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Repercussão no estrangeiro 

de "HOMENS E IDgi.AS .t. LUZ DA FÉ" 

Está definitivamente consagrado e já se incorporou ao nosso 

patrimÔnio cultural o livro 11Homens e Idéias à Luz da Fé", de Gera,l 

do Bezerra de Henezes. A segunda edição foi saudada, com aplausos , 

por altos dignatários da Igreja, no Brasil e no estrangeiro . 

O Cardeal Dom Fernando Cento, Núncio ApostÓlico em Portugal , 

aponta o autor como "pessoa de sÓlida cultura e catÓlico que vive in

tensamente o seu Credo". Felicita-o, 11 muito vivamente, fazendo votos 

para que sua pena continue a servir extremamente a causa da Igreja, 

com sentido apostÓlico e finalidade apologética". 

O Arcebispo de Santa Fé , Argentina, Dom F. Nicolás Fasolino, 

afirma que "Homens e Idéias", de Geraldo Bezerra, "vem confirmar os 

altos dotes de sua inteligência , e exteriorizar o fundo espÍrito cris

tão que o anima". O entusiasmo do Reitor da Universidade CatÓlica da 

Argentina , Monsenhor Otávio N. Derisi, está expresso neste depoimento: 

11E1 .Realmente alentador ver como um homem leigo soube discernir com ta.n 

ta lumínosidade e com tanta coragem ·os homens e as correntes atuais do 

pensamento à luz de nossa Fé". E arremata: ttMeu melhor desejo é ver di 
N ~ 

fundida tao importante obra para bem das inteligencias , das almas e 

dos povos". 

Da EspruL~a, o Arcebispo de Saragoza, Dom Casimiro , louva o au

tor "por sua valiosa cooperação à criação e difusão do pensamento ca

tÓlico entre os homens 11 • Dom Daniel Norente, Bispo de Segovia , ponde

ra: 11~ um livro muito prático contra os erros de nosso tempo e contra 

os enganos do marxismo. Por outro lado, com a doutrina a exemplos, es

timula os discípulos de Cristo em seu labor apostólico". 

SegQ~do o Padre. João B. Janssens, S.J ., Geral da Companhia de 

Jesus, "Homens e Idéias" é obra "que nos mostra os aspectos positivos 

do catolicismo brasileiro". O Reitor Mor da Congregação Salesiana , Pa

dre Renato Ziggiotti , S .D.B ., declara que "os assuntos tratados na se-
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gunda edição de "Homens e Idéias à Luz da Fé" interessam não só ao 

Brasil, mas a todos pelo debate das idéias e pela defesa dos princí

pios cristãos". 

No estrangeiro, não foram apenas essas figuras representati

vas do mundo eclesiástico que elogiaram o Último livro de Geraldo Be

zerra de Menezes, Ínclito representante do Brasil no Primeiro Con

gresso Mundial de Apostolado dos Leigos, realizado na Cidade Eterna, 

em 1951. O Secretariado Permanente dos Congressos Internacionais pelo 
A 

Apostolado dos Leigos, com sede em Roma, fez-lhe chegar "as mais vi-

vas felicitações por sua profunda e interessante obra". Um dos lÍde

res catÓlicos de Espanha, José t·1anuel Nunes Lagos, traduz o desejo de 

"uma grande difusão de "Homens e Idéias à Luz da Fé", para ilustração 

das conciências, honra do autor e das Congregações t-iarianas" . 

Eminentes juristas, intelectuais e mestres universitários da 

Europa e da América latina realçaram, com expressões inequívocas, não 

só o brilho destas páginas, mas sua contribuição para a divulgação do 

pensamento catÓlico. 

O Professor Carlo Lega, da Universidade de Ferrara, acentua 

que Geraldo Bezerra de Menezes , em "Homens e Idéias à Luz da Fé 11 , co

mo na obra precedente "Doutrina Social e Direito do Trabalho", "trou

xe notável contribuição pessoal ao pensamento social cristão" e congr_g 

tula-se, vivamente, com o autor "por esta sua contínua e perspícua a

tividade cientÍfica no campo catÓlico e jur:Ídico". 

Tratando de 11 Uomini e idee alla luce della fede", escreve o 

Professor Riccardo Richard, da Universidade de Pavia, Itália: "Desta-· 

co a riqueza da matéria selecionada, os traços incisivos dos perfis e 

a fÔrça descritiva do estilo". 

Jean Rivero, Professor da Faculdade de Direito de Paris, mani

festando-se "em plena comunhão de Fé" com o autor, confessa que "apre

ciou, vivamente, a elevação do pensamento e o profundo sentimento cris

tão que animam o seu belo livro", e cumprimenta-o "por esta sua contri

buição ao conhecimento do pensamento catÓlico". 
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No jornal "Vers 1 1Avenir 11 , Namur (Bélgica), de 6 de janeiro 

de 1959, Jules-Louis Tellier faz a apreciação de "Hommes et Idées ~ 

la Lumiere de la Foi11 , de Geraldo Bezerra - "belo trabalho , ónde o 

ideal cristão de sua vida é exposto , onde numerosas e eminentes per

sonalidades , sob o mesmo ideal, são biografadas · com fervor'' . 11 0s que 
, ,.. . ,.. A 

conhecem a l~gua de Camoes, prossegue o articulista , lerao este li-

vro , estimulados, quando o autor examina os princÍ pios diretores da 

Ação CatÓlica , quando nos inicia na doutrina social de Pio XII , quan

do ataca com virulência o comunismo destruidor" . Conclui , aconselhan

do que se "meditem estas páginas de um grande comentador da doutrina 

social da Igreja , cuja audiência merece ser universal" . 

Na América latina tem repercutido , favoràvelmente , o livro de 

Geraldo Bezerra de Menezes. 

SÔbre a primeira edição , escrevera Ricardo Sáenz Hayes , da A

cademia Argentina de Letras: "Ainda que pequeno pelo número de páginas , 

é grande pela luz da Fé que nelas resplandece . Revela , ao mesmo tempo , 

um espírito sutil e profundo , um escritor elegante e erudito , um elo

qüente defensor da moral cristã nestes tempos tão obscuros e descon-

certantes~ 

~é Gonzalez Galé, Professor da Universidade de Buenos Aires , 

assim traduz sua admiração por "Homens e Idéias 11 : ''Belo livro, que se 
A , ,.. _, 

le "de un tiron11 , com crescente prazer e proveito ; sao tantas, tao pro-

fundas as verdades que expressai São tantas e tão expressivas belezas 

que contém! Seria necessário poder concorrer com o autor em sabedoria 

e harmonia de estilo para intentar um juÍzo sumário" . O tratadista ar

gentino, Juan Pozzo, refere-se ao autor, enaltecendo-lhe "o reto cri

tério , a profunda cultura e as idéias lÍmpidas e claras" . Sublinha 
, - A que , nesta sua ultima obra, 11 tao elevada e preponderante , reflete ele 

uma posição espiritual de que muito necessita o mtmdo de hoje" . 

Eis o juÍzo do Professor Hoisés Poblete Troncoso, da Universi

dade do Chile , sÔbre a obra de Geraldo Bezerra: 11magnÍfica demonstra

ção de sua grande capacidade e profundos conhecimentos , já comprovados 
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em importantes obras suas; reafirma uma vez mais o profundo conteúdo 

espiritual de seu fecundo labor como Magistrado e eminente jurista e 

mestre". Da mesma Universidade, o Professor Francisco Walker Linares 

admira, através destas páginas , "pletóricas de idéias profundas e de 

temas da atualidade, o acendrado espírito cristão que anima o notável 

escritor, pensador e sociÓlogo brasileiro". 

O Professor Luis P. Frescura, da Universidade Nacional de As-
H H ~ 

sunçao, no Paraguai, escreve que "a nova ediçao deste interessante li-

vro "Hombres e Ideas a\J-a luz de la Fe" pÕe em relêvo o alto espírito 

e a formação doutrinária catÓlica bem cimentada do autor, ao desenvol

ver os diversos temas abordados de modo preclaro e convincente. E não 

só isto, senão também, sua valia e atualidade palpitante, pois, pro

clama com valentia que a solução verdadeira dos problemas sociais há 

de buscar-se dentro da doutrina social cristã, cujos princÍpios e pos

tulados, nos guiarão, qual estrela polar, a rumos mais seguros de com-
~ 

preensao espiritual". 
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do Bézerl'a de Mlneaea. A se~ edição :foi MU(lada, COil aplau.aoa, 

por altoa d1gnatÚ'1oa da IpeJa, no Braa11 • no aatranp1ro. 

O Cardeal DOa FerJ,WJdo Cento, 1B&tc1o Apost&llco •• Portqal, 

aponta o autor como "pesaoa da aóllda cultura e cat6Uco que Ylve in

tenaament. o seu Credo''• Fel1o1ta-o, "muito nvamente, fazendo 'ftt'toa 

para que sua pena continue a lierV1I' extruamente a causa da Ipe3at 

com sentido apoat~lico e t1nal1dadé ap0lo,lt1oa". 

O lPcebiapq de anta Fé t Argentina, Dom F. lficol.Ú Pa.aollno, 

attr. que "IIDDI • Xdily", ae Gvaldo .lezerra, "YeJD coatiniU cs 

altoa dotes de sua 1nteligêno1a, e exteriorizar o fUndo espfr1to arta

tão que o anima • O entuaiumo do Reitor da Un1nra1d&de Catmoa 4a 

Argentina, Monae.Qhor. othto N. o.r1a1, est& ~asso neste de:pot..Atos 

"' •almente alentador Yell como um hoiD8m leigo soube discernir 0011 t..D 

"ta luminosidade • coa tanta ocrqa oa hol8n11 • u correntaa at\1ala do 

pensamento à lu& 4e noaaa Fétt. E arremata& "Meu •l.hor deaejo ' v• 4J. 

tunc!ida tão im~tante obra para bem du 1nteu,ênciaa, claa alua a 

doa povos". 

Da Es~, o Arcebispo de su-acoaa, DoU c .. imro, loUYa o aa

tor "por sua valiosa cooperaoão à or1açio • aitusão do ~ua•nto oa

tcS11co entre oa hoaena". Dom D&Eliel Norente, B1apcp de S.covla, poade

rar •li um 11'ft'O Dlito pr't1oo contra CNJ erroa ~. noa.o MIIPO • oonV& 

oa :enganos do marxu110. Por outro lado, com a doutrina e~~ ea

timula oa d1acípuloa de Crlato •• M\l labor aJJQStólico". . . 
Begundo o .P ..... .-roão B. Jau•ena, 8.J. 1 Oêl'al 4a Coapilnbla ele 

Jeaua, "IP'"D' • IAf'M" 'obra "que Do. .. v. .... ,..toa poe1UYOa 

do oatollata. 'braailJtin•. O •1toir Jllllt c1a COIIIftl- k1Mtaaá1 Pa

dl'e Beftato Z1cc1ott1, s.D..B., leala'a que ... -UI'ltOa V.\84• • .... 
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- ' \ , .. _I gun.da ediçao de ~DI 1 I4 ''I a Lvz da IJ" interessam nao ao ao 

Brasil, maa a toãoa pelo debate das idéias e ~la defesa dos princí

pios criat·os". 

lo estrangeiro, não toJ.-ara apenas essas :figuras rap.resentat1-

•a• do !mlndo eeleaitÚitico que el.Og1araza o l1ltiílo livro de Geraldo Be

zerra de Y•ne:es, ínclito representante do Brasil no Primeiro Con

peaso Hu.n.dial de Apostolado doa Leigos, realizado na Cidàcle Eterna, 

em 1951. o Séoretarl&do Per~~~anente dOI Congregsos lnternac1onà1a pelo 

postolado doa Leigos, com sede em Roma, rêz-lhe ehe~ .... mau Yi

't'aa felicitações por sua proftmda e interessante obra". Um doa lÍde

res oatc511coe de Bapaóha, Joaé Manuel Nunes Lar;oa. tracJu o dese~o de 
- # ' , l • "uma grande d!fusao da 11Ipmas. 9 I~lstiU a L)1A QA Fe•• 1 para :t.: watraçao 

daa conctências 0 honra do autor e das Congregações Marianas". 

Eminentes juristas, intelectuais e mestres un1wrs1tv1oa 4& 

Europa e da A.fr:tca liltL'l& :realçaram, coa expressões 1nequ!vocas, não 
só o brilho destaa páginas, mas sua. contl'ihu1~ ~a a d1VUlgagão do 

~nsamento cat~lico. 

