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,Nosso Senhor Jesus Cristo na 
'sua infinita misericórdia ej 
bondade não nos tivesse doa-11-. __ _ 
do a Si próprio no sacramento ~-
da Eucaristia. Esta miraculosa 

- ...-- --

doacão deu-se há séculos. Foi 
uu~a qÚiÍlta-feira ( quinta-fei-
1 a santa), Jesus sentado à me
sa com seus discípulos amados, 
tomou do pão e disse: Tornai e 
coroei este é o meu corpo ... fa.: 

--~.o.---~--

zei isto em memória de mim ... ,_' -------
Consumou-se assim o milagre 
da transubstanciação do pão 
no corpo alma e divindade - .. _ ·-=-- .--=~---
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Infelizmente muitos sãõõS 
Os discípulos e seus sucessores~~-- ,que não só descreem da Eu c a-r-
legítimos até nós cumpriram ristia, mas a escarnecem,- vile-1 
e cumprem este mandatum de -- nediam, profanam. Estes são os '· 
·amor, o sacramento da Eucaris- Judas Escariotes hodiernos. t 
tia. Quereis vos certificar dis---.. Para estes digamos qual Cristo L- -~ 
to? Olhai em cada igreja uma ' no Cimo da Cruz no Calvário. 
lâmpada acesa e um sacrário,' ._ Pai perdoai-lhes por que não 

1 
e ai vereis com a vossa fé aH. sabem o que fazem. Nós outros 

i Cristo Jesus. Quereis vos certi- que cremos e adoramos reve-
ficar ainda mais? Presenciail rentes a Cristo na Eucarístia 
aos Congressos Eucarísticos,, ergamos graça ao Senhor pela 
estas grandiosas manifestações . fé que possuímos,. e. propague- l---
de fé, reunindo multidões in- mos altissonante'''este portento-
calculáveis de fiéis em volta a , so milagre. Ave pois, divina Eu- '---
um disco branco, a hóstia con-í 1 caristia, sacramento que enccr" 
sagrada. Ainda mais. muitos dos;_ _ _J ra em si a Jesus Cristo Nosso 
santos que hoje habitam a Côr- I Senhor, nosso caminho, nossa 
te Celestial testemunharam em 1 verdade e nossa vidà. 
vida a veracidade da presença 
real do Cristo na Eucaristia. Cephas M. Bezerra de Menezes 
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Ozr. Cephas Mon"Tcdõnio Be
zerra de Menc21es, num artigo 
dediéado à mem6ria do seu 
ilu~re pai, conta que o pr. Jo-
~ Geraldo Bezerra de Menez.as 1 

tinha o costume de chamar de-
lica'damen te a atenção dos po- , 
dres, '\quando êstes mcorriam ! 
em a~guma falsa citaç~o da Es-
critura ou dos Doutones da Igre-
ja. -- - - - - - - -
Pos~o dar o meu te::tcmunho J Para êle, - c~ mo~ P?rã ·seneca, 

de que assim era realmente, .: a ~erdade vaha m01s do que a 
pois fui um dos pregadores co- ~:u~uzade, mas também com que 
lhidos em equivoco de::sa natu- . _ _ Jetlo sabia expressar a correção 
reza 1-'~Jo modesto mas impla- afim de não diminuir ou vexar 
cável censor. Já contei pcb . __ a quem corngia! 
imprem.a como num sermã0 • - ·Talvez eu esteja ·~ngana-
em Niter6i, tendo atribuido c do, (éle sabia que não estava} 
Santo Agostinho um cancei- --- mas sempre é bom verificar is-
to de Tertuliano, 'fui adverti- to•. E ficou olhando na parede 
do. depois, na sacristia da 1qre- [ . --- umas imagens de santos. De-
ja, pelo 

1
velhinho terrível qll'.! pois, voltou-se para mim e fez 

sabia tudo e nada deixava es- · uma longa e erudita disserta 
capar. Foi a maior cultura re- ção sôbre o bispo de Hipona. 
lígiosa que já conheci entre lei- - E:a como se quizesse compe1'1- 1·-~-
gos no Brasil. Possuía, no en- sa-Io, a meus olhos, de não ser 
tanto, uma grande simplicidade -- -~- o autor da frase de Tertuliano. 
de espirito, e, airyda se ocupan- E lo~~ ~n despediu com mui-
do dos mais altos assuntos, f a- ,_. _. _ tos pec11dos de desculpa · 
zia-o com uma naturalidade de 1 - ~Mania de" velho ... mania 
quem tratasse de coiSÇis comuns -~ de velho .. • dizia-me, sorrin-
ou familiares. Nunca assumic do. 
~e~ doutorais, nem fazia exi · __ . -- Lições de mestre, é o que. 
b1çao de conhecimentos por deveria dizer 
iimple~ e pura vaidade • • • 

0
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Almas do Purgatório 
Desde hã muito que vl'nho pensando 'nossa Fé nos di:!: que o fogo do Purga

em escrever algo sõbn• as Santas AI· tório é id~ntico ao do Inferno. ~mbora 
Jl'as do Purgatório. não o tl.'ndo fe1to as Almas que ali estJo tenham a espe· 

l ainda porque rl'queria profunda medi· rança do -perdão. do sufrágio. _ da hbt r-
0 ,.::.J tanto. d.:de. da a~piraçáo ao céu. Em fase 

A Igreja prfceitua . propaga, ordena disOO: • é que não podtm~s v~~ilar . du. 
r:or todo o orbe tararum rsta santa de- Yida r. esquecer. a fo rcion . no mh em 
·.nçào ~urso ce sufragá-las e libl'rtá·las com -- · --

Os santos. mormente alguns. testcmu· as nossas orações. sacri fícios, pcnlt~n-

~haram l'm vida o rl'cíproco hcnl'ficio cias. confissõrs. comu1lhões r demais 
oe tão salutar devoção. dt-sta san ta pl'r· ~tos do.' piedade. ' - · 

- muta de orações entre nós c elas. San· 
- T · h S C D 'A Sem cxagi'ro algum .. parece-me que a~ 

to ere:m a, o anta ura rs c · . • 
b d AI d P I "''jo. l' lll seus tormrntos a suplk_·aram 

outros rcce eram as mas o urga· . • . . . I 

t 
· · f d d _ . . <•flttJs a no,sa a1uda, o nosso aux1ho. o 
a no avores e to a a t'spec1e. em _ . 

. . . . . , nosso :;ocorro. o nosso ámparo. F1'rmt· 
troca de sacnf1C1os, o rações, mortifica· _ .. · · 1 · d . ~--~ --

d 
· d . d d f mos. po1s, um propo~llo so rne t su· ~ 

ções e ema1s atos c p1e a e qur a · . . f 
1 

fragá-las o quanto ma1s nos for possl-
:1am para su ragá· as. \'d c obteremos em troca fa\'ores extra-

-i;. 

O Purgatório e lugar dl' purgação de ordinários das mesmas. 
lültas. que. mui embora. n[•o sejam gra-
ves, requerem. contudo. expiação. A Cephas Afontcdcmio B<·=rrra J,• .\t~rt~:t: · 
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Ecce Sacerdos Magnus 
Acaba de atingir J' apogeu du i Desta sua !ormaç·ão primorosr, r. ..... ----

vida sacerdotal. este jovem e !u- de sua ampla visão é quélfFor nou- $... 
turoso D. José de ALmeida Batish 1.- êle, sem exagê1~0 algum de nos- l---- -
Pereira, de quem me ufano te~ ra par~e. um sacerdote integro e 
sido colega, quer nos vetustos um- l1!13rc: do. 
brais do Seminário MerJlr de São 
José do Rio Comprido, quer no 
majestoso Seminãrio Central da 
Únaculada Conceição do Ipiranga 
em S. Paulo. 

Seminarista de inteligência in
vulgar, admirada não só t ror cole
gas, mas, sobretudo por abalissa
dissimos mestres. 

A esta inteligência, alia êle uma 
cultura enciclopédica e uma pieda
de acrisolada por excelsas virtu
des. Cumpre destacai) também, seu 
zêlo e carinho pela arte sacra e pe
la liturgia. Desempenhava com es
mero acentuado, ac> ma:te vãrias 
funçÕes litúrgicas, como em bells
sima al'ltevisão d•o sacerdócio. 

O ~mporã!... O mor es!... Como 
no~ é grato r ec6rdar os tempos e 
os costumes vividos e levados no 
·salutar convÍvio deste seminarista. 
_, a•lt,.. • "''W*Iftt ... 
4. 

Exerceu o"a' li!J ~ as mais varia-
elas funções com aulrl ridade e pro- 1----~-J 
ficiência próprias a um lúcido es
pírito. 

Por sobejas razõc~ pois, . :é: ·,qu 
não vacilo em afirmar que não só ~ 

a diocese e povo de Nite!"~~, mas, 
igualmente a Igreja ~ por não di
zer a Nação, lucrarão em muito, 
por possuir doravante em seu seio I~ 
um ~ luz, cultura e virtude. ' ,.._ 

Ecce Sacerdos Magnus ... , D. Jo
sé de Almeida Batista Pereira, 
Bispo Auxiliar de Niterói e que 
a Virgem Imaculada esteja com i ----
êle nesta e nova e espinhosa ta- , 
refa, são os nossos 5incenl s votos. --

Peàimos, por outro lado, a sua 
bênção episcopal e amiga, p a r a 1.-- --~ 

conforto nosso e dlos que nos são 
caros. 

