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DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

LIVROS 

HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ - 1• ed., Escolas Profissionais Salesianas, 
1942; 2.• ed., Coleção Estrêla do Mar, Rio, 1959; 3.• ed., I tomo, Coleção Estrêla 
do Mar, Rio, 1963 . 

POLlTICA SINDICAL BRASILEIRA - Rio, 1943, Livraria Educadora. 

DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO - Rio, 1954. 

O DIREITO DO TRABALHO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946 - Rio, 
1956, Haddad-,'Editôres. 

DISSlDIOS COLETIVOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE - J.& ed., Rio, 
1949; 2.• ed., Rio, 1950, 3.• ed., Editor Borsoi, Rio, 1957. 

A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL - Rio, 1961, Haddad-Editôres. 

TEMAS E SOLUÇõES - Editor Borsot, Rio, 1963. 

O COMUNISMO - Critica Doutrinária- J.& ed., Col. Estrêla do Mar, Rio, 1962; 
2.• ed., idem, 1965; 3.• ed., 1970. 

TRABALHOS PRINCIPAIS 

RELAT,RIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO- Rio, 1947, 41 páginas. 

A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua significação na história jurídica e social do 
Brasil- Rio, 1947, Imprensa Nacional. 

DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LETRAS - Rio, 1949, 
Departamento de Imprensa Nacional. 

RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 1948, 36 páginas. 

A JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL - Relatório das atividades de 1950 -
Com observações relativas ao primeiro d~ênio da Justiça do Trabalho como 
instituição autônoma - 57 página.s. 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- Coleção Estrêla do Mar- Rio, 1965. 

AGRIPINO GRIECO DE CORPO INTEIRO - 1970. 





Aí temos um dos seus grandes méritos, a justificar-lhe a: tiragem, 
como segundo número, na Série Formação, "Cadernos de Ensino Médio 
e Superior", iniciada por êste Departamento. Servirá a professôres de 
nível médio e superior das áreas de Ciências Humanas. 

Eminente Professor universitário, Luís T. Frescura, da Faculdade 
de Direito de Assunção, põe em relêvo ''el auge continental que ha me. 
recido su brillan te estudio para la defensa y consolidación de todos los 
principias y valores de la cultura y civilización, occidentales e cristianas, 
frente a los sofismas marxistas de ayer y hoy". 

Repercutindo além-fronteiras, a obra foi estimada como "altamen
te provechosa y de grandes ensenanzas" pelo conceituado Mestre Juan 
D. Pozza, da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. No 
julgamento do Cardeal D . Luís Concha, Arcebispo de Bogotá, "es cier. 
tamente un sólido trabajo, muy oportuno no solamente para el Brasil 
sino para todos estas países de América". 

Pela defesa da civilização cristã e repúdio a: doutrinas que não se 
ajustam, antes se opõem, à formação de nossa gente, infensa, por indole, 
ao terrorismo de "contrabando" que nos ameaça; pelo que transluz de 
amor da Pàtlia, de convicção democrática, de conhecimento e compre
ensão da realidade brasileira, de ardente entusiasmo pela Justiça Social 
e efetiva realização dos seus objetivos, com a ascenção ordenada do povo 
às conquistas da civilização, - por tudo, êste livro, que já prestou ao 
país inestimáveiz benefícios, constitui, ainda hoje, plenamente atuali
zado, subsídio de primeira ordem para a formação da mocidade e do 
povo em geral. 

Reeditando a erudita monografia: do Professor e Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, de par com a:quêle propósito de for
mação e esclarecimento, tributamos merecida homenagem a um educa
dor insigne, que exalçou, com o seu nome e as suas realizações, o ca.Tgo 
de Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 

João Jo é Ribeiro Galindo 

Diretor do Departamento de Educação 
Média e Superior 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Curriculum vitae 

Nascido em Niterói, a 11 de julho de 1915, filho de José Geraldo Bezerra de 
Menezes e de Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes. 

Fêz o curso secundário no Ginásio Bittencourt Silva. Bacharel em ciências 
jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito, hoje integrada à Universidade 
Federal Fluminense. Presidente do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e do 
Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. Chefe da representação fluminense 
ao I Congresso Jurídico Universitário Brasileiro, realizado na cidade de Sal
vador, em 1936. Orador oficial de sua turma (1936). 

Juiz~Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento do antigo Distrito 
Federal. Procurador e Presidente do antigo Conselho Nacional do Trabalho . 
Ministro e Presidante. por eleição e reeleição, do Tribunal Superior do Trabalho. 
Corregedor Geral da Justiça do Trabalho no Brasil. 

Detentor da Cruz do Mérito Judiciário. Autor do ant~ojeto convertido 
no Decreto-lei n.0 9 . 797, de 9 de setembro de 1946, que deu à Justiça do Tra
balho sua organização atual, com a extinção do antigo Conselho Nacional e 
Conselhos Regionais do Trabalho e a criação do Tribunal Superior e Tribunais 
Regionais do Trabalho, bem assim drt autêntica magistratura trabalbista, com 
o ingresso dos magistrados por concurso e o acesso por antiguidade e mereci
mento aos Tribunais superiores. Presidente da Comissão Elaboradora do ante
projeto do Código Processual do Trabalho. Membro da Comissão que preparou 
o anterrojeto da Lei sôbre Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve, 
Eendo relator da parte relativa aos Dissídios . 

Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho . Do Seminário de Legislação 
Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo . Membro hono
rá rio do Instituto de Direito Social de São Paulo . Do Instituto de Direito do 
Trabalho da Universidade Federal do Litoral, Argentina. Membro honorário 
da Industrial Law Society, de Londresj e do Instituto Espanhol de Direito Pro-l .;1 
cessual. Da Sociedade Internacional de Direito Social . 

Catedrático de Direito do Trabalh.o da Faculdade de Direito da Universi
dade Federal Fluminense. Diretor da referida Faculdade em dois períodos . 
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Professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Uni v. Católica do Rio de Ja . 
neiro (1944-1945). Professor-fundador da Escola de Serviço Social do Estado do 
Rio de Janeiro. integrada à Universídade Fed. Fluminense. Professor de Direito 
Constitucional e Coletivo do Trabalho no CUrso de Aperfeiçoamento, mantid0 
pelo Ministério do Trabalho (1946-1951) .,-ua com1ssao Nacional de Moral e 
Civismo. Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Se~ 

cretário ·de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e seu representante 
na IV Conferência Nacional de Educação (São Paulo, 1969) , sendo eleito mem
bro das Comissões de Recomendações e Redação Final. 

Das Academias Niteroiense, Valenciana, Fluminense e Cearense de Letras . 
Dos Institutos Históricos de Petrópolis e Sergipe. Do Instituto Genealógico Bra
sileiro. 

Presidente, em dois períodos. da Confederação Nacional das Congregações 
Marianas. Presidente da Junta Diocesana de Ação Católica e da Federação das 
Congregações Marianas da Arquidiocese de Niterói. Representante do Brasil no 
I Congresso ,Mundial de Apostolado dos Leigos (Roma-1951) , tendo integrado 
a Comissão que presidiu ao Congresso. Participante das reuniões prepara
tórias (Roma-1951l de fundação da Federação Mundial das