O h-ofessor Carl.o Lega, da Universidade de Ferrara, acentua 

que Geraldo .Bezerra de Manezea, •• "Homu • Díiy À Lua da 8''• oo

mo .aa obra precedente ~Qlltl3Df ;ioç\11 • P1ro»o dp traàflmu, •trou

a notável contribuição pessoal ao pensamento social cristão" • ~ 

tula-se, v1vamanté, com o autor 1tpor esta sua cont!nu. 8 perapíeua a
t1v14a4e cientitica no eam~ oat&11co e jur!dieon. 

lac!reYI O 

Professor 1l1~eudo Bichaf'd, 4a UniveJ~s14a4e 4e Pana, Itália• ttDena
co a 'riqueza da mati!Crta Mleclonada, oe t.raçoa 1nc1a1vos doa partia e 

a rorça cleacr1t1Ya 4o eet11011 • 

J'ean ll1vvo, P.rotessor da Pãaulda4e ele Dlnito de Pal'la, mant

teatando-H •em plena ooJIDUibão de Pé" COil o autor 1 COilteaaa que "apre

cio~, v1vamen\t1 a eleYaçM do pena~\o e o ).:I'Otundo .. nt1lillimto orü

\ão que aD1•• o MU belo U.wo", • OQillrlmalda-o "por eata .ua ooav1-

W1çio ao oODhaos..D\o do peu...ato oat&uoo•. 
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lo lo&-nal ~ l.'Ax•n'r", Raaur (Béle1~, de' de ~--tro 

de 1959, J'ules--L0111a ~ellie.r raz a a~eo1açio ele "fgns• tt J4Me à 
11 L'a'ire ~· v PpJ•, 4• GValdo haena- "belo trabalho, onde o 

1élea1 crlatão de aua ~1da é ~to, Ollde ma.,.oaaa e •ili.Mnte• ~

aonalidadea, aob o ...., 14aa1, eão b1~atadu OOil f'erYDr". "0. q'.:&e 

conhecem a llnna a. camões, prossegue o u-t1CUJ.1sta, lerão este li

vro, eatimUladoa, ._.,.nito o autor exalll1na oa :pl'ino!p1oa ~1Jtetore1 da 

Açio ea\&llca, quando noa 1n1o1a :na dolitrinà social de Pio XII, quan

do ataca com Yirulêr1c1a o coiiWlümo destruidor" . Conclui, aconaelhall

do que ae "•d1tea estas pqinu de u. crande co•nta401' da cloutnDa 

Geralclo .. aura de MeMzea. 

BÔbl"e a pr1!181ra .atgão, escrwera R1cardo Henz H.,..a, da i

oadetnia Argentina de ~tru t "Ainda que pequeno pelo nth.ero de pq!naa, 
I grande pela 1~ da Pé que Delaa resplàftdeoe. Rnel.a, •o •a. t-.po, 

U1D eap!rito autU • w•fwldo, ua e.arltor elecante • erudi,o, ua elo

qléllte defensor da moral crútã IWStea tempos tão obseuroa e de~ 

aertantes". 

J.oaé Gon.zalez Gal.f, Professor da Univ.raid..Se c!e BuMol At:Ns, 

assim traauz sua admira~ão por ''HoMA• • I4fta•": "Belo livro, que ae 
~ ~ - . le "AI 1Ul tiren", com crescente praur • tronitot .., tanta, tao pro-

tundas u verdade• que expressai são td~ e tão ~••1•• ~
que contlmt Seria necessário P<K.ter eonoorr• com o autor .. •bec1~1a 

e harmonia de estilo puta intentar wa ~u!.zo . 8'WIIÚ'lo" . O tratlldlata .r-. 

cantina, Juan Posao, retere-ae ao autor, enal:Maendo-~ •o reto or1-

tbio, a }rOtunda cultwa • d 1441aa tf~a~Mu • al.aru". Sublinha 
~~ - . que, ne•ta aua w.tiiDa obra, "ti.o elftllllla e preponderante, retle\é ele 

u.a PH19ão •plr1tual de que .ad.u ••••lta o 2WJ4o 4e bo~e• . 

•1• o :jdu 4o Pl-ote..- Mo1Ma POblete lroMOaO, da Un1ftN!

da4e elo Cldlet .a... a ôbra de GeralcJO Be..rrae •mesn;(floa clerattaaVa• 

~'·-·---\ 
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em 1Juportantes obraa euaaJ reafiftla wa vez Gaie o pr.otundo conte&so 

espiritual de seu fecundo lâbor como ~1strado e eminente 3ur1ata • 

••tre". Da ••• Un1'Yers1dade, o Professor Praneiaco Walker Liiiarea 

admira, através destas pqina.s, ttpletór1oas de idéias profundas e de 

'•maa da atualidade, o acendrado eap!rito cristão que anima o no"Yel 

eaCl"itor, pensador e socicSloso brasUe!ro". 

O Professor LUis P. J'ileacnra, da Un1Y~a14â4e !Nacional de Aa

aunção• no Para~it e8creve qu,e "a noTa -edição dêste lnte.reaaante 11-

vro "llrwbrM • 141M ~· 1y do la Pa" JJõ.4f u relêvo o uto eap!r1to 

e a ror mação doutrlnhia cat&lica bell ei~~~entada do autor • ao déaem"Dl• 

wr. os d1Yersos temas abordados de modo preclaro e conv,.ncente. I não 

.~ isto, senão também, sua valia e atualidade palpitante, poia, pro

clama com ~lent1a que a solugáo Yerdadeira dos problemas sociaia há 
de buacar-se dentro da doutrlila soaial cr1atã1 cujos prine!p1os e poa

tulados, nos gu!ario, qual e a~ la polar • a rWIOa mala segwtos de oo ... 

preensão espiritual". 
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Opin10es de 

t ' ALCEU !MOROSO LIMA (TRISTlO DE ATAlDE)a 
Alecra!me sobremaneira ver checar l terceira ediçlo, nua · 

meio em que jA nlo ~ r!cil publicar primeira ediçlo de li• 
Yros graves e altamente ben~ticos como lssel JJJa sua obra 
tio merecidamente louvada atf mesmo pela ma s alta autorida
de espiritual do mundo. 

Alegra-me tamb6a ver que o autor, que tanto herdou de pai, 
soube honrar e enriquecer o patrim&nio moral e intelectual 
recebido. 

Renovo os louvores por seu vi torioao livro 11H011ens .J Idfias } w .à FA", obra de tio alta inspiraçlo e de tio secura: dou
trina soclãJ.n. 

. 
Dr. ADRO!LPO ME§QUITA ~ COSTA, ex-Ministro da Justiçaa 

H4 uns quinze dias, na reunilo semanal da Concrecaçlo Ha· 
riana, da qual sou atualmente o Preteiro, tive oportunidade 
de mostrar e propacar o belo livro "Ho!l!ns .1 Idéias 1 w 
g fi", j4 em terceira ediçlo, e o Revmo. Pe. Morsch, o Di· 
retor, por sua ves, se encarrecou de o recomendar e de res
saltar a pessoa do autor. 

Continue Geraldo Bezerra nessa trilha, pois publicar li• 
vros, como os seus, 6 fazer afostolado, e do melhor,Porte 
Alegre, 28 de outubro de 1963 • 

Pror. WALDEMAH tAVjRES ~~ de Belo Horizontea •reciei as p41inaa brilhantes de "HOllens .1 If6ils l L.lll 
~ • o livro uma apolocia perfeita e comple a. o Cr!j; 
tian amo"• 
••••• 

D. ~ NEWTON, Arcebispo de Brasiliaa 
Deus lhe pacue muiti:}simo a terceira ediçlo doa "Home~• ~ 

..ld.!1..u l w .U li" - pdlpi to eloquente e que continua a ua
I!iiiio. Que todo o Brasil! sobretudo nesta hora, ouça esta 
precaçle macnitica" (Brasil a, 15 de fevereiro de 1964). 
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D. OSCAR RI OLIJEIRA, Aroebiapo de Mar1aaa, IGa 
v.-o J!:..teoer-lbe o uaelente Uno - "limou I .ltW.u 

1 .LJ&a Jla. "t terceira ediçlo, brotaclo de 18U oorat O di""ii-
le~ ii ador pela oa .. a da Santa IareJa. · 

Ja tia • 1ra taaer muito ~ este ••• li..ro. A .ta ele 
J' o tia, e at6 • Hni dele para publicar UJII8. IIOCleata ._.. 
aaaa oODtra o OOIIUft11110 (Mariana, 15 de fevereiro ele 196ll) • 

0\ftrvlçloa A .. n1a1e• a que se retere D. Oaoar ele 
Olive ra a Paatoral datada de Mar1ana1 9 de fevereiro 
de 19~ WJJdW "CftUPpef• R~l1«1_o f Patr1•"• lll 
"0 Arqu!atoceaano"t 6raoo cála Arqu1 1ocel8 de Mi-
riaaa, 9 de fevereiro de 196h. 

C&leao .m. ZAfoOREJ!ZI, Reitor do Sem1n4r1o Prowinoial "B•faba 
doa 1j5ato oa", de Curiti'-1 ParanAa . 
fJA conhecia o 11wro "HWDJ .1 I461aa llda ü d" 1 J' o 

lera, adairara e recomendara.ara o ooraçlãlae u. aaoerdote 
a t1aura 4e Geraldo Beaerra de Keneaea 6 wa cont6rto. Ca.o 
a IareJa preciaa de leiaoa ••ata. Deua abenç&e aeua tra.._ 
lhoaJ. 

Deputado MOnsenhor ARRPDA CIMARAa 
o excelente livro "HoMDI .1 .ltW.u 1 .LJ&a 41l.6" 6 ua 

ooaplndi.o de 4outoa e oportuno• 8niliiaoentoa ealtnpaa• 
aimplea e clara e coa doutrina aeaura e ortodoxa. Nereoe 
lidoa por todos oa braaileiroa. 

Pe. C, JASCQICELQS JR•I 
Sempre que me oheaa um trabalho de Geraldo Beaerra de Ne

neaea • vea e ae toa a 1d61a de Wl velho batalhador, ooa 
ui a ua medalhlo, eatrelaado o pe1 to. Parab6na ao autor de "ªo=H .1 Jtfi•• 11.1.1 .41. .li", terceira ecltçao, pela pel'ae
veran o &Jl9& no ia!Qr-a& palavra e 4oa exeaploa • 

••••• 
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Londrir1. , 13 de noverJ'JI•O de :963 

Iloo . Sr . Dir tor 

Coni'. ITa . d s CC . llll . 

Sr . Eudorico , 
1. Entrar em entendimento com o Sr . Antonio 
~.ia , para a ob t en .ão do Dr . Geraldo Bczer~ 
ra. de tenazeS. das obras mencionadas . .... 
2 . Remetê-las , ~~-~~&é~. com urgencia , 
p,qrao Pe . José Yleber , C .r: . F., pelo Reem
b~lso Postal , concedendo o desc . de 3o% P/ 
n/opÚsculos e cobrando o custo p/os demais . 

o . 63 

Confo:nme a rel ; "'o c~::-t f Ôlha ,1 e pr.op 

:e.ze:.nos , iocesana, Do:r.1 Gora.lc~.o , 

O DI ~I':::'O 1~a~ 

DI .33I DI 03 

Fi c ..... remos [:r tos em nos envit:'.re1.1 ouanto 

antes . 

~wwfl rno~fà, 
~~~~ ,--,--~ 
Em.;.._/ __ I 19 ........... . 
L~~~OlO ViOO~A 

CUrtiA DIOCESANA 
Em.á3_ t.XJ I 1 q ___ 6..3 
u~~mm"" r 

- ___,_ 
~ ............... ~ 

l ~ -_..,.-
~~~') ··11,: tiJ) ·· ''''·; ; 

I f , f l.. 

< 
~ 

' ... p ... .. ... • • 

CÚRIA 
C. P. 872 • TEL. 1960 

LONDRINA • Pmná 
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NAS LIVRARIAS 

, 
''HOMENS E IDEIAS 
' 

, 
A LUZ DA FE " 

3.a EDIÇÃO 

E 

"TEMAS E SOLUÇÕES" 
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D. CA.R.DINA!.E ARCIVESCOVO DI Mll.ANO 

Milano, 8 Ge nnaio 1959 

Eccellenza, 

ho ricevuto il volume "Homens e Idéias à Luz 

da Fé" che Ella ha voluto farmi pervenire e che ben 

volentieri vedrõ. 

Le esprimo fin d'ora i sensi della mia comp1ace~ 

za per lo studio con 11 quale appare preparato 11 Suo 

lavoro e Le porgo con 1 miei distinti saluti, vot1 di 

bene che accompagno con l'assicurazione di un parti

colare ricordo al S1gnore • 

Eccellenza 

.. ~0A~ 
~~ . 

Ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Oswaldo Cruz, 63 
Niterõi -Estado do Rio de Janeiro 
B R A S I L 

.A.O ASCENDER AO TRONO DE SAO PEDRO, 
O CARDEAL GIOVANNI BATTISTA :MONTINI 

TORNOU-SE O PAPA PAULO VI. 

''Di cuore mi ralegro con la V. S. 

Ill.ma, no solo perche si dedica con 

tanto zelo e diligenza allo studio 

dei dificili problemi concernentj il 

lavoro, ma anche perche, militando 

nelle file dell 'Azione Cattolica e 

prendendo parte al governo delle Con

gregazioni Mariana del Brasile, porta 

il suo contributo alla dila.tazione 

del regno di Dio in mezzo alle anime 11
• 

Trecho da carta de Monsenhor G. B . MontiDi, 
quando Secretário de Estado de Sua Santidade, datada 
do Vaticano, 29 de agôsto de 1949, dirigida a Geraldo 
Bezerra de Menezes pela publicação de "Dissídios Co
letivos do Trabalho" . 

;:--;--7,1 



''HOMENS 
...... 

A LUZ 
E IDÉIAS 

DA FÉ '' 

dlomens e Idéias» examinados, com flagrante felicidade, à luz do uma 
fé que é um incêndio, a iluminar o Bt:asil. Agradece a Deus que à nossa 
terra, tão sem padres e tão sem catecismo, concede a compensação magn!
fica de tão grande apóstolo leigo~. - D. José Newton, Arcebisbo de Brasllla. 

ct: livro que se lê, pãgina por página, com prazer e com proveito. 
Irradia as mais nobres e mais santas conviccões:t. - D. Manoel Fedro 
da Cunha Cintra, Bispo de Petrópolis. 

«0 precioso livro «Homens e Idéias à Luz da Fé» representa um homem 
que se decidiu a lutar pela verdade~. - D. Antônio Reis, Bispo de Santa 
:Maria. 

cBem mereciam repetldad edições as magn!flcas páginas de literatura, 
história e critica de cHomens e Idéias à Luz da Fé», as quais com tanta 
galhardia e elevacão ilustram a verdade e arrastam para o bem». 
D. Alonso Silveira de 1\Iello, Bispo de Diamantino. 

cObra que só pode Rer e~crita por uma alma de P.osse da Verdade». 
l'e. Luiz Gonzaga )laris, S. J . . .. , 

cVenho de ler dlomens e Idéias», fi-lo com emocão. E ninguém po
derá fugir a ela no manuseio do admirável trabalho do católico convicto 
e estilista primoroso~. - Dr. 111. Seabra Fagundas, Jurista, "x-lllinlstro 
da Justiça. 

cDenso conten!do de !deas autenticamente católicas expuestas con un 
ropage literario impecable y ameno:t. - D. Luls Alonso ltlufioyerro, Are. de 
Sion. Vig. Geral Castrense, Espanha. 

cMagnlfica obra. Es um llbro escrito con suma clar!dad, muy práctico 
contra los errores de nuestro tiempo y contra los enganos de! marxismo. 
Por otro lado, con la doctrlna y ejemplos estimula a los di11cipulos de 
Cristo en su labor, apostólico:.. - D. Daniel Norente, Bispo de Segovia, 
Espanha. 

cEs realmente alentador ver como un hombre laico ha sabido discernir 
con tanta luminosidad y con tanta coraje los hombres y las correntes 
actuales de! pensamiento a luz de los pr!nc!plos de nuestra Fe. M! mejor 
deseo es ver difundida tan Importante obra para blen de las lntellgencias 
y dP las almas y de los pueblos:t. - 1\lons. Dr. Octavio N. Derisi, Reitor 
da Universidade católica da Argentina. 

cCome già nella precedente sua opera «Doutrina Social e Direito do 
Trabalho», anche In questa Geraldo Bezerra de 1\lenezes ha portato un 
notevole contrlbuto personale ai penslero soc!ale cr!stlano). - Frof. Carlo 
Lega, Da Universidade de Ferrara. 

cAunque pequeno por el numero de páginas, es grande por la luz de 
la te que resplandece en elias. Revela un espiritu sut!l y profundo a la 
vez; un escritor elegante y erudito, y un elocuente defensor de la moral 
cristiana en estos tiempos tan escuros y d~sconcertantes,. - Ricardo 
Sáens Hayes, Da Academia Argentina. 1 

eLo he leldo con la mãs viva atención, y una vez mâs he admirado, 
a través de sus interesantes y amenas páginas, pletóricas de !deas pro
fundas y de temas de actualidad, el acendrado esplrltu crlstlano que anima 
el notable escritor, pensador y sociólogo braslleilo:t. - Prof. Francl.eeo 
Walker Liiiares, Da Faculdade de Direito da Universidade do Chile. 
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HOMENS E IDtiAS A LUZ DA Ft 

- 4tl. ediç~o-

Manifestac~es de membros da Academia Brasileira 
de Letras 

Ac~dêrnico AllltLIO DE LYRA TAVARES: 
Li, com grande prazer e proveito, a 42. ediç~o do grande 

livro de Geraldo Bezerra de Menezes Homen~ e Id~ias à Luz 
dll Fé, detcndo-me 2principalmente, nas not:veis figuris dos 
ap6stolos leigos o.o Brasi11 entre os quais figurem mestres 
do minha fornaçfto, todos ja falecidos, exceto o Dr. Adroal
do Mesquita do Costa. 

Quero felicitar o autor pela nova ediçfto e pelo alto 
conteúdo espiritual. Uma verdadeira mensagem repetida,~ 
como por encomenda, p~ra os jovens desta geraç~o (Rio, 26-
l-1984) • 

• • • • • 

Acadêmico AMtRICO JACOBINA LACOMBE: 
Agradeço-lhe sinceramente a remessa de seu clássico 

livro: Homens ~ Idéias ~ Luz da li• Nfto somente o apreciei 
como po3so subscrever tudo que sua bela pena produziu neste 
e~celente volume (Rio, 2-2-1984) • 

••••• 

Acadêmico MAURO MOTA: 
Ao mestre Geraldo Bezerra de Menezes, ao seu dorninio 

senhor:l.al sobre a pnlavra escrita e falada, à sua notável 
contribuiç~o à cultura brasileira; agora mesmo reafirmada 
na 4a. ed~çao de Hom~ns e Idéias a Luz da Fé, livro de 
incontest~vel import ncia na bibliografia do nosso tempo, 
as homenagens e a firme admiraçno do amigo a) Mauro Mota 
(Recife, 30-1-1984) • 

• • • • • 

Acadêmico ADONIAS XIXI FILHO: ver em out ro local 

• • • • 

~~_?./ 



, . ., ... 

Acadêmi co CYRO DOS ANJOS: 
Venho agradecer, sensibilizado, a gentileza da oferta 

do seu livro Ho~ens ~ Idéias à Luz da F~, que li com mui
to interesse, preso pela variada e rica matéria que con
tém (Rio, 14-2-1984) • 

• • • • • 





JL CARDINALE ARCIVESCOVO DI MILANO 

Milano, 8 Gennaio 1959 

Eccellenza, 

ho ricevuto il volume "Homens e Idéias à Luz 

da lé" che Ella ha voluto farmi pervenire e che ben 

volentieri vedrb, 

Le esprimo fin d'ora i sensi della mia compiace~ 

za per lo studio con il quale appare preparato il Suo 

lavoro e Le porgo con i miei distinti saluti, voti di 

bene che accompagno con l'assicurazione di un parti

colare ricordo al Signore. 

Eccellenza 
Ministro GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Rua Oswaldo Cruz, 63 
Niterbi - Estado do Rio de Janeiro 
B R A S I L 

AO ASCENDER AO TRONO DE SÃO PEDRO, 
O CARDEAL GIOVANNI BATTISTA MONTINI 

TORNOU-SE O PAPA PAULO VI. 
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PREFÁCIO À 1.a EDIÇÃO 

De Geraldo Bezerra de Menezes, autor dêste livro, 
pode dizer _se, usando da expressão que êle próprio to
mou ao Padre Júlio Maria- que é homem de marca. 
De boa marca. E sem embargo de sua mocidade. 

De certo, principalmente por herança de antepas
sados - o Dr. Leandro Bezet·ra Monteiro e o Dr. José· 
Geraldo Bezerra de Menezes, cujas figuras se empenhou 
em fazer ressurgirem neste l ivro, a par das outras que 
êle mesmo delineou. Nessa herança houve êle a rígida 
formação moral, o devotamento ao ootudo, a fé religiosa 
ardente . Mas, tem sabido acrescer o ;PJ!.lrimônio rece
bido, fortalecer essas virtudes, atraves dos primeiros, 
ásperos e decisivos, embates de sua vida. 

Pôde- vêr, assim, com clareza, o conflito que pertur
ba, e ensangüenta;, o mundo contemporâneo. Apreen
deu, nitidamente, os ideais que se entrechocam. Per_ 
cebeu o seu lugar nas fileiras dos combatentes . E de 
pronto o assumiu - singela, impàvidamente. 

Aqui o temos, exalçando os ideais a que se dedicou, 
e alguns homens que a êles têm servido com destaque . 
De tal sorte, travando, ainda, o bom combate; dando, 
aos que o leem, não só o calor de sua convicção esclare_ 
cida e ardorosa, como, também, e melhor, o exemplo 
tnagnífico de sua apaixonada dedicação às mais nobres 
aspirações humanas. A concepção materialista da vida 
encontrou sua afirmação tnais exaltada e ameaçadora 
no comunismo. Nesse reduto central o autor a ataca. 
Por ver no comunismo a antinomia extrema da doutri
na católica - a violência contraposta à bondade, a 
opressão de umas classes por outra em vez da sua con
fraternização, o materialismo em oposição ao espiritua
lismo. 

Orientado pela sua doutrina, bem sabe Geraldo Be
zerra de Menezes que se não há de condenar no comu
nismo apenas o mal que êle é, mas, por igual, os males, 
que representa e de que resulta. Dessa convicção de
corre o seu empenho pela realização da justiça social -
que é, acitna de todos, preventivo e remédio eficaz 
contrai êsse e os outros sistetnas políticos chamados 
((totalitaristas", não raro acobertados pelo pretexto de 
efetivá-la . 

Bruno Jacovelle escreveu que os movimentos tota
litários são, primordialmente, ((movimentos da restau
ração vital", de que se não podem esperar, aliás, ((gran
des realizações e profundas intuições no terreno espiri
tual" . O que se pode esperar, o que por tôda a parte 
se tem verificado, à sombra dos regimes totalitários, é o 
anseio de aniquilar tôdas as demais grandes fôrças so-

ciais e políticas, e, principalmente, a autoridade moral, 
insuperável e eterna da Igreja Católica. 

Assim, por tôda a parte, a Igreja Católica tem res
pirado mal no clima criado pelos governos totalitários . 
Tem suportado conflitos e perseguições. E' bem verda
de que, através de perseguições, o Cristianismo se forta
lece, e, por isso mesmo, não as receia. E' a única fôrça 
que não cede à violência. Papini disse bem: uo Cristia
nismo deve às perseguições grande parte de sua fôrça e 
de sua, glória . .. O cristão que nunca sofreu perseguição 
deve duvidar do seu cristianismo e temer por si mesmo". 

/9 9" 
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Só a Igreja católica, no mundo avassalado pela violên
cia, a desdenha.; ameaçada por ela, mais se eleva e pres
tigia - fundando-se na eterna supremacia do espírito. 
Essa supremacia do espírito humano, indomável, insub
misso, reclama ambiente de liberdade. A reivindicação 
dos seus direitos envolve a defesa da própria liberdade 
humana.. 

Nas origens remotas dos males atuais, através da 
vida política da humanidade, pode, contudo, encontrar_ 
.se o liberalismo individualista. O individualismo exage_ 
rado foi um êrro- mas, teriat sido um êrro parcial, por 
não atender ao elemento moral, que completa, caracte
riza a pessoa humana, e constitui o que ela tem de mais 
nobre. Era uma visão incompleta, que o cristianismo 
retificou e completou oportunamente. O desenvolvimen
to das. idéias políticas veio a reconhecer essa deficiência. 
Conceituou-se diversamente a liberdade individual . 
Condicionou-se o seu exercício --.:. como o de todos os 
direitos humanos - às determinações do interêsse so
cial. Reconheceu-se que o indivíduo não pode ser con
siderado isoladamente, mas, sim, no seio das agremia
ções, das corporações de que necessàriamente faz parte, 
da sociedade em que necessàriamente vive . Condena
ram-se os exageros da liberdade. SentiU-se a necessida
de das limitações que a religião impõe à vida social. 