Cephas Montedônlo Bezerra de 
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Cartas~dos .. Jeito1e~ 
, J,.US'riÇA A -tili) ~~ ...! Sr R~- ' • ~------

~ 
tl~:tr; Ulate ,e;;[.:cqf.IO ~ <:AJn&ra c!'!!' 
Dtlllll•dos ,Wn prole!.- ._ •11~-'do ' 
dep61.6tíô i:ur.eblo noeha ci'ilbf'll'e con -
•erUdo em 1•1. eatabtll&ari. de n J:, a 1------- -----· -~-
anuaç~o lnscaur;~, ela claue de "Vtn-
dedotta dt. sela." I \.axadOff'l de eorrts-
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-J ~~@f~~ Cephas Montedonio Bezerra de Menezes 

Ãi de nós, se Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua infinita bondade, 
não nos t ivesse doado a Si próprio no Sacramento da Eucaristia ! 

Esta miraculosa doação conta já séculos. Foi numa quinta-feira. 
Jesus sentado à mesa com seus discípulos celebrava a Cêia Pascoal. 
Distribuindo o pão disse: "Tornai e coroei, êste é o meu Corpo. . . Fazei 
isto em memória de Mim" . 

Consumou-se, assim, o milagre da transubstanciação do pão no 
Corpo, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos 
e seus sucessores legítimos, até nós, cumpriram e cumprem êste man
datum de amor, o Sacramento da Eucaristia. 

Quereis certificar-vos disto ? Olhai em cada igreja uma lâmpada 
acêsa e um sacrário. Com a vossa fé aí vereis a Jesus Cristo. Quereis 
cert ificar-vos mais ? Presenciai aos Congressos Eucarísticos, estas gran
diosas manifestações de fé, reunindo multidões de fiéis em volta de um 
disco branco, a Hóstia Consagrada . Ainda mais, a muitos santos, que 
hoje habitam a Côrte Celestial, foi dado ver a veracidade da presença 
real de Cristo na Eucarist ia. 

Infelizmente muitos são os que não crêem na Eucaristia e a vili
pendiam, escarnecem e profanam. Êstes são os Judas Escariotes ho
diernos. Para êstes digamos como Cristo do alto da Cruz no Calvário: 
"Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem". 

Nós, que cremos e adoramos reverentes a Cristo na Eucaristia, er
gamos graças ao Senhor pela fé que possuímos, e propaguemos altiso
nantes êste portentoso milagre. 

Ave, pois, Divina Eucaristia! Sacramento que encerra em si a 
Jesus Cristo Nosso Senhor, nosso Caminho, nossa Verdade e nossa Vida-
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-~ denominava de gulo~os do ~n
ber, como de· fato o ~ão, e o 
:oi tm vida quem assim os cha- L,___ 1 
mou. As mais altas autorida-
des rell!'losas reconheciam ne
le um baluarte na defesa da 
F e". 

Bezerra de Mtnezes e~>crt
nu d!ven;o:; ·a~t!gos -sObre a 
origem da devo1J1o 110 Sagrado 
ccração de Jesu~. -----.;..& 

_, " José. 'Geraldo L 
Bezerra de Menezes 
O JOJ!tNAL "A Cru:>:", publi

cou um artigo sóbre Jose 
--..--t_ Gi'rn!do Bezcl'l'B de :Menezes, :;..___~---

~~ · -· rnort() há 18. anos, um dos 
•·gra;ldes propulsores da de\·o
~·ão ar! SKgrado Coração de Je-

- - "' :.us. 110 Brasil". 

j . J~. '!\ Geraldo Bezerra de Me
r.ezes - diz o autor do ait!go 
- 'r,rgulhn\'n-se de di7.er-~e 

I aluno do> Jesuítas, aos quais 
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· Natal ~Que · Não Tarda ·-
-"'""l 

Cephas Montedonio Bezerra de Menezes 

Quadro magnifico e ftal se nos ante- · 
para ao aproximarmos-nos desta sülhne e 
mcr.rcnilhosa data, na qual M comemora. no 
orbe terra.rwn, o na.sdmento do Menino Je-
1\11, filho de Maria, pOF obra e grac;a do El
plrlto Santo. 

De pé o Anjo ante a Virgem, fixa-a. 
aguaniand0 o momento propicio para llllcJczr 
com ela um c!i61ogo aublim .. , o maior 410-
1090 datre toe!«* . 

Merda penscrYa •teu 116 com Deus, Dlio 
:aotara Cl ptesen'a do Aajo. Ao "11-lo, .. tre
mece, conturba ....... 

O Aajo lhe clil entao: «A.,. cheia de gra
c;u, o s.nhor 6 conYosco. len4ita tola en
tre· Cll mulheres ... •. 

I>eua desde há muito, prometera aos po
vos a 'rinda do Salvador e nlste inltante era 
posta, em execuc;!io a sua promessa. Maria 
temia e o JUtj0 acalmava-a, d!Mndo-lhe: 
«Macia temals Marta: darós à lua a um me
nmo, será chamado filho do JUtlsslmo e O MU 

reino nlio teró fim». 
~ indescriUYel, pela sua beleza, pe

Ja: 1\14 grandeza e pela sua sublime majes
tade. 

O Anjo e Mcnia c:Ualogaram e 4ialoganclo 
:reaJlsCiram o entrelaçamento do Antigo e No
To Testamentos, para a IICJlYac;!io elo mundo, 
para Cl obra magna da redenc;!io da huma
Didade. 

Deus por uma Fiat Onipotente, criou o 
mundo, Maria por outro Fiat trouxe-nos a re-
4enc;!io, a eal'fac;!to, o perd!io, o amor, criou 

r
. para. . n6s'outros, pobres mortais, o mundo 

de 'Jl'CIÇa_e da m1Hric6rclla. 
Daráa à lUJ: wn filho . .. 

• Como H fará isto, se não conheço ho
mem? Mclrla. u.pondeu CIO Anjo nestas pa

' ~. nao querendo porllm melindrar a Jo-
" .Mu castf~lmo esp&~o . 

De fato MClrics e 1056 vivia mjuntos, ani
mad.oa t&c, s6 d.e tl6os prop6sitos, doa quaiS1 
eobl'euala o ~ ciGr a Deus um c:orac;clo e um 

corpo totalmente imaculado. virgem .cn 
partilhas . •. 

Maria cUue mals ao Anjo: cFac;a-se em 
mim segundo tu.a paiA:rna. en-me aqui: Sou 
11 .. cr<l'la do Senhor». Com estu palClYras 
retlrcr-te o ADJo e r.tircr-se tamWm Ma
rta . 

Maria paasa tr6a meses na casa de ~>Ua 
prima liiCJbel. Volta e DO MU reqrttiO, Jos6 
.ente-se como delloc<rdo Da sUG humildade, 
antes hte mar<rYilhoeo CZ\ladro que le ante
pllla. At&nlto, perturbado, resol'fe abando· 
nd-la furUYamente . Eis se não quando, em 
sonho lhe aparece um AnJo e lhe di:l: José, 
filho de DaYld, D&c, temas tomar contigo tua 
eap&sa. Porque tudo que n'Ela se pas!ICI ,é 
obra do Eçlrito Santo .. . 

Jos6, enUio, ante hte esclarecimento Di
Ylno, permanece . Al Yemo!l, p~ls. a Jos6 no 
aeu papel de pai adotiYo do Menino que den
tro em pouco haYeria de nascer e ao qual 
ele daria o nome de Jesus Com efeito mais 
alguns c:!jas silo passados, eis que o Impero
dor Cbcn Augusto, .,.mana wn edito de re
censeamento qeral. Süiu, também, Jost. ela 
Galiléia, l!a cidade de Nezarê, à Jud{r, cidade 
de DaYld, também chamada llelllm, traundo 
em seus brac;os a Virgem que já estava em 
eatado dg eravi(lez acl'ntuado e com ela re· 
gistrou-se. cumorlndo assim a ordem do Im
perador . 

A hora do Natal est{r prestes. aproxima
H , nlio tarda Pre9:uemo-nos, pois. para êste 
faust0 acontecimento, munindo-nos de excel
ecn virtudes para oodermoi cantar qual os 
anjos :Gl6rÍa à Deus nas alturas e paz na 
terra» . r çA, 
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No dia 8 de dezembro próximo I Maria, cujo nome mostra o en

:tmdo, festa da Imaculada Concei- lace angelical conosco, é profecia I 

ção dtt Maria, • o Santo Padre P iu ! que passa a realidade, é mistério l -
XII, gloriosamen~e reinante, . inst~- 1 a~l~rado. Multiplo~ são_ os. seus., sig-;: 
tuiu o Ano Manano. O mohvo Jâ 1 nif1cados, os qua1s, nao nos cabe\ _ 
nos é bem notório e assás conhe- l tempo e espaço e númerá-los. Rc-~ 

' cido, não se faz mister, pois, lern-
1 
sumamo-los: Soberana porque deu- __ 

brado agora. Obedecendo a t:'.>tas nos o Rei dos Reis; Astro ful&eil
determinações é que, enceto aqui te, porque gerou o Sol da Justiça I uma série de escritos baseados to- : por ser fulgor da virgindade ima~ - ~ . -
dos nas invocações da Ladainh3 . culada; Glória porque ofusca a dos.~ ___ _ 

• Lauretana. I Anjos e Santos. 

