci a-: do Esofri tc\io Ministro Gera~do
Bezerra de lv!enezes, deu-me conforto e a:cgrin. ~ um zeloso grito
de t:~lci'ta e wn convi te ao equi:ibi'io no enpe!lho ;::,Ocia: da Igreja.
Transpira das poucas m8s densas p6ginns aeu noor à Igreja, nlime~tado pelo seu amor ~ Mãe de Igreja •
. P~lmos, pa~mas? palmns para A Vida Substanc"inl do Espfrito~ (Parlntls, 29-9-~980;.

.....

Monsenhor . RENATO RAFFAELE MARTINO, Encarregado de iieg6cios da

Apostólicn do Brnsil:
Fc:..ici to Gcrn:do BezeTra ele 11enezes pc::..21 oportuna publicaç~o de
A Vida Sub~tancial do Es frito, vazada num estilo austero e nobre,
c que certamente ir i:U!llinar o:J hooens de boa vontade.
Faço ~btos
para que a obra utinja os fins colin~dos (Brasilia, 26-9-1980).

Nnnci<:~tur-a

-1.-

Opiniões de Sa cerdotes sobre
A VIDA SUBSTANCI~L DO ESP!RITO

de

Ger~ldo

Bezerra de Menezes

. Pe. CESPB DAINESE, So J. ex- Diretor da Confederaçâo Na~
clont!l d c.s Co!lgregaçtses Marlanas:
Com a veem~ncia de um Profeta do Ã.tltígo Testamento e a seve:rid.ade de um "ai de v6s 11 de Cristo,. Geraldo Bezerra de l.fenezes no seu novo livro A Vida Substancial do Esp!rito denuncia urn dos males morais mai.s nefastos e mais perniciosos do
nosso tempo, mal que consís'te e!Il rejeitar, ou em deixar. na
sombra, os valores .absolutamente prior i t.U-ios do esp1ri to,
p ara substitui-los pe:os valores materiais de qualquer natureza que sejam~
E o mal ai está, solapa.Tl.do a reta ordem natural e sobrenatural do homem e das coisas. As p~g:i.nas candentes do ensaio
ob1·igam o homem a renetir e a rezar.
Um s6 exemplo. Grita-se em altos brados e por toda a parte que f; pr·e ciso IilUdar as estruturas , sociais, porque são injustas. Exato. Acontece, porêB, que essas estr>:.1turas já
.forc.111 mudadas h§. dois mil anos e que apesar disto, elas não
ltfilllcionaih 1' , t~o sotnente porque os homens ainda não se resolveram a mudar as pr6prias estruturas internas de acordo com as
leis do esp1rito e do Eva~gelho.
Nudar as estrutures sociais: triste ilusão, se, primeiro,
n.!lo se estrutura devidamente o homeG na. sua vida individual,
familiar · e social, reppei tando, alimentando e educar do _A_
Vida Substancial do Esoirito.
Ainda bem que nos resta uma opç~o-soluçAo: a exemplo de
Abra.l).ao, caminhemos confiantes pe1a estrada, ne.!!l sempre iluminada e nem sempre fácil, da Esperança seguindo passo a
passo, o nosso incomparável e providencial Pontif!ce Jo!o
Pallio II, porque o seu cam:nho ~ o caminho de Pedro, e o caminho de Pedro s6 pode ser o ca.mi..rll1o de Cristo. Acreditemos
sem2re mais na Vida Substancial do Esp1rito,R1o de Janeiro,
17-B-1980 ).
- Publicado em 11 Unidade 11 - Ni ter61 , setembro de 198o ~~o III - n2 26.
Pe. JOSt COEIJIO DE SOUZA, s. J., ex-Assistente da Confe~
deraçtto Nacional das Congregaç~es Marianas e Reitor do Col~
gio Santo Inácio do Rio de Janeiro:
Na: oportw1a: brochura A Vida Subs ta.Dcial do Esp1ri to, Geraldo Bezerra de Menezes profliga os erros e desvios das teorias excêntricas dos que se intitulam ap~stol os modernos e
, criaram uma doutrina hetetrodoxa a respeito da Igreja e do
I mundo atual , em oposiç~o ao ensinamento tradicional do .m.agist~:rio oficial dos Papas e dos Concilies.
No :meio dessa desorientaçllo doutrinal emerge a orientaç~o
segura do ~tigo Presidente da Confederaçao Nacional das Con~
gregaç~es NariaD.as, paladino do verdadeiro n·~entire cum Ecclesian· na teoria e nos rmnos do legitimo catolicismo basea~-
do na prin1azia do esQ!rito e na fidelidade ~ milenar diretiva da mensagem evang~li ca (Rio de J·aneiro , 12-8-1980) ~
Pe. PEDRO VELLOSOf~-Reitor dn Pontificia Universidade
Cat6lica (PUC) do Rio de Janeiro:
Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por seu
livro A Vida Substancial do Esofrito. ParDbéns pela sua
luta em-prol da verdadeirwJUStiça e poz social (Rio <le
Ja!1eiro, 16-10-1980).
•

Pe. AFOJSO RODRIGUES, s. J., ex-Assistente du ConfederuNacional das Congregaç~es Marianas:
.
Parab~ns ao D:r. Geraldo Beze:-ra de Henezes pelo seU A·vida Substancial do_Esn1rito, com uma erudiç~o vast1ssima sobre o tema que escreve. Magnifica.me:n.te informado sobre a atu.açtto do erro e da heresia no seio da Igreja soube ajuntar.um
discernimento clarividente, sapiencial sobre os aconte~c1mentos de cl~rigos em crise de f~ e de moral.
·
Este folheto documentado e esclarecedor deveria ser enviado para aqueleG a quen o Esp1rito santo entregou o gorerno e
a doutrinaç~o dos fi~is.
Continue o autor ilULlinando o JI.aicato com os do!ls que
Deus lhe deu (S~o Paulo, 19-9-1980).
ç~o

J., Diretor do Arquivo da
Paulo, SP:
Belo o op6.sculo do ilustre amigo Dr. Geraldo Bezerra de
Henezes A Vida Substancial _do Esp-f,..;to, em que pude ler
tamb~n seu discurso do CapitO:i)o de 1951, data e -~gar. qlfe
no~ transportam n uma quadr~ feliz, em que n~o se JUstlf~ca
ria c ve)'iemente den6.ncia de tantos desmandos e extravios no
campo da Filcsofia da Teologia? da aQorosa compreens~o de
1
noss&. Me::. ter Eccles..La,
deposi tfu·J..a da verdade reveladat Agradeço-lhe pelo magnffico exeoplo de bom cambqte de ap6stalo
leigo, e quero dizer-lhe QUe entou totalmente· identificado
com a su~ posiç~o doutrin~ria (SSo Paulo , 19-8-1 980).
Pe.

R~IC

ABRANCHES VIOTTI, S.

CC1..ria. Netropoli tana de

S~o

Pe. JOSt DE SOUZA OLIVEIRA, s. J., da Igreja de N. S. do
Parto do Rio de Jru1eiro, ex-reitor do Cal~gio dos Jestdtas
de Juj_z de For<l:., '1G:
Ho seu novo livro
, Geraldo Bezerra de Menezes, mais uma vez d testemunho de sua f~
robusta e firme sempre perfei ta."D.enle dentro do velho e ilnUt~vel credo cat~lico. Que Deus o connerve cono um verdadeiro 11 servus fidelis et prUdensu: de Cri to e da. verdade1 (Rio
de .Jc;neiro, 14-8-1980) •
Pe. ROl1EU RIBEIRO DE FARIA, S. J., ex- Assistente da Apostolado da Oraçtto do Brasil e da
Feder c~o dns Conw
gregaç~es V.t.arianas da A·r quidiocese e iter61:
"
Acabo de ler o precioso trabalho
xia~ §ubstancial ~
Espirito, fruto da perseverante ativiã~ e o Dr. Ger~o Bezerra de Menezes em prml das almas.
Parab~ns por mais esta colaboraçao de sua pen e.pm.. ada.
Depois de seus nove livros e publicãç~es pr_ncipai ,
~
Substancial do Espirito v~m orientar muit gente na hor
atual, cheia~e tantos problemas e confus~es.
Continue escrevendo sempre, certo de que está fazendo um
grm1de apostolado (Rio de Janeiro, 12-9-1980).