Quanto, porém, ao totalitarismo do Estado, tão es
praiado nos dias que passam, não é um êrro parcial, nem 
uma visão incompleta; é uma deformação, o esmagamen_ 
to irreparável da pessoa, e do indivíduo. Portanto, muL 
to mais incompatível com a concepção católica da pes
soa humana, que o liberalismo individualista. Criou. 
mais grave ameaça à Igreja que a resultante dos exage
ros da liberdade . 

Neste momento de incertezas, de lutas, de transfor
mações, é difícil, senão impossível, prefixar o rumo dos 
acontecimentos. Como quer que seja., teve razão Ber
diaeff, ao prognosticar, através da nostalgia que invade 
a humanidade, o advento de uma nova época religiosa. 
Com o advento dessa nova época, serão realizados outros 
ideais políticos, bem diversos dos que ora escravizam al
guns povos civilizados, e há de conseguir-se a plenitude 
da justiça social. Caminhamos nesse rumo . Nesse ru
mo segue o pensamento dominante dêste livro . 

Todavia, a maior beleza, a mais alta significação, 
que êle tem, não se encerra nas suas páginas exíguas; 
está nas promessas que nos traz, nas esperanças que 
desperta. E' um prenúncio da mentalidade nova da 
nossa gente de amanhã; é a revelação de uma persona_ 
lidade jovem e forte, capaz de atuação larga, brilhante, 
fecunda, para abreviar e orientar a nossa jornada e as_ 
segurar os benefícios que ela nos deve proporcionar. 

-2-

LEVI CARNEIRO Abril - 1940 

V . sôbre "Homens e Idéias à Luz da Fé", 1.a ed., as aprecia
çõe3 de TELt;:MACO ANTUNES DE ABREU.- "O S. Gonçalo", 
S . (}Qnçalo, 10 de maio de 1942; . " O Fluminense", Niterói, 16 de 
junho de 1942; "Vida Nova", Rio, julho de 1942; LYAD DE AL
MEIDA, - "O Estado", Niterói, 26 de maio de 1942; PADRE 
ARTHUR COSTA, - "O Estado", Niterói, 16 de junho de 1942; 
MONSENHOR MELO LULA, - "A Cruz", Rio, 1942; "0 Flumi
nense", Niterói, 3 de julho de 1942; NILO A. SAMPAIO,- "Ma
rinha", r evista do litoral parànaense - Ano VI, n. 54, Para
naguá, agôsto de 1942; TARCfLIO GA:7.IRE, - "Tinguí", Curi
tiba, outubro de 1942, ano III, n. 34; NUTO SANT'ANA - "Cor
reio Paulistano", São Paulo, 15 de novembro de 1942; LUIZ LA
MEGO, - "O Estado", Niterói, 18 de fevereiro de 1943; ~ 
MÁO CRUZ - "O Estado", Niterói, 6 de maio de 1945;~ 
NEWTON ALVES DE SOUZA, - "A Ação", Crato, Ceará, 3 de 
fevereiro de 1946; CARLYLE MARTINS, "0 Nordeste", Fortale
za, 27 de junho de 1946. 



1. Trecho final do prefacio do Prof. Leví Carneiro, da Aca
demia Brasileira de Letras : 

"Todavia, a maior beleza, a mais alta significação, 
que ele tem, não se encerra nas suas paginas exíguas: 
está nas promessas que nos traz, nas esperanças, que 
desperta. E' um prenúncio da mentalidade nova da 
nossa gente de amanhã; é a revelação de uma persona- · 
lidade jovem e forte, capaz de atuação, larga, brilhante, 
fecunda, para abreviar e orientar a nossa jornada e as
segurar os beneficios que ela nos deve proporcionar. " 

2. Apresentação feita pelo Prof. Oliyeira Yianpa à Aca
demia Brasileira de Letras : 

"O autor é. ainda muito moc;o, é este o primeiro livro 
que publica . . Traz um prefacio do nosso eminente con
frade Leví Carneiro, escrito om a largueza de vista, o 
brilho e o autorizado e atualizado saber de costume. Pu
blicista catolico, inicia o novel autor a sua carreira lite
raria por um ato de fé, escrevendo um livro de combate 
em prol do seu ideal. E' um ato de coragem, de firmeza, 
de dignidâde espiritual que marca e define a personali
dade do jovem pensador fluminense - e fá-lo bem i) 

herdeiro de José Geraldo Bez~rra de Menezes, seu pai, 
um erudito admiravel e dispersivo, dos mais bem infor
mados e dos mais completos. 

Este pequeno livro, pela altitude e seriedaüe dos 
temas nele debatidos, é, sem duvida, uma formosa afir
mação de inteligencia, a revelac;ão de um espírito forte 
e austero que aparece já dotado de cultura bastante para 
aborda-los com intrepidez e segurança, já afeito à medi
tação e ao jogo das idéias gerais, já senhor de seus pen
samentos e, o que é ainda mais, já senhor da sua pena, 

pois sabe versár os seus temas prediletos num estilo exce
lente pela concisão, pela vernaculidade .e pela dignidade 
de expressão. " 

Estas palavras foram publicadas, entre outros, nos seguintes 
jornais : "J ornai do Comercio", Rio, 11-7-42 e "A Manhã", Rio, 
11-7-42. 

3. Do Professor argentino Ricardo Sáens Hayes: 

"Acabo de leer con la mayor atenci6n su libro. 
Aunque pequeíí.o por el número de páginas, es grande 
por la luz de la fe que resplandece en ellas. Revela un 
espiritu sutil y profundo a la vez; un escritor elegante 
Y erudito, y un elocuente defensor de la moral 'cristiana 
en estos tiempos tan oscuros y desconcertantes. Reciba 
U d mi calurosa enhorabuena por el notable esfuerzo. 
Creo que Ud con sus obras futuras llenará de gloria su 
nombre y las letras de su patria. " 

4. De Alceu Amoroso Lima, da Academia Brasileira de 
Letras: 

"E' bom ver subir assim a nova geração para a ~
talha em que n6s outros já vamos fraqueando. E' bom 
ver entrarem na lic;a os novos lutadores, m6rmente 
quando vêm como você lutar o bom combate, com desas
sombro e co tmem. Todos os capítulos de seu livro sio 
o testemunho da sua figura de chefe-mÕ9o, que tanto 
marcou em sua geração academica, como ha de marcar 
já agora na vida cultural." 
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5. ·Do Pro f. W aldemar Falcão, Ministro do Supremo Tri
brunl Federal: 

" ... valioso livro Homem e Idéias 11 ~da Fé, que 
encerra um opulento atestado de cultura bem orientada." 

6. Do Prof. Bernardino de Souza, ex-Diretor da Faculdade 
de Direito da Baía: 

" . . . paginas que se leem em festa intelectual. Fi
cando velho embora não estando em meu coração o amor 
pelo Brasil: vendo um moço com as suas afirmações 
cresce-me a fé nos seus destinos." 

-------------------------------------------~ 7. Do preclaro publicista Everardo Baekheuser: 

" . . • livro cheio de largo pensamento cristão e 
acurado espirito critico. Salve I" 

8. Do Dr. Heitor Gurgel, DD. Secretario do Governo Flu
minense: 

"... Homem e ldétas à Luz da l!'é, o qual, tanto 
pela profundeza do assunto, quanto pela beleza da f6rma, 
me deixou vivamente impressionado." 

9. Do Dezembargador Itabaiana de Oliveira: 

". . . precioso livro Homuas e Idéias .a Luz da Fé, 
magnifica comprovação de ~u talento e cultura." 

10. Do Dr. Melchiades Picanço, da Academia Fluminense de 
Letras: 

"Eu o felicito, de todo o coração, pelo liVro que. 
deu à publicidade; felicito-o pela alma do trabalho, 
pela erudição que revela, pelo brilho do pensamento e 
pela forma correta de dissertar sobre os mais elevados 
assuntos.'' • 

11. Do Prof. Ismael Coutinho, da Academia Fluminense de 
Letras: 

"O livro não é uma simples promessa, mas uma 
afirmação esplêndida de esentor, que sabe dizer, com 
propriedade e desassombro, o que sente e pensa acerca 
dos homens e- das cousas. " 

12. Do Prof. Barros Terra, Diretor da Faculdade Flumi
nense de Medicma: 

"Quero felicita-lo por este trabalho em que a be· 
leza da forma corre parelha com a firmeza de con
vicções." 

13. Do Dr. J. M. de Carvalho Junior, Presidente da 4.• 
Junta de · Conciliação e Jülgamento, do DiStrito Federal: 

"A Fé, a cuja luz V. analisou homens, e, comba
tendo erros, propagou idéias, inspirou-lhe um belo livro, 
que, exíguo no 11eu aspecto material, é grande na sua 
essencia e, sobretudo, na sua finalidade. 
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Pensamento, sentin:iento e ação, conjugados, eis o . 
que se encontra nas conferências, artigos e discursos, em 
boa hora enfeixados em volume. " 

14. Apreciações publicadas pela imprensa: 

Homens e Idéias à Luz da Fé, de Telemaco Antunes 
de Abreu - "0 S. Gonçalo", de 10-5-942; "õ Flumi
nense", Niteroi, 16-6-942; "Vida Nova", Rio, Julho, 942. 

LIVROS NOVOS - Homens e Idéiatl e Luz da 
Fé, de Liad de Almeida - "O Estado", Niteroi, 26-5-42. 

Homens e Idéias à Luz da Fé, do Pa<lre Arthur 
~- "0 Estado", Niteroi, 16-6-42. 

Meu Pulpito, do Mons. Mello Lula - "A Cruz", 
Rio; "0 Fluminense", Niteroi, 3-7-42. 

LIVROS NOVOS - Homens e Idéias à Luz d4 
Fé, de Geraldo Bezerra de Menezes - Escolas Pro
sionais Salesianas, 1942, artigo de redação d' "O Flu
minense", Niteroi, 10-5-42. 

Homens e U,éias d Luz. da Fé - Artigo de reda
ção d' "0 Estado", Niteroi, 26-5-42. 

NAS LIVRARIAS - Homens e Idéias à Luz dtJ 
Fé - Artigo de redação da revista "Unidade", Rio, 
Junho-42- Ano V, n. 52. 

O lmS LI'J,:ERARIO EM REVISTA - Homm~ 
e Idéias à Luz da Fé, de Nilo A. Sampaio - "Mari
nha ... ", Revista do litoral paranaense - Ano VI, 
n. 54 - Pa~á, Agosto de 1942. 

Opinião do Prof. Cezarino Junior, Catedratieo de Legislação 
Social, da Faculdade de Direito, da Universidade de S. Paulo, so
bre o estudo acerca das Caracteristicas da Rerum N ovarum: 

" • . • esplendido discurso proferido no salão da 
Academia Fluminense de Letras, em sessão solene co
memorativa do Cincoentenário da Encíclica 11 Berum. 
N ovarum". 

Desejo, ainda, cumprimenta-lo vivamente pela ma
neira magnífica como se referiu à figura do Santo Pa
dre e à sua obra de tão extensa repercussão social. 

-----~------~--------------------~------~---



''HOMENS 
" A LUZ 

E IDÉIAS 
DA FÉ' ' 

cllomen.s 6 Idéias» examinados, com flagrante felicidade, à luz de uma 
fé que é um incêndio, a iluminar o Brasil. Agradeço a Deus que à nossa 
terra, tão sem padres e tão sem catecismo, concede a compensação magní
fica de tão grande apóstolo leigo». - D. José Newton, Arcebisbo de Brasília. 

c!!: livro que se lê, página por página, com prazer e com proveito. 
Irradia as mais nobres e mais santas conviccões:.. - D. lllanoel Pedro 
da. Cunha. Cintra, Btspo de Petrópolis. 

cO precioso livro «Homens 6 Idéias à Luz da. Fé» representa um homem 
que se decidiu a lutar pela verdade:.. D. Antônio Beis, Bispo de Santa 
Maria. 

cBem mereciam repetidas edições as magnlflcas páginas de literatura, 
história e critica de •Homens e Idéias à. Luz da. Fé», as quais com tanta 
galhardia e elevação ilustram a verdade e arrastam para o bem:.. 
D. Alonso Silveira. de Mello, Bispo de Diamantino. 

cObra. que só pode ser escrita por uma alma de p_osse da Verdade». 
Pe. Lniz Gonzaga lllaris, S. J • ... • 

«Venho de ler uHomens e Idéias», f!-lo com emoção. E ninguém po
derá fugir a ela no manuseio do admirável trabalho do católico convicto 
e estilista primoroso:.. - Dr. 111. Seabra. Fogundes, Jurista, ex-Ministro 
da Justiça. 

cDenso contenido de ldeas autenticamente católicas expuestas con un 
ropage !iteraria impecable y ameno». - D. Luis Alonso )luiloyerro, Are. de 
Slon, Vlg. Geral Castrense, Espanha. 

cMagnitlca obra. Es um llbro escrito con suma clarldad, muy práctlco 
contra los errares de nuestro tiempo y contra los enganos del marxismo. 
Por otro lado, con la doctrina y ejemplos estimula a los dil!cipulos de 
Cristo en su labor, apostólico». - D. Daniel Norante, Bispo de Segovia, 
Espanha. 