I Santa Maria! ... Invocação inicial, . . um monte, em repetir para 
1. d d'!f . O mundo e · hospital da natureza 0 eco a responder lhe a 1cerce e nosso e 1 c1o, que co- - · 

I. rneçaremos a construir em Honra em que todos gemem, padecem c Tal qual harpa de David. 
a Virgem Imaculada. . I chora~. _Maria ~ 0 remédio singu- 24) que afugentava o demônio de 

I "E o nome da virgem era .Ma- . lar e umco. HaJa visto : Madalena Saul assim Maria afugenta-o de 
'ri_a", S. Lucas (1,27). Desdf 0 Edem ex~ltou quando_ ouviu seu nom~ hoss'al~a: Portanto, ante ~ste te-
Viera ecoando de boca em· boca es- I POIS era toda tristeza e pranto JUn souro d1vmo que representa 

0 
san-

- 1 ta luminosa expressão. I to ao sepulcro de Cristo. to nome de Maria, não há que d..t-

1
, Séculos e séculos são passados e j Eva e Maria recebem propostas, vidar, pronunciá-lo em todos 
nos ~pode a lembrança a saudação uma do demônio, a outra do An- momentos de nossa existência. 
do Arcanjo Gabriel. "Bendita és jo, uma para ser como deusa ou- A . 1 

·-

tu e t ; ' lhr .. ' qu1 me faz lembrar esta Ieg1ao . n re .as mu ees . Tudo era tra para ser Mãe de Deus. Eva não d b h 
6

. . 
ênigma ' f' - e ravos e er 1cos filhos de Ma .. r , prc 1guraçao antes dêstc temeu porque não meditou. Maria j revel "li • 

~-~ ::~. :g:~c~- - h • • _ / ~:m:u A~;:q~~e ~~~~u:.;:s t!:~~ 
_ _ - =-t'Maria, certificou-se, e humilde pro

ria, congregados marianos, que, se 
escudam se revigoram, se vivifi
cam e tornam-se exemplos dignos 
de :serem imitados, pois, nos é da
ào observar com alegria e jubilo 
as suas muitas saudações: Ave Ma
ria! Que seja doravante êstc o nos-- ~- ~----- --

feriu : Ecce ancila domini. 

Maria, mar amargo, contristemo
nos até as lágrimas e invoquemos 

_ - - o seu santo nome, porque Ela por I s 
suas dôres e amarguras cxperi

-- , mentadas tornou-se remédio •e saú
de para os nossos males. 

Maria, nome no qual a inocen
te Jacinta se comprazia, subindo R 

garantia, prosperidade e felici
'de tempora~ e, afortiÔri, para 
nossa salvação eterna. 

·o, 6 de ja~iro de 1~4. 
•..-~~~ 

Cephas M. Bezerra de Menezee 
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c~~tóér;;'·i:U~fffçãa 
servidora-postal 

guardiã do dinheiro 
A EMOCAO que ao ~r. Cérba~ Monfedonio Rezerra de ,\{enezc~ 

cawou o de~aparedmento do dinheiro dos Correios ~ob a guarda 
de uma funcionâria - fato que movimentou o notic"rio dos jornah 
- excedeu a ~ua capacidade de continência e o lançou na literatura 
rnai• ardente, rloriiicando o drama de d . Adalsi~a. Eis como êle 

descreve, sofrendo a ~ua solida· _ __ _ ---------
riedade tm &\a~5alador derrame 
de amargura, os smtos e preo-

oito, "miranao-oe em Jeru~ ao s:n 
do cenáculo com os 'eus di~í· 

• pulos. pu.\ando a' torrente c~ 
dron e ~e encaminhando ao Mon· 
te das Oliveira~. dirigindo-se a um 
Jardim chamado Get~emant e, aí. 
prostrado tm terra, entra em a~, .. 
nia dizendo: "Meu Pai, ,e é pos· 
sivel, afastai de mim ê~te caiiX 
mas. que não ~e faça a minha. 
toenão a \·o~~a vontade'', Encon
trou, }'Orem, O. Adalai,a a so 
Jidariedade avantajada n!io IÓ "in 
tra" como "elltra muros". Fo1 
conf6rto, ajuda. ânimo em todo 
o transe do ~~~ drama. Oscula 
ram-se d. Adalgi~a e ~olidarieda
de, dês te ôstulo pro' idencial, hu 

cupações da funcionéria que, afi- --- -- ---------
nal ~e contas, ela confmou em 

mano e quase di\ino, uma da• 
YJa, muit&a feridas cicatrizou-se 
qual ~eja: A reposição total d~ 
importincia desviada. Contudo. 
ainda ,,sofre dõr pungente, ma' 

lágrimas e uma enérsica negati· 
va éontra a~ su<peita, de que foi - · 
Ivo. ~. 

"Já vai um mê5. A tarde negra ,_------------
,!e 17 do mês próximo findo con-

soube, - ube ~ e ~aberá ~uportá·ld 
-I< com resignação Jobina. Alma de 

ex61, caráter ~m jaça, passadr 
funcional primoro~o. são as ar i tinua martirizando corações e al

~as que dela partilharam. ou dela 
tiveram conhecimento pelo lar
',<> ·~ minucio~o relato de tõda a 
mprensa nacional. D. Adalgi<a 
·~\e o seu cal\·áno incruento na-
quela tarde tenebro~a. De5creve· 
1J causa-me dó, compaixão; não -
>.OU fôrça. corasem e ánimo para 
tlnto. Vi-a estarrecida, pro~trada; 

- - - mas poderosíssirna., que· fazem de 
d, Adal&isa um rochedo, ante o 
qual as ondas ava,!llladoras da 
maldade e da suspeita se quebram 
impotentes mostrando o seu pas
~ado exemplar. Neste quadro ora 
descrito, em .sen~ psicológico, 
cumpre-me, por um dever de jus-
tiça, re~~tar a fiJUra retllinea 
e cautelosa do dr. Paulo .Ribeiro 
Tas~ara, Chefe que se }'Orlou 'à 
altura do ocorrido. E a!!Íi..l, ap6s 
dias amargo~. d. Adalgisa vislum-

rra chôro. láerima~. aratimento, " --~~ 
de3e5p~ro alevantado tão só pela 
robu~ta fé em Deu~. Deus segu- , ___ _ _ . ___ _ 
rou-a, porque: ela mo~trou que 
pouuia fê vha. experimentada e 
não 'fé morta e bla1onada. Sj,, __ 
Paulo já diz.ia: "F1des 'ine open-
oua mortua est". A fé sem obra~ 
i morta. Vítima inocente, rtbeu e 
continua a ~rver o _ _,.c;alix de 
amarJUra~ com estoici!mo inau-

·=- -- __,_ 

bra no horizonte o sol da justi"a. 
que tarda mu nllo falha". 

Donde se conclui que o mundo 
tem melhorado muito e com êle 

" a humanidade, pois ao Crisro, que 
era ~em pecado, coube somente o 
ó~culo da traição , e o P!!í não 

- .. ___ ...... afastou o cálix, comq o Chefe 
"I assara fez para d. AdalQS!~ 
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r·A-~RDE. TENEBR.OSA 
Ql>sl!.t:và.ndo o ra ;o de dona nucloso relaló de1.t.odil a im

Acl!ilgtSa, ·e. tesoureira dl\s Cor- ptensa nacional. •.'·• ... ~; · 
rei os <' Telégrafos, dada com) D. Adalgisa .,""teve o seu cal
responsável pelo 1·ou'OO com·~- vârio Incruento. naquela tarde 
tido', eln sua Agência, em pie- tenebrosa. Descrevê-la, cau
na luz do dia, por Jarãpil)s sa-me dó, compaixão; não 30:.t 
audaci~s. o sr. Cephas Mon- força, coragem e ânimo para 

" tedanlo .;.Bezerra de Menezes, tanto. Vi-a, estarrecida. pros
envíou-nos a página que ab3.i- trada; era choro, lágrimas, ab:l· 
xo Jtran~;crevemos, que é um timen to, desespero atevanta•1•J 
emijtedmento da verdade e .1a tão só pela sua robusta fé em 
jus!:fça: Deus. 

Deus segurou-a, porque ~lu 
mostrou que possuía fé viva, 
experimen tada, e, não fé moi
ta e blazonada. 

São Paulo já dizia: .,Fides 
sine oper ibus mortua esb. A 
t~ sem obras é morta. 
· viilma1 ' inocente, beoeu:·· c 

cpntinUÃ. a sorver o calix rt~: 
ámarguras. com estoicismo iriau 
dito • . mirando-se em Jesus 'tt:l 

r do Cenáculo com· os seu~ 
. t i pulos, passando a torrente 

~ dol Cédron· e, encaminhando-se 
--· - - ao~M.Qilte .~ das Oliveira.~. dl:l. 

glrtdo-se a um jardim chama
do ' Col~emani e· ai, prostra lo 
em, terra. entra em ag()nia il· 
ze.ndó: •Meu Pai, se é po~;í
vel, a fastai de mim êste calh., 
mas que não se faça a mint.d 
senão a vossa vontadet {\ 

Encontrou, porém, . so!iOif· 
riedade avantajalhi, it!ib': 
cintra:. mas celStra mUI' 
Foi conforto, aJuda, l.nimo:en. 
todo o transe d~· seu 4farna. 

