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O S fT IO 

, 
Os passaras , no festivo rumor dos seus entonos , 
as borbole~as , nó~ esvoaçar de azas multicores , 
cobre~de musica , e colorido o espaço luminoso , 
abrigo incomparavel dos~~~iança . 

. l ~ .t~> 6\/Wt~ 
l~~ chão predileto , 

~> estendo~ \WY •• o meu lar , 
seu clima e clima de afeto , 
perfume de amor ~elo ar . , , ~~ ()'~'>~z 

L ...J.. ,_ Refugio ~i;~ enleva~oraçoes , 
~~~mi~ o em · fetos ; 

brincaram nele duas geraçÕes , 
primeiro os filhos e depois os netos . 

Para folgar , correr , pintar o sete 
- revoada singular de passarinhos -, 

no sitio do Geraldo e da Odette 
espalham- se quarenta e três netinhos . 

Borboleta azul 

Vo ga pe lo a r a borboleta alada , , 
de santa paz , prenuncio colorido , 
refaz sua presenç a alvorotada 
um pobre coração j~ combalido . 

Sob/ e morro , 
desce morro , 
nao descansa . 
- Vov Ô pensa 
que viro u 
uma criança . 
Entre risos , 

o neto : 
- Com setenta , 
que esperança ? 

• 



MA TER 

Morreu na Cruz 
o Redento r, 
meu Bom Jesus 
e meu Senhor . 

E no m ~rt lrio 
de Cristo-Re ~, 
sangrou um llrio , 
a f"1ater Dei • 

• 

Confio em Tj, 
Virgem das Dores , 
r~ ãe dos af l itos 
e sofredores • 

• 
, 

Di z- nos a Fe , r . , 
mlstlco veu , 
que sois a ponte 
da terra ao C~u . 

Regina Domus 

Dizei , Senhora do Carmo , 
celeste Mãe deste lar , 
se tantas b~n~ãos nos destes , 
que havemos nos de vos dar ? 

• 

Lampadem inextinguibilsm 
, 

Sinal de amor rssponsavel , 
r OISSa Senhora da ~ uz , 
farol viv !?l inapagavel , 
na r eoençao de Jesus . 

São Ciri~o de A1ex9ndria consagrou ~ 
Virgem Santlssima o titulo - Lampadem inex
tinguibi l em . 



>-

Com tantos anos de vida , 
,~ ~inha fo~ça se ~svai , 
o Mae de Crlsto , plsdade , 
abri- me a Casa do Pai • 

• 
Advogada nossa 

A vida não vale nada , , 
so va!e guando acrescida 
das bençaos da " advogada , 
a for~ de nossa vida" (*) . 

(*) As expressÕes entre aspas são do , Auto ~ 
Alma , de Gil Vicente , no trecho da parafrase 
~rnida do Stabat Mater , de Anta Agostinho , re
pre s ent a do em Lisboa , no ano de 1508 • 

• (.C\... ~-~;/ 
A mim e Odette , > a bsa ospo&a-, (em plena Espanha , 
o povo no.s comovo , ao som da cast~hola ; 
longe dos filhos , a ... saudade nos a pn ha 

JLc ~Virgem das fVierces nos~ e nos consola . 
~ Sevilh , 8 de março de 1990 . 

~ 



7-

LOUVOR AOS MEUS SANT OS 

Sorrisos e des encantos ~ 
conv i~em nu~, s ó caminho, ' 
n~ pro pria vida dos Santos, .. ~~~ 
ha flores ~ ~ espinho ~ ~~ 

São .Pedro 

Irmãos no:3sos perdidos na incerteza, 
até São Pe dro ~evelou fraqueza . 

Primeiro duvidou, depo::. s temeu~ 
e por três veze s rene gou Jesu~ 
de Cristo ouviu indagação pungente, 
m:::>mento -3 antes da subida à Cruz. 

D~brado à Fé, d e tudo se arrepende 
e renovado, J.f orte, ;t combativo, 
estende ao mundo a excelsa confissão : 
-"Tu és o Cristo, o Filho do De us vivo!" 

Esse ato d e humildade e Fé sup~ema 
J e sus recolhe, ó gratidão sublima , 
elege Pedro fundador da Igreja, 
n a base - Cefas - o s e u nome imp;:-ime . 

• 

® 

~ançai as r e des para ~ pescai' (Lc 5, 4) 

Protesto firme d e Fé 
São Pe dro logo traduz , 
disposto a mudar de p e sca, 
garante, humilde, a Jesus: -+ ~A 

- - - ~ t\,0-'W~ JJ.f 
t;:lA. e , ck. rtN>'\.c:>'l- , k r~~, ~ ~ 
s2,<~ T~ ~7 ~ ~ ~"7-r(J:.e. 5,5" 

- · 

SÃO TOMÁS DE AQUINO 

"Tomás, que que r e s em troca, b e.,. 
escre veste s d e mim ?" 

Ao sábio do sabe r divino, 
comove essa exp~essão de amor . 
Re sposta de Tomás d e Aquino: 
Quero Jesus! "SÓ Tu, Se nhor !" 

SÂO VICENTE 

Lição divina:~-~ São Vicente : 
A.rnar aos pobre s ê 1:ratá-ln :; como gente . 



TRUVAS 

Se e s cr evo , d l viso o futuro , 
em ...Sonb_os !) eu me disperso ; 
P. Or mais me extreme em apuro , , 
e s emp r e pobre o meu verso . 

-Sem medo ou no ç ao da morte , 
bancava o heroi a saltar , 
dei pulos do alto do Forte , 
que poucos dusavam dar • 

• 
qLe diz a gente , 
oa melodia . 