«Es realmente alentador ver como un hombre laico ba sabido discernir 
con tanta luminosldad y con tanta coraje los bombres y las correntes 
actuales del pensamiento a luz de los prlnclplos de nuestra Fe. Ml mejor 
deseo es ver difundida tan Importante obra para bien de las inteligencias 
y de las almas y de los pueblos:o. - lllons. Dr. Octavio N. Derisi, Reitor 
da Universidade Católica da Argentina. 

cCome glà nella precedente sua opera «Doutrina Social 6 Direito do 
Trabalho», anche In questà Geraldo Bezerra de Menezes ha portato un 
notevole contrlbuto personale ai penslero soclale crlstlano:t. - Prof. Ca.rlo 
Lega, Da Universidade de Ferrara. 

cAunque pequeno por el numero de páginas, es grande por la luz de 
la !e que resplandece en ellas. Revela un espirltu sutil y profundo a la 
vez; un escritor elegante y erudito, y un elocuente defensor de la moral 
crlstiana en estas tiempos tan escuros y desconcertantes:.. - Ricardo 
Sáens Hayes, Da Academia Argentina. 

eLo he leido con la más viva atenclón, y una vez más he admirado, 
a través de sus lnteresantes y amenas páginas, pletórlcas de ldeas pro
fundas y de t emas de actualldad, el acendrado esplrltu crlstlano que anima 
el notable escritor, pensador y sociólogo braslleõo:.. - Prof. Franc!Meo 
Wa.lker Lliiares, Da Faculdade de Direito da Universidade do Chile. 

~~-/------~----------------------~--------------------------------~------~ 



Livro cheio de f6, de 'rida e de 
iQtelilêneia. 

D. lluwuo nA. SILVA F.ABUs 
Arcebl1po de llaceló 

Excelente trabalho, piadnas que 
se lêm com 1181'ado e proveito 

D. FREI LUJZ DB &NT'ANA 
Bi•po de llomcatli 

* 
Vejo qa pAJlnas brilhantes de 

seus .escritos o batalhador do bom 
combate. 

D. FBANcuco BoazA DO AJaàAL 
Bupo de Lorena 

* 
O autor se revela, por um salu

tar atavismo, senui.Jlo herdeiro 
daquela vtsoroaa fibra que caracte
riza seu Uuatre av6, Le.udro Be
zerra, lntlmorat() palàcliuo da 
Santa IgreJa de Deus. 

D. FRANCISCO DB ASSIS PIRES 
Bi1po do Crato 

* 
Obra que só J)Ode ser escrita 

. por uma alma de posse da Ver
dade. 

Pe, LUIZ GoNZAO.l lluul, S. J. 

* 
Confeaso que. além de t6das u 

outras gran4.es vantagens, eneon~ 
trei na leitura de "Homens e 
Idéias •• • • ainda feita: uma reso
luçio sinceta de COIJhecer melhor 
noseo. próprios intelectuais. 

Pe. Jod DA RoeRA CAsTRo 
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HOMENS E ID~IAS fi.. LUZ DA Ft - -/A~ 

Apreciações publicadas pela imprensa 

• t-"Homens ~Idéias á Luz da Fé", de Telemaj~ Antunel d~ Ab~u- "0 S. 
Gonçalo", de 10-5-19Ii2; "0 Fluminense", iteroi, 6- -19 ; 1'Vida No
va", Rio, Julho-194.2. 

f- Livros Novos - Homens ~ Idéias á Luz ~ Fé, de Liad ~Almeida - "O 
Estado", Niteroi,26-5-194.2. === 

'/"Homens e Idéias á Luz da Fé", do Padre Arthur Costa- "0 Estado", 
Ni ter oi, 16-6-1942: - - -

~Meu Púlpito?_do Mons. Melo Lula- "A Cruz", Rio; "0 Fluminense", Ni
teroi, 3-7-194L· 

',I L:ivros Novos- Homens e Idéias á Luz da Fé de Geraldo Bezerra de tl! 
nezes - Escolas Profissionais Salesiana~ f942~-- ~o 
Fluminense", Niteroi, 10-5-194.2. 

· f"Homens e Idéias á Luz da Fé"- ~-----------? "0 Estado", Nite
.roi, 26-5:-1942. 

Nas Livrarias - "Homens e Idéias á Luz da Fé" - -----------J 
«Revista"Unidade" , Rio, Junho de 1942-.- - -

I O mês literário!!!!! revista -"Homens e Idéias á Luz Q! Fé", de Nilo A 
Sampaie+- "Marinha ••• ", revista do litoral paranaense - Ano VI, n.5lil 
Paranaguá, Agosto de 1942. 

-Bibliografia Homens e Iu~i~~ á~u~ da F~ 
zes - Artigo de Tarcilo -GãZire--" Ting\ii"-:
Ano III, n. 34.: 

I . 

r I Livros Novos - Homens e Idéias á Luz da Fé, por Geraldo Bezerra de 
~ - Escolas Profissionais SalesiaBas, Niteroi, 1942 - Critica d 
~ ant'Ana - "Correio Paulistano" - S. Paulo, 15-XI-194.2. 

: I Crônica da Semana -"Homens e Idéias á Luz da Fé"? de Luiz Lamego, da 
Academia Fluminense de Letras- "0 Estado", 1'8:'2-1943· -· ~Livros Novos- "O Gládio", orgão do c. A. Evaristo da Veiga, da Fa
culdade de Direito de Niteroi, n. de Maio de 1942. 

I Visão Literária - "Homens e Idéias á Luz da Fé"-Geraldo :Bezerra de 
Menezes- Revista "Visão Brasileira", Rio, Maio de 194 
Ano v, n. 58. 

~ Notas literárias, de Salomão _Cruz, da Academia Fluminense de ~etras 
"0 Estado", 6-5-1945. 

/."Homens e Idéias á Luz da Fé", de José Newton Alves de Souza- "A 
A elo"- Cra to, Ceará-; 3-Z-194b. ~ 

~ Impressões de leitura,Qe CarlBlÃ+Martins, Juiz de Direito de Acopia 
ra (ex-AfonsoPena) -Ceará'-" Õrdeste", 27-6-1946. 



« Homena e ld••• • 
luz da fl»1 de Geral·· 
do Beze,,.a de Uen•·l 
zea. Escolas Ptofls· l 
slonals Salesianes, 
i 194R 

1 Prefaciado por Levi Car
neiro, membt·o ilustre da 
Academia Drasileira de Le
tras e jurista de escol, acaba 
de aparecer «IlomenH e idé
as à luz da fé», de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

1 
A apresentação é, sem favor, ~ 
uma pagina primorosa, atra- ""'' 

I ente não só pela síntese re- a-.. 
' liz da obra, como pelo bri- ~ 
lhnntismo da exposição. 

J ~ealmente, Geraldo ~ezer- ~ 
ra de Menezes ·não Ignora ~ 
as realidades do seu tempo. 
Revela-se conhecedor pro- _ J 
fundo da doutrina social ca
tolica e sabe perfeitamente 
qual o tempo de suas aplica
ções. Escreveu um livro 

, 
1 
metodico, bem orientado e "t 

, seguro. 
I O titulo jà de si revela ~ 

: esta unidade, esta firmeza de ,
• 

1 princípios. O Evangelho, não 

-~
:\ 

ha duvida, é o «fermento de . 
I suas idéias». E as idéias que 
têm por base a Bôa Nova 
não são efemeras, não pas

I sam nunca porque s ã o 
eternas. l1 Verifica-se, pela leitura ~ 1 

r da obra, que o autor forceja 
por manter intacta a tradição 
de sua família, na qual têm ' 
figurado, através da história, I 
nomes de real projeção em 
nossos meios catolicos. 

i Além das explendidas bio
grafias de batalhadores co- ~ 
mo Carlos de Laet, Felicio .U:. 
dos Santos, Tristão de Ataí- ~ 
de, Contardo Ferrini, Mel- ~ 
quiades. Picanço, ha estudos 
seguros sobre a moderna li 

Penologia, o comunismo e as 
características da Ação Ca-~ 
toli ca . • 

1 No apendice, duaR paginas 1 

cintilantes: uma do inolvi- 1! 
davel Carlos de Laet sobre . 
Leandro Bezerra Monteiro o I 
parlamentar que, por ocasião 
da celebre Questão Religio
sa, apresentou denuncia con-

• tra o Gabinete Rio Branco, I 
como responsavel pela con
denação de D. Vital e D. An
tonio de Macedo Costa ; ou
tra do grande critico Agri
pino Grieco sobre José Ge
raldo Bezerra de Menezes, 

'«partejador de celebros», 
«espírito de luz e nama», 
grande lidador que passou 
toda a existencia trabalhan ' 
do pela causa de Deus. 
f Que ~sse livro penetre em 
nossas escolas e <'!onquiste 
o coração de nossa mocida
de estudantina são os votos 
que n.rmulamos ao registr·ar 
o aparecimento auspicioso 
de «Homen se idéas à luz 
~fé». 



«IOII8DS 8 ldéfí 
á Luz da Pé•' 

(De Bezerra de Menezes) 

I Esta "unit~ d'esprit, esta 
r " sécurité de ;unsée" esta '·l1.
pne d'action", a que se refe
rem Mgr. De :'olage e Abb~ 
Cl. Maurié8''' no seu niagnifico 
livro "Le fihri.'ltian'ismP t1a11s 
l1 vie pu':>l.ique", se encontram 
no livro que Geraldo Bezerra 
de Meneu-s vem de publicar sob 
o sugestivo titulo de "Homens 
~ 1·1et'ts a luz da fé" . 

Livro que satisfará, estamos 
certos, ás e:xigencias da critica e ' 
que está fadado a grande sucesso. 
O autor revela-se um escritor 
primoroso, da sabor classico e da 
maior atualidade Expõe, com se
gurança, o que pretende, por isso 
que conhece a fundo a materia' 
de que trata. Ha muita proprie
dade no seu estilo, muita singu
laridade na exposição e defesa de 
pontos substanciais da doutrina 
catolica, muita habilid,ade no ata-

1 que aos adversarios da Igreja. 
• Unidade de espírito» é o que 

não falta ao livro, que foi todo 
ele inspirado nas ma:ximas do 
Evangelho 

«Segurança de pensamento•• eis 
outro atributo com o qual o au
tor soube enriquecer a s\la ~ obra 
Não vacila um instante. :E · in
transigente, como todo bom cato
lico, quanto aos princípios: lJi
tigite homtnes, ·mterficite er· 
rores 

"Linha de ação" é o que mais 
sobresae no livro, da primeira a 
ultima:p&&ina. Ger:Jldo Bezerra 
dê Menezes deixa claro que a 
atitude dos catolicos ha de ser 
a de uma linha reta, caminho 
mais curto para qÚe os homens 
~ivam a vida cristã, ccem toda 
a .... plenitude•. 

Não é apenas um idealista o 
escritor. É ~m homem de ação 
E sobretudo de ação catolica. 

Do expos'to, conclue-se que é 
de louvar o explendido prefacio 
com que Levi Carneiro, o ibsig
ne jurista e menbro da Acade
mia Brasileira de LetrAs, apre
sentou o autor. Trata-se de uma 
das mais bem lançadas apresenta
tac;ões de quantas têm surgido 
ultimamente entre nós. O prefa
ciador leu, efetivamcte, o livro. 
Encantob'-se Sentiu o calot da 
fé do jovem c ardoroso escritor, 
e foi justo não lhe regateando 
aplausos. 
"Homens tJ idllas d luz da f~" 
é um livro~encantador, doutrin. 
e verdadeiramente digno de lei
ture e meditação. 

