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11 D UTRINA SOCI L E DIREITO ~ TRABALHO" -

OpiniÕes de eminentes fi6~ras do mundo ec~esiástieo 

sôbre o livro de Geraldo Bezerra de enezes 

;"\ fln_..Jo.,.o :o. rf~~~~~#~~~~
o~~~h~, ~e:~~'~ 
I - D. JO O DA MATT ÃNDR E , saudoso Bispo Di~cesano~~\ 
I i ter oi: , ~tf'J53.1, 

, 11 0 seu livro sôbre a "Doutrina Social 11 ,da Igreja encarna· b~m 
a alma afogueada de zelo do nosso maior A~ostolo leigo da Açao 
Social na velha; mas sempre gloriosa provl.ncia go Rio ~e.Janeiro. 
E com ufania vejo que o seu Apostolado social n o se ll.ml.ta ape
nas ao Estado do Rio. Hoje cobre o Brasil todo. Bem o dizem as 
missivas congratulatórias vindas das diversas partes da Pátria Br~ 
sileira e assinadas por eminentes figuras do mundo eclesiástico, 
do laicato católico e de juristas de renome universal. ais do que 
o eminente amigo e colaborador na obra do ABostolado leigo estd de 
parab~ns a Diocese de literoi, que possue t~::~.o grande Filho. 

Nao podia o caríssimo Amigo dar melhor presente à Diocese, nê~ 
se Ano Santo Mariano . O livro vem de encontro aos desejos e dire
trizes da Santa Fé, na hora tormentosa que o mundo atravessa. Ação 
Social pede o Papa Pio XII e o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
nos dá um livro sôbre a Doutrina Social da Igreja, p~ginas viyas· 
de sua fulgurante intelitsência, p~ginas vivas e cheias de unçao de 
seu incomensur~vel coraçdo" (t(~" ~ '7-A:Z-4'15:3). 

II - D. JOAQUIL! DOL I NGUES :DE OLIVEIR , Arcebispo de Florianópolis: 
11 Precioso trabalh(). Precioso, disse, pela clareza, pela segu

rança, pela mais indecli~vel oportunidade. ~ aí, nêsse magnífico 
trabalho de síntese, que se deveriam abeberar os que se preocupam 
com êsses grandes e indeclináveis problemas da atualidade . Nenhuns 
lazePes mais bem aproveitados do que êsses en que se ocupou a sua 
ilustre e também aparada pena. Estou em vésperas d~ longa e trab~ 
lhosa excursao pastoral. as o livro me acompanhara e asseguro que 
lhe dispensarei toda a atenção que merece " f.. r~ ;2--l-41>1) 

III - D. JOS:f: E TOI DE - "EIDA BAPTISTA., Arcebispo de iamantina: 
"Fico sem saber o que mais apreciar em "Doutrina Social e 

ireito do Trabalho" - se o emérito jurista, se o granae sociólôgõ 
cat6Iic~se o homem de letras, se o apóstolo ••• porq,ue tudo reve
la o oportuníssimo livro" { U~, F?S; 6-4-:4ts-.Y). 

IV - • RAIWLFO D SI~V FARIAS, 4~cebispo de hlacei6 : 
"Abalisada opiniao em que ful guram !à inteligªncia, a cultura 

e a proficiência, na especialidade, de tao prestigioso e cintilan-
te escritor ·católico" ( ~ 

1 
46-l/- -1'15.1J). · 

V - D. ALBERTO G. R .:os, Arcebispo de Manaus : 
"Em ".Doutrina Social_e Direito do Trabalhou, o autor enfeixou 

diversos estu s s8bre tao :pal.Pitantes assuntos, todos êles desen
volvidos com indiscutível competência à luz da orientação :pontifí
cia e cristã"(~, ....f'J-3-,;f'75J.f) 

VI - D. Al TOl IO JOSl: DOS S HTOS, C. M., Bispo de Assis: 
11 0 precioso livro do Ministro Geraldo :Bezerra de Menezes sô

bre Doutrina Social e Direito do Trabalho está destinado a fazer 
um grande bem aos nossos patrícios p~~ncipalmente nos dias que cor 
rem. Empregadores e empregados :precisam muito de uma instrução :pra 
tica sôbre os seus deveres. Houvesse essa instrução, não ha~eria -



certamente tantas greves e, tão mau estar na sociedãde. Vários go 
vernantes, infelizmente, n· o conhecem a doutrina da Igreja sôb e 
o assunto magistralmente exposto e explicado por Geraldo Bezerra 
de I:ene~es"(~, !>-A:Z--1'/5":3). 