Pe. HIP6LITO M. CHEMELLO, S. J., do Col~gio ru_tônio Viei~
ra, BA:
Li com muito interesse o que Geraldo Bezerra de Menezes escreveu sobre A VIDA SUBSTNACIAL DO ESP ITO. Vejo quanto ~
zeloso da VERDADE e da JUSTIÇA, se~ rad.:calis!!lo. Os Bispos em
Puebla, seguLndo a diretriz tão eqttllibrada do nossa Santo
Padre~ Jo&o Paulo II, mostrar'
ben c:aro como
o podemos
defenaer uma F! desencarnada do contexto e at~ àa luta pela
Monsenhor LEAL, Belém - P~rá:
S~bi~:s as considerações do Hinistro Ger,.J.do ~erre de Menezes sobre A Vid? Substancial do Esp1rito hoje tSo de3CliTade por
falta àc quem a considere com espfrito de fé.
Espero poder oportunemente di VUlg~ ~ pele impren~;n i! e i .., tênciL de seu oportuno tnbal ho li t e r ~r1o (Ee:én , 22-l - l 80 •

1

~~r---------~s~e~n~~~o~m~o~v~i~d~o~s-=p:el,a~F~~~_ ~n~a~~ ~or~id~~l~gi~~ - me~~g- aindá _a mar:

xista t~o prejudicial. Atê ·os dltimos pronunciamentos~~
nosso'Pape, aqui no Brasil, continuam orientando-nos nesse
sentido. · Congretulaç~es, pois, de todo coraç~ol (Salvador,

3-9-1980}.
Pe . JOS~ PERSCH,

s. J.,

da Pur6quia do

s.

Higucl- Entre-

Rios, uuarapuava, Paranã:
Preclosa a d.outrina contida em A Vidg Substgnc1a.J. do ~...
llirito, de Geraldo Bezerra de Henezes. Pode-3o dizer hoje que
o materia.lismo mata, mas o espiri:to ~eterno (J..4,..8-198o).
Dom ESTEV1to BITTENCOURT, OSB:
Congratulo-me com o autor de A Vi~g Subst nci~ do ~
rito por mais esta produçao em prol a retã fê e o Reino de
Deus. Que o Esp!rito Santo continue a inspirar a pena do
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes e lhe dê a alegria de rica messetf (Rio de Janeiro, 31-8-198o).
Frei HUGO D. BAGGIO, O.F. M.:
Na obra inti tulf'.da ! Vida. Substa.ncie.l g_g sp!ri to o Hinistro Geraldo Bezerra de Menezes mostra sua reocupaç§o pela
s~ doutrina e se inquieta pelos desvios que o momento parece
apresen te~. Realmente atravessamos um momento difÍcil em toda a ~inha, pois a aflitiva situaçao social e politica, al&m
da internacional, preocupa a todos os homens e confunde qualquer racioc!nio. Tem-se a impress~o que ao buscar soluç~es
n·am meio tâo obscuro, sofre-se iP1lu~ncias do obscurantismo,
çue tra:ns/pa.rece nas afirmaçt5es escrj. tas e feJ. das. Creiamos
no Esp1rito Santo. Que ele nos dê esperança (Gunr tinguetd,
21-8-1980).
Pe. CESLAU STANULA, C SS R, Bom Jesus da Lap , BA:
Aprecio a obra A Vidq Substancial do Esp!r1to do Professor Geraldo Bezerra de Menezes como tantas outras de sua autoria, principalmente O Comunismo - Cr!tie Doutr:J.nAria,
que muitos devi~~ ler e estudar, com especialidade os jovens
estudantes para ntto cairem nas ciladas de id~as que na reaw
lidado n~o sâo respos t as aos anseios do povo.
Que Deus o conserve com mui ta f~ e disponibUidade pa:ra
servir, ilumin~ndo com as suas obras a nossa gente (Bom Jesus da Lapa, 6-10-1980}.
Pe. MIGUEL POCE, C SS R, Aparecida, SPa
O livrinho A~ Substancial do Esp!rito ê precioso ·pela
substância e pele convicçao manifesta do autor. Parabéns& Venham imitadores que se &!)ponham h. onda e mania de simplificar
as coisas, acomodando-se, cedendo (Aparecida, 21-8-1980).
Honsenhor RENATO DE A..l\JDR.ADE GALVAO, Vice- eitor da Universidade Es taà.ua1 de Feira de S.antana, B :
O precioso trabalho do Ministro Ger ldo Bezerra de Menezes A Vida Substa.11cial _S,.Q E3pir; to ~ verdadeiro diagn6sti~o dos males de nossos dias e tem sido texto de meditaç!o
para mim. Colegas preocupados com a problemática estão lendo o trabalho com muito lnteresse (Feira de Santana, 15-~

1980).

Côn. EMILIO SILVA, Decano da Faculdcde de Direito da Universidade Gama Fi:ho, Catedr~tico da Univ. do Rio de Janeiro e da
PUC:
. As pub:icaçôcs do Ministro Geraldo Bezerra de Men~zes s o
se mpre in toross<mtes e da r:1áxima atualidade, como a u: tima A·
Vida Substnncia: do Espírito. O que n&..:.s admiro no autor 6
pu.rc zn de si. W ortodoxia e de oodo pr:rticular seu valor civico'" o ., ·: ,.,. -i
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Monsenhor HEITOR ARAn.ro, de Feira de Santna, BA:
Gostei mui to de A Vida Substaacia1 do Esp!r:i to, ·cujo primeiro cap1tulo ~ a porta monumental de um folheto monun1ento
(Feira de Santar-a, 14-8-198o).
_·1on3enhor OTAVI.AJO JOSt DE MAGAI.HlffiS, de Te6fllo Otoni, MG:
Heus ctunnrimentos ao Dr. Geraldo :Bezerra de !.fenezes pela
coragem de exarar no precioso trabalho _ Vida Substancial
do Esp1r ·t to verdade::; t~o carentes nesses te::tpos de contestaçtro de prJnc!pios norteadores da utêntica f~ crist!.
Em rnin.'IJ.a modesta opiniâo tais 11 te6logos" se preocupem
mais com sua pr_ç>moç~o pesso~ do que cc!!l a exposiç:lo da doutrina pura emmE<:! de Jesus Cristo ( Te6filo. Otoni, 30-9-1980) •
1'1onse:n..~or

RAIHUNDO

AUGUSTO DE

• LIMA, do Cr to, CE:

o excelente trabalho do Ministro Geraldo Eezerra de Menezes A Vida Substancial do Espírito anel1s~ ad-~ravel~ente o

fenOmeno-que est~ ocorrendo no ânbito da nossa S&nt "Ecclesia Dei". Fenômeno desagradãvel que angustia o coraç~o do
sento Padre e das Autoridades que encarnam o ver adeiro pensamento de Cristo Nosso Sen.'IJ.or e Chefe invisivelde nossa divina re:igitfo salvadora •

.A certeza da infalibilidade da palavra de Cristo, da inve~
dv. Igreja e da coo12eraç~o dos homens de boa-vontaa confiança da vitória certa em mais uma das muitas crises e tempestades que têm investido contra a Barca de

cibi~_ idade
de nos d~o

Pedro.

Parabenizo o autor pelo brilhant-smo com que soube interpretar e defender a ortodoxia da nossa F~ Crista e apost6lica. Agradeço-lhe pelos momentos que me proporcionou de leitura amena e instrutiva. (Crato, Z6-8-198oJ.
Pe. CARLOS ~ DOS REIS BAETA BRAGA, professor do Semi:dtrio Haior de Nariana e da U.F.o.P.:
Apreciei muitíssimo o :ivro de Geraldo Bezerra de Menezes
A V:i..da Sub::;tancial -ª.Q Esp-f·r i to. Li-o do
s6 fôlego, anotei
Ü mnrgem , sublinhei trechos. Precisamos de cat6licos assim
e por que nâo dizer de te6logos destemidos, fi~is ~ verdade.
Talvez seja mais fácil para o autor env_ar-~e pelo reembolso
seis exemplares - mais fácil, digo, do que pedir h livraria.
Leciono várias mat6rias no Seminm.io l·faior de l1.ariana e tamb~m na u.F.O.P.
Gostaria de presentAtear alguns amigos e
coloc6.-ibo em maos dos alur.os para. coJtentãrlos (Viçosa, 18-8-

1980}.

Pe. ABLiliDO RUBERT, Pároco de Planalto, RS e 111s:üonãrio

dos !ndios:

Li com muito interesse e atenção o precioso op~sculo A rida Substancial do Espirito. Há nele muitas verdades, que os
empedernidos sequazes de urna religiao libertAria n~o gostar~o de ouvir.
Mas todos temos a obrigaçao de defender e preservar nosso patrimônio de f~, eobora os refrat~ios ~ luz da
verdade se vistam de pele de ovelha para enganar o rebanho do
Senhor. t preciso desmascará-los para que n~o causem maiores
preju1zos entre nossos irmaos na fê pouco esclarecidos e mal
orientadós pela omissão dos responsáveis.
Que Deus Nosso Senhor dê ao Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes muita· luz e muita fortaleza de ânimo par& continuar a
honro3a luta em p~ol da Verdade (Planalto, RS, l2-9-198o} •
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Prof. Ir. NORBERTO F. RAUCH, Reitor da Pontificia Univiversidade Cat6lica do Rio Grande do Sul:
Acuso, com grnnde ~atisfaç~o, o recebimento do livro de
~ua autoria
A Vida Substancial do Esp!rito, Muito aprec i ei
a :::.eitura.
Par tornar essa importante obra também acessivel ao~ corpos docente e discente, tonei a liberdade de encacinh'-1• ~
Biblioteca Central da Univer~idade (Porto Alegre, 14-11-1980) •
•••
Mon~enhor ANTONIO CORDEIRO SOARES, da Matriz de N. s. dos
Prazeres - Guaraciaba do Norte, CE:
O precio~o livro A Vida Sub~tancial ~ Esp!rito, do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, contém verdadei~ atuais que
devem ser lida~ e seguidas por todo Povo de Deus (Guaraciaba
do Norte, 16-11-1980).