Q moço não d.i.L. n _qua....se.nta.,.-
ao sabor da f antasiao 

-O coraç ao bate- bate 
o tique- taque do amor , 
a m~gica do relÓgio 
no peito do trovador • 

• 

• 

I 
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DEI'XEK . A · I'OREJA · EM PAZ 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Cuidadol ~ssaltsram a TEOLOGIA. 
Há uma epidemia de ••teólogos••. 
~e mal ·fez Cristo a essa gente? 
.Não me falem em "teólogos"~ 
São futurólogos e antropólogos, 
São "progressistas", divisionistas, coletivistas, 
São socialistas, sandinistas, praxistas, 
São ilqgicoa e ideolÓgicos, 
São arbitrários e atrabiliários, 
Entusiastas dos mitos revolucionários, 
São técnicos comunitários, 
São sistemáticos sonegadores 
Dos transcendentais valores, 
São mestres e fomentadorea 
Doa processos devastadores, 
Doa estados de tensão, 
dos focos de contestação, 
Dos veículos de secularização, 
Das oomunidadeaaem comunhão, 
Da ideológica poluição, 
Des politicoa comprometimentos, 
Doa radicais engajamentos, 
Dos suspeitos entendimentos, 
Doa enigmáticos pronunciamentos, 
Do profano exclusivismo, 
Do afoito ativismo, 
Do irresponsável reformismo 
E muita coisa mais. 
Orgulhosos e tendenciosos, 
Julgam-se os tais, 
Privilegiados, providenciais. 
Tudo são eles, menos TEOLOOOS. 
Grupelho da religião distorcida, 
Melhor, da religião invertida, 
Inteiramente secular. 
Os medíocres "teólogos 
Negam o Absoluto de Deus, 
Deaf~aa e desarticulam a Igreja, 
Estruturam-na de baixo para cima, 
Xasaifioam a exegese. 
Insistem esses Hans Iung de segunda mão 
Em tripudiar sobre a eaâânoia da Kater Eccleaia, 
Em conformá-la ao aundo, 
Em instrumentalizá-la politicamente, 
Em macular-lhe a doutrina, 
Ea desvirtuar-lhe a missão, 
Em solapar a autoridade, 
Desligando-a de Pedro 
E dos legítimos pastores. 
~er porque quer o grupelho incontrolável 
Conciliar o inconciliável. 
Os catequistas especialistas 
Da dinâmica social 
Deformam - estranha psicose -
A imagem histórica da Igreja, 
Colocam-na no pelourinho, 
Suprimem os caminhos sobrenaturais, 
Zoabam das ooisas sagradas, 



Sobrepõem o ódio à bondade, ao amor, 
Substituem os meios pacíficos pela violência, 
Defendem a "pastoral" revolucionária, 
Perturba• a paz doa claustros. 
Supostos servos que desaervea a Fé, 
Exclusivistas doa pecados sociais, 
Depredadorea doa tesouros espirituais, 
Respeite• a palavra de Deus, 
DEIXEil A IGBEJA EJI PAZ! 
O insubaissoa !'teólogos", 
Porta-vozes do temporal, 
Da erradicação da "' 
DEIXEI( A IGREJA EX PAZ 1 
Fiquem vocês com seu diálogo de entrega, 
Suas divisões, suas excentricidades, 
Fiquem coa tudo isto, 
Opondo-se à universalidade apostólica 
E ao Espirito de Cristo. 
O "teólogos" desarvorados, 
Formados e engajados 
Na dialética da luta de classes, 
DEIXEK A IGREJA EX PAZl 
Não crave• os dentes no passado, 
Não rasguem a mensagea evangélica, 
DEIXEM A IOREJi EM PAZl 
Meus irmãos "teólogos", 
Apesar da divergência, 
Eu lhes quero bea. 
Por vocês, se pudesse, eu rezaria 
Um Pai Nosso, uma Ave Karia 
Em todas as igrejas do Brasil. 

llaio - 1981 

.x.x.x.x.x. 
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o· CONSELHEIRO GERALDO PEZEf\RA DE HE:JEZES .. S:r . JDre3ic.lente , 

snl1d~rizo-~e con a hnrnen geN ~o Frofe~~or Benj~~in Alb~,11, p~~PO!• 

t! pc~ ') Co·-, ~e~.h.,·'.:ro Rt!yntmdn M011iz !\:rl'. ~~o, ~eguicle rln prnntmc i l'll ento 

do Con~~lh~iro Hélio Silv • No~ 61ti~os~ sei s anos convivi co~ o 

douto Frof.e ssor nt! condiçtlo <le me tbrn e seu eonprmhe i ro do Cf1nse lho 

de Defes a do:"l Dirai to~ da Pe!:l~Oll rllll"'na . Stl!'l pJ·e~enç n~nuele 6rgao 

re!:uli:e:re do c ndtç o de uretJidente de re~ peit~vt'll Ac~derni~ Brt-s :t:eir a 

de Eduettç l o . Louvo- :.he o devntlu::tento e intere:1se p6h~ ico . Hone f r an-

co , de~essomb~!!do , -por ve ze3 iMpetnosn , Derviu c::m\ ~rdor 

direi t os humenoa. 

CI!U!8 dn! 



VISÃO DE DEUS 

Deus uno e trino 

Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
o meu escudo luminoso, o meu sustento: 
filial adoração,c crescente de humildade, 
ao Deus que é uno na Santíssima Trindade, 
o Pai, o Filho, o Divino Espírito Santo, 
mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
meus passos de peregrino. 

Deus onipotente 

"Deus eterno, Senhor onipotente", ( *) 
que o verso de Araújo Porto Alegre 
acenda o coração de toda gente. 