VII - D. ORL .11JO C . V.tiS, SS, Bispo de Corumbá: 
":Doutrina Social e Direito do Trabalho" l;lá-de produzir um 

grande be~, sendo taoqportuna nªstes tempos em que o interêsse p~ 
las questoes sociais está bem vivo. Seu livro combina admiravel
mente o saber do jurisconsulto com a fé do apologista católico. 

Rogo a Deus queira inspirar-lhe ainda muitas outras obras do 
seu santo apostolado 11 (~, A~-A:<- A15':3). 

VIII- D. FREI ~SEL ·o PIETRULLA, OFM, Bispo de Campina Grande, Pa
raíba: 

"Substancioso livro "Doutrina Social e Direito do Trabal o". 
abalizada autoridade de quem ~ublicou a obra deixou ante

ver o grande valor da mesma, o que apos a ~tenta leitura ficou lar 
gamente comprovado. _ 

Felicito , pois, o autor pela oportuníssi~a publicaçao, e dou 
graças a eus elo enriquecimento das letras pátrias pela.valiosí~ 
sima obra i spirada na doutrina social da Igre jau (~,..~~~~·._ ..... ~ 
~J..J-J..J-.A't5'J.J). . ~ :J 

IX - D. Al~TO IO IS, Bispo de Santa Maria (Rio Grande do Sul): 
"r otável livro "Doutrina Social e Direi to do Trabalho "(~ 
~~R~/ .frt- 3--..f<;s.y). - - · 

X D. RUY SERRA, Bispo de S. Carlos (Est. de São Paulo) : 
"11til e substancioso trabalho sôbre a doutrina social da I

greja". 

XI - D. FELIPE DE COl~URtt PACHECO , Bispo de Parnaíba: 
\ "Ótimo livro " outrina Social e Direito do Trabalho". Deus 

abençoe o autor pelo bem que vem fazendo"(61~1 p;J 2.2 ... 2 -4'1!>"1) 

XII - D. TO IO ti.E . OI 1.; :!IO TEIRO , Bispo Auxiliar do Arcebispado 
da Bahia: 

"J...:omentoso trabal110 "Doutrina Social e Direi to do Trabalho". 

XIII- D. D IEL HOSTI , Bispo de Lages (Santa Catarina): 
"Doutrina Social e Direito do Trabalho" livro oportuno e 

valioso, cujo assunto é tratado com maestria" Z~,Cl.1-A-A15JJ). 

XIV - D •. PAULO HIPÓLITO DE SOUZ LIBÓRIO, Bispo de Caruarú {Per
nambuco'f: 

"Belo trabalho" . ... S. ~. 

XV. D. CLE.i.~ TE GELGER, C.PP.S., Bispo-Prelado do Xin~: 
"Doutrina Social e JJireito do Trabalho", obra instrutiva e 

útil, toda baseada e f'artamente tl~c.umentada com a outrina Social 
da Igrejan (FI~ .I ;fi>- s-A'/5'1). 

. . . . . . . . . . . . 
XVI - Or .SENH R 101 SO SILV:ói JJE MELO, Administrador Apostólico 
da Prelazia de Diamantino, .ato Grosso: 

"Obra de grande alcance social, Índice de invulgar cultura. 
Dou graças a Deus e à Yirgem por tão lídimo e excelente paladino 
da mais premente questao da sociedade contemporânea, resolvida à 
luz dos documentos pontifÍcios. --

Fiquei empolgado pelo bril antismo e competência com que o 
autor versou o assunto nas conferências magníficas, ora enfeixa
das em volume. As letraE pátrias ao mesmo tempo que se honram com 
sua ~arreira literária, glorificam, também, ao competentíssimo pu 
blicista católico! N. S. abenç'Õe mais e mais a sua pena!" -