Frei CARMELO SURIAN, O.F.M., da Par6quia de sao Lourenço,
MG, antigo Vigário da Porci6ncula de San~'Ana, ~e Niter61:

"E tempo de colocarnos as coisas nos seus lugares, reagindo
às pressões e aventuras libertárias, que forcejam por transmutar
valorest conspurcar o s8grado e desv1tal1zar a vida religiosa"
( p6g. 2b) •
"Segundo exortaç~o do Snnto Padre Jollo Paulo II, a Igreja
exige de n6s "uma fé particU:armente consciente, aprofundada,
respons6ve:" (Redemtor Hommi~i:s) (pág. 27).
Jl Vida Substancial do Esp rito ~ isso: un grito de dor, de
indignaç~o de alguém que conhece a Igreja a fundo e por isso
tanto mais a ama (S. Lourenço, 15-11-1980).
.
Monsenhor J6S~ FURTADO CAVALCANTI, de Meruoc~,CE:
Li atent~mente a condensaçlo de ! Vida Subst~nc!al do ~
rito do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, e o felicito pelo acerto
em dizer verdades, extra!das de uma 11 re lidada" s6cio-religiosapol1ti ca de verdadeiros absurdos, num mundo como o nosso, especi~lmente na Am6r1ca Latina, quiç4 no pobre Bras11,Meruoca, 25-ll1980).

•

-6Monscnhor MURYLLO M. SOARES, Vigár i o da Catedral de Cachoeira
do Itapemirim,ES:
N~o precisari~ dizer que gostei do livro A VidQ Substa n c~al
do Espírito de Geraldo Bezerra de Menezes. De sua pena inspirada n~o poderia s~ir coisa diferente (Cachoeira de Itapemirim,
22-ll-1980).
Monsenhor JOSt DE ARACJO MACHADO, Chanceler Arquldiocoaano SE:
Magistr2l o trabalho! Vida Substancial do Espírito safdo ·da
primorosa pena e aprirnor~do espfrito de Geraldo Bezerra de Menezes. Sua leitura é um enlevo p~ra a inteligência, al imento para
o espírito e deleite p~ra o coraç~o. A~ém do mois e o que é ma s,
uma das tônicas do apreci,vel e adnirftvcl tracóilho é UDl cdificantc "sentire cu.m Ecclcsill" (Aracaju, 26-ll-1980).
Araca~u,

Cônego JOS~ GERALDO VIDIGAL DE CARVALHO, professor do SP.n ~ 
n6rio Mnior s. José, de Mnrianfi, do Instituto IT ~ stA rl co e Gen gr~fico do Minas Gerais:
Ao Mini~tro Geraldo Bczorrc d e Menezes , escritor do MérJtos
e pensadnr profw1do, agradeço de coraç~o o magnífico livro A Vid a
Subst<:Jnc.la} dn Espír.1 to (Harüma, 23-ll-1980).
- -Frei DERALDO FLEDDERHANN, OFM, ex-Coadjutor da Porciúncula de
Sant 1 Ana, Niterói e professor do Semin6ri& Frei Gnlv~o, de Guaratinguetá, SP:
Associo-me hs vozes elogiosas de tantos homens ilustre! que
desejmn a~ mais ampla d j vulgaç~o de ! Vid8 Substnnciai do
Esp{rito da l~vta · de Ministro Geraldo Bezerra de Menezes (Guarntinguet~, 4-12-1980).
D. ESTEV~M STORK, Abade O. Ci.st. - Mo!3teiro Cisterciense de
Snnta Cruz- S~o Pnulo, SP:
Recebi , com ~ctisfaçtio, o opúsculo! Vida Substancia": do E!pÍrito do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Desejo expre~sar
lhe os meus votos de que, na atividade intelectual , fiel a sua
consciência de cristno c cat6lj.co, esteja !empre a 3erviço de
Deus e do Igreja. Rogo a Deus atcnç6e s seus traba:hos lSão
Paulo, 9-12-1980).

•

DO ESP'-!RITO
de •1ené zes
PEDRO CALMON, dv Academia Brasileira de Letras, presidente
do Instituto Histórico e Geogrtfico Br[lsi:;.eiro:
O livro A v_de. Snb!; tancüü do Espiri to, de u toria de Gert?ldo Bczerrã de Henezes, 6 magistral. Nerece lido, aplau ·do ,
meditndo? · propagado, como uma grande :rrcnsagem (Rio de Jnnei~o,

7-9-1980).
Dr. ADROALDO HES~UITA DA COSTA, ex-Hinistro da Justiça:
Nui te abri udo ao· !•iin:.stro Gcrnlào Bezc:~rn <le l•1enezcs po_·
sou '61 tino trt?b2::;_.1o A Vida Subs ~anc·i aJ_ do Esp'r::!. to,!. ~i-o,_
aplnudi-o e vou escrever s~bre CiO (Porto Alegre, 2~- -19~0).
Professor EUR~PIDES CARDOSO DE ~ffiNEZES, ex-Dc~ut do Federal:
A Vid- Substancial do Es iri to -· traba:;_ho mnravi:;_hoso em que
reft~qe nais Q~~ vez o D· 1so talento e a f6 rob1st~ do g~andc
Apóstolo? e q .n ~ ~iste~ divml~ar o ~ais possivel. lül par~
b6ns1 (R1o de Jane2ro, ~7-8-19oO).
Dr. 1-íOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, professor da PUC do
Rio de Janeiro e ex-presidente da Confedercç~o Nacional das Congre:gnç~es HaJ.."'ianas:
Geraldo Bezerra de Menezes proporcionou-me a leitura de A Vidu Substc:mcia-: do Espfri to. t substancioso e oportuno o seu
conte6:do nestes monentos de têllta confustro da chmnada 11 nova
teologia". .Hais U!Ila vez, o autor traz ... ua pena eloqtllbl e e firme~ defesa da verdade (Rio de Janei~o, 6-9-1980).
General CARLOS STUDART FILHO, presidente do Instituto do Cear~:
t import.nnte e momentoso o escrito do 1tln:!.stro Geraldo Bezerra
de Henezes ver sondo A Vida Substanc·i al do Esp!ri to. Agradeçolhe o conforto espiritual que me proporcionou a sua leitura.
Na verdade 1 nesta fase tormentosa que atr~vessa a nossa mui
E~ada Igreja cat6lica, infiltrada do espfrito do mal e a~ que
Paulo VI apodou de auto-destruiç~o, o brado de ~crta do autor
~ be~ um sinal de que ainda temos, na defesa da obra divinat homens de talento e de inteligência, que, como os a-11tigos pro etas
1
tomam a ti tudcs de cm"'agem a fim de que ntto se pen~e quo tudo estG
perdido (Fortaleza, 18-8-1980).
LU!S SUCUPIRA, da Academia Cearense de Letras:
Li com o maior agrado o op~suculo em que o eminente Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes estuda e apresenta A Vida Subs-t ancial do Esnfrito, com uma clareza e profundidede que mais uma
vez atcstan1 a cultura ortodoxa do autor quanto ~ dogm6.tica e
aos principies eternos de nossa m~e a Igreja Cnt6lica, Apost6lica e Romana.
Nesta fnse de conturbaçao das diretrizes da verdadeira vida
crist~, 6 consolndor encontrar-se quem, de maneira sint~tica ~s
cabal, coloca nos devidos termos a doutrina mila~r da Igreja,
incessantemente atacada nas suns rafzes, como acontece agora,
mas sempre resistindo hs arremetidas dos que, sob capa de servila, proc~nm destrui-la subrepticiamente.