T1lmataco btlltNf 

~~ 

«o F~'"' -W'~
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LIVROS ·:NO.V0S 
---------------------

"Homens e ldéia·s à Luz da Fê" 
--, 

"Homens e hlé! ~s á lm: da fé" mecida e fria dos homens sem 
é o corpo, o receplàcnlo de uma al-I ideais. 
ma moça traduzida em frases. :m Sempre afeito a lutar pelo benl, 
Geraldo Montedônio Bezerra de pela religião, pela moral calóllca. 
~enezes. não poderia de outra forma deixar 

de ser o que é o seu livro: moral, 
"Les homrucs et les affaires católico, sadio· A revelação de su-.. 

ont leu r point de perspectiva. ll vida cotidiana, de sua alma que 
Y eu a Qll' i.l faut voir de prês pour foi sempre uma, relativamente 
en bieu jujer et d'autres dont on uma atravé.s d~s grandes e comuns 

·uC\ juje jamais si bien que quand mudanças aas Idades. 
on eu est loigué", disse La Roche- i Contudo, se me engano ll mll• 

{foucauld don, pouco foi e para melhurar, 

I
. ' · progredir. Acréscimo de virtudes 

Por me enq~Jrar entre os pri- em aumentes ele saber. ''La raglo
meiros de que nos fala esse céle- ne piú si exer~it:L e piú cresce dl 
ore pensador parisiense, e pelo ~a- vir.tu ., . Ali:1s, nesse esforço doi 
to de há mu_ito couhe~er Gera~.-~ homens de "crescer, criar, tlubir• 
do Montedõmo B~zerra de :\Ient: está toda a razão de sua vida ou, 
z:Js, é que me sinto um tanto a ·pelo menos, a sua. justificativa. 
vo~.~nde, para dizer duas palavras Geraldo Bezerr'a de Menezes IIC 
!lobre o seu livro que vem de ser teve a 
IJUblicado. 

E é verdade. Segui ontem, a in- "eterna inspirarão insatisfeita 
da criança, as pég'adas de Geraldo de uma eterna beleza mais perfeita 

' l'apaz, e hoje, JUOÇO, o seu rastro que define o sentido de viver", 
de lb.omem. Ontem nos bancos 

, eternamente pouco gastos da Fa- possuiu-a sempre d~ntro doa me,. 
ruldade de Direito de Niterói, on- mos moldes, da mesma pauta ~ue 

~ do o seu dinamismo, o seu prcstr- ~eguiu sem s-olução de contlttul4a. 
P"iO o levaràm á leadera1;1ça entre I de em sua exist llncia blml Q~q_mt• 
os estudantes da sua geração aca-~ nhada, reta, sem bifurcações. 

, df·mica, e o:! seus dotes o!·atórios Tem muitos méritos "Homens e 
o ergueram á glória de orador da Id6ias á luz da fti. Forte e claro, 
o.ua turma, eu o admirava, mag- positivo e todo raciocínio, o livro 
notizado pelo seu verbo inflamado, valeria ·mesmo só pelas verdades 
pela lhaneza do seu trato, pela que encerra, se lhe não sobrasse 'I fulguração do seu ideal, pela cons- ainda a form'a que é apreciavel e 

1 
tância dos seus propósitos, por sua o estilo que é todo do aut.or, e por 
fi bra de lutador incansavel, pelo isso de se louvar. De fato, do livro 
Deus por quem sempre se batia e que comento, IJOde-se dizer que " 
que era o mesmo Deus pelo qual I autor afirmou em suas páginas, e 
eu queria já mourejar . bem o afirmou, de Carlos de Laet. 

Hoje, C<lmo juiz que é da Jus-~ Jamais a sna prosa delx;.\ de no1 
tiça do Trabalho, e o é dos mais inO'amar. ll: faiscante, cheia dt 
cõn1~dos dos seus dev<~~es, dos vida, o que torna a leitura de seus 
mais rapazes e <;tiltos, eu o sigo de I capítulos não apenas proveitosa 
perto, ávido de aprender as suas . pelos ensinamentos que encerra, 
decisões cuidadosamente funda- ,

1 

mas tambem deliciosa, agradavet, 
m()ntadas, meticulosaa, medidas, refrescante. 
geraldianamente feitas. I 1: um trabalho, t'nfim, d€ quem 

S'ace para onde caminha e tem os 
Nesta altura é que me Eint() I t':ttso3 calculados, pi·ecisos, de 

mais á larga para justificar as pa-I quem os obstácti!cs fogem e tiS que 
lavras com que comecei este s1m- teimam em permanecer na ~tua ro-

l pies comentário. ~sforçar-me-la. j tina são lançados para lon,e a 

~
.em fazer critica, se lhe não faltas-, ponta-pés vigoroaoo. .., 
sem meios para tão grande cmpre- ''Cheguei ao te;·mo, com a fntf-
sa. ma satisfação - a que se refere o 

"Homens e idéias á luz da fé:' grande Rui - do quem encontra 
é bem Geraldo Bezerra de Mene- nos alheios o éco dos seus prll
;;cs em tipo de imprensa. prios sentimentos. Considero-o 

I Nas palavras ard'3tlle3 deste li- como q-ue uma raj_ada de id€allllmo 
. vro, onde a pe1·sonalidado do au- a sanear um ambiente de cobitite, 
·1 tor se levanta látego em punho an- de ódios e ressentimentos". (HO• 

te Q turba descrente e comodista, mens e idéias á luz da ' fé - pl\g, 
céptica e incapaz, b<:>m sinto o jo- 110). 
vem vulcão ostud:ante dos dia:> E se disse dele - o que é a. 
idos, o orado!' de sempre, o sempre expressão da verdade- que só mo 
homem de definida fé, o profes~or conformei em t erminá-lo por sa
que sabe se servir da cátedra para bar que, dentro em b1·eve, haverA 
ensinar e não ensina para Ge ser- outros homens e outras idéias a 
vir da cátedra, o juiz se:·cnfssimo serem ilumin:tdns pela luz do uta 
de agora, Orfeu a despertar com coração cheio de fé. 
seus hinos vibrantes a alma ador- LIAD DE Af,:\IEIDA. 



"HOIUENS E IDíi'JAS :UZ DA 
~." DE GJ!}RAI,OO BEZERRA 

Dll MENEZES 

.,os~: i v r l 'fi(~JIIII"' fP-....1;: 

IJ'io apl essa do á o livro "Hon1Cll • 
fléi:1ll :'i luz da fé" J A 
Bezerra de MenNoe&~ t~~o 
pcnsaffientos, tais as considera· 
çõc~. que o trabalho sugere. 

Todo o livro é digno de leitu
ra e meditarão, desde o prefàclo, 
de Lcví Carnt'lro, que ocupa com 
brilho a cadeira já perlustrada. 
por JI.'VTúr.l ~;t(mco n.J. A ~a-tenHa. 
Brasileira de Letr:ls, até o apên
dice no qual figuram .fWas grau· 
des págin:J.s de nossa W~atura:' 
numa, o perfil do Leandro Bezer
ra l\Ionteiro, o parlamentar emé
rito que tanto se destacou na de
fesa de D. \'ital c D. Antônio de 
:\11leado C'o~t:-:, lraG:::do t:el 1 !nu h 1-

daYcl Car1os de Lat'l;; noutra. o 
perfil de Jo9é G!'raldo Bezerra de 
:\lcncz<'.;;, br~sileiro ilustre, gran
de cultu!·~t, <':ltó!ic:> ~~m iaGa. tra
çado pelo :!).)laudido critico Agrl· 
pino Crieco. 

Da seu pai e de seu avô, herdou 
o autor de "Homens c idéias á IWJ 
da fé" a t{lmpera do batalhador 
católico. Di r-se--á que o ardor de 
~ua fé é uma vü·tudc ina t;1 

Nestes tempos em que cam,peia. 
a instabilidade de pensamento, e 
o desconhecimento das bases f un. ' 
damenlais da doutrina católica 
é rle es.candalizar, e as leis di v l
nas da vida são desdenhadas, 
const~t.Ee um dele~te espiritual, .. 
um lhTo cujo autor revela a sa
um livJ·o cujo autor revela á so
ciedade conhecin~ent:> lll"lfuntio 
não só dos dogmai3 da religião ca
tólica, mas de sua verdadeira 
doutrina social. Por isso, dMen
de, em páginas de fé o de Luz. () 
primado da moral sobre a polltl
ca. do amor Sobre a viol,~n~J ·t 

Fiel á sua doutrina, mostra se
rem imprescindiveis á sociedade, 
tanto a libérdadc quanto a auto
ridade, sem que uma se sobrepo~ 
nha e destr(•a a outra, elementos 
sem os quai'3 não póde ba,·er res
pt.!ito :i pessoa humana, 

A vida e a obra de inúmeros 
apóstolos, d íl defensores incansa. 
veis da religião, são descritas 
com !Jri!har:lismo pelo autor. 

Sucinta,mas expressiva, a sau
daç:ão feita ao Episcopado Nacio
nal. 

Soube ressaltar, admiravelme!l• 
t<', as c::traterísticas da Açii.o ea. 
tólica, movimento que empolga 

I os fieis do mundo inteiro. 
Abre o livro com um estudo s&o 

, guro sobre a moderna Penologia, 
acentuando a impossibilidade da 
nega~;ão do livre arbítrio. Ataca 
a concepção materialista da vida, 
num capftukl impressionante so• 
bre o comunismo . Merece, entre
tanto, especial destaque •) •lstiln rld 
autor, que escreve com pur·eza ds 
linguagem, num português escor. 
reito e brilhante. 

Eis, em síntese, "Homcn-; s 
idéias li hu da fé", livr~. como dill 
~vi ('llt•nVlr·o de um es.critor de 
~-irca. _ 
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NAS LIVRARIAS 
"HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ" - Geraldo 
Bezerra de Menezes 

No momento literário, de tão larga produção de livros 
sôbre a guerra ou de biografias romanceadas, o apareci
mento de um volume de ensaios desperta logo a atenção, 
mormente quando se refere à interpretação viva de homens 
e idéias sob o ponto de vista religioso que, convenhamos, 
não é das mais faceis emprezas, pois requer de seu autor 
não só iHteligência e esclarecida cultura, mas também com
pleta sere_nicj.;:LS}_e no julgamento das atitudes alheias. 

O Sr.~Bezerra de Menezes, animado por uma for
mação humanistica e cristã das mais arejadas revelou, nas 
poucas páginas que escreveu, possuir aquelas qualidades 
primaciais, transformando "Homens e Idéias à Luz da Fé" 
não, apenas, num livro de discussão doutrinária, mas sim 
num admiravel estudo sôbre os problemas contemporâneos, 
responsaveis pela desagregação social e espiritual destes 
dias . 
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)I('Htra d6 
mandnu-me, há dlaf': relo correio, 
um ex.1mplar do BE;U livro "H•l· 
mens e Irléias il. luz da F~". mas 
Q runcinn:.\rio rc~tal e-ntendeu qu'l 
a obra do e!writor flumlneue loJ· 
rrerla uma HTJé('!e de humllhaçl'!l 
se snte3 de chegar ao seu ~;;:: 
to des~lno em l'arbecos, tll I· 
se'passear por cutros lu~ 
importantes: ltahrai, Ym~ 'lias 
P€rlras, etc. 