XVII - TIJ.>HO - CHLER, OSB, Abade*~"'~ 3.~, RY: 
"Feliz por apreciar o estimado trabal o de v.s. sôbre ".Dou 



trina Social e ireito do Trabalho" .1 agradeço sinceramente o exem
Plar que me foi enviado, e desejo amplo sucesso aos estqdos e em
p]:'eendim.entos de tão valioso pioneiro da boa causa"(~~~ 
6~1 -1'6 -~-A'f5JJ). 
XVIII - D. FRAI CISCO LU!~ , OSB: 

"Tive o prazer de receber o belo trabalho: " outrina Social 
e Direi to do Trabalho". 1:ui to lhe agradeço @sse presente que para 
mim ainda se torna mais precioso por ser de-·sua autoria, pois me 
fez avivar a lembrança do seu querido pai, Dr. José Geraldo Bezerra 
de :Lenezes, que me honrou com. sua amizade e de quem recebí, como 
lembrança e com dedicatória, uma obra antiga e rara sôbre o Patri
arca S. Bento"(~~ ~J ~ ~63.a..-Y~J --1:i--4:l.-49'fi'S). 

XIX P. PULO J. _ UZ , S. J., Vice-Diretor da Confederação Na-
cional das Congregaçoes r~:arianas: 

"O Último trabalho de sua pena "Doutrina ocial e Direito 
do Trabalho" é sólido e bem elaborado. Meus parabens e continue com 
batendo o bdm combate". -

XX P. PULO BAH'IT1ARD, S. J., Reitor da Faculdade de Filosofia 
do Colégio Anchieta, de Friburgo: 

"Os mais sinceros parabens pela nova seleção de belas con
ferências. Deus lhe fecunde a atividade pelo bem da religião e da 
soci·edade". 

XXI P. CES R TI I lESE, S. J., antigo Diretor da Confederaç-o Ia 
cional das Con -regaçÕes Marianas: 
~ "Receb1 do ilustre e sempre lembrado amigo, nlinistro Geral 

. ào Bezerra de Menezes, incansável apóstolo e benemérito patrício,
~ ~eu novo livro "Dou trina Sociãl e irei to do Trabalho". Esta nova 
~ publicaç:o é uma bela afirmaçao de sua vasta cultura jurídica e t social e ao mesmo tempo uma sementeira de verdade e da VERD E. Be~ 

di ta a sua pena, sempre a serviço do Bem!" 

XXII- P. AFOlSO_ROD IGUES, antigo iretor da Confederaç-o Nacio
nal das CongTegaçoes lliarianas: 

"Magnífico o livro "Doutrina Social e ireito do Trabalho", 
com que Geraldo Bezerra de Menezes presenteou a Pátria :Srasileira, 
tão falta de luz. 

Suas quatro magistrais conferências unidas num só tomo são 
um archote a arder e a alumiar com a mais explendorosa luz as tré-
vas que tup.o oprimem. , 

Congregado que possue o profundo senso catolico, foco de 
ortodoxia, o autor sabe beber a luz que irradia nos mais puros e 
fartos mananciais da verdade. 

Que lossa Senhora o conserve longos anos a serviço doBra
sil e que seus filhos formados na escola do tão grande mestre o 
possam suceder na tarefa de arder e iluminar". 

XXIII - P. JOS:f: - •' T GE ;TIL, S. J.: 
"Belo livro, sôbre o qual darei uma nota num dos próximos 

números do " iensageiroll. 

XAIV - P. :B' --ci C l\lARI PEDREI . ERREin , C SS R, Superior dos 
Redentoristas, ~iretor Geral das Ligas no Brasil: 

"Preciosa obra que muit o apreciou e que será mais uma fon
te para as suas confer@ncias aos trabalhadores do Brasil". 