E o que mais anuvia os coraç~es daqueles que conf_am nos que
receberam a miss~o de serem o fundamento d Ver ade ê ver que
muitos deles fogem aos compromissos assumidos, e, co:no j~ verberavn s. Paulo, se deixam seduzir pelas f~bul s falazes.
Felizmente Nosso Senhor Jesus Cristo, que asseverou jamais
as portas do inferno prevaleceriam contra sua Igreja, envia
novos Pnulos ness s ocasi~es de perigo, e dai un trabalho como
este da ~ais alta relevância dogm~tica.
Agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra.de lenezes
satisf ç o que
me proporcionou a leitura de seu llvro e faço votos a Deus por
que o conserve sempre nessa frente de batalha, coobatendo o
bom combate (Fortaleza, 2-9-~980).
Dr. LAUDO DE ALNEIDA CAHARGO, ex-Secret~io do Intc_ ior e Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
A Vi da Substancial do Esp-f,..i to ~ opflsculo rlco de ensinan ent os, que emergem, magest6ticos, no mundo ~teu e pngéulizcdo en
que vivemos, para c reformulaç~o de conceltos e retc· oro de
r•
Ç é1 S n<.; t:6 cristt!
que, mercê de Deus, comungamos, dl.,c · plinedamante , na Igreja: do Pedro (Rio de Janeiro, 20-8-1 8 }.
Professor JOSt PEDRO GALVJW DE SOUSA:
Congr<ltUlo-z;te. com o Ministro Gcra..ldo Bezerru de 1-~enezc
or
ve-lo vir a p~blico en defesa da s~ doutrina cat6lica deturp~
d~ e corrompida por tantos impostores (Slio Paulo, 30- 1980).
Dr • J • E. PIZARRO DR1JNMOND, da Acadcmi"' C~rioc s de LctrGs:
A Vida Substnncinl do E... 1rito, de Ge:::-aldo Bezerra de Heneze s,
livro de combate a·o s maus in té_ pre tes da dou trin cr st
e, ao moS!!lo tempo, de defesa dos pr:!.nc!pios da Igreja
Ens io
docuEentcdo e pedag6gico, a exemplo de outros do me q'erido mestre, nur~ pensamento pro:fu..YJ.do e firme, certo da h1,cr 7:. a de v ..
lorcs a serem considerados pelo esp!rito em seu verdadeiro primado. Em Qma pal?.vra um serviço ao homem e
coletividade.
Vol té:U"'ei a essa lel tu..rn mui tas vezes, coco const~te!!.ont voL
to a outros livros e escritos do autor, n~ busc de aperfolç
mente.
O discUl~so sobre o Apostolado Leigo junto ao op sculo, pr
nunciado em 1951, em Roma, n~o perdeu atualidade e ~' a seu turno, peça ricn de conceitos doutrinm.ios. Gr nd-os e e oq!nte
alocuç~o que bem merece figurar na vida ong do livro, por ser
leitcra edificante (Rio de Janeiro, 18-8!-.980).
Professor Ll'DIO MACHADO BAN""DEIRA DE fELL , d Faculdade de.
Direito dn Universidade Federal de Be:o Horizonte:
Agr~deço ao eminente pensador cat6lico Ministro Geraldo Beze~
rc:: de Nenezes o momentoso trabalho · V_d Substancial do Espírito.
Cumpre aos cat6licos altamente escla~ecidos b ?darem em todos
03 tons contra. aqueles que, valendo-se
a C~tedru e do Pdlpito,
tentalil reduzir o Catolicismo a uma s·~ 1ples forma de submiss~o
completa e irrestrita aos comandos do Reino da Terra.
Aplaudo-o com sctisfaç~o (Belo Hor.:.zonte, 23-9-1980).
Dr. MARIO c. VILELA, Juiz de Direito em Minas Gerais:
A leitura do magn1fico op6sculo
v·aa Substancin_ do Espir:!.to mui to me agr:J.dou, n~o s6 pela clarezc e eleghncia da for ,..,,
como tamb~m pela juste~ dos conceitos e pela restriç~o feita
ao grupo que busca envolver a Igreja em atividades polticas e
"arr~~á-lg de suas origens divinas", como dis'-'e o autor (Itajubt., 2~-1980).

•

Soci61ogo JOSt iffiTHUR RIOS, Professor da un·versidc.ode Cet6-

licv do Rio

ue

Jonciro:

a remessa de seu ensaio A ViEstou chegando de longe vi@gem ~o
exterior na qual um s das estaç~es foi um Congresso de Sociologia Rttral no M~x~co. Um dos momentos pitorescos do Congresso
.foi a parlenda de :un americano sobre a Teologia do L_bc_ tc.ç~o
que analisou do ponto de vista da ortodoxia marxistw ou, - como
V. nuito bem a rotula- da ortopraxia. t clero q ·e a julgou
promissora, mas ainda insuficiente como proposta revolucionf.,..
ria. Ao terminar levantei-m~ e declarei-me encantado pelo teor
teol6gico do debate que me lançava de xkfxw chofre fs quiz!lias do s~culo XVI antes de Trento.
E que, p&ft~ repor o toma
nc contexto do C_o ngresso, discutfssemos a ideo_ogia ar:xist<l:
co~10 manifestaç~o religiosa.
Foi g_ ande o tur ul to porquo o
"fanatismo ideol6gicott, que v. registra e descreve n!.o tem 11mi tes.
Azsirwlél V. mui to bem que o orgUlho, nos novos tc6:.ogos,
acomparill~ o erro.
Ai est~ a arrog~ncia de H,ns K'~g n sua enLrevista a Le Monde.
Seu livr~trouxe- flc novo alento. Er~qu~~to voze~
_o 2 sue
clarnam nes::>e deserto do espiri to aindn teremos ~nimo a a a
ca!lln..'l-).eda.
_·eginn que t!!lab~m o leu transmite-lhe seu plr ~o (Rio de
Janeiro, 23-9-1980).
Quero agradecer-lhe,de

coraç~o,

da SlbstDncial do Esn1rito.

c

Dr. CASSIO DE

~~QUITA

BARROS

~NIOR,

Advog do, Docente de

Di:.:, c i to do Trnbalho da Facw..dade de Di:rei to da

Univcr~;i

nde

de Stlo Paulo:
A Vitin Substancial do Esp~rito- trc lho u a cultura e a
experiência do nobre professor Ge_ aldo Bczerr · de 1-fenezes permitem escrever. Apreciei grand~ente os t!t os e r dcstcmid~
~n~lise que se concilin muito com a minha maneir de pensar
(S~o Paulo, 21-8-1980).
Dr. RAYHtnmo P.ADILHA, ex-Govern dor do EstE:do o R:.o de Janeiro:
Com A Vida Subst~ncial do Esp1rito, que eu 11 de una assentada,
renova o ilustre compatrfcio Gcré!ldo Bezerra de Henezc:J o Bom
Combate às deformaç~es sinistras que pretendem fazer d Igroj
uma sucr:.rsal do ma.rxismo, cuja experiência, nn sua praxis reputnda infal1vel, esboroa-se sob nossas vistas.
Felicito o autor por sua bravura noral e assim tnmbóm pela
alta desc1volturc da polêoica em que estamos empenhados cano
servos de uma Verdade única (Niter6i, _18-1980).

Professor Cl!LIO GOYATit·, da Facu.ldadc de Direito da Universidede Federal de Belo Horizonte:
Com Geu Úl ti!:to :.Livro A Vida Substanc_nl do Espfri to, o autor,
eminente mestre e grande lfder do laicoto nacional, enrjqueceu
a literatura crista (Belo Horizonte, 12-9-1980).
Dr. KLEBER DE MIRANDA CARDOSO, presidente do Conselho de Contas dos Mtmicipios do Estado do Rio de JDneiro:
Acabo de saboreDr e robustecer-me com a leitura de A- Vida
Substancial do Espfrito do professor Geraldo Bezerra de Menezes.
Nela se descobre, sob a toga do sereno juiz dos homens, a armadura do intrépido soldado de Cristo Senhor, sempre pronto para
o bom combate (Niterói, 25-9-1980).

•

Professor SCYLLA SOUZA RIBEIRO, da Factüdnde ue Direito da
Universidade Feaeral Fluminen.se:
Li o traba::..ho A Vida Substancinl do so!r..:. to do \fir1:!.stro Ge ra:do bezerra de Menezes . Corno os de~(~s de sue outori~, A
mnt:nifico pelos ensin~mentos que encerra O i to_ 6i, 119-1980) •
Dr. JOS:e BEZERRA GOl·fES, Advogado, atal, R.h
Li com crescente agrado e m~ximo . rovci .. o
.. tJ,. _ l C-O:lO.
p: . qne ~c
A idas bstancial do Espi~i~
o precla~ l~nis~ro
c l' enOGl:... do escritor catÓli c o Geraldo Bezer a e .e 1ezcs, ligl:ldo "" vi<ln espiri t wl da nob_ e te_l"'a r:::..un..:.nm se t...:la i 10.~. talidndc r'c<:dêll)ica nr- augusta .4 cademia F~.t'11.Lne 1~;e de LeLos (3atnl, 14-9-1980).
JOSI!: FIGUEIREDO ALVES, membro col'responuente de cn iemia
Fluninensc de Letras e presidente d2 LegiHo do Sélgr do Coraç o
de Jesus de Ha tl'iz de S~o Lourenço de Ni te2.·6:L:
Acabo de ler, com a sDtisfaç~o e o deleite que me dro em ~
_ al os trabalhos de Gera:.do Bezel'!'a de Menezes, o precioso liVl'inho A Vi da Substa:-lcial do Espiri to, onde o ;:, tor proflig
corr1 elegante ironi-1, mas contundente dial6tica, os
pse tdo
te6:ogos q'l.,le infc3t[l!!l atualmente os caminhos outror- nivcl~ dos
c percorridos da Teologia tradicional , com suns estraru1rs ~ ~~~~
~ teologizaç~es.