( *)Colombo, canto 26<? 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
só Deus, grandeza infmita, 
redime a fraqueza humana. 

Soberba e eterna lição, 
valor supremo de vida, 
de nós, de todos os homens, 
é Deus princípio e medida. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
por que fugir à proteção divina? 

Eis a pergunta que ouço com freqüência: 
- Na luta pela vida, em que te apegas? 
- Humilde, imploro a Deus sua clemência 
e vivo a seu abrigo e não às cegas. 

Recorre contrito, 
se o mal te domina, 
à voz da consciência 
e à graça divina. 

Repasso a vida em revista 
e vejo o quanto lutei, 
esta ou aquela conquista 
por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, senti a presença 
nos meus caminhos de outrora, 
mas vejo que é mais intensa 
na minha vida de agora. 

Niro escapo às noites mal dormidas, 
agora que transponho o meu outono; 
em tais horas, vazias ou perdidas, 
preciso mais de Deus do que do sono .. 

Transpuz o perigo, 
a fé conservei, 
dizendo comigo: 
- Meu Deus e meu rei! 

Sustenta-me a vida, 
nem quero outro escudo, 
a prece querida 
Meu Deus e meu tudo! 

Rogai por mim 
e pelos meus, 
por nosso fim 
na paz de Deus. 

Conservo desde menino 
a fé na Tha presença, 
mistério que me conforta, 
espelho de minha crença. 

Presente algum vale mais, 
por belo e rico que seja, 
prefiro a bênção dos pais: 
-Meu filho, Deus te p~otejal 

/1-. g-z. ______ _ " li primo amore" (Dante) 

Geraldo Bezerra de Menezes 

O FILHO DO DEUS V IVO 

Supremo quadro da história, 
0 amor divino decerra: 
Natal, sagrada memória, 
de união do Céu e da terra. 

Àquele que Te odeie ?u Te C<?nteste, 
ao pobre pecador maiS agresstvo, 
direi com Pedro e a fé que ainda me ~est.~i 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vtvo . 

Palavra bendita - o amor, 
palavra eterna - o perdlro, 
retêm a voz do Senhor 
no drama da Redenção. 

Jesus me deu acolhida, 
com ela, a paz, a esperança, 
mantenho a fé aquecida 
no meu coração de criança. 

[ogrei vencer os entraves, 
rogando amparo a Jesus, 
venci as faltas mais graves 
e mil barreiras transpus. 

De minha pobre vida não Te arredas 
eu sinto, Bom Jesus, o Teu carinho; 
venci, por Tua graça, muitas quedas, 
e sigo, à Tua luz, o meu caminho. 

Com fé e sem descanso, vida afora, 
por supremos ideais entrei na !iça, 
a Cristo, ainda propago, hora por hora, 
e luto , com ardor, pela Justiça. 

Se às vezes penso no inferno, 
não sou levado ao temor, 
aguardo o descanso eterno, 
na eterna p~ do Senhor. 

Imploro ao Bom Jesus, 
sou fraco e pecador: 
redobre as minhas forças 
e dá-me o Teu amor. 

O verso eterno, o verso conclusivo: 
- "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." 

Sagrada imagem de Jesus-menino, 
a quem venero desde o alvorecer, 
ó fulgurante luz do meu destino, 
trazei-me a paz no dia em que eu morrer. 

Dá-me, Senhor Jesus, repouso eterno, 
perdôa as mil ofensas que Te ftz. 

Mistério Eucar (stico 

No Tabernáculo, 
crucificado 
exsurge o Filho, 
Verbo Encarnado. 

.No Plro, no Vinho, 
sinal de amor, 
o Corpo e o Sangue 
do Redentor. 

Santo alimento, 
clarão de luz, 
Hóstia Sagrada, 
CZisto Jesus. 

Infunde o Espírito 
na Com,unhão 
o amor a Deus 
e a nosso irmão. 

V inde Divino Espfrito Santo 

"dEspírito da Verdade" (Jo 16,12) 
"O Espírito Consolador" (Jo 14,13,16) 
"Aquele que perscruta as profundezas de Deus" (1 Cor, 2,10). 
"toda a vida da Igreja significa um caminho ao encontro 
de Deus esco_~dido, .a() en~n~o do Espfrito que dá a vida" 

I 

• 



Bendigo os títulos 

à Mãe do Amor 
são muitas rosas 

e a mesma flor. 

Trazei-me o consolo 

na extrema agonia, 

eu quero salvar-me, 

6 Virgem Maria. 

Na vida, dia por dia, 

o terço sempre rezei, 

orando a Virgem Maria, 

a Cristo sempre encontrei. 

O Geraldo ~zerra d:. Menezes O 

Palavra bendita- o amor. 

palavra eterna - o perdão, 

retêm a voz do Senhor 

no drama da Redenção. 

Morreu na Cruz 

o Redentor, 

Meu Bom Jesus 

e meu Senhor. 

O Geraldo Bezerra de M enezes O 
' ,.-

«Bendito seja Deus, que cnou 

toda esta maravilha» 

Palavra bendita- o amor, 

palavra eterna - o perdão, 

retêm a voz do Senhor 

no drama da Redenção. 

Imploro ao Bom Jesus, 

sou fraco e pecador: 

redobre as minhas forças 

e dá-me o T eu amor. 

Se a Deus a nossa vida se destina. 

por que fugir à proteção divina ? 

Vigiai, 6 Deus, uno e trino, 

meus passos de peregrino. 

