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!_ VIDA SUES · ANCIAL DO ESP:ÍliiTü
de GerQldo Bezcr~a de Menezes

DA I-·:ACDLADh., Coi.C., ào Rio de Janeil"o 7 R~7 :
P<:T<Jbáns ao Dr. Ge:rt:ldo Bezerr~ de 1•1enczc~ nelo be::o livro de
5t:a autoric: A Vidé: Substancif::l C.o E~T"~r-l to. t:- de ime::1s~ n:rofundidade e tl!:1 tenabem atua.::izcdo (nio de Janeiro, 8-9-1980):
r:~. ;,;J..?IA CRISTINA

Hafu'e "HARIA DA EI'JC1<.3HAÇ1W DO VERBO DIVINO, O. SS. R., à.e Ca.npos:
Edific~àa com o zelo do autor ·de A Vida Substanc-lo1 do E5n1~ito
nela 6nica e verdadei~a causn pele q~~l devemos emp?:'egar toda nossa
vidr: e todos os tnlcntos - a nossa f{; cat6lica., é!.post6lica, ro~n~ cone o faz, pedimos em noss2s o~~çOes asrbênç~os de Deus Nosso Se~~or para o seu apostolado (Campos, 21-8-l98C).
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t nossc desejo, ao agradecer A Vida Su.bstE:n cial do Esn~rito,
oue o H::..Uistro Geraldo Bezerra de l'1enezes nossa conti.nu3.!' seu magn~
fico apostolado leigo engajado no serviço da Igreja de Deus. 11 0 cat6lico ~ home~ de definiç~c- por Deus e pel2 Igrej~n (pág. }. Oxal t assiln seja em rc::aç~o a toàos os nossos leigos. Nade. de concess~es insens~tas, de compromissos , de neutralide.de se~ fé e se~ ideal. A Verdé.:de !!le:rece que o home::n se apaixone -cor el~. ~l~e se
enpen..~e na realizaç~o dE: "instau.ra.re omn..i.a _n Ch!'istort, que se
compromet~'n inserir o esp~~ito crist~o nos m~tiplos setores do
:!::n.:21do moderno"· (ptg. 38)e~ Aceite· o autor a humilde, :rel.:.giosa e
nmiga sa·daç~o desta Co~~iàade carmelitana (Convento ãa Santissim8 Trindade, 23-8-1980).
--------

Ir. HA.."RIA nii~ALDI) de Cong_•e g2ç~o das Irm~~ do Co:raçl!o de 11aris, de Eelo Horizonte :
A Vida Su.bsta.nc·i a: do Esnfr-~ to é obra. de valor transcendentelo
Some~te poue propiciar~o espirito cristao gr~de soma de conhecimentos e una alerta ao comba te ao materialis~o e ideologias afir~.
Parabéns_ ao I·:in2.stro Gerc~do Eeze?:'ra. de Menezes pela oportunidade
de seu belo prontLTlCiB.!:wnto (Belo Horizonte, 21-8-1980) o
Ir. HlGI.A DA RESStBREIÇãO DO VALE MACEDO, Re_igiosa do Bom Pastor - Juiz de Fora:
Li com sU!llo interesse A VIDA SUE.ST.ANCIAL DO ESP!RITO • Mal"'ifesto ni~~f: adniraç~o pelo autor, cujos enccrgos, t~o grandes, n~o
o impediram de e.comp~~qr tode. n hist6ria da Igreja n6s-conciliar.
Louvo, igua.lmGnte, o profu;1dc coD-~ecioento qae-demonstrou dos doc ~entos pontiffcios , nova ~~ress~o da palcvre. de Deus para o
nundo