Lê-lo, p<:U'a mim, é sempre um prazer i!1telect wl e UtJ prov itoso exercício ·espiritual . Sentir que um honem de sua cultura
e viva inteJ_igência, sab e ali6- la.s· a uma F~ proftmda e uma ca
pacidade apost6lica incoerc!vel, faz-me um bem enorlr'.e. Ficolhe, porta..11to, deve1·as agradecido pelo ensejo que me proporcionou de ler mais estes seus magnificos trabalhos : o excelente
di3curso sobre· "Apostolado Leigo 11 proferido em Roma, de t nan..lla
elcvaç~o espiritual? e est ' outro ei!l que verbera, co.J t!'lnto vigor, que nem wn Luet, estou certo, tornaria mois acerbo, Oo:~ espantosos desvios;-~~ dos modernos nte6logos" ( 1tcr6i, 25-8•
1980).

TELEHACO ANTUNES DE ABREU - A Vida Substn!lcinl do Espfri to 0 Sllo Gonçalo 11 , S. Gonçalo , RJ , l9-S:l980 .
Pe. CESAR DAIIrESE, S .J. - A Vida Substn c:a~ do Espfrito ''Unidnde", Niterói, set .-1980, nno III , n2 26 .
EDMO RODRIGu~S LUTTERBACH - A Vidn Sub~tnncial do Esnírito 11
0 Novo Friburgo", Friburgo , de Setembro de 1980.
HINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES , a coragem c1'vica e cristf'í da AmÓri cn - 11 Jornal do Com6rcio 11 , Hanaus, 7- 9- 1980 .

11

Pr of . J. C. ATALIBA NOGUEIRA, da Faculdnde de Di~eito da
Uni versid ade de Sfto Paulo:
Agradeço a oferta de seu último livro A Vida Substancial do
Ejpíri t o . O nobre amigo sempre ventilando assuntos de import ncia e tra tando-os ma gistralmente (S. Paulo, outubro- 1980) •

•

--~-------------------- 1unifept~ç0es

do Epin cop ado Brasileiro

.sobre A VIDA SUBSTANCIAL DO ESP!RITO
de Geraldo Bezerra de Menezes
1 -

Do1:1 JOSt

NE~/TON lJE

ALHEIDA BAPTISTA , Arcebispo de Bras'-

lia:
110 prozcodo amigo e e!.i'lincnte mer1bro do Laiento cat6lico, Ninistro Geraldo Bezerra de Menezes, cuja fidelidade h Igreja
nunca ex erimentou dúvida, se~pre up6stolo, nos dois sentidos •
do exemplo e da palavra - agradeço, co~ renovada odificaçAo,
!J. Vidg SubstnnciaJ, Q.Q Esp 1'rito. S~o p6ginas ricas , !"!ais que
oportunas, na linha da Verdade na Caridade, conforme pregou em
nosso Dra::;il o Santfg.simo Padre, numn revoada de graça, ponto
ul to de toda o nossa hist6ria 1 e quo s6 a bondade o a r:liseric6rdia do Deus nos podia proporc~onar
( rnsilia, 31-7-1980).

2 - Dom .J:OSt FHEIRE FALCAô, Arcebispo de Teresina, il.1u1a
Li com r ui to interesso o l1vro do Geraldo Bezerra de Menezes
- .fl Vidg Substanciol do · spiri to, o qual enfeixt;. tamb~m o discur::;o p_~onuncindo por ocasi~o <lo Primeiro Congresso Nundial para o Apo3to: do Leigo.
O tonn do qúe trata o livro r10 interessa particulormente.
:·;U!:la intervonçt\o em Puebla, chmnei a atençl!o aro os graves ris•
cos quo corre u reflexao teol6gica, quando utilisa o instrunent a:. nrxist de an~lise do sociedodo ( Teresinu, 4-8-1980).

3SP:
Nossa Senhora Apcrecida cbcnçoe o doutor Gcr ldo Bezerra de
Menezes, autor do livro ! Vida ub::;ta~cial QQ Espirito, em sua
faina de fazer o bem, esclarecondo as ~c~tcs e fortalecendo os
espiritos (Aparecida, 30-7-1980).
d~,

4 - Dom OSCfiR DE OLIVEIR8 , Arcebispo do Marian ,

fG:

A Vida Substancial do Espirito ~ obr de ~êrito e valor, brodo autêntico apostolado do Dr. Geraldo Bezerra do Menezes .
11
~ de S~o PaUlo este belo elogio:
Apostol1 ••• gloria Christi"
(Mariana, 28-7·1980).
tad~

5 • Dotn ORLANDO CHAVES, ex-A_cebispo elo Cui . . . b6, gato Grossoa
l'Jo precioso livro A Vidn Substancial do EspLito, o autor
pOo na devida luz qual eleve :Jer a vida cristll focunda a pela
oroç~o.

Bm toco do·uiscurso pronunciado em Roca , no Capitólio feli·
cito~)uDc vez pelo omor inteligente com quo dedicou sua !npar
cultura e zolo à causa da Igroju.
eço a Deus saúde e luzes poro o seu grande apostolado (Cuiab~, 5-8-1980).

6 • Don BONIFACIO PI CCI1 INI, Arcebispo de Cuiab~, tato Grossoa
Felicito o Dr. Geraldo Bezerro de Menezes qual coe amor ~
Igreja, divulga a verdade e o bem. Oxolã cada d n maia seja conhecida e vivida a grande verdade que o autor transcreve do imortal Padre Leonel Fra..1ca~"Sem a vida substancial do esp1.ri to,
n~o se toDpcra U.'!l cur.1 ter, nem se cons tr61 uma cidade".
Peço ao
Senhor lhe conserve a sa~ue e o entusiasmo para difundir Q Verdade (Cuinb<1, 10-8-1980).
- D0111 PEDRO FEDA LTO, I\ r , C! h i :~r o Hetropo:i tano de Curi tí b::l:
Cl~prlMcnto n Mini~tro G .rDldo Bezerra do Menczc~ pelo procio~.Jo l.ivro A Viu0 su ~>t0nc-iG"'! do Espírito,
br2 quo ..visa dar ao::; hoPlr>ns de bnn vontõ.•do uma oricntnç:!o :JegUTa dos verdfldoiros v.:lloro.'3
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C~1~0:0"1Õ.O

o

~'L.-

n r~s, ~nMc 0st~, 03S0~ ~cr ofcrcsi! }.8i'·.ur::! (C n.Titit!" , 22 -lC- 920) .

7 - Dom IVO L RSCHEIT.E..R, Eisp o de Santn l-1aria, RS e I-rosideutc. u:: C.\· B:

l'icnbo e receber o ler !! V:!.do Substancial do Esp ir1to, nais
um cscri to do 6g:!.l c vigoro::w pena do 1-iinistro ucroldo Bozerr
de Menezes, aberto coM bondosa dedicatória a quem, at por dever uc oficio, 30 ocupa o preocupe com os ôCSO~tiT<cnte3
~~x
os3untos. N~o pc~so ocultar que cu abordaria o ot~r i 1
ocui c cco1lt, cort ton'J nl:.>o I'l tizmlon ; c." i:Jto c!!l n .d ditinue
o cp~cço c a odmiroç~o elo benem6rito ut r .
ostei do ler o enao discUl so I r ofcri ' o no ~r. p ::.. ',~_io Ro~m
no cn ~951 c repleto do conceitos c co~ent~rios de par ~: ~cntc
vclor .
Crn .tinuc Deus
conceder-lhe nrru tid~ o , fir~c~c e ~bcrtu,c
fi ran to os dcsofio:::; do :1 y.do c cl..• I;rc j o <te hoj c ( ~mnr krn ia ,
4-f _., ,. 8c).
8 - Do!!l _
isro de c~quc::..ra, B1
s rr c c:l.ú:.;os ., i vros o co, isno - Cr~ tict. Doutr:.t ~ri c
f!. \íic.w t.Jubstonci .;. do r;sp -1'ri to, se= di'lvida serAo excelentes
instrll'.nontos <le conscio tizaçt!épe nossa gonto, ttio sofrido e
tUo :Lludid· , co!.l
sofisticaçlio <los ossou dias, oarccdoo do
coni'usão e crise de F • Que o Senhor abençoe sou bolf:1simo
tr bt:l!to, que co si<.lero como vordcdoiro ovungolizaçt'to ( Fe!::q ueil

ra, 25· 7-1930) .