Repasso a vida em revista 

e vejo o quanto lutei, 

esta ou aquela conquista 

por Deus, somente, alcancei. 

De Deus, senti a presença 

nos meus caminhos de outrora., 

mas vejo que é mais intensa 

na minha vida de agora. 

Transpuz o perrgo, 

a fé conservei, 

dizendo comigo: 

-Meu Deus e meu rei! 

O Geraldo Bezerra de M enezes C) 
............ /" 



ARQUIPnLAGO E I NTEGRAÇÃO CULTURAL 

Geraldo Bezerra de Menezes • 

Verdadeiro desafio em busca de novaE opções à 
nossa cultura, a conferência ministrada por Vianna Moog, no 
Itamarati, em 1942, sob o título Interpretação da Literatura 
Brasileira, quando desenvolveu a controvertida tese do 
arquipélago cultural , expressão do uso de João Ribeiro, 
conforme Tristão de Ataíde, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
11-11 - 1977). 

O importante trabalho, divulgado em vários 
idiomas, provocou debates e justificados elogios. O de 
Tristão, por exemplo. Consoante o crítico, "esse sinal de 
variedade na interpretação ~a vida cultural brasileira tomou 
corpo num ensaio que marcará época na história do pensamento 
brasileiro". 

Não me dispenso a transcrever a síntese do 
persuasivo arrazoado que conduziu o autor de Bandeirantes e 
Pioneiros àquela proposição: 

"Um dia decepcionado de nossos métodos de 
interpretação da literatura brasileira, sobretudo do método 
unitário e cronológico que lhe era quase invariavelmente 
aplicado, em detrimento de altíssimas expressões de nossas 
culturas regionais, propus que se considerasse o Brasil não 
como um continente cultural, mas como um arquipélago com sete 
ilhas de cultura autônomas e diferenciadas: a Amazônia, o 
Nordeste, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul 
e a Metr6pole. Lá onde predominassem o mesmo clima, a mesma 
geografia, as mesmas formas de produção, os mesmos estilos de 
vida - lá encontrar-se-iam núcleos culturais homogêneos e 
diferenciados". >< 

E aduzia o reflexivo intérprete da sociedade 
brasileira: "Estava eu portanto com minhas ilhas bem definidas 
- geográfica, hist6rica, política, social e economicamente bem 
caracterizadas e podia situar os nossos escritores, 
sobretudo os grandes nomes da província que nossas histórias 
literárias injustamente relegavam para segundo plano, em suas 
respectivas regiões culturais". 

Sem embargo, a proposta não se revelou de todo 
abrangente, tanto que, após indicar Alcydes Maya, seu 
predecessor imediato na Casa de Machado de Assis, como "o 
representante típico do núcleo cultural rio-grandense", com 
vistas a Ruínas Vivas e Alma Bárbara, o idealizador do 
"Arquipélago", ele próprio, confessou a impossibilidade de 
confinar numa das ilhas o maranhense Aluísio de Azevedo, 
primeiro ocupante da cadeira. 

Há mais. Em nossos dias, mercê do incontido 
progresso dos meios de comunicação, com os jornais, rádios, 
cinemas e televisões, conquistando espaços e cobrindo o 
território nacional de um a outro extremo, a consciência 
cultural brasileira sofre impactos, opostos ao regionalismo e 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 ~ REGI AO 

aos efeitos das correntes migratórias. Sob essa ótica, nos 
últimos cinqüenta anos, alterou-se a fisionomia dos pampas e 
de outras regiões do Brasil. 

'o momento de falar, por estas linhas, à alma 
da gente bras i 1 e i r a, pri o ri tar iamen te aos pais de famí 1 ia, 
sobre um aspecto destrutivo da televisão, notoriamente 
marcante neste último decênio, por crescente, lamentável e 
intolerante desrespeito aos valores morais da nacionalidade. 
De norte a sul, enxovalha, através de programas demolidores, 
a respeitabilidade e a dignidade da família, o caráter e os 
sentimentos cristãos das novas gerações. Tudo isso, vale 
insistir, repugna ao País, fere os seus brios, a sua 
consciência moral e religiosa. Pois bem: olvidam4' eerP=i~s..., 

que até o Código Penal não perde de vista os que investem, 
textualmente, contra "o recato e o decoro da família" (art. 
201) . Desgraçadamente, a complacência ou a impass i bi 1 idade 
governamental refugiam-se num absurdo: atribuir a eliminação 
do mal ao próprio infrator ou transmudar em juiz o capitão da 
façanha. E tudo se processa às claras (que Estado de Direito 
é este?) no mais grave e mais triste atentado à reserva 
constitucional dos bons costumes. 

Fechado o parênteses, concluo por realçar a 
magnitude da contribuição de Vianna Moog, pelos ângulos novos 
que abriu ao problema cultural no distante 1942. Foi bem um 
minuano com o assobio de alerta, a varrer, não apenas "o 
tapete verde ou a ondulação das coxilhas rio-grandenses", e 
sim os nossos velhos quadros intelectuais. 
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CONCURSO DE LÓGICA 

-

E"~~ oiA_ ~ ~.A.Ah p~OJ';J ~ 
-------- -::=-:- ~==-

O artífice de Os Sertões submeteu-se a concurso, 
iniciado a 17 de maio de 1909, para professor de Lógica no Colégio 
Pedro li, então Colégio Nacional, com a vaga aberta pelo 
falecimento de Vicente de Souza. Competiu com o filósofo Antônio 
de Farias Brito, que, em 1906, editara o livro de-filosofia do direito 
A Verdade como Regra das Ações) A Filosofia como 
Atividade Permanente do Espírit (1895), A "losofta Moderna 
(1899);• Evolução e Relatividade 1905). Posteri ente, publicou 
Mundo Interior (1914). ~~ ~ 

c, '\'!;r -~ 
A X"omissão )Examinadora, constitu{da pelos 

professores Raja Gabaglia, Paulo de Frontin e Paula Lopes, com 
acerto, classificou em primeiro lugar Farias Brito; a seguir, Euclides 
da Cunha, em quem recaiu a nomeação. 