Dai a do~mr.ra do meu a~-~:-~~~~~~~~~~~~~~: <.imentv ao autor, com \1ma ra- o au or, cr,mo 
laVl·inha de ,.,.il!árlc da roç-a" so- esma que nos deve 
!Jre o sAq interP~~;ante trooalho. conseql'l·uclas de sua 

Antes, Pl•rt>m, qufrn referir um '!da social. 
requeno e curioso eplac5Mo que A primeira a mais gt·ave 
data de minha chf'!tllda a qllêncla do <itrma da «frr~llet-
em 19 3 O. C(luvlàado, materialista 6, sem dO 
êpoca. pelo então vigário e,ação do livre-arbítrio 
Do.mlngos, monsf'nhor JnAJI!ult ... :,.to, da resrnnsabllldade 
Honórlo d:J. Silveira, para •·se n'lda exlstP exceto 
numa prime-Ira !'<':xta.J'E·ira de rça, é óbvio qt•e ulo h.....S 
nho, em sua mutriz. ocupe!-· liberdade mHE<l. Lf:ls flslcl\8' b1j 
clevoção ao Sagrado ·C<:raçH ações e reaçê.es <:.ufmlcas r.ãa 
:Jellllll dem clv_n:.mente poeauir llb . 

acrlstla, dPJ;Oi.s d& cerlm ~- de. Assim, ogt!ntes l1U manc..a 
ttla~Jfllgio.sa, um vr!lhinho multo podiam ser mais vlrtuc-!!os ou -"" 
a1lllfillko, de n: ar: eiras l•xlrema- mino!IJs d<• que o vento e o mal, 

mplet!, encaminhou-se ~a- l'E:.Yolto quando 11ut.mergt-m 
sem nfH'hnma npnsenta- náufrago ou, Sl'~uro á llbla 

çl fellcitou-m<! pE-la miuhl\ 'ide~ cial, vão aos repP10Es 
mode.fi prática. EUI·US que fc-~se lo i praia". 
o s&GI'f81 ão, e sgradE·cf-lbe com O autor asslnaltt a 
certo ar df' b!'JH·voõ€nda. (A sim-· dus,:a l•PJ'igr&a <it•utrlua 
pll-.de dos granC:es hom<'na da M.'ral, que r-t•rde 
de etiar-nos sitm.çõe!' ~·s~;m seus princípios ilia~IH 
bllr&Ç31úS. Ja uma vez ~>a a ret!etir a vontade ra 
o ~critor A:1gusto de d.o hornem ou do um gru~o 
o ll(Vteirc· do Circt•lo lrano. 
Rio). O velhinho de E mali! longe pori;t•m chE.gar 
gos, q•1e m'3 era conclusões da ES<:oliL matei 
tranllO, pediu-me );cpnça aãvarte-nos 6inda o au 
riglr uma exprP[laáO .dt" 111na rig.n·.na C(•l'l'fnC'ia com 
r:o Atril:•nidiL por D'ilr. cloutrin'l ientria os 
A~astinho , e di~rurreu c:volucionism<· ti. 
ltl~ de JJipona cc.m u Eimples de qualque1· 
çiio ctnj m:~ enr!leu de Moral. 
O "sacrlst!l.o" Cl.lthPcia Dantro desl!a segura 
lhor dt> que eu a hlst6ria e c >m a mesma 
grande~ eantos da Igreja. ent~ é a Cl'fti.ca 

Só q-.ando se d{·st:ediu, do 
dendo-me a @IHL mão ah·a 9 tina 
de arlst:wr:t.ta. dn renl.'amento, !!- <'m <1ue dt:rlniu Ul-..-;1 
quel lh~ !llltt>ndo o tu me tão co- ractilrfl~• da .A~ão Católl 
nhecldD nos meios catf.Jicc8: José aprecia'-"'. 'ida ·e da 
Geraldo BPzt>rra dt>- MHILt'Zt>B. C'arlos de tat E. FAJfcio 

Es11e Jll1.tt imônio o.~plrilual ~ tos, ent todas as pltginatl 
lima ill~ig~uria IIUptrlor. lluml- seu livr.J, ath·,.- &rs.ldo 
nada. De!t fé religiosa e mliais nln- ce Menezes u mllls alta.s & 

da rea~da pc:r uma ti rame sim- QUalidades de e11rritor. 
JN4cidade c..C.tã, (: hoje a herlln~a , 
••~?:nltlca do fJih<• inJstre. ~---------~----"' 

iterói já se rebituou a _a.dml
em GMaldo Be-n•rra de Men~-

llês, del'ld!l os r.nos ele !'UI\ adol>!s
lâ-'a, o tril:iun~ e~eoranta f. pl'l
~ que egora, Cl•m a J•nbll!!a-

4 "Hc•m~-n~ e Idéias ã lu• da 
89 afirma brill·a---nte 

c- escritor catrnc<'. 
~ra CC1nl.em C(•rca de 

gtnaa. e se ocupa de vllrios 
tpl ..,. üVolucil·nhruo n;nterlatls
f:ao:~unlamo, ação C>ll.l"lira, et'l. 
-::MJ.I~m d.~ E.atudoa de cl'fli.ca fll
çtrW,Z~nd.·> nlgnmas da!'! T•r!nclpals 
~·do catoli<i~m(l brae.llei\·1), 
:C n·m c. prPfllci(} 

. um fiJléndi<:& 
C XCI.' i (•til es Ira l· H] 

de Cutlos de I.a 
A~~:rlrlno Grif.CO;; 

k:.~i\ii-t.ente. 'O cJr 
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I Livros 
I 

I ae •• ~!!~e! 
Bezerra de ·Menezes, uma das 
mais brilhantes cuttnrae da 
nóva geração fluminense, um 
exemplar do seu primoroso 

I livro •Homeps e Idéias 6 Luz 
da Fé•. do qual trataremos 
com mala detalhe. 

Agradecendo a oferta ante· 
cfpamos os aplausos pelo seu 
primoroso trabalho. 

Livros novos I 
As letras pátrias acham-se 

enriquecidas, com a recente 
. publicação do volume "Homens 
e idéias à luz da fé", da auto
ria do Dr. Geraldo Bezerra de 
Menezes, ex-presidente do Cen
tro Acadêmico Evaristo da Vei
ga e atual juiz nos tribunais de 
justiça do Trabalho, na vizi-

1 
nha capital. Por força da crí
tica favoravel com que está , 

I
' sendo acolhida aquela obra, é 
de supor-se que Geraldo Be
zerra, uma vez mais, consoli-

1

1 dou aquele prestígio de talen
to fecundo e operoso já de
monstrado nos bancos acadê-

1 micos . O "Gládio" ao incluir 

I es~a nota, fá-lo, com júbilo, I 
pOis . 

30 9~~~------------~----~-~--------------------------------~----------------
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<<Homens e ldéiâsà luz da Fé»
1 

Certa Yez - nà uns bons 
vinte anos - , estando eu em 
pale.>tra com Agripino Grie
co, á porta do ··Circulo Ca
tólico., da vizinha capital , 
aproximou-se de nós um ho
mem alto, grisalho e magro, 
veEtido de preto, sem requ in
tes de elegáncia, de modos 
um lXlllCO bruscos e fisiono
mia severa e inteligente . Con
versamos; Agripino apresen
to a-nos um ao outro: e essa 
ag1·adavel pale;tra, de que o 
récem-chegado tomou, verda
deiramente, a direção, em 
frases cintilantes e vivas, que 
os gestos nervosos a.centua
vam, foi, para mim, o início 
de uma amizade firme e de 
urna sincera admiração. 

Assim conllecí o dr. José 
Ge;·aloo Bezerra de :ifeneze~. 

Hoje, recordo com saudade 

• t 

eJse primeil·o encontro, que 
me reveloll desde logo um 
dos espíritos mais pujantes 
do seu tempo. 

Quem o visse, de relance, 
não poderia c-alcular os te
som·os Jla sua. erudição e a 
beleza da sua alm-a. ··::.l:agro 
e cc-mprido, verboso e gesti
culante ··, como o descreYeu o 
autor de .. E.3tâtuas mutila
das ·•, José Geraldo, Bezerra 
de :\1enezes foi, antes de 
tudo, um prodigio de eS})íri
to, orientando, aconselhan
do desinteressadamente, des
denhoso de si mesmo. não 
querendo nunca aparecer, sa
lientaJ'-se, ob~~rnlq a uma 
exaget-ada modéstia - exa
gerada, mas <admi .: 1·e1, no a 
tempos que corJ:.em, - e 
a l heio, sobretudo, aos esplen
dores efême1·os ela glória li
terária, A)'loiada s~lidamente 
a. um estudo que faria inYe
ja a um beneditino, a sua in
teligência abr'lngia os mai~ 

din'rsos a~suntoo::, - indo da 
literatura á teoloJ!:ia, da arte 
á história, no di •·eito á filo·o
fia, <h'l sociolo~ia ao indianis
mo, elucidando e discu tindo 
cem perfeito conhecimento de 
causa_ 

Os trabalhos e~pnrsos one 
deixou, embora Yl!!i osof:, são. 
tod:JYia , dorumE>ntos insufiri
E>ntes para o jul ~amento exa
to da su:t pen onalidade. 
:\Tu i to poderia i er eRr.rito, ~e 

n~o atendPsse á ~uela inlmil
nade c1·i~tã n ue fez c~ ~aP f· os 
e os nu\rti,·es primitivOR. Co
nhecia tudo. E>mbora C'Hiso~~e 

rrovar r. cada pa~so, r.:ue tndo 
ignoraYa . . r 

Foi, !Ht. frase hll'tri. de 
Al?:l'i'lino Crieeo. "mn Jlrofps
~or de cora~"m '' . Ani!11:.:Ya os 
ontroR, qne mP' ta vez r~ren
deram ao t !·iunfo, - P1lqua11-
to e!e fir~Ya 111. ~om1"·rt da 
!'na mod~~tia. como o C'irnno 
rJ,.. Rostaud . .. X a Irl:::dp :\!é
dia, tPria !'ido um ravrleiJ·n 
aPelante. '·saPs near Et san3 
ré-nro~he'', h:-otenoq-~e t>m 
pró! da Bondad~ P da Jnsll
~;a: no notso Fé<:n•.), utilitá
rio e egoísta, foi nm e~pírito 

á ]>arte, deliC'iando,-,.e na ~oli
cl:i:o da sua fanf~oia e. sobre
tudo. na sinceridad!! das suas 
opiniões, 

LUIZ LAMEGO 
Nascido elJl Paraíba. do 

·sul, bacharel em Direito pela 
I<'aculdade de S . Paulo, lon
gos anos viveu em Xiterói: e 
ao morrer, aos sessenta e sete 
anos de idade, em 29 de mll.r
ço de l!l35 , se não dffixà.~a a 
seus filhos bens teneno3, Je
ga\•a-lhes uma fortuna mai~ 
alta - o exemplo de uma vi
da pura e o explendôr de 

uma conciência luminosa. 
• '* • . 

Essas pa1avras de saudade 
sôbre .José Geraldo Bezel'ra 
de _\lenezes, vem-me a pl·opó
Eito uo lino há pouco J,JUIJli
(;auo por se~ lÍlt.O, o dr. Ge
raluo Bezerra <le :\lenezes, e 
imitulado ··Homens e 
ldéias ;\.luz. da. Fé'' . 

Li\Tos as>oilll, nos tempos 
de hoje, consotam, llOrqulo! re
p.-es<:<ntam a sinceridade <.le 
um iríeal. P;ovam que a Fé, 
ctue Je,·anl.a montanhas, é 
<nnt..a - e sê-lo-á sempre -, 
o sereno reiúgío, o abrigo in
úesnutird õas ~!mas q,ue so
l ret •l e uc~ EO:;piritos sensi
Yeis. 

f.;u !ace das civilizações 
lJUe caem, th:s <~muições in-

sopilaoas, ua brutaduade in
s,tc.áYtl e e.,oista d0•3 que 
u'penas cultllo..m a própria 
lon;:::, q uen:nltO a ela euteu
<lat a h.um·.uioaue, mais se 
afirma a •eJ E.u a doutrina 
cri:>ta, onde, t.m i ttgar do ego
ísmo e ua iHc~·iga, ná dedica
çi.o e lüisericürdia. .'\a fra
se de .llOntakmbert, a cruz 
ri e C1 isLO, pres:diudo aos eles
Unos l: o 11l<llldo moderno, as
so .;iou-~e a totias as suas ad
Yersi<lades e :t. t e .. as as suas 
g·l&rias... Fez-::.e grande 
pela belezi.l. moral; e do Lai
uir;o, a .ua iWm \Jra estendeu
se por sôbre o unive1·so, le
Yan<.i.o aos co11.ins <ia terra o 
e:..:eraplo t:Lcinante da humil
da:!e que vence, da tenacida
de que produz e L.a esperan
~a que redime. Por isso, a 
fgreja resistiu a todas as. 
convulsões políticas que, 
a~rarés dos tempos, agitaram 
as lli:.';ões; por isso, de3sa 
l uta tremenrta co•~tra ll Pa
ganismo e contra os Bárfia
ros, .~:la saiu mais torte, mais 
!irme e mais gloriosa . 

O livro de Geraldo Be
zerra de ~lenezes encanta . 

_:fi fi~ 



-pela simplicidade. Herdeiro 
de um nome ilustre nos do
mínios do Pen ~amen to, não 
quis o autor fazer alarde da 
sua cultura, nem o moveram 
raidades c! e €Stilista; mas, 
Eenbor c:a }Jnlana escrita, 
como o ~. desde os tempos 
acadl'mico~. da palav1•a fala
da, reunindo, nesse \'Oiume, 
estudos e ronferência.l, rir
mau c!Gfiniti\·amente a sua 
personalidade de escritor --
e 1le lJU blicisla católico. As ~ 
p:ígin::ts ~ôh:·e Carlos de Laet. 
Tristi:o de At.aide e Felicio 
dos Santos, bt>m romo o ad
mirá,·el estudo subre o Co
munit:mo anti-rristi"o. ha3tam 
para lPvar Geraf(JO Bezerra 

·de :\lenezes ao lugar que lhe 
rompetP. entre os intelectuais 
do Brasil de hoje. 