--- - · · l Oscularam-se, D~ '.AdaJipsa ~ o 
solidariedade; de~te'':ÕSculo p r(; 
videncial, humano, e. quas,e '•U· 
vino. Uma das suas malta t• ~ 
ri das cicatrizou-sei..: qual . seja 
a reposição total da 1111Jt0rtln· 

----- -Jcla ,desvtada. Coli~!!9; a~M" 
sofre dor pu.ngen te, ~ ~mas s.(IU· 
be, sabe e saberã s\Jpo~~,,~, 

_ _ _ -lcom resignação Jobina. · 
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Honra ao Mérito 

Não há riada mais digno, nem mais jus
to do que a exaltação do mérito daqueles que, 
em suas ações cotidianas, se esmeram no 
cumprimento do dever, sacrificando os seus 

admiração e simpatia, e cativam todos, que 
dele se aproximam. 

1-- - 4 interesses pessoais, para satisfazer as exi-

Surgira daí esta pequenna 
que ora lhe prestamos. 

gências de seu cargo e o bem estar da co
letMdade, Ecyro Medella, por exemplo, per
tence a essa classe de cidadão de escol, ra
rissimos, hoje. nos diversos setores do fun
cionalismo público. A sua folha corrida é 
correta, como poucas. Ela retrata, de mod:J 
ádmiravel, a sua integridade de caracter e o 
seu exemplar comportamento. 

Deletreiam-sê, ali, os mais rasgados e 
justos encomios à sua pessôa, pertinentes à 

Ela nada significa pelo que dissemos, 
porquanto não patenteamos todos os predi
cados nobres, que ornam o espírito lúcido e 
fecundo de Ecyro Mede lia. 

Vale imenso, no entretanto. 
que merece ele. 

Cephas Montedonio Bezerra de Mene.zes. 

sua pontualidade britanica, no exercício de· - --
seu cargo, e à sua fidalguia proverbial para 
com as partes e seus companheiros de ser-

~~. l ~ 

Nunca chega à Repartição no horário de 
trabalho, porque s~ antecipa sempre a ele, _ _ 
dando-nos, assim, um exemplo edificante de 
funcionário zeloso e modelar, 

o primeiro a ingressar em sua re-,, 
é sempre o último a sair dali. 

Guindara-se a diversos postos pelo . seu 
próprio esforço, visto que as várias promo
ções, que obtivera, se estribaram sempre em 
.eeu merecimento pessoal e no zelo açendrado 
NUUSUOUÇ$U;UUfUUOUU4UOUffUWUVVV ~ 

00'000. t $l0 .. . " ... " S3l1J1U3Wt 

oo'ooo · g tJn re:>su o-ç5-eiS1~31 a 

oo·ooo·t tJn 'BlJ'ÇU1JlnoP 

.--_ _ ._ ..._. .......... . 

.... 



11 ~------ - - -----

- -

.. 
"\" 

~-~~ 

M 'ATER CRISTI 
' 

Mãe de Cristo. e segundo a expres- I ra a Eucaristia. Maria da ' sua CaTQe 

são oficiaí~ente consagrada, no conci-, virginal c ~o s:u s:nguc puríssimo for
J---.---flio Ecumcmco de Efeso-Teotocos-Mãc mou por oorlf~c graça do -Esplrltd""San• 

de Deus porque, Cristo é Deus, feito to o corpo c sangue de Jesus Cristo, 
Oi!$ entranhas puríssimas de que se tomaria sacramento na traos-su

Maria. Cristo é substancia de Maria, bstanciaçfio eucarística. Benitus'.Trutus 

....,. ____ _ 

r::o corpo e na carne, e a êsse corpo. ventris tui. Ave vczum corpus natum I fU..~v 
uniu Deus uma alma, e a essa alma. Maria• V~mis. N;"sa Senhora mãe V w~m€:" 

, I e a esse corpo hipostaticamente uniu a de Cristo, rogai por nós e tudo fare-•--~- -
• Divindade, in a-eternum. Temos pois, mo:~ para vós, com yosco em vós e por 

Homem-Deus, natureza dupla e essen- •.-ós em uma verdadeira devoção á vós 
cialmente destínta. Da união ~ipostâ_!i_~a ou seja a escravidão de amor de que 
to, conclui-se tão só, pelá ·inexistencia &.os fala São Lui;:; Maria de Monfort 
ilo Verbo á natureza humana de Cris- ~m os segre~os de Maria. 
de dupla pessoa em Cristo, como tam
bém, não cabe aqui a teoria Mooofi
sista da absorção da hu!llanidade pela 
civindade, pois, se assim fosse. não te

Ceplws Montedonio Bezerra de M enezes 

-----·•-----------------a--------

.a.!.~~ão, pela • '!.aix~o .t;..!llor_-
RedeJtíJ:, e Salvador. ~ -

Jesus pelo visto possue uma humani
dade suprema. São João O viu no seu 
Apocalipse, tendo gravado em Sua orla 

Rei dos Reis c Senbor 

A grandeza de Cristo é incomensu-

I 

ravel a humano olhos. como também é __ _ _ ___ _ 

a de Maria sua mãe. Tal filho tal Mãe. 
Macia é a arvore frondosa. copada 

e forte que produziu o fruto almejado 
séculos pelos patriarcas e pro- , 
antiga lei. 

Santa Izabel saúda-a dizendo: Ben
dito o fruto ê$Se de tuas entranhas". 
(Luc. I, 42 c m<t1s al(!m: "Be~_ita; en
tranhas que te deram o sel\'"1 (i~. 
27). .· . • '" 

Maria acvore da vida. Jesus floração 
maravilhosa de. humana raça (Joan VI). 
A arvore e o fruto continÚam 'ju'ntos 

.. " l'" "'f co céu e na:,terra. Nós 'ii so!Dbra, de 
Maria 153bo~amos esse frúbt 'alimea• 
1D de DOSia ~lma. Ego quaif ,':VItla· ~-· 

A videira...prcxluzlu-:~~ PtU~ 'pâ. -- . _.... 
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Virgem 

' 
A VIRGEM IMACULADA 

Só depais de concentrar-me c pe
dir luzes ao Espírito Santo é que me 
senti mais a vontade para, C1.frrente ca
lamo, escrever estas moder.tas, mas sin
ceras linhas sôbre Nossa Senhora na 
sua Imaculada Conceiç-ão. 

Volto-me para o presépio .e con
templo Nossa Senhora, N0::;sa Mãe Que
rida, São José, Seu Santíssimo Espôso, 
e o U:P•; mo Jesus em Seu humilde lei
to, improvisado numa mangedoura. O 
que mais sobressai dêste quadro mag
nífico e real é o semblante admirável 
e admirado da Vjrgem Santíssima, que 
se fêz Mãe, conservando-se miraculo
eamente virgem antes, iurante e de
pois do parto. Nota-se Sao José esqui
vo, prudente, r essabiado por tão faus
to acontecimento. De fato São José re-

r 

.. j 

Imaculada 
tralra-se a ponto de ser esclarecido pe
lo Anjo do Senhor a respeito do acon
tecido. Isso o fizera para salvaguar
dar a pessoa física de Nossa Senhora. 
A Virgem, por Sua vez achava-se atô
nita, confusa, não sabendo se deveria 
acariciar Seu Filho recem-nato como 
Mãe, ou se adorá-Lo como Deus. Su
blime e maravilhosa dúvida, que nos 
faz compreender a grandeza, a magni
tude, o explendor, a humildade e a pu
reza da Virgem Imaculada. Pol" este 
episódio é que podemos aquilatar, re
pito, quão pura, quão excelsa, quão po
derosa era Ela. 

Pureza porque foi intangível na 
concepção. Grandeza porque Mãe de 
Deus. Humildade porque ao anúncio 
do Anjo, respondeu intitulando-se "An
cilla Domini", ou seja "Escrava do Se
nhor". Poderosa porque Nela opera
ram e operam o Pai, o Filho e o Espi
rito Santo. O Pai escolhendo-A para 
Mãe de Seu Filho. O Filho por ter nas
cido de Suas entranhas puríssimas. O 
Espírito Santo por obra e graça do 
Qual se deu a Sua Imaculada Concei
ção. 

Diante disso, dêsse quadro maravi
lhoso, calo-me, detenho-me, na minha 
pequenês. Êste meu calar, êste deter 
brusco, só tem uma significação, a in
comensurável grandeza de Nossa Se
nhora. 

CEPHAS MONTEDONIO BEZERRA 
DE MENEZES 

------·- --- ~ ----
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Sá o la Yir1o Yi· rltnum ~ . _ 
Santa Virgem ,das virgens. 

Sublime superlativo, exaltação mã
xima da virgindade, expressão úl
tima de humana .idéia. 

Nossa Senhora teve jurada sua 
virgindade pelo anjo, a qual, foi 
também chancelada por Deus. rfe
mo-la sob êste ·utulo, representa-

fragil vaso deve estar em lugar 
seguro para que não se quebre fa- I I 
~ilmente. 