Regia a cadeira Escragnolle Dória, que fez aos 
discípulos a apresentação do novo lente. Dele, o informe: Euclides 
deu apenas dez aulas, de 21 de julho a 13 de agosto, ante-véspera de 
sua morte trágica. 

Conceito de Verdade e de Erro, 'íiiê" o ponto da ~ 
prova escrita. A revista Studia, da Congregação do Colégio, , 
estampou uma e outra, a de Euclides e a de Farias Brito~ 

~ -- 1 
Euryalo Casab~fessor de filosofia, Y 

submeteu-as a comentário crítico, do qual traslado este lance: 

"O autor dos Sertões não possuía aptidões especiais 
para o cultivo da especulação propriamente e essa aventura ·pouco 
representou na sua existência atribulada. Os seus conhecimentos de 
física e de matemática orientaram o seu trabalho para um caminho 
que a metafísica de Faria Brito jamais ousaria trilhar". Prossegue: 
"A filosofia matemática não constituiu o forte de Euclides da 



.... 

Cunha", que demonstrou "certa disposição do espírito para o 
dogmatismo racionalista". Ao passo que Farias Brito "impressiona 
pelo amor às idéias puras e dedicação ao ideal especulativo e 
recorria b tafisica em busca de que o orientassem" 'IP'( "~ ~ ~ 
f:~ · =~~&~~(~~~o6>~..,.,)~1 25<!r,fl:f!i4) ' 

A prova oral subordinou-se ao tema A Idéia do Ser, 
estranho à educação filosófica de Euclides. Conforme Artur Mota, 
levou-o à classificação em segundo lugar t ( ~ ~ ~ 1 ~f~, 
A'f2-1> ~· 23<J) ... 

No alentado ensaio Face oculta de Euclides da 
Cunha~8k ~:::de:il1Mife, 199)j,..,Miguel Reale entra no 
debate sobre o concurso da Lógica .. ~y?J - 0 mestre de 
Introdução à Filosofia (São Paulo, 1988) e outras grandes obras, 
sem embargo de reconhecer que Euclides da Cunha "não foi um 
filósofo" (págs. 18 e 19)J.ct "jamais pretendeu ser" (pág. 24), de 
proclamá-lo "escritor 1êduzido pela filosofia, nele prevalecendo o 
. valor literário" (pág. 17~~e afrrmru: que "a c~ência foi para Euclides 
o valor supremo" (pa 67), amda asstm, através de densa 

...... 
fundamentação, manifestou-se pela superioridade da prova do 
prosador flum~nse, reabrindo, com sua autoridade, os debates em 
torno do pleito . 

Na área filosófica, a formação do escritor de Os 
Sertões começara na Escola Militar. Discípulo de Benjamin 
Constant, registra Múcio Leão, Euclides e os colegas adolescentes 
"viviam lend.o Spencer, DJUWin, Haekel e, sobretudo, Comte" ( ~ 
~-~.J~b:~», ~k ~, <t-3-.1'138) • 

. ~Augusto Comte pomposo galardão: "o mais 
robusto pensador do século". Não obstante, fizesse o seguinte 
reparo, aludindo ao "impulso tonificador da filosofia 
contemporânea"! "esta, certo, não a vamos buscar nesse tão 
malsinado e incompreendido positivismo que aí está sem a 
influência que se lhe em resta~ 

u;novel, cristalizado na alma profundamente religiosa e 
incorruptível de Teixeira Mendes" /i>ítgt4~ 



- Surpreeende que, em carta de 20 de março de 1905, 
deste modo se expressasse a Alberto Rangel: "Tenho a crença 
largamente metafísica de que a nossa vida é sempre garantida por 
um ideal, uma aspiração superior a realizar-se". Ao fazer a 

__ · revelação, estava em Manaus, de partida paraf to Puros. 

1; s-z.. 

Com a morte de Euclides, apoiada em parecer de 
Sílvio Romero sobre os trabalhos de Farias Brito, a congregação do 
Colégio Pedro ll, pronunciou-se por seu provimento no cargo~ de 
lente de Lógica. q... 

Devotado a tais estudos, o pensador sergipano, 
carregado de serviços à cultura brasileira, já escrevera, por esse 

tempo, A Filosofia no Brasil, O Evolucionismo e- o Positivismo no 
Brasil, Ensaio de Filosofia do Direito. No trabalho apresentado à 
Congregação, procedeu à sumaríssima síntese histórica das 
publicações de caráter fllosófico no paísP(ublinhou os títulos do 
autor de A Finalidade do Mundo. Em seu parecer, a contribuição de 
Farias Brito é "considerável" 1,; "a de maior fôlego publicada entre 
nós". De sua leitura, adiciona Sílvio Romero, "resultam dois fat~ 
inegáveis: a cap~-~~~9~ _filosófica de nosso patrício, quero dizer, - o 
aprumo com q~is complicadas idéias e concepções dos 
pensadores e o conhecimento que de todas revela". Louva-lhe a 
parte crítica e exemplifica: "As páginas consagradas especialmente 
a Kant, Mill e Spencer são feitas por mão de mestre" I# { fb,yt~ 
J.Av~~~ -.J-, v)~) Aq,o, ~f -1~ 5y. 

- x-
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convenções coletivas e outros meios. Por fim, acrescente-se a proclamação de normas 

especiais de proteção ao trabalho feminino e à maternidade. 