Chega-se ao rim do livro, 
in;<en~i>elmente; a Ieitu1·~1 é 
feita sem trorer:o~. antes in
tE-;·e~~r.IHlo mais e mais; e ao 
te:·minar, résta ao leitor o pe
sar ele que o volume não seja 
maior - para mai~ cl"morar 
o p•":lz€1' t!a leitura ... 

Fn1ío tl<H•ai. ao autor de 
'Hcme1" e IcJlias á luz da 
f~ ·. nm ~:r:> nr!e a hra~;o de 
J•arahl:'ns pelo ~Pn livro: que 
~nja ~>le o primeiro de uma 
<~riE' brilhHnte. a einiqnecer 
as nossas letras - e a hon
rai' a memória qnerifla dPsse 
hom e ine!H!UI'ci>el José Ge
raldo Beze1:ra de l\fen ezes. 

,-



Meu Pulpi to 
O sr. Geraldo Bezerra de Menezes 

acaba de dar á luz da publicidade um 1 

livro sob o titulo HOMENS E j 
IDÉIAS A' LUZ DA FE'. São 
"páginas de reação, diz o A., con
tra o esquecimento das leis de Deus 
na sociedade contemporanea ... 

Trata-se de uma inteligêntia moça 
e brilhante que, desprezando o ridi-1 
culo respeito humano, não terr8D 
riso alvar do ateismo idiota e os 7 i 
reganhos de uma incredulidade que • 
não argumenta, na frase <I e Camilo ·J 
Esta incredulidade é irrespondivel, 
continua o grande e~critor português. 
Geraldo Bezerra de Menezes escre
veu um livro sincero. Sincero e co
rajoso. Diz abertamente o que sente 
e dá os motivos de sua fe. Sabe ar
gumentar com clareza, segurança e 
competencia. Apresenta-se como o 

Mona. Mello Lula 

soldado do Cristo, unico caminho, 
verdade e vida. Não ignora que a 
T greja é a depositaria da verdade e 
da ciência. 

E' um joven que estuda e reflete, 
sereno c tranquilo na sua fé . 

Georges Goyan, o saudoso aca
dêmico disse, com muito acerto, uma 
vez: ·· Ó católico assiste, sem inquie
tac;ão alguma, ao trabalho da ciên
cia". 

O ilustre A. de "Homens e Idéias 
A' Luz da Fé., faz um belo e pro
fundo estudo sobre o comunismo an
ti-cristão. Recomendo aos estu.dio
~os e aos nossos jovens. 

Alguns homens eminentes do nos
so país foram lembrados com carinho 
e brilhantismo. 

Assim vemos passar ante os olhos 
as figuras inconfundíveis e luminosas 
de Carlos de Laet, de um Felicio dos 
Santos, de um Tristão de Ataíde, etc. 

No apêndice do livro vêm dois va
liosos trabalhos sobre Leandro Be
zerra e José Geraldo Bezerra, assi
nados, respectivamente, por Carlos 
de Laet e Agripino Grieco. 

O livro mereceu um admiravel ';Pe
fácio de Levi Carneiro, 

Homens e /delas à Luz J 
da Fé 

Paladino de grandes ideais e no
bres combates, G. Bezerra de Me
neses revela-se neste livro, além 
de esmerado escritor, um culto e 
desassombrado propugnador da mo-
ral cristã. Contactamos nestas 245 
págs. com grandes vultos de pen
sadores brasileiros e ideias canden- j 
tes e cheias de acl~alidade. (Grá- \ 
fica Laemmert- R10). 

o DE LEITURAS ·ORGÃO DAS CM. 
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•MlfMENS E IDE'IAS A' 
LUZ DA FE'• $" . 

Algumas vâli0'8(js 
opiniões s~ o 
livro de Geralào l 

, Bezerra de Menezes 
I ' G.raçaa á velhtl amizade do j 

nosso Illretor com o autotr 
de ·•Homens e idéa à luz da 1 
fi • e âo caloroso apelo quA I 

e dirigiu, publíca cO Nova 
FrlburJO:., em primeira mão 
o que é bastante significativo 
_j algumas das valiosas opi
niões emitidas sobre o livro 
de Geraldo Bezerra de ·Me
nezes, vitorioso publiclsta flu
minense. 

Do hol)lem de Estado: 

c Niterol, 18 de Junho ele r------ ------
1942. 

Ilustre Dr. Geraldo .ijezer- temporanea .. Saudaoõe~ Ma· 
ra de Menezes. ceió - 5{J 7J94% · 

Tenho o grato prazer de 
agradecer-lhe a amável ofer-L~t:íft~~~~~~r!!t ta que me fez, em data de 25 n 

e Maio ultimo, do seu livro « excele pa-
tutltul~do •HOMEN~ E IDE'- gin~~ que se _..~-.. 
IAS A LUZ DA .F E,. o quaJ, do e proveito.• BatucaR\ 25-
tan\1} pela profundeza do as- 5-42. ' 
sunto, quanto pela beleza da 
•rma, me de-ou vivament~ o-o 
llilpresslonado. Dos sacerdotes: 

Com atenciosos cumprimen- «Quero fazer prop~a 
tos, subscrevo-me patrlcio e do precioso Uvro cHOfM7'8 e 
admirador. idéias á luz da téa elfilte os 

a) Heitor Gurgel . congre~ados marianos. Assis, 
·- 28 <te Maio de 1942 a) 

o-o ~~~~~~~~~~~~t-.--~ .......... ~ .... ~ Dos prln lpes da Igreja- : Õ 
o Uva Fari 
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mes liferiírio em, revista 

NILO A. SAMPAIO 
N A S L I VRA RIAS 

f!] Homens e Idéias à Luz da fé . 

Geraldo Bezerra de Menezes herdou, de seu~ antepassA.· 
dos ilustres, entre outras qualirladeti, estas duA.s fortís
simas: a inteligência e uma m~<ntalidade cristã das mais 
amplas e firmes. E prova magnífica esti.. llil<te seu -
livro de ensaios onde, com hAbilidade e erudição, exa· 
mina homens e idéias sob o ponto de vista 1·eligioso -
pouto de vista delicado e não muito fll.cíl de ser tra
tado, pois tôdll doutrina por mais fundamentada que 
sejA, é sempre suscetível de controvét·sia':' e jamais estll. 
livre das interpretnçõas exageradamente individualistas 
ou das genoralizaçõt'S apressadas que,. surgem, iuvaria
velmente, quando o comenta1lor não está seguramente 
informado do assunto a que ile propõe defeud.,r ou refu
tar. O que, felizmente, não acontece com o jovem escritor 
fluminense que, animado por uma cnltnrn lttJillanistic" 
solillamente organizad11 e possuidor, aiunR, de um senso 
intelectual sereno e retilíneo, conduziu-se da maueira 
mais airosa na fixaç·ão de seu pensamento Plll relação 
ao catoliêismo, essa furça notRvel que qunuto mAis é 
combatida mais se consolida e se difunde. 
O autor de ·Homens e Idéias à Luz <la Fé·, porém, não 
se limitou à defesA. dos postulados da lgr~>jll . Fez, t&m
bém, belíssimo estudo biognifico e bibliográfico a res· 
pei,to de algumas figuras realmente expressiY.a la 
intelij!;í\ncia bmsile.ira. co•no Carlos Lae~l 

r<fííristão de A tai<1e Ao ton1o 
reliCIQ, CIOS :Santo~ 

c tantos outros, o que importa em d1zer que es
creveu uma obra de reconhecido mérito e de grande 
valiA. para u perfeito entendimento dos problemas que 
agitam o mundo atual. 

* 
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Bibliografia 
Aos editores e autores 90llcitamos 

remessa. de suas publicações para es

. te noticiário. 

--··--

"HOMENS E IDli:IAS À LUZ DA 
Fli: - Geraldo Bezerra d.e Menl$eS 

- Edição do autor. 
Acusamos o recebimento e agrade

cemos muitíssimo. E' um livro que 
certamente obterá grande distinção, 
pois, felizmente o autor diz uma série 
de verdades que poderio ser uteis na 
orientação de certos ~ndividuos que 
se aeham meio desprovidos de bús
sola no oceano da vida. 

O capítulo "Inocentes" vale por to
do um livro; alem de< tratar de as
sunto muito intressante ainda é es
crito num estilo claro e conciso, co
mo o livro inte'lro. 

"Homens e Idéias à luz da Fé" 
constituem, no próprio dizer do -au
tor, "páginas de reação contra o es
quecimento das leis de Deus na so
ciedade contemporânea". Analisa, au
xiliado pelos se'us destacados cabe
da~s. e iluminado pela sua viva fé 
("fé com obras"), os pensamentos em 
choque do mundo hodierno. 

E' uma obra rec~endavel aos ca-

tólicos de boa vontade, não 
ticos, os ,pseudos, porem aos verda
deiros, aos esclarecidos ,aos que PW': 
curam fazer e melhorp.r algo durante 
sua existência sobre a terra. 

A redação de TINGUI ap~t& 
ao snr. Geraldo Bezerra de Men•~ 
oa seus pa:r~ v'Mos de noYâ4t 
produções utel; ~~ a presente.· 
,___.. 

f ~rcillo Ga 

-r--~--=-=-::-
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LIVROS· NOVOS 
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_:HOMENS EIDtiAs ---x-I.üz DA FE•. · cor Geraldo Be-ze_rr_a____,d.-e-cM...--e~n.lO.ez~es-•• F.aco.--.-laa-....,::;: 
sionais Salesianas, Niteroi. 1942 - - ' 

ai~ Bezerr: :e ~eneRS1 estu;o. 
e n0!18a11 léis sociais, ha maUo se 
fntpondo com trabalhos de real 

-.merito. Esplrito Incido e ;;atillco, re-

I vela-se um comen6arlsta invulgar. Ba· 
sea-se qnasl sempre, em dogmas do ca · 

I toliclsmo, ao refutar pontos de vista 
materialistas. Estudando doutrinas con
trarias ao seu modo de vêr, não foge 
à clMeZa, e, multo menos, perde o con
trole na Unguagem, não obstante, de 
quando em quando1 apresentar-se mais 
incisivo e energico. 

Além dos capitulas "Contra o Co· 
mnnlsmo Anti-Cristão, e "Caraterls
ticallda Ação catoUca", detem-se o au-

1 

ter na analise da obra e personalidadE' 
de Trlstáo de A~e, Contardo Ferrl
Jil, Carlos Laet e· Fellcio dos Santos, 
inserindo .,ainda ~ apen~lce dois ar-

1 
tlgos de càrlos Laei"ê Ágiipmo Grteco{ 
sobre Leandro Bezerra e José Geraldo 

I Bezerra de Menezes. 
Apreciando este \'olnme, entre eu-1 

I 
tras coisas, diz o sr. Levl Carneiro:' 
"Neste momento de incertezas, de lu-. 

I
. tas, de transformacões, é dlfleU, sen~ll. 

lmpossivel, pretlxar-...o rumo dos aeon-11 

I 
teclmentos. Como quer que seja, ::1 
razão Berdlaeff, ao prornostiear, atra.'o 

, vés da nostalgia que invade a hum&• . 
nldade, o advento de uma DOY& épo• 
ca religiosa. Com o advento dessa DO\'&~, 
época, serão realizados outros ldelaisf 
pollt' :lOS, bem diversos dos que ora ... r 
cravl..am alg11D5 povos clviiUados, e ha 
de c~nsegulr-1!10 a plenitude da JustiCJ& 

,. soclaJ. Caminhamos nesse rumo. Nes;
rumo Àpe o pensamento dominante 
deste lhro. 

Todavia, a maior beleza, mais alta 
lllrDlftcação, que ele tem, não se encer
ra DaS suas paginas mguas: está nas 
promessas que nos traz, nas esperan
ças, Que deperta. E' um prenuncio da 
mentalidade nova da nossa gente de 
amanhA; é a revelação de uma per· / 
sonalldade jOYem e forte, capaz de 

I atuaçio larga, brllhante, fecunda, pa- 1 

ra &·breviar e orientar a nossa jorna- / 
da e aaegurar os beneficios que ela 
DOI deve proporcionar". l 

"Homens e ldelas à Luz da Fé" e I 
realmente, am trabalho Interessante: 
no quaJ se estudam homens e tatos 
IIOCiiala. 

* * • . - ' 

----~----------------~~--------------~----------------------------------------~--------~------