Cumpre-nos pois aproximar-"nos ' 
mais de Nossa Senhora, para po- 1-------1 
dermos nos sentir inebriados e for-
talecidos. "!te ad Jesum" per Ma-
riam. Ide a Jesus por Maria. É de 1------

da com uma haste de açucena em se notar, para exemplo nosso, es ta 
-, flôr trfplice, significando• sua vir- magnifica revoada de pombos, que 

gindade integral, isto é, antes do acompanha imagens peregrinas da 
parto no parto e depois do parto. Virgem sem se aperceberem de I I 

No J' Cântico dos Cânticos, a sua ruídos ou outras quaisquer meios 

I 1
-rirgindade era simbolisada, não de que se faça uso para afugen-

.. , ~ ~ ~<pelo lirio, mas também pela pom- tá-]Os. São como . almas virginais, 
ba. As virgens sentiam emanar imanadas pela virgindade de Ma
õos seus corpos odores suavíssimos, ria, que ·seguem ao Cordeiro Ima-

1
6 quais lirios de um jardim mistico, culado após a seguirem. 

-: em qu eo Cordeiro Imaculado se 

apassenta. Pascitur inter lilia. 
_.______ Nossa Senhora, Lirio Imaculado, 

Terras que outrora eram deser
tas, inospttais, áridas sem camiÍÍho, 
e, sem pedra sm,re pedra, agor~ 

Ppós peregrinações, tornaram-se que, sobressai em muito aos de-
-- mais por sêr ela a Virgem das vi.--~ . • . _ povo, estrada, cJ.I'culaçio constante, 

gens, deve pnsplrar em nos um e acentuada centro de atenção 
amôr acendrado à pureza total de mundial, lug~res sagrados . 
. nosso ser; a qual virtude por ser, 

- - - -·--·-•••••• O F • dmS 

.. 

eh!rt~, <;las Virgens! Rogai 
por nós para que os noaos cora~ 
çóes pÓssam perlen~, de fato " 
desde de logo a êste jardi~ odo
rífico de suavidade, onde se apas
centa o Cordeiro. 

Rio, 28 de Janeiro de 1954. 

Cephaa Monted6nlo Bezerra de 

Menezea • 

... ---------- ... -------... ----· ··· · ·---. 
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JAIME ·oE CARVALHO, O i ncansáv·~.y- .. 
IJO. :.., 

Ceplws Ik::erra 

JAYME DE CARVALHO, 
este comandante intrépido 
da torcida Rubro-Negra, não 
pode ne mdeve ser olvidado 
após esta jornada gloriosa 
que foi a de 1953, do Club 
de Regatas Flamengo, jor
nada esta, impulsionada em 
muito por sua numerosa tor
cida tendo à frente este sím
bolo de condutor máximo 
que é JAYME DE CAR
VALHO. 

Conheço-o por contingên
cia de profissão, mui embo
ra, não usufrui de sua conta-

giante convivência. O pri
meiro contato que tive com 
êJe serviu-me para concluir 
da sua fibra inquebrantável, 
quer nos momentos azíagos, 
quer nos momentos de gló
ria, como estes que ora pas
sa o "MAIS QUERIDO". 

Em outros posteriores con
tatos, como sempre casuais, 
pude alicerçar de vez a im
pressão primeira de sua alma 
torcedora. 

Simples, afável e comun{
cativo, angaria, de logo, sim
patia e amizade. Por tudo 
isso, é que me dirijo ao hon-

~- . 

rado presidente do Flamen
go, Sr. GILBERTO CARDO
SO, parabenizando-o, bem 
como aos demais dirigentes, · 
associados e torcedores, por 
possuírem em as suas fileiras 
este admirável e abnegado 
JAYME DE CARVALHO. 
Julgo, pois, de justiça que 
lhe sêja prestada uma digna 
homenagem, homenagem es
ta que se converterá em gra
var-se em bronze ou escul
pir-se seu nome na mages
tosa Séde do club que lhe 
deve muitas de suas glórias. 

-- -----· ----- ----

------ ---------------

- ---·- . _.__ -- - --



--~~-~~~~~~~- ~= 
. . , ... ~" Ceph#u Monl.eti..ônio B~ti tla,JrPi~ 

.~enfe· Dão somos fa- derrota doe~brasil~~p
~à!i9JI . : ~r. campeões mun- ao-facto" o: 4eseo10iidó~;.ua 
dJ.aJs ~~tebol, pois, as opor- própria vitória. ~~i _ e<-

----

tunldailes que se nos aprcsen- A mim parece .pao caber 
_ .J:I ___ _____ -tam fogem umas após outras. nem aos jogadores nem aó téé- ----

Em 1950, em peleja final re· nico a pecha de culpados mór 
· Dhldissima, perdemos para oa pelo ocorrido, visto que, tudo 

• uruguaios que se tornaram. · fizeram dentro de suas res- ·• - H·· 
-im. detentores do titulo. pectivas atribuições para o 
Mui recentemente em disputa bom nome do despôrto nacio-

• da V Copa do Mundo, em luta nal. Se não me engano, o ex· ----
de triste e negra D}emória, fo- cesso de preleções psicológi-
mos frremedi.àvelmente des- cas, telegramas de. incentivo 

•· classificados pelos húngaros, patriótico e exagerado, outras 
em quarta de final. Sôbre es- vias de conclamação de que 

• 1a partida, ainda viva ante a foram alvo os nossos já ner· ----- ---
nossa imaginação, ~ que dese- vosos jogadores, contribuíram, 
jo tomar um pouco da atenção em muito, para o descontrole 

___ _ .,.• dos bondosos leitores, que, co• geral dos mesmos, provocan-
mo eu, sofrem ainda dissabor do assim efeitos malignos e 
de um revés injusto e traiçoei- desastrosos. Não se fazia ne-

• I r~. cessário, pois, In extremla. 
Perdemos para os decantados prerrogações que se tomaram 

a , fantasmas do futebol mundial, prejudiciais e descabidas co-
~ l os húngaros, ter-lhes-iamos mo provam os fatos em,si. Os -

todavia. derrotado e .. lpao-fac• jogadores, por:maW!-v!des_que 
_J·to", tirar-lhes-iamos a "más· fôssem, por mais mercenãrios 

cal:a", não fôra a parcialidade -o que constitui um absurdo 
inqUalificável daquêle juiz. tirar semelhante conclusão sô· 
.. ~l-~ lu.lz só o nome possui, 1bre os mesmos --mas,_-~ciin.to -· -------
MiSter B-~lis. Sim amigos admitindo como tal teriam 
ltQ1;1êle pseudo juiz inglês cuja sempre, como tiveram ilJis, o 

~ parcialidade, usando de troca- ardor patriótico suficiente, --
dilho, podemos encontrar em sem que fôsse prec.iao avivá-
seu_ próprio nome, pois, Ellis los para tal. 

• .....; nada ma!s significa do que Enfim, não desanimemos, ---
dêlea para fies europeua... resta-nos a esperança e a es-
Não me parece necessário ora perança é a última que mor- • - - . 

- · - enumerar os t'alamitosos êrros re- apes eat ultima quod m.- t"f''lC.!UOI 1 
... 

do referido árbitro, uma vez rltur. -Peçamos a Deus que 
_ que, já os conhecemos de so- nos dê fôrças para que possa-

bra. Urge fazer-se mister, po- mos esperar pacientemente, a 
rém, acentuar aqui reprobar fim de que. não caiamos pela 

- energicamente tamanha injus- longa espera em irremediável - -
tiça e parcialidade praticada de!!espêro. 
contra o ""elevén"" nacional. Experientia magistra 'Yita 

FGIDos"'e6poliados acintosa· est - a experiência ~ mestra 
' e_ como consequência ' da vida. que se tire de jA a 

imerecida- dura lição que nos deu a mes~ 
houver - o tra experiência da. fatos e - ····--

QicrWU,~j~ nos Joga- assim, aprendamos a agir com 
brio, moderaçio, cautela, sem nos 

_ .ua '-levarmos ao exa1êro que nos 

11 -a:r::• ~ ,• 



elo desde já a 
que· S!i apiede de sua 
de o d<.:scanso eterno. 

OSCAR CARDOSO, 

-~-

L--------

'~---------~~--~~-~- ------~---------

~s no~svs momentos azi.,~~"f"'~ 
Ft>stcs roubado ao nos~'}.. ço!lvivio -·-1 

quando terminavas tuas ~}G"~tas e 
merecidas férias, trabalhas-te urn 

rr.ori, está determinado que 
eós d'everemos morrer uma só vez. 

Receba pois, amigo OSCAR, esta 
~incera homenagem que d'aqui da 
~erra te dirigimos, suplicando n~
i.- .:m cntc a Deus que te coloqt:c entre - .}-- -----
CS JUStOS . 

.... -----~__J_·-·· 
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O JUBILO DE 
UMA NOMEAÇÃO 

/ DêSde há muito esperavamos ancio·" 
sa~eht~· pela justa nomeaçAo desta n~s; , 
sa nobre e competente colega CELIÁ 
DE ARAUJO para o importante ~~ 
go de confiança de Tesourelro-Auxili· 

ar do D.C.T. 
Felizmente as nossas fundadas espe· 

ranças se transformaram em agradavd 
realidade com a sua recente nomcaç:io 
para o citado cargo. O jubilo que nos 
causou êste áto, foi devéras inccmcn
suravcl, dadas as excelentes qualidades
morais c profissionais de que é dotada 
a prezada colega CELIA DE ARAU
JO, bem como pelos profundos laçot 
áe amizade que a ela nos úne. 