9 - Dom JAIHO

SILVA , Bi:Jpo do bonfim, B :
Bozerr de ~enezes sobre _ !1•
d1 Substémci 1 _ç!Q Esp!ri to. t justamcnt ol que est fal tandõ ao mundo moderno que fAz do lucro o seu deus e da exploraç o hum n o sou culto. Deus ilunino o autor p r a olaboraçtto de novos pcnsa~nentcs (Senhor do Bonfim, 8-8-198c).
lO • Dom • OMEU BRIGENTIÍ Bispo- uxili ar o Vig rio-Ger 1 d
/rquidioccse do rlio de J~ne·roa

n

:F'~ço

to
justiçg

11 - Dom JOS~ BR NDAO DE CASTRO, Bispo d P opri , ~ :
A Vid Substanci ~ Esp!rito revela um crist o preocupado
co,m- os novo~ rumos da Igreja.
t 6timo que os crist os leigos procurem d su contribuiç o,
como li~s o autor sempre deu co ou long vid de loigo eng jado,
para que possamos todos acert~ o c minho 1 em uc c.l quele que
disse: "Ego sum vi ta ••• " (Propri~, 2~7-1980).
12 •
O.F.H. C p.,
:JpO de Mnrili 1 SPa
O livro de Gcr ldo Bezerra de 1onezcs - A Vid Subst ncia1 ~
Esp -1' rito, todo elo tr t de, oj]Q~tos c nd ntos e oportunos
motr~
form ç o espir1 tu&l 'tA~ "1o utor. Alegro-me por m 1s
ess contribuiç o que deu par~ a _ot compreons o d doutrina c t6lic' (Narili , 9-8-1980) •

13 - Dom Frei )NSELH:O PIETRULLA, O.F • -1:., Bispo de Tubarlo, SCa
Li com gr ndo proveito as ricas p6gin s de Gcruldo Bez r de
l"ionczc:J, nas qu is revel m is um vez sua vast cultur e seu
CSJ::fri to autenti cr:!nente cat6lico. ~~uoro c er quo os pronunciamentos de Jo ô Pul o II, que . tivemos ~ gr ça de ouvir e ler em s

pas~a~e~

pelo B~-~ 11, lhe terRo tr zido - ssim como a ~ - um
imenso conforto e estimulo confirmando o que co~ t nta lucidez e
cor ago~ escreveu c:~ sue pequem~ e ao mesmo tc!llpO grande obra (Tu·

barno, 31-7-198o).

14-

Dom BELCHIOR DA SILVA NETO, c. M., B spo do luz, ru:
Ps:robenizo o au tor do precioso livro _ Vida, Subptancial 9.2
Esprrito peln cl rez e precis o de idéias segurança de doutrin& e denod do espiri to ertsU1o (Luz, 4-81980).
15 - Dom JOS~ ALEERTO LOPES DE CAST W PI:fTO , Bispo de GuaxuHG:
Examinei o suficiente Ã Vidg Subst ncial do Esp fri to para perceber
tentativa. <lo autor de escl2rocor conceitos e ::;_i:úna
smbiguidndes t o nocivas h nossa rel~gi~o.
Gr~b6ns pe::;_o zeu discurso pronunciado no Cnpit6li~)O~ Ro
,
no I Congresso l1undi 1 de Ap ostolado Leigo, nos tempop do saudoso Pio ÃII.
uase trinta anos l Isso signific e comprova gu
o tc~1po n~o envelhece aquilo que tem valor (Guaxupé, 4-8-1980).
p~,

16 - Dom JOSt CHAVES, Bispo ele Urunçu, GO:
Li o opúsculo A Vida Substancial do Esn!rito .
b6ns o Dr . Geraldo BezerrZil de Nenezes . Continue
balhos como este (UruQçu, 5-8-1980).

éi

Gostei. P r es-crever tra-

17- Do!ll MIGUEL D1 AVERSA, S.D.B., Bispo de HtE1 it , AGs
I ' _a escrever ur1 livro do tipo !! VidA Subnt nci l do Esoiri!Q,
o Qutor sem ddvida cst~ vive do esta vida. Dou os meus p r b~ns
Á Ger,ltio · czorra ele Menezes, o f ço votos que o sou trabalho
poss despertar essa vid em !Illli tos coraç~es {YlLr.l 1 t , 28-7-1980 ).
l8 - on :t· JTONIO SOA! ES COSTA , Bisp o uxiliar da .~rquidi ocese
atals
~ Vi.d~ Subs tancial do Esp1rito ~ m is uma obra que Geraldo Be•
zerra de "{enczes coloc en mOas dos nossos leitores, como fruto
do :Jou esp1ri to de leigo crist~o. eço
Deus o" ilu.'llina no seu
trabalho a serviço da cultura em nosso Br sil (Natal, 18-8-1980 ).
ele

19 • Dom TONAS VAÇUER.Q , Bispo de sno Jo!lo d B

V:i::;t , SPa
Agradeço B remessa de A Vida Subst nci 1 do 2nnir1to. Louvo
o zelo do autor pela ortodoxia (Sao Joao da Eou Vist , 15•9•1980).
20 - Dom ARCANGELO CERQU~, Bis po Prelado de Par5ntins, AM :
A :.:..c:iturn de A Vidn Substancia:;_ elo Espfrit~o M_nistro Geraldo
Bezerrél de l"IO!lezes, deu-me confor t o e alegria; ~ um zeloso grito
de Dlertn e wn convi te ao equi~_fbrio no enpenho social da Igreja.
Transpira das poucas mns densas póginas seu anor à Igreja, alimentado pelo sou amor b Mãe de Igreja.
Palmas , palmas, palmas para A Vida Substancia1 do Espfritot (Perintis , 29-9-:.:..980).
•••• •
Mon3enhor RENATO RAEFAELE MARTINO, Encarregado de Negócios da
Nunciatura Apostólica do Brasil:
Fc:icito Gcrn:do Bezerra de Menezes pc:a oportuna publicaç~o de
A Vide:: Sub:3tnncia1 do Esp{rito, vazada num estilo austero e nobre,
e que certamente ir3 i:.:..u.:ninar os honens de boa vontade. Faço votos
para que 2 obra atinja os fins col i oados (Brasflia, 26-9-1980) •

•

de Sacerdotes sobre
A VIDA SUBSTA:~CI~L DO ESPíRITO
Opini~es

de

Gera~~ Bez~ ~ Me~ezes

Po. CESAR DAI ~TESE, So J •

ex- DL etor da Confcde_ aça.o Jaclon<11 das Co!lgregaç~es Mar U..'1as:
Com a veem~ncia de um Profeta do ~'1tigo Testamento e a seve:ridade de um trai de v6s 11 de Cr_sto, Ger~ldo Bezerra de Henezes no seu novO livro A Vida Subst cia: do Es o f~ito denuncia urn dos males morais m'ãfsriefastos e nai.s perniciosos do
nosso tewpo, mal que consiste e~ rej&itar, ou ~deixar na
s ombra, os valores .absolutamente pricritários do espirito,
para substi tu:!-los pe:os VaLores materiais de qualquer natureza que sejam~
E o mal ai está, solapa.Tldo a reta ordo:n natural e sobrena-tural do homem e das coisas. .As p~.g.ii1.::s candentes do ensaio
obl'igam o homem a renetir e a rezar.
Um s6 exe!"!lplo. Grita-se ec altos brados e por toda a parte que ~ preciso mudar as estruturas sociais, porque são injustas. E:x:.ato. .Acontece, por~m, que essas estrutur.::. já
fora~ mudBdas h~ dois nil ~'los e que apesar disto, elas não
11 fu.nci.onai.b.",
tao somente porque os homens ainda rulo se resolveram a mudar as pr6prias estruturas internas de acordo com as
leis do espirito e do Eva~gelho.
Mudar as estruturas sociais: triste ilusão, sa, primeiro,
nao se estrutura devidamente o home.!!l na. sua vida individual,
farn:ilicr ·e socialt respeitando, ali.!nentendo e educ ndo _A_
Vida Substancial_Q.Q Esuirito.
Ainda bem que nos resta uma op$~o-soluç~o2 a ex~lo de
Abra."l-].go, camin.l-].emos confiantes pe...!.a estrad~, ne:1 se!!lpre iluminada e nem sempre fácil, da Esperança seguindo passo a
passo, o nosso incooparãvel e providencial Pontíffce JoAo
Pculo II, porque o seu caminho ~ o caminho de Pedro, e o caminho de Pedro s6 pode ser o crunL~o de Cristo. Acreditemos
semnre mais na Vida Subst~~cial do Esp!rito,Rio de Janeiro,

1

17-13-1980).

- Publicado em 11 Unidade" - Ni ter6i, setembro de 1980 Ano III - n2 z6.
Pe. JOSt COELHO DE SOUZA, S. J., ex-Assistente d~ Confederaçtto Nacional das Congregaç~es l.farianas e Reitor do Col~
gio Santo In~cio do Rio de Janeiro:
Na· oportuna brochura A Vida Substancial do Espirito, Gernldo Bezerra de Henezes profliga os erros e desvios das teoria.s excêntricas dos que se intitula:m apl5stolos modernos e
crinram uma doutrina heteirodoxa a respeito da Igreja e do
' mm.1do a.tutti, em oposiç~o ao ensina:J:~ento tradicional do magist~rio oficial dos Papas e dos Concilias.
No meio dessa desorientaç~o doutrinal emerge a orientaç~o
segura do dU1tigo Presidente da Confederaçâo Nacional das Congregaç~es Haria"rlas, paladino do verdadeiro n sentire cum Ecclesic.11 na teoria e nos rmnos do leg! timo catolicismo baseado na prin1azia do esQ!rito e na fidelid~de ~ milenar diretiva da mensagem evang~lica (Rio de Janeiro, 12-8-1980).
Pe. PEDRO VELLOSO ,:,~x-Reitor dn Pontificia Uni vcrsidade
Católica (PUC) do Rio de Janeiro:
Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por seu
livro A Vida Substancial do Esn{rito. Porabéns pela sua
luta em-p.rol dn verdndeirDJUStiça e paz social (Rio de
Janeiro, 16-10-1980).