c nnte~port~eó ~

.to~ t~~o isto~ n~~ me ~esta sen~o d~zer: nuito obrigada,
~Ul~o cbrlg-da, Dr . Geralao (Juiz de For~, 2é-8-l980)o
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Ir. PJ'IGELIS Hf..RIA, C. D., de Caxi[:s do S ~, RS:
Li, com nuito agrade, o livro co::-t o be:i.o título A Vi~~ Subzt~~c-lal do Esnir~to.
A adesto co?:"njosa ~ Igrejc e ~-ncl~~a do
Papa, em procl2!:!e.:- a ve?:"d::d.c:, f ::.ze:--:. do autor ll:l <:..:-auto do Evc..n~e-,-.,o _1,. ~ ,...6 c ·-, •~,·~ -,s ,,,_i~o~
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Ir. MARI A DO ROS!RIO DE SAO JOS~, ~ OIC, do Mosteiro N. S.
do Rosá r i o e s. Jos é - Caratingo, MG:
Os no ::: sos n~!'a'ie-~. :12:1tos pa::;_a. o:ior t& d-:> :i"Y~o A Tid!i 3·Qb1~~1. .:ü~:. .::\
~ ~.;~l~i ::9.
Uma boa lei t.énra ajude a gente n glori ficar sempre mais a Deus. t agradável a Deus aquele que usa
dos talentos que d'Ele recebe (Ceratinga, 29-10-1980).
Ir. JOSEFA GONÇALVES DE OLIVEIRA, da CongregaçAo das Filhas
de Santa Teresa de Jesus - Colégi o S. José, Iguatu - CE:
Cumprimentando o ilustre autor de A Vida Substancia~ do Espirito, agradeço a valiosa oferta, enriquecida de seu autógrafo.
Que Deus o abençôe abrindo novos caminhos no sentido de
que a familia brasileira, tão aneaçada em nossos dias, conte
sempre coe escritores capa zes de infundir-lhe o espirito da
Verdade que é Deus.
Parabéns pelo fecundo apostolado que poderá fazer pelo crescimento do Reino de Deus entre os homens (Iguatu, 8-11-1980).
-_
Visitandinas do Mosteiro da Visitacao de Barbacena, MG:
Prossiga o autor de A Vida Substancial do Esp1rito seu
apostolado cristão nos meios culturais, sobretudo. Que suas
obras sejam bastante difundidas e contribuam para esclarecer
aqueles que ainda nAo conhecem a doutrina de Cristo, resultando tudo pare a ~aior gl6ria de Deus (Visitaçfto de Barbacena, 15-9-1980) •
do Cenã-

CE:

Ir. TERESINHA MARIA - Missionária Capuchinha - Fortaleza,

A Vida Substancial do Espfrito veio trazer-nos parcela
imensa de enriquecimento espiritual. Que o Senhor Deus assista ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes para que novas obras
desse téor sejam por ele publicadas, ajudando assim os irmãos
a crescerem na busca do essencial.
Prometemos-lhe fazer a propaganda desta obra de real valor
literário e espiritual (Fortaleza, 31-10-1980).
Ir. MARIANA FIGUEIREDO, Superiora da Casa de N. Senhora Interprovincial - Congregeçao das Missionárias de Jesus Crucificado (Irmns Missionérias):
Calculo o bem que a leitura dos valiosos livros A Vida
Substancial do Espir i to e O Comunismo-Critica Doutrinária poderá fazer na época de hoje, tAo carente do espiritual e mal
orientada na sa doutrina.
Agradecendo mais uma vez tão oportuno e grande presente,
peço a N. Senhora recompensá-lo a fim de que possa continuar
esse apostolado tao útil h Igreja de hoje (Ca~pinas, 25-101980).

Ir. MAR I A DOS ANJOS, pela Betânia Franciscana de Campi nas:
ParQbens ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelos trabalhos O Comunistmo - C~tica Doutrin6~i~ e A Vida Substancial
do Esp ~ rito. F~ço votos para que todos que lerem essas obras
tirem o provei to que se espera. S§o verdndeiramente "livros
que constr6em" (Campinas, 20-ll-1980).
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