Era nosso intento demonstrar em de
t.lhes o,,pensamento que nos vai n'al-

''7' . • ~·'- --' 
.-.; ~ mór!llente,:' áqueles que nA~ a co· 
+cem, : sfi _ela, CELIA DE ARAUJO. 
<Se fá to · ,utna funcionária marcada por 
excelente~ : virtudes; mas como não not 

~ ~ ~~m~~ "e~, espaço para tanto, dd

x'}mos ... ~~~ri~~.i?•odc c~da um a ~veri· 
{!uaçAo .:·M;loco'f_.daquilo que ahrma· 

•' ' 
mos. • ?-

1 •f~ ,. 
Desde longa data a sua grande ca• 

J.:>acidadc se estende a todos os servi-

\ 

ços, o que a l' toma digna dos ma.iores 
tncomios e util em qualquer setor des· -- - -
ta Tesouraria, tendo esta Chefia, as~ 

- ~---· ·· ; s1m, razões sobejas de tecer~ lhe as mais 

"\ariada.o; e justas homenagens. De nos
sa parte, congratulamo-nos em tê-la de 
finitivamente em nosso convívio, e pe• 
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Santa Virgo Virginum 
~ 

Santa Virgem das virgens. - Su
blime superlativo, exaltação máJÇima da 
virgindade, expressão última de huma
na idéia. 

Nossa Senhora teve jurada sua vir
gindade pelo anjo, a qual, foi também 
chancelada por Deus. Vêmo-la sob ês
te titulo, representada com uma haste 
de açul'cna em flôr tríplice, signüican
QCI stru virgindade integrai; isto é, an
tes <I) parto, no parto e depois do par-
io. • · 1 

No Cântico dos Cânticos, a sua 'Vir- ~J-o 
gindade era simbolisadá, nãô. só pêlo 
llrio, ma stambém pela pomba.· _,As 
virgens sentiam emanar dos seus cor
pos odores ,suavissunos, quais lírios de 
wn jardim místico, em que o Cordeiro 
Imaculado 'se apresenta. Pascitur in
ter lilia. 

_ Nossa Senhorll, · Lírio Imaculado, 
que, sobressai em muito aos demais, 
por ser ela a · Virgem das virgens, deve 
:inspirar em nós um amor acendrado 
à pureza total de nosso ser, a qual vir
tude, por ser um frágil vaso, deve estar 

" 

em lugar seguro, para que não se que
bre fàcilmente. 

Cumpre-nos pois, aproximar-nos 
mais de N. Senhora, para podermo-nos 
sentir inebriados e fortalecidos. "Ite 
ad Jesum, per Mariam". Ide à Jesus 
por Maria. É de se notar, para exem
plo nosso, esta magnüíca revoada de 
pombos, que acompanham a imagem 
peregrina da Virgem, sem se aperce
berem de ruídos ou outros quaisquer 
meios, de (!Ue se faça uso para afugen
tá-las. São como almas virginais, ir
manadas pela virgindade de Maria, que 
seguem ao Cordeiro Imaculado após a 
seguirem. 
. ~ Terras que outra eram desertaS, 

inóspitas, áridas, sem caminho e sem 
pedra sôbre pedra, agora após pere
grinações, tornaram-se povo, estrada, 
circulação constante e acentuada; cen
tros de atenção mundial, lugares sagra
dos. 

Oh! Virgem das VirgenS! Rogai por 
nós, para que nossos corações possam 
pertencer, de fato e de logo à êste jar
dim odorüico de suavidade, onde se 
apacenta o Cordeiro. 

CEPHAS MONTEDONIO BEZERRA 
DE MENEZES 

- - --~~~---. 
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:VANGUARDA 

José Geral~o Bezerra ~e 
I N MEMOR IAN 

Dcluncttil adhuc loqu:twr, 
.J~ Oe!llldo Bezerra de Me
nues, meu saudoso e e.-'ttrem ..... 
·do pai, é morto, po~m fala. 
Slm, í>elaa suaa ações, pele. 
aua cultura •C 1ntellgenc1a ra
ras, ele. vive, mui embora ao
jnm decorridos de:r..olto anos de 
aun morte. 

j 
Neste lnltante 11e me a.fig\l• 

ta ele, abllorto em 'fU& rnn
dic.sa b\bllotec&, em lefturaa 
as mais variadu, locupletan
dc-se mala e mala no saber. 
EnclcloplMla v!,·a e ambulan-

•tc, por onde pa~va, era. 
consultado aqui e ali, e res
pondia a todos doutrinando-OI 
com acerto ele mestre . Multoa 
dt'18 que usurrulram de seu 
COn\'Í\'ÍO, bojo, ào escritOreS, 
poetas e critk os llterãrios re
nomados, verbi gratla : Atri

p !nc. Grlt!co, OllveL"fi Vianna, 
~- eoutroa 
mais. 

Aliás, existem artll(M e 11-
\1'01 que <'On~Utuem verdnc!el
nu hos9.na! so ln1!5tre que !ol 
José Geraldo. 
Vestin-~e sc:mpre de p~eto. 

como que em desprezo às p(lm • 
ras munuoni\S ; usava plnclncl 
chapcu de abas largas: ora 
espadaudc, alto, magro, restl
cutnnte. Sempr!' conscio de 
suas respoMa.billdadea e de 
uma. honcstWade a toda pro

\ 'a. 
José Ot~raHo, cuja doutrina 

produziu tantos c tia .grandes 
·frutos, nlo al&rdcava o seu 
sabE'r por vangloria, mas, c!ou
trhl&\'1\ movido })elO amor h 
Cltnda II(!U<'IC:S que Se<jUIOIOS 
do saber recorriam a ele 

Era parco no C5CréVer, quas~ 
nada nos leltoU com aua pena 
mh\:loSJl, o que é de a., la .. 
mentar, J)Qis. "verba volur.~ d• 

r • I 

cripta manent ": ou seja pala• 
vraa ,·o:~.m, m&S os escritos 11• 
am para a posteridade. 

Pena t que Isto :aéonteceSS<', 
~ ele e.scren:sse terlamos, es
tou certo obrna de verdadE>lro 
antatre. • '··· 

Pl'na t que <'sta pena l.npt .. 
dá.rla. e pw-& nf&o nos th·essa 
brindado com cSCT!tos o det~ 
zm.<~o foast'm levndas ::w nada 
pala.vras d.bla.s de doutr1nn4or 
.má'ltO. 
~ Jol6 Geraldo :po&.>ula. in\'"C• 
' !ad& morlll reUgio.Sa, não 6\'• 
ria exagero, se parodlandó nl-

. JUém o cognomlna.."llem~ um 
4os mais sanhudos esplda• , _ . _ 
etuna de OUIUltos mUltaram no 
clerlcall6nio lndigena. OrJ:tU-
lh&,·a-se de ditcr-se alúno dos 
Jesuitas, aoa quais denom ll'l&-
va de g\UOiOS do saber, como 
d11 fato o l!lio, e o foi em vida 
quem assjm os chrunou. . t - ---
1 Foi um dO& grandes propu!- I 
80r'M da dl'"\'OÇÜo ao sagrado 
Coraçê.o cJe Jesus, no Bras!, 
Herevendo, aliãs, :artigos de 
elevad& cultw-a religiosa sobro 'i_ 
a origem desta grandiosa de- · -
voção. 
1 As mais altas nutorldadrs 
religiosas r cconhcc!am nelo ------ - · 
õum baluarte na defesa da Fé. 
' Costumava ele por vezcs, 
mut dcllcad:uncntc, adverth· !---- ----
após seus sennõcs, alguns pa-
dres que cometiam inpsoo em 
cita.ções b!blica.9. 1--- -

Algun'J não ~ reconhcclntn 
aous êri'O'l, maa escreviam d-
tando estas passagens como i_ -·· -
louvores l.qu~le que os corrigia. 

•. Eis, porque. por estas e ou-
'traa dlsse cu em principio~ J o-
&é Oeraido Bezerra de Mcnl.'-
zes, "dcCunctus adhuc Jooul-
tur" ou seja : é de!un kl po1~m 
f~a. I 

~-·· .-_...~.-. "1 
CEPHAS l\lO~TliDQ''•{lO 
BEZER&\ DE ~tENIV);t; 

... 



ll'l 

{' 

dever ~e I (!r 
que é sem dúvida o Padrc · 
com fste grande e gl'ncro~ ~ 

lo ~ 
~ e aproveitando o o!r.s~ j. 1 • _ -· _ • . . _ . -· 

me oferece pela nimia gentileza v ' n . • 
[.:prezado amig'l e dinâmiCO ~Jer("lf~ I a~~~~ 

aemaDário, Sr. Antor..io Gued\!J l!c 1 

bA muito o:screviamos oeste jor
artigo stibre o nosso saudo ;o c 

pai, Dr. José Ge:3\io B~ -

)~-~ '- ~ -
-

~·-~~, 
-.fo6- c:lc. 

.----.- --.... _ __...-

de autoria do citado sacerJc~t', ._. --: r 5 '! 

. t . d ~ ' ' • \ por m .::1ro a mesma co. m re- .. , ::; •ta ~ ~ 
das mais elogiosas ao nosso fa- i l a ~ .5 ~o 

pai. Fomos tomados da ma1s pro- 1 J! o c "e. I 
emoção e imorredoura grdtldãc, 

além do mais. que aquelas rc-

que, decantados como l"il Sl vau
lmeritàriame-nte do titulo bara• 

possuem. Bibliofilo de fato e de 
constituindo o livro para !le 

espkie de :sua segunda nalurc'ti•. 
detalhe que o particulariza é o 

Impecável charuto, dando-lhe um 
de Lord. sem contudo o ser, 

é a simplicidade personificada. Pos-

~ ,~ de sua personalidade, um ver· 
esplrito sac-erdotal pelo conheci• 

pleno de causa que tem da sui}H
desta carrc!ra. 
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Matcr Divinae Gratiae 
~---... --~ _ _..., :. - '*' -.:::a:• .... -.-......--.. ~ ... 