Ninguém ousará obscurecer os reflexos sociais e espirituais do trabalho 

feminino extrafamiliar. Estejamos a postos sobre o tema, estudando-o, investigando-o, 

com seriedade, espírito voltado para o valor pessoal da mulher e sua missão como esposa e 

mãe, que dela exige as virtudes de coração e do espírito. O tema está vinculado à formação 

cristã das gerações que surgem. 

De João XXII o ensinamento: "Quanto às mulheres seja-lhes facultado 

trabalhar em condições adequadas às suas necessidades e deveres de esposa e mãe"(Pacen 

in terris). 



evangélico: "Não separe o homem aquilo que Deus uniu". Fundamento da estabilidade da 

família, o vínculo matrimonial impõe aos cônjuges tanto a vida em comum, como os 

deveres recíprocos de respeito, assistência e fidelidade, bem assim o de criação e educação 

da prole. "O valor e a prosperidade de um povo - afirma Pio XII - residem, não na ação 

irrefletida da multidão confusa, mas na organização respeitável do pai, sob a vigilância e 

previdência materna, a união íntima e confiante dos ftlhos" (mensagem radiofônica às 

famílias francesas, de 17 de junho de 1945). 

A exata compreensão do problema exigia salientássemos essas noções básicas 

acerca do matrimônio e da família. 

Em geral, a mulher é impelida à atividade fora do lar - que é o seu reino de 

afeto, abnegação e pureza - por exigências de ordem econômica, resultantes da 

insuficiência de remuneração do marido para a manutenção dos gastos domésticos, 

inclusive instrução dos filhos. Mas, a estafante atividade profissional prejudica a visão dos 

valores espirituais, sacrifica a mulher e, não raro, a incompatibiliza com a sua condição, 

fundamental à sua natureza, de esposa e mãe. 

A presença da mulher na casa, que se traduz em assist6encia, cuidados, ternura, 

influi, decisivamente, na paz e felicidade da família. É do maior alcance para a formação e 

desenvolvimento da personalidade dos ftlhos, que não podem prescindir da educação 

materna. Situação que os esposos reconhecem, com amargura, indo ao extremo de invocá

la como argumento contra a natalidade ou para eliminação da prole. 

Compreenda-se que importa é consolidar e não desagregar a família. É a 

salvaguarda, e não exterrrúnio do lar. É a defesa, e não a coletivação da vida doméstica. 

Os problemas resultantes dessa dupla atividade causam apreensão, tanto que s~ 

multiplicam esforços para minorá-los e resolvê-los, inclusive com a melhor adaptação da 

vida econômica ao trabalho feminino. 

Examina-se, por exemplo, a solução parcial, com o trabalho feminino à meia 

jornada ou tempo limitado. Conquanto de grande alcance, não está isenta de escolhos, 

tendo em conta a possibilidade de redução de ganho. 

Medidas inúmeras tem sido tomadas, por me10 de ampla legislação social. 

Sejam exemplos: a possibilidade de aquisição de casas e apartamentos, dotados de higiene e 

relativo conforto; a luta contra a elevação do nível de vida, tentando-se, ao menos, 

remediar-lhes as conseqüências, com a instituição do salário mínimo individual ou familiar, 

não como os nossos antentários à Justiça Social, aumentos periódicos, através de 



. 
Dignidade Pessoal Trabalho da Mulher 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Não é esta a oportunidade para fixar a posição da mulher no mundo antigo, 

objeto da propriedade, maxime no Oriente, a flm de melhor distinguir o que representou o 

advento do Cristianismo em prol de sua elevação e dignidade. O Divino Mestre pregou a 

igualdade substancial entre homens e mulheres, reconhecendo-lhes os mesmos direitos e 

deveres fundamentais do ser humano. As páginas evangélicas são riquíssimas sobre o tema. 

Dizemos tudo, ou tudo resumimos, ressaltando que, historicamente, o Cristianismo 

alvoreceu no seio de Maria Imaculada - o prefácio da Redenção, o primeiro ofertório à 

união divina e restauradora da natureza humana. Que as mulheres tomem a virgem 

Santíssima por modelo e exemplo! 

Também não nos move o propósito de assinalar o que representou, para a 

conquista dos direitos civis da mulher, o Direito Romano, a partir do Cristianismo. 

O que nos incube é fL"<ar aspectos da situação da mulher em nossos dias, 

atentos à realidade dos fatos e aos ensinamentos da doutrina cristã. Sua posição, antes da 

chamada revolução industrial, era diversa da época moderna. Orientava-se exclusivamente 

para o lar, para as tarefas domésticas, como filha, esposa e mãe. Alteraram-se as condições 

econômico-sociais, impondo-se-lhes atividade profissional ou extrafarniliar. Diga-se, com 

Pio XII, que "este novo gênero de vida não é um mal em s~ mas, ordinariamente, não está 

isen~o de perigos: para as mulheres, pela "miragem aliciadora da independência de toda 

sujeição; para o matrimônio, que passou a ser rejeitado por muitas "como uma cadeia"; 

para o povo, "que sempre recebeu força, incremento e honra da família, sã e virtuosa" 

(Alocução de 24 de abril de 1943). 