Lt~ P. GER L~O THI SSEl, SSC: 
"I.uito lhe agradeço o livro "Doutrina Social e Direito do 

Trabalho". uanto queria que todos os padres lessem este livro! Ao 
mesmo tempo apresenta-se a vontade de conhecer as outras obras que 
escreveu. Por isso, atrevo-me a pedir um exem lar de suas obras pa
ra o nosso Seminário l,:aior en Três Poços - Pinheiral - Estado do 
Rio". 



,_, • 
nvr-- HONSEHHOR HANY BAUER: 

"Ilàgmfico e oportuno trabalho". 

XXVII - P. ARTUR SALVADOR, Vig~io de Duas Barras, Est. do Rio de 
Janeiro: 

"I.Iagnífico li VTO "Doutrina Social e Direi to do Trabalho'~ 
:g uma obra ótima, argumentada nas encíclicas pápaisu. 

. . . . . . . . . . . 
XXVIII - D. FERN illO UIROGG , Cardeal-Arcebispo de Santiago de 
Compostela (Espanha): 

••• "le felicito tlr su magnífica obra "Doutrina Social 
e Direito do Trãbalho", pu · icãõió:p. tan lleiíã""de sólida doctrina, 
gue servirá para dar a conocer la verdad del interes de la Santa 
Iglesia nor la clase obrera". 

XXIX- P. LUDOVICO_PAULUSSEN, S. J., Diretor do Secretariado Cen
tral das Congregaçoes r1arianas (Roma): • 

••• "de su sin par libra "Doutrina Social e Direito do Tra-
balho". -- -- · 

ti acuerdo muy bien de Vd. cuando estuvo el ~ f-151 ~ el 
Congreso de t;Vaicps. No me olvidare de aguellos STIV.D l.':iAJ:t à. tan 
espontâneos iL tán brasii'Eillos ••• iL de lo mucho que Vd. trabaj'õ"J?or 
la causa de las CC.MM. 
- 11eiTcrtãndole de ~ corazón por la magnÍfica obra gue Vdo 
~ ha dadO ~ todos ~ catoliCOS l_especialnente a?r el bien immensc 
que c on ella o bt endra de Dí os 1~. Seno r, gue do de V ' ••• 

XXX- P. GEORGES MARIE :OELCUVE, S. J., Diretor do Cen.tro Interna
cional de Estudos de Formação Religiosa (Bruxelas-Bélgica): 

"J'apprécie hautem~nt ~ beau livre qui rappelle la doctrine 
des derniers Papes sur ~ travarr-9t commémore le ConbTeB mondial 
pour 1 1apostolat des la1.ques, dont ~ gardonsfidélement le ~
venir. 

Je forme les voe~~ les plus cordiaux pour le rayonnement de 
votre liVre en Am-erigue Latrlle et spécialement au~résil, votre -
~ auouel ~ reste tres attaché de~uis le cour-r sejour gue ~ 
_f~ __ s lors du Congres Internamericain ~ I'educaoionW: -

XXXI - P. VIrJCEI~ZO INSOLER , S. J. do Secretariado Nacional das 
CongregaçÕes Marian~s da Itália: . 

"ugura un cristiano successo all'ottimo volum.e 11 • • 

. . . . . . . . . . . . 
XXXII - MOl SEilfHOR MELO LULA - "Um li vl' o de Geraldo Bezerra" - 11 0 
Fluminense 11 , Niteroi, 26 de fevereiro de 1954. 

XXXIII - P. AB!LIO RE L Iv:ARTIITS - 11 Doutrina Social e Direi to do 
Trabalho 11 - uo Estado 11 , Ni ter oi, 6 de janeiro de 1954. 

XXXIV - P . ARTUR COSTA - "Um p&(c de tudo 11 - "Doutrina Social e Di
reito do TrabaJ..ho 11 

- em 11 A Cruz", Rio, 21 de arço de 1954; "0 Nova 
Friburgo 11

, Fri· ..... go, ll de abril de 1954. 

XXXV- P. JOS:e GOMES BUENO, S.J. - "Resenha. de livros - Geraldo Be
zerra de J.liienezes, "Doutrina ocial e Direito do Trabalho" - in Re
vista "Yerbum", da Universidade CatÓlica do Rio de Janeiro, Junho 
de 1954, p~gs. 275-277. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . 