Deus, segundo nos diz S. Pedro, 1 de águas vivas, de que nos falam 
é a graça increada, substancial e os cantores" . Quem participa me
Cristo é o Deus de tôda a graça; lhor da natureza e da v i d a de 
Maria é a mãe de Cristo e lpao fato Deus, do que Maria? Quem mais 
mãe da Divina ~raça. plena divinamente pela graça do 

O Anjo disse de princlpio "Ave que Maria? Na. Sa. é o aqueduto 
Gratia P lena", enquanto recebemos transbordante de que nos fala o Dr. 
graças em parcela. Nossa Senhora Melifluo, S. Bernardo. Deus qut!r 
recebe-as plenamente. São Pedro santificar-nos pelos méritos redlm
Crisólogo chama-a de oceano de tores do Seu Filho e u:?a Maria 
graças. S. João DamasceQo cha- como medianeira, distribuidora e 
ma-a abismo de graça. manancial de tôdas as graças "Ile· 

Com efeito, para ser Mãe de ad Jesum, per Mariam" Portanto, 
Deus, N. S. teria que ser aquinhoa- só nos resta recorrer fervcrosa
da de graça incomensurável, por mente e muitas vezes a N. S. para 
isto é, "a fonte dos jardins e poço que Ela Mãe da Divina Graçc1 , noa 

,,,,,,. ,, ,,. ~,,,,,, ,,,., , ,, ...... 

CABELOS 
BRANCOS .... 

torne filhos amantlssimos dessa 
graça que é Deus concretizada em 
Cristo Jesus Redentor e Salvador 
nosso. 

Rio, 2 de agôsto de 1:954 

Cephas 

Menezes 
Montedõnio Bezerra d& 
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zar em 
'marcantes deste conclave maravi
lhoso . 

A preparação datou de muitos 
'meses antes saindo a percorrer tô
da a diocese a Diretoria da Federa
ção Mariana. Nem se podia esque
cer o "apostolado das mãos pos
tS~~:t'~ _..;in..-""-1."\J-·~Q.QQ.\I:QU~- • -· • 

~ 

_...__ -·-

l!c A caridade da verdade ~ 
necessária como a que dá o 
ao fami nto. 

~,, .,,,,, ,,,,.,,,,,,.,c,•••~###~ 

vilense, mesmo de credos difercn
tes. Hospedaram para mais de .. 
5. 000 congressistas ofcrecend1. a 
maioria não só hospedagem, •:~ns 

alimentaeão! Foi-de erli!icar os sa-
~ .l a.Ut: .a..lun.1J..UCU.;)C u~ ..JGU UVU-

çalO, me surpreendeu com a 
declaração de que eu havia con
tnbuido para estimuiar o ~eu 
amor ás letras. 

Agora é o irmão mais moço, 
que reproduz nos traços fisio
r.ôrn.icos e morais, a .imagem 
d~. seu ilustre e saudoso par, 
quem me dá em artigo n' "A 
Cruz" uma prova inesperada e 
t~r.movedora de sua bondade 
i)ara comigo. 

Já estou numa idade em qu,. 
o homem costuma receber com 
indiferença tanto a agressão in
justa como o elogio convencia~ 
1·al. Mas a minha sensibilidade 
reage ainda diante da sinceri-;< 
dade e delicadeza de sentimen
tos. E Cephas Montédonio Be~ 
zerra de Menezes é sincero, 
mesmo quándo se engana so
bre o meu val9r e exagera os 
,1eus . mé;-itos. . . 

Viu só as minhas virtudec;, 
.;o contrá rio de outros qué só 
têm olhos para os meus defei
!os. Entre o mal e o bem quê 
diz~m de nós, hà sempre unia 
média favorFlvel , comQ ~scre;-o 
veu .Carlos· de Lae.t, ·nuro mo-
mento de otimismo. ' 

~ ~ t 

o juizo 'do meu amigo veio 
aumentar a média com que de-
vo passar · no exame da opiniã? • -· ~ 
pública. E eu sempre- reeeeí 
,., ..... , .. ,, ....••.•. ··~···-~·· 
~., ...... ,,.._.., . , . ,. --· 
.NO.!l:i'"I:i.L 
'VI:nawassv va vn" 

,.,u rm.úJ~ll •fJ!Jhl.u(Jfl.t.,il . 
WA a 'nt- 'liiW7! • • J881Ill."' cttt 

' 

I 
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Professor BENJAMIM 
DE Ol.IVEI RA FI LHO 

Po~~o afirmar e o· faço sem n~- partículas de suas próprias essên
ce.io õe exagêro, que estamos . di:>fl-: cias. A mim me parece que o Pro
te de . um homem verdadeirarr.'?ll- 1 fessor Benjami.{n jã ~ um desses 
te culto e de um professor eméri- grandes nomes, os quais possuíam I 
to e abalizado. O seu livro "Intrc!- I tiques, modos caracter!sticos que 
dução a Ciência do Dir eito"; que I passaram à posteridade. 
aliás,' m ui acer tadamente é o ado- Seftill 811, rte~a !!1111 ll" llri&wfl !!11, 

tado no inicio do nosso curriculurn, Q.essalta aos nossos olho~ ser êle um 
por esta Faculdade, merece ser li- ~ guloso do saber, um desbravador 
do, estudado e meditado, pois, cons- incansável do vasto campo da ciên
titue o mesmo um acer vo precioso cia jurídica. O seu olhar é um olhar 
de conceitos raros de sua inteli- I espra~r quase que no infinito 
gência privilegiada. I imerso, trazendo sua inteligt-n -

Suas aulas, q uase que diár ias, são I cia, e sua Imaginação em con'
:~;uscintas, claras e precisas, são au- tante volúpia do saber seus gestos 
las resumos do que vai dito no seu são sequiosos, elucidativos, c o m o 
conceituado livro. q ue clamando o aluno ao estudo. 

Cumpre-me, agora, ressaltar um Se me fôsse dado analizá- lo "in-

fato que, \ primeira vista , parece totum", muito teria que dizer des
à e sbnenos,ilap8Ptânllia_ mas, que se notável cérebro, mas como não 
para o observador tOO. atenção em ' me cabe maiores r ecursos para tan
a sua pessoa, torna-se um caracte-1 to, deixo assim, ao critério de meus 
rlstico de significado grandioso, ês- , prezados colegas, a verificação "In 
\e fato é o de colocar êle de quan- I loco" do que afirmamos. Cabe-me, 
do em vez, uma das mãos na testa, I como arremate para não me tornar 
ou o indicador, como que nos mos- I abusivo e extenso em demasia, fa
trando o seu espirito superior. I zer certo ao Professor Benja mim 

Gestos semelhantes marcaram que 0 que aqui vai dito é o refi e
grande cultura, e sempr~ que se re- xo puro e simples da verdade. Ex 
trata um vulto esponenclal, êles I abundantia cordis os loquitur. 

l afloram tornando-se como que em 
1 

Cephas Monted&nio B . de Menezes 
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Mater Divínae Gratiae 
Deus, segundo nos diz São Pedro, 

é a graça increada, substancial e Cristo 
é o Deus de tôda a graça. Maria é a 
mãe de Cristo e IPSO FATO mãe da 
Divina Gr:aça. 

O Anjo disse de princípio "Ave 
Gratia Plena", enquanto recebemos 
graças em parcela, Nossa Senhora re. 
cebe-as plenamente. São Pedro Crisó· 
logo chama-a de oceano de graças. São 
João Damasceno cbarua-a abismo de 
graça. 

Com efeito, para ser l\lãe de Deus, 
Nossa Senhora teria que ser aquinhoada 
de graça incomensurável, por isto P., 
"a fonte dos jardins e poço de águas 
vivas, de que nos falam os cantares". 
Quem participa melhor da natureza e 
da vida de Deus, do que Maria? Quem 
mais plena divinamente pela graça do 
que Maria? Nossa Senhora é o aque
duto transbordante de que nos fala o 
Doutor 1\lelílluo, São Bernardo. Deus 
quer santificar-nos pelos méritos reden
tores do Seu Filho e usa Maria como 
medianeira, distribuidora e manancial 
de tôdas as graças "lte ad Jesum per 
Mariam". Portanto, só nos resta recor
rer fervorosamente e muitas vêzes :'l 
Nossa Senhora para que Ela, Mãe da 
Divina Graça, nos torne filhos aman. 
tíssimos dessa graça que é Deus, con
cretizada em Cristo Jesus Redentor ~ 
Salvador nosso. 

CEPHAS MONTEDõNIO. 
BEZERRA DE M~NEZES 

··--~ 
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-------------------------



Saul, assim Maria afugenta-o de nos
salmo . Portanto, ante este tesouro divi
no que representa o santo nome de 
Maria, não há que duvidar, pronunciá
lo em todos os momentos de nossa exis
tência. 