Por amor, à base da renúncia ou, para dizer tudo, em doação reciproca, unem

se os esposos pelo sacramento do matrimônio, visando não só a realização em comum, do 

seu destino, mas à procriação dos filhos. Aí temos a dignidade do casamento, comparado à 

união entre Cristo e sua igreja, Esposa do verbo. As notas características e, ao mesmo 

tempo, os alicerces do matrimônio cristão, cumpre buscá-los na unidade assente no 

preceito divino: "Serão dois num só corpo", e na indissolubilidade, expressa no texto 
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. O dignissimo pres i en~e d~ Asa. ~om . o velho ~~/ 
a11igo Moacyr Moreira Lei .e , velho~, llas s~m velhice 
diu-~e ~a resen~asse D. A. d& A.~. Júnior t9§ii'a~•
enseJo do lançam~=m uO do seu novo l ivro ''ú Coração do n _ 
m D " A t · · bA · " nO .em ~us ~ ce . e1 a 1nc~ cnc1a, ~~ Pecum rí-la. v • 
. ~t0n1o nao c *rece de ar ~nação , maxime •a capital flu
minense. 

--·. . . . _._. . O seu zêlo pas
toral, que é uma chama divina, não comporta limitações, bem o 
sabem os que lhe conhecem a vida, marcada por grandes empreen
dimentos, desde Vigário em Guaratinguetá, ou, na plenitude do 
sacerdócio, como Bispo de Montes Claros, Arcebispo Metropolitano 
de Recife e Olinda, atualmente de Niterói. Em sua atividade, ple-
na de lutas e vicissitudes, um ideal o domina, sem desfalecimen-
to: a glorificação de Deus, a continuação da obra de Jesus Cris- ~ 
to, através da Ecclesia Una, Espôsa do Verbo. ~ ~ 

IV~ 1. ~~ ~-~.JZ__~"-'~ 
~ ~ ·---~ !2 ...,._ 

~ . I -
) 

...... 



"Na alentada monografia sôbre "A Doutrina de Freud", em 
terceira edição, V. Excia. Revma. não se perde em crítica estéril. 
Frisa-lhe "o grande valor" e "as grandes lacunas". Repete Maritain,. 
para quem Freud "foi admirável em muitas coisas". No entanto, 
com que veemência fixa o aspecto negativo da teoria. Rejeitando
lhe os erros, dissipa os devaneios de um desalentador "pan-sexua-

ª"~~s~~~ 
Na análise psicológica, há aspectos, embora chocantes, que 

não ~ suprimidos. Ainda assim, não é sob conjecturas 
desconexas, ia dizendo diabólicas, ou com enigmas impenetráveis; 
não é projetando, à fôrça, em todos os quadros da vida, um fun
do inconsciente de lascividade e de lama; não é arquitetando um 
automatismo psíquico-sexual, inverossímil, deprimente, que se che
ga a explicações definitivas no estudo de caracteres, temperamen
tos, disposições, lutas e feitos, para que se desvende ou retrate 
a personalidade humana. 

Tenho em mãos o livro do Pe. Cantera "Jesus Cristo e os 
Filósofos", traduzido e apresentado por D. Antônio. Confessa o 
tradutor que seria capaz de assiná-lo como a expressão viva da 
obra que, nos sonhos de sua mocidade, desejava escrever sôbre 
a beleza divina do Mestre. 

Ouvi esta síntese lapidar que a pena do nosso Arcebispo de
buxou acêrca das idéias triunfantes na centúria passada: "Renan 
é todo o século XIX, reflorindo na figura pálida de Jesus despoja
do do halo divino. Século de orgulho descomedido. Spencer procura 
sujeitar a evolução humana às fôrças rígidas da natureza mate
rial ; Fourier cria o homem do progresso indefinido; as evocações 
do angelismo ressurgem em Rousseau; Marx arquiteta o seu es
truturalismo econômico; Hegel, confundindo o homem e Deus, 
aperta todos os fatos dentro das fôrças de sua dialética; Comte 
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\"17a-
v deseja apagar, com a esponja do positivismo, o sobrenatural e a 

metafísica". 

A conseqüência aí está, no JUIZO do tradutor emérito: o sé
culo XX "nasceu atormentado" pela necessidade de Deus e recupe
ração dos homens. 

Do mesmo teor, de resistência ao êrro, o seu penetrante e 
erudito ensaio "Filosofia da Liberoade" (Ed. Vozes, 2• ed.). E' li
vro de pensador vigoroso. Na agitação incolor da massa, pondera, 
"pretende-se reduzir o )lomem à categoria do simples autômato, 
negando-lhe o verdadeiro valor, aniquilando-lhe a personalidade". 
Na concepção do homem, está a fonte da liberdade: "ubi spiritus, 
ibi" libertas". Define-a como constituída, essencialmente, da "conju
gação da inteligência e da vontade": "pelo domínio de nossa en
tidade moral, pela projeção geral de nossa vontade, é que somos 
realmente livres". 

~. Exc:io. Revliia. reproduz a SC:fltença se N.onsahré· "Supri-
mi e Hvr8 arbítrig, e tbldo se tornará inexplicável, ridícnlo, adias~ 
n~ prática 6os povos". Repete lhe e apóstrofe: "Que me im
pgrtaffi OS gêiiÍOS, OS het Óis, OS bellfeilot C:S de hUFRsniàade, os._ 
~tos, se o qtJe pretiearaffi não foi effi oirtude cla liberdaàe;--m 
da fleeessidade fatal'?' '-

A ânsia de pregar e difundir a verdade, de "convencer os ho
mens" (2 Cor 5,5-11) e atraí -los aos caminhos do Senhor, impeliu 
D. Antônio a escritos polêmicos, como os que ensejaram a pu
blicação, padre ainda, de "Evolução e Espiritismo Estudo Filo
sófico-Científico". 

Consagrou "Ciência e Fé", resumo de discursos e conferên
cias, à "mocidade estudiosa de nossas escolas", restringindo-se, 
como afirma no prefácio, à "essência do problema e sua solução". 