Pe.
DNSO RODRIGUES, S. J.J. ~-Assistente da C~m..tederarraclonal elas Congregaç~es M rJ.an"'·s:
·
Pareb~rts a.o D:r. Geraldo Beze:-ra de Uenezes pelo seu:
da Substancial do Esn:'trito, con U!lla erudiç~o vast!ss:tma se.- ·
bre o tema que escreve. MAgn:lficamente 'lnfol'mado sobre a atuação do · erro e da heresia no seio da Igreja soube ájtil1tar · um
discernimento clarividente, sapieneial sobre os aconte~ci
mentos de cl~rigos em crise de f~ e de moral.
·
Este folheto documentado e esclarecedor deveria ser enviado para aquelec a quem o Esp1rito santo entregou o governo e
a doutrinação dos f:L~is.
·
Continue o autor ilurnina~do o laicato com os dons que
Deus lhe cteu (S~o PaUlo, 19-9...1980) o
·

ç~o

A-n-

Pe. R~IQ ABRJU~~HES VIOTTI, S~ J., Diretor do Arquivo da
c·6..ria Netropoli tana de s~o Paulo, SP:
·
Belo o op~sculo do i ustre amigo Dr. Geraldo Eezerra de
Henezes A Vida S\lbstanciM. do E;jp-f,..ito, em que pude ler
tamb6m seu discurso 2Q Capitõl;o de 1951, data e l~gar.que
nos transportao a uma quadra feliz, em que n~o se JUStlficaria a ve~emente den6ncia de tantos desmandos e extravios no
campo da Filosofia da Teologi , da aworosa compreens~o _de
nossa Mnter Ecclesla, depos_tária c~ ve~dade reveladat Agra~
deço-lhe peJ.:o magn!fico exc~lplo de bom combate de ap6stolo
leigo, e quero dizer-1hc ~uo e3tou totalment& identificado
com a sua posiç~o doutrinaria {S o Paulo, 19-8-198c}.

3.,

Pe. JOSt DE SOUZA OLIVEIR&, s.
da Igreja de N. S. do
Parto do Rio de Janeiro, ex-Reitor do Col~gio dos Jesu!tas
de J\üz de Fora, N:G:
No seu novo livro
, GCll'al""
do Bezerra de Menezes, mais umn vez d testemunho de sua· r~
robusta e firme 1 sempre perfeit~~enle dent~o do velho e ~
tti,v el credo ca.tolico. Q.ue Deus o con~!:)rve co o Um verdadeiro tt:servus fidelis et prudenstt de Cri to e da verdadef (Rio
de .Janeiro, 14-8-1980) •
Pe. ROMEU RIBEIRO DE FARIA, S • .r., ex- sslstente de ' Apostoledo da Oraçtto do Brasil e da
Federaçâo das Co~
gregaç~es }ffirianas da Arquidiocese de Niter6ia
Acabo de ler o precioso trabalho
~i, SubsBg!cial .Q..Q
Esp!ritÇ>,_ fruto da perseverru1te a.tiviãa e o í>r. Gerâldo Bezerra de l•fenezes em px•ill das almas.
Parob~ns por mais esta colaboraçao d sua p~ apur.ada.
Depois de seus nove livros e pubiica.çties principais,
Vida
Substancial do Espirito vem orientar nuita gente na hor~
~tu~~' cheia ãe tantos problemas e con-~sOes.
Continue escrevendo sempre, certo de quo está fazendo um
gr.:~:nde apostolado {Rio de .Ta71eiro, 12-9-198o).

.

Pe. HIP6LITO 1'1. CHEHEIJ.~O, S. J,., do Col~gio Antônio Viei+BA•
'
Li com muito interesse o que Gern.ldo Bezerra de Menezes escreveu sobre A VIDA SUBSTNACil\L DO ESP1RITO. Vejo quanto ~
zeloso da. VERDADE e da JUSTIÇA, sem rad:..calismo.. Os Bispos em
Puebla, segu-indo a diretriz ttlo equilibrada do nossa santo
Padret Jo&o Paulo rr, mostraracr bem claro como não podemos
defender uma Ft desencarnada do contexto e at~ da luta pela
Monsenhor LEAL, Belém - Pará:
S6bi~s ~s considerações do l>ti.nistro Gerr-ldo !fierra de Menezes sobro A Vidé!\ Substanciai do Esp'fr-1 to hoje t~o descure.de por
falta de quem a considere co~ espfrito de f~.
·
Espero poder oportuno. mente di vtüga; pela imprensa a e~istênc:i.!:l de seu oportuno tn.balho li terér io (Be::.éPJ., 22-10-1980; •
·

-~a... ,

xista, t~o preJudicial. ~t~ os ~timõs ~ronunciamentosn~~
nosso Pape, aqui no Brasi~, contlnuam or1entando-nos ne~se
sentido. · CongratulaçOes, pois, de todo coraç~ol (Salv~or,

3-9--1980).
Pe . JOS~ PEHSCH, S., J., da Per6quia de S. Nignel- EntreRios, G arnpuava, Paran~:
Precio~a a doutrina contida em A Vidg Subst nciaJ ~ ~
ll!rito, de GGra:do Bezerra de Henezes. Pode-se dizer hoje que
o ma terie~i~mo mata, mas o esp!rito ~eterno (14-8-1980).
Dom ESTEV1W BITTENCOURT, OSB:
Congratulo-me com o autor de A Vi~s Substanc a1 do Esp!~ por mais esta produçao em prol aa reta fê e do Reino de
Dous. Que o Esp1rito s~nto conti ue a inspirar a pena do
Dr. Ger·a:l.do Bezerra de Menezes e lhe dê a alegria de rica messe1! (Ric de Janeiro, 31-8-1980).
Frei HUGO D. BAGGIO, O.F. N.:
Na obi·a intitulada A Vida Substé:-'rlCiaJ.. do Espiri to o l'. finist r o Geraldo Bezerra de Hcneze::z mostra. sua preocu a ç~o pela
sn doutr i na e se inquieta pelos desvios que c monento parece
apresen t ar. Realmente atravessamos um mo~ento difÍcil em toda a :.in..~ a , pois a aflitiva si tuaçao social e poli tica, al&l
de internacional, preocupa a todos os homens e confunde qualquer re.ciocinio. Tem-se a impress~o que ao uscer soluçt5es
num meio t~o obscuro, sofre-se influ~ncias do obscurantismo,
que trru:stparcce nas afirmaç~es escritas e fel das. Creiamos
no Esp1rito Sento. Que ele nos dê esperança (Guar tinguetd,
21-8-1980).

Pe. CESLAU STANULA, C SS R, Bom Jesus da Lapa, B :
Aprec~o a obra h Vida Substanc1al do Esp!rito do Professor Ger.:w.do Bezerra de !vfenezes como tantas outras de sua autoria, principalmente O Comunismo - Cr!t1c Doutrinâria,
que muitos devi~~ ler e estudar, com especialidade os jovens
estud~~tes para ntto cnirem nas ciladas de id~ias que na realidade n~o s~o respostas aos anseios do povo.
Que Deus o conserve com muita f~ e di~pon1b111dade para
servir, il~1insndo com as suas obras a nossa gente (Bom Jesus da. Lapa, 6-10-1980).

Pe.

MIGL~

POCE, C SS R, Aparecida, SP:

O livrinho A~ Substancial Q2 Esp!~ito ~ recioso pela
substfu1cia e pela convicçtto manifesta do autor. Parab~nsl Venham imitadores que se d)ponham A onda e mania de simplificar
as cois~s, acomodando-se , cedendo (Aparecida, 21-8-1980).

Monsenhor RENATO DE ANDRADE GALVAO, Vice-Reitor da Universidade Estadual de Feira de S.antana, BA:
O precioso trabalho do Ministro Geraldo Bezerl~B de t.fenezes AVida Substancial Q2 Espirito ~ verdadeiro diagn6stico dos males de nossos dias e tem sido texto de meditaç!o
para mim. Colegas preocupados com a problemAtica ·estâo lendo o trabalho com muito interesse (Feira de Santana, 15-~

1980).