Aqui me faz ·lembrar esta legião de 
bravos e heróicos filhos de Maria, con
gregados marianos, que, se escudam 

se revigoram, se vivificam e tomam-se 
exemplos dignos de serem imitados, 
pois, nos é dado a observar com ale
gria e jubilo as suas mutuas sauda
ções: Salve Maria! Que seja doravan
te êste o nosso lema para nossa ga
rantia, prosperidade e felicidade tem· 
porais e, afortiori, para a nossa salva· 
ção eterna. 

Pág. 23 ~OVE!\IBRO DE 1954- ESTRELA DO MAR- N.• 528 1019 
____. 

No dia 8 de dezembro, 
culada Conceição de 
Padre Pio XII. qlortos~am.ent 
instituiu o Ano Mariano. 
nos é bem notório e assás 
não se faz mister, pois, 
ra. Obedecendo a estas 
é que, enceto aqui uma 
tos baseados todos nas in 
Ladainha Lauretana; 

Santa Maria! ... 
alicerce de nosso edifício, 

....,...,_,. çaremos a construir em 
gero Imaculada. 

"E o nome da virgem era 
Lucas (1,27). Desde o 
ando de boca em boca 
expressão. 

Séculos e séculos 
nos acode a 
do Arcanjo Gabriel. 
tre as mulheres". Tudo 

antes dêste 
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_, 
se vivificam e tomam-se 

de serem imitados, 
a observar com ale
suas mutuas sauda
I Que seja doravan-

lema para nossa ga
e felicidade tem· 

para a nossa salva· 

N.• 528 1019 

x- S.Dhora do Rodo 

No dia 8 de dezembro, festa da Ima
culada Conceição de Maria, o Santo 
Padre Pio xn, gloriosamente reinante, 
Instituiu o Ano Mariano. O motivo já 
DOI é bem not6rio e assás conhecido, 
não se faz mister, pois, lembrado ago-
ra. Obedecendo a estas determinações 
é que, enceto aqui uma série de escri
tos baseados todos nas invocações da 
Ladainha Lauretana; 

Santa Maria! . . . Invocação inicial, 
alicerce de nosso edifício, que come
çaremos a construir em honra à Vir
gem Imaculada. 

"E o nome da virgem era Maria", S. 
Lucas (1,27). Desde o Edem viera eco
ando de boca em boca esta luminosa 
expressão. 

Séculos e séculos são passados e 
nos acode a lembrança a saudação 
do Arcanjo Gabriel . "Bendita és tu en
tre as mulheres" . Tudo era enigma, 
prefiguração antes dêste revelar angé
lico. 

SAN.TA 
·,: 

MARIN·- -
CqthM Monkdonlo Belema de Maae.a 

Maria, cujo nome mostra o enlace 
angelical conosco, é profecia que pas- . ___ 

1 sa a realidade, é mistério aclarado. 
Multiplos são os seus significados, os 
quais, não nos cabe tempo e espaço 
enumerá-los. Resumamo-los: Sobera
na porque deu-nos o Rei dos Reis . As
tro fulgente, porque gerou o sol da Jus
tiça, por ser fulgor da virgindade ima
culada; Gloria porque ofusca a dos 
Anjos e Santos. 

O mundo é hospital da natureza em 
que todos gemem, padecem e choram. 
Maria é o remédio singular e único. 
Madalena exultou quando ouviu seu 
nome, pois era toda tristeza e pranto -- -
junto ao sepulcro de Cristo . 

Eva e Maria recebem propostas, uma 
do demonio, a outra do Anjo, uma para 
ser como deusa, outra para ser Mãe de 
Deus. Eva não temeu porque não me-
ditou. Maria temeu porque meditou, 
mas quando o Anjo lhe disse: "Não 
temais Maria", certificou-se, e humil
de proferiu: Ecce ancila domini. 

Maria, mar amarqo, contristemo-nos. 
até as lágrimas e invoquemos o seu 
Santo Nome, porque Ela por suas dores 
e amarguras experimentadas tomou-se 
remédio e saúde para os nossos males . 

Maria, nome no qual a inocente Ja
cinto se comprazia, subindo a um mon
te, em repetir para obrigar o eco a res
ponder-lhe. 

Tal qual harpa de David. (1 Reg . 
XVI, 23) que afugentava o demonio de · 
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Co-t1(jltefJfJ;o Buca~ifJjtlco 

Jtrtle/~;nactonat 
Per CEPHAS 
MONTEDONIO B. DE MENEZES 

Não devemos fugir a realidade çlos 
fatos, pois êstes se nos apresentam 
-pre revestidos de uma roupagem de 
JBCODteste realidade. Exemplificando, 
temos o maravilhoso 'espetáculo que 
DOS foi üdo observar por ocasião da 
reeente solenidade da abertura simbó
liea. do XXXVI Congresso Eucyistico 
lntemacional, realizado no majestoso 
Estádio Jlunicipal do Maracanã. 

Naquela praça de esportes, houve 
uma transformação para realizar uma 
missa, via-se um disco branco em cus
tódia áurea por sôbre um grande e or
namentado altar. Uma extensa e 
compacta multidão de fiéis, ocupava to
talmente o recinto e até mesmo, fora 
dêle. Todos entoavam hinos e hosanas 
em côro harmonioso, depois oravam 
contritos em alta voz, pedindo a Deus 
por um mundo melhor. Era indescritível 
a solenidade. 

Penso e até acho, que foi um so
nho. Será que aquele disco branco, te
ria poder de trazer aquela massa hu
mana para tão bela concentração? Será 
que exerceria tão acentuado fascínio 

sôbre a mesma? Porque o espetácul• de 
fé cristã, num pais profundamente ca
tólico como o nosso, só com um acoa
tecimento público, poderemos acreditar. 
E tivemos êste que nos deu uma peque
nina amostra que o nosso povo, ainda 
tem fé, ainda crê que um Ser Supremo 
dirige nossa vida. 

Não estamos longe, abramos as pá
ginas dos Santos Evangelhos e lá ea
contramos a ratão de tudo. Nã" última 
ceia, Cristo assentado à mesa com seus 
discípulos, dentro do sacramento da Eu
caristia disse: Pegai o pão, tornai e co
roei, êste é o meu corpo. Fazei isto em 
minha memória. Antes já dissera aos 
apóstolos aflitos por sua breve partida 
para o pai Celeste: Non relinquam vos 
orfanos... (não vos deixarei órfãos), 
portanto o disco branco, aquele pão, 
aquela hóstia, nada mais é que o Sa
cramento eucarístico, o próprio Cristo, 
em Corpo, Alma e Divindade. Desde já 
nos devemos preparar l>ara o auspicioso 
evento que será sem dúvida alguma, o 
XXXVI Congresso Eucarístico Interna
cional, a ser realizado no próximo ano, 
nesta capital, onde virão turistas de tô
da parte do mundo a fim de brilhante
mente coroar nossa Pátria com todo ca
rinho. 
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Mãe Puríssima, a Virgem Maria 
porque nela não existiu a mácula 
original. Entre Deus e o pecado 
existe uma incombatibilidade infi-

Nossa Senhora é puríssima e Mãe i 
ao mesmo tempo, não sejamos in
gratos filhos seus, mas defendamos 
acirradamente a nossa cidadela, le-

nita e absoluta. Portanto, tão dis-1 vantando muralhas e submuralhas, 
~tes estamos nós e mais e mau; . como outrora faziam os denodados I ~ 
a f as ta dos permaneceremos pelo I comb~~t~ ~.~ ~ é'RibhVt. 

·) I acumulo incessante de nossas faltas. mo um s e n t i m e ntal incorrígive 

. . poss sempre de alma e coração vo 
Faz-se mister, po1s, que aJamos pitu todos para o pequeno recant 

, 1 virtuosamente P a r a aborrecermo- do nordeste onde nasceu. , 
nos do vicio e nos unirmos ao AI- mui Seja dentro da vida tumultué 
tíssimo. Mirando-nos sempre em as 1 ria e absorvente do Rio, ou me~ 
Maria. Por ventura haverá alguém los mo viajando em t e r r as estrc 
mais próximo, mais enleado a D~us ~ P nhas, não esquece nunca o VE 

do que Maria? Nossa Senhora atm- Slva lho Pilar da sua infância. Vc 
giu de fato uma pureza inconcebi- mato revê-lo todos os anos, com 
vel a humanos olhos. O primeiro bunc ternur~ e devoção de um per( 
lugar na Celeste Hierarquia ~e ture. grino que visitasse os lugare 

• 1 pertence, é o lírio entre os espl- ção santos, e volta cada vez mar--- - -
, 1 nbos, a pureza verdadeira porque la. Aencantado do seu relativo prc 

nela não existe sequer o afeto e a redutgresso. A rua do Silva, que e r ---
inclinação ao pecado. Muitas mora- ment.um lameiro e está hoje calçc 
das há na Celeste Casa, contudo, orate;la de paraleleplpedo, o 
as estrêlas que lá explendem com bosque com o seu coreto de 
vário brilho receberam da s t e I a ~..itrbél:n..aan,.rr fr""""r"--
mag na, Nossa Senhora, todo ou 

l I quase todo b r i 1 h o que possuem. 
Não importa sabedoria, estudo, apa-

1 I nágio ideológico para se habitar a 

Celeste Morada, mas tão só e úni
camente, pureza de coração.:. Beati 
puri espiriti quod illi videbunt 
Dcum. 

Kr1.1,l. ~, ~('{)~; j _:_q 1 