Vale a pena ler estas lições de mestre sôbre o velho preconcei
to - velho de muitos séculos, empobrecido e apodrecido - em 
que reincidem tantos espíritos subjugados à pseudociência. 

Em "Catpital e Trabalho", alvitra ou analisa medidas que lhes 
assegure o equilíbrio e a união. Investe contra leis e doutrinas inap
tas a uma época e a uma sociedade batidas, rudemente, pelos dra
mas humanos da civilização industrial. O que se impunha, e im
põe, é a valorização do trabalho, com suas conseqüências práticas, 
e, ao próprio tempo, a garantia e o estímulo à livre iniciativa. 
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Acordes com os ens inamentos contidos na Rerum Novarum, 
na Quadragesimo Ano, nas Mensagens do Natal de Pio XII, na 
Mater et Magistra, e tantos outros documentos pontifícios, batem
se os defensores da doutrina social católica por um Direito do 
Trabalho que assegure aos que labutam garantias legítimas, reaiS\ 
irrenunciáveis. Não concebem êsse Direito, que está alicerçado no 
respeito à pessoa do trabalhador, construído, ou antes, destruído, 
sob os escombros da liberdade humana! 

Num esfôrço sem tréguas, D. Antônio descobre tempo para 
escrever "No Limiar do Casamento" (Editôra Vozes, 3'-' ed.), magní
fica súmula dedicada aos jovens ansiosos pela construção de um lar. 

Na delicadeza do amor cristão e sacerdotal, em estilo acessí
vel, atraente, lúcido, publica "Almas de criança", no qual não in
sere histórias "arquitetadas ou sonhadas", mas traduz e registra 
tudo o que o surpreendeu de generosidade, de abnegação, de re
núncia, de heroísmo, de nobreza, se quiserdes, de bom, de terno, 
de puro na alma delicada e irrequieta de uma criança. Tem-se 
a impressão de que assumiu a mesma atitude humilde de Francis 
Thompson, conhecido poeta inglês, autor de "Hound of Heave.n", 
que, após suplicar o auxílio dos santos, rogou à Rainha dos Céus: 

"E por fim , e acima de todos, ó Virgem Maria , 
Se de tua alva pureza 
Algum proveito pode êste livro tirar, 
Cobre de lírios cada pensamento!" 

Em 1964, publica "Breviário de Maria", páginas de gratidão 
e amor. "Tudo em nossa vida, - confessa no prefácio - dependeu 
da misericórdia e do carinho maternal de Nossa Senhora" . 

Do livro, retivemos o traço essencial, ou seja, os conceitos 
sôbre a Santíssima Virgem e a maternidade divina - ecce myste
rium dico, na frase de São Paulo: ·'Ela se associa a Deus no so
berano mistério da Encarnação e da Redenção. Sem Deus, Cristo 
seria apenas homem. Sem Maria, Cristo seria sómente Deus. E o 
céu e a terra permaneceriam separados por um abismo insondável". 

idéia central da enc 
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~ 
Nãe é Q.U~ o pronunciamento de Martins de Oliveira: "Ora-

dor de largos e poderosos recursos, humanista completo, sociólo
go, filósofo, cientista, D. Antônio de Almeida Morais Júnior é 
um dos luminares da Igreja Católica e uma das culturas brasilei
ras. Não há tema que, em suas mãos, se apresente lacunoso. En
tre os muitos dotes dêste brilhante espírito, repita-se, o fundamen
tal, é o de orador, dos maiores de nosso tempo. Dicção perfeita, 
voz de timbre poderoso, admirável presença na tribuna, fluente, 
erudito, perfeito no jôgo de metáforas, imagens previstas, comple
to domínio de si próprio, não raro atinge o sublime em perorações 
magníficas" ("História da Literatura Mineira", p. 256) . 
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Ninguém anuncia com auten · idade a Boa Nova, se o in
terior não estiver forrado de Cristo. Os que fogem ao olhar de 
Deus, os que não estão na Graça, caem no artificialismo, defor
mam a mensagem, falsificam a Palavra, conspurcam a missão. 
Quanto muito, lembrariam aquêles hipócritas, aos quais se re
fere São Mateus, "que gostam de orar em pé na sinagoga, a 
fim de serem vistos pelos homens" (Mt 6,5-6). 

Não importa ao pregador o juízo, a incompreensão, o murmú
rio dos homens. Está na primeira Epístola aos Coríntios: "Amal
diçoam-nos, e bendizemos; perseguem-nos, e suportamos". 

Uma coisa é certa: sem luta, o Apóstolo não dá o testemu
nho .de Cristo, não exerce o ministério da palavra, não promove 
a invasão do bem, não conquista os corações, nem os converte, 
não consegue, em suma, a união das almas a Deus; sem luta 
interior, que se traduz nas provações ou combates espirituais, e 
sem luta exterior, que se reflete na resistência ao êrro e ao pe
cado, sob as formas as mais diversas: cisma, heresia, superstição, 
idolatria, mito, despotismo, malicia, orgulho, corrupção, con~ 

cupiscência. 
Que êxito pode ter, na prédica da Verdade, uma inteligência 

que se desgarre do sobrenatural, que não se aqueça ou ilumine 
no amor trinitário, vale dizer, que não conte com o poder de 
Deus, que não se prenda à Cruz de Cristo, que não mergulhe nas 
profundezas do Espírito Santo? Reportamo-nos a São Paulo: "Nos
sa pregação do Evangelho não vos foi feita somente em palavra, 
mas no poder do Espírito Santo" (1 Tes 1,5). 1 

~ - ..~~.-~ 
Não precisamos dizer mais: Õli ' • 

Feixados 11este lioro, são Ek entico Servidor da Palavra 

~~~· 
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