Côn. EMILIO SILVA, Decano da Faculdade de Direito da Universidad e Gnmn Fi =:.ho, Cntcdr~tico da Univ. do Rio de Janeiro e da

PUC:

As pub::..icaçõcs do t1ini8tro Geraldo Bczerru de Hcnczes 8É'IO
sempre :i.nt erc::>sémtes e dn máxir:1n a tun-: idfldc, como a lÍl ti ma !
Vida Substnnc-in::_ do Esr.y'fr ·i_to. O que n ig c:1d:üro no autor 6 a
ptn' cza de suD ortodoxia c de 1:10do pnrt_cular seu valor c1v c
J'G=:.ie:íoso num nGio cheio de cov2rdias e contcmpo!' i z~ ç~e s (R· o

a..,

.ú>tc~ ·~o . 2'l- l O-l8 qo) •

Monsenhor HEITOR ARAnJo , de Feira de santna, BA:
Gostei ~uito de A Vida Substancial do Esn!r~to, cujo primeiro capitulo ~ a porta rnonU!!lental de um folheto montunento
(Feira de Santana, 14-8-198o).
Monsenhor OTAVIANO JOSt DE MAG.ALR.1ffiS, de Te6filo Otoni, MG:
Neus cumprimentos ao Dr. Geraldo ~ezerra de l.fenezes pela
coragem de exarar no precioso trabalho A Vida Subst ~ nciql
do Espfr ·i to verdadez tao carentes nesses te~pos de contest a ç ~ o d e prjncfpios norteodores da au t~~ti ca f~ cri st~.
Em minha modesta opiniâo tais 11 te61ogos" ::;e preocupnm
m~is com S Ué\ pr,_9moç~o pesso~ do que CCfl a expo siç~o da dout r:i.nf: pur a emmKl.<:! de Jesus Cristo ( Te6f_lo. Otoni, 30-9-1980) •
Ivlonser-..l-lOr
.
RAI',H~rlDO AUGUSTO DE A. LIMA, d o Grato, CEs
O excelente t :rnba.lho do Ninis t:rc) Gerl'ldo Ee zerra de Menezes A Vida Snbst::mci a1 do Esp!ri t o analisa adnir ~~el!Jente o
f enô!rle'no-que est~ ocor2;endo no ânbi to da nossa S&n.ta "Ecclesia Dei". Fenômeno desagradtvel que angustia o cor aç~o do
Sr;nt o Padre e das Autoridades que encarnam o verdade.:ro pensamer t o d e Cristo Nosso Se!h"'lor e Chefe invis~veloo nossa divina r eligi~o salvúdora.
A certez2 da infalibilidade da pu~avra de Cristo, da inve~
c ibi ~ idade da Igreja e da coo~eraçao dos homens de boa-vontade nos d~o a confiança da vi tõria certa en mais uma das muit a s crises o tempestades que têm investido contra a Barca de
Pedro.
Parabenizo o autor pelo brilhant-smo com que soube interpre t ar e defender a ortodoxia d nossa F~ CristA e apost6lica. Agradeço-lhe pelos momentos que me proporcionou de leit u.ra amerw e instrutiva (Grato, 26-8-198oJ.
Pe. CARLOS

:cftrio Haicr

~

DOS REIS BAETA BRAGA, professor do Semi-

de -inriana e da U.F.o.P.:

.Anl"'Hciei muitíssimo o livro de Geraldo Bezerra de Henezes
Li-o do um s6 fôlego, m1otei
A ~argem, sublinhei trechos. Precisamos de ca t6licos assim
e por que n~o dizer de te6logo::; destemidos , fi~is ~ verdade.
Talvez seja mais f~cil para o autor envi r-ne pelo reembolso
s eis exemplares - ~ais f~cil, digo, do que pedir ~ livraria.
Leciono várias matérias no Sem.inãrio Haior de l1ariana e tamb~m na U.F.O.P.
Gostaria de presentátear algQ~s a~gos e
colocá-lo em m~os dos alunos para comentários (Viçosa, 18-81980}.
A V:i.ê1a Snb::.;ta:r:.cial do Esp-1'ri to.

Pe. ARLINDO RUBERT, P~roco de Plnnal to, RS e 11issionãrio
dos ! ndios:
Li com muito intere::;se e atenção o precioso op~sculo A Y!da Subste1.1c·i al do Espiri to. Há. nele mui tas verdades, que os
e~pedernidos sequazes de uma religiao libertAria n~o gostar~o de ouvir.
Mas todos temos a obrigação de 4efendcr e preservar noDso patrimônio de f~, eobora os refrat~ios ~ luz da
verdade se vistam de pe_e de ovelha para enga.11.ar o rebanho do
S en.~or . ~ preciso desmascará-los para que n~o causem maiores
p:reju1zos entre nossos irmâos na f~ pouco esclarecidos e mal
orientados pela omissão dos responsáveis.
Que Deus Nosso Senhor dê ao Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes . mui ta: luz e mui ta fortaleza de ânimo para. continuar a
honrosa luta em prol da Verdade (Planalto, RS, 12-9-1980).

,
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Prof. Ir. NORBERTO F. RAUCH, Reitor da Pontifícia Univiversidade Católica do Rio Grande do Sul:
Acu~o, com grnnde satisfaç~o, o recebimento do livro de
sua autoria A Vida Substancial do Espfrito, Muito apreciei
a :eitura.
Para tornar essa importante obra tambéQ acessfve1 aos corpos docente e discente, tonel a liberdade de encaoinh,-la à
Biblioteca Central da Universidade (Porto Alegre, 14-11-1980).
•••
Mon~enhor ANTONIO CORDEIRO SOARES, da Matriz de N. S. dos
Prazeres - Guaraciaba do Norte, CE:
O precioso livro ! Vida Sub~tancial do Espfrito, do Ministro GerDldo Bezerra de Meneze!, contém verdndei! atuais que
devem ser lides e seguidas por todo Povo de Deus (Gueraciaba
do Norte, 16-11-1980).

Frei CARMELO SURIAN, O.F.M., da Paróquia de sao Lourenço,
MG, antigo Vignrio dD Porciúncula de Sant'Ana, de Niterói:
tempo de colocnroos as coisas nos seu:5 lugares, reagindo
pressões e aventuras libert~r:i.as, que forcejam por transmutar
va:;_ores, conspurcar o sagrado e degvitalizar a vida religiosa 11
(png. 26).
11
Segundo exortaç~o do Santo Padre Jollo Paulo II, a Igreja
exige Ge n6s "uma fé partlculnrmentc consciente, aprofundada,
responsével" (Redentor Hommiiis) (pág. 27).
j l Vida Substancial do Esp rito é isso: uo grito de dor, de
indignaçlio de o:guém que conhece a Igreja a fundo e por isso
tanto mDis a ama (S. Lourenço, 15-11-1980).

ns

~~~

Monsenhor J6Sl FURTADO CAVALCANTI, de Meruoca,CE:
Li -tentamente a condensQçGo de A VidQ Substancial do ~
rito do Dr. Gor-ldo Bezerra de Menezes, e o felicito pelo acerto
em dizer verd~des, extra!das de uma 11 realidrtde" s6cio-religios&polftica de verdadeiros absurdos, num mundo como o nosso, espec i ~~m ente na América L&tina, quiç6 no pobre Brasil,Meruoca, 25-111980).

J

Monscnhor MURYLLO M. SOARES, Vig~rio da Catedral de Cachoeira
do Itapemirim,ES:
NAo precisaria dizer que gostoi do :avro A Vida Substancial
do Espírito de Gera~do Bezerra de Menezes. De sua pena inspirada n~o poderia s~ir coisa diferente (Cachoeiro de Itapemirim,
22-ll-l980).
Monsenhor JOS~ DE ARA'CJO MACHADO, Chanceler Arqu l dioCC!! no Aracaüu, SE:
Magistral o trabalho! Vida Substanc _al do Espir1to saido ·da
primorosa pena e aprimorado espfrito de Geraldo Bezerra de Menezes. Sua leitura é um enlevo p~ra a inteligência, alimento para
o espfrito e deleite p2ra o coraç~o. A~ém do mais e o que é mais,
uma das tônicas do tipreci,vel e adnir6vel trabalho é un1 edificante 11 sentire cum Ecclesia 11 (Ara c• ju, 26-ll-~ 980) •
Cônego JOS~ GERALDO VIDIGAL DE CARVALHO, professor do Seo_n6rio Maior s. José, de Mcrianfi, do Instituto Histórico e Geogr~fico de Minas Gerais:
Ao Mini~tro Geraldo Bezerra de Menezes, escritor de mér i tos
e pensador profundo, agradeço de cornç~o o magnifico livro ! Vida
Substancial do Espfrito (Mariana, 23-ll-1980).
Frei BERALDO FLEDDERHANN, OFM, ex-Coadjutor da Porciúncula de
Sant•Ana, N1ter61 e professor do Seminári Frei Galvao, de Guaratinguetá, SP:
Associo-me às vozes elogiosas de tantQs homens ilustres que
desejom a~ mais Ampla djvulgaçao de ! Vida Substancial do
Esp{rito da lãvra ' de Ministre Gerald Bezerra de Menezes (Guoratinguetá, 4-12-1980).
D. ESTEVAM STORK1 Abade O. Cist. - Mosteiro Cisterciense de
Santa Cruz- S~o PaUl , SP:
Recebi, com ~otisfaçao, o opúscul A Vida Substancia~ do ~
rito do Ministr Geraldo Bezerra de Menezes. Desejo expressarlhe os meus votos de que, na atividade intelectual, fiel a sua
consciência de cri~t~o o cat6licG, eJteja sempre a 3erviç de
Deus e do Igreja. Rogo a Deus abençõe es ~eus traba:hos (São
Paulo, 9-12-1980).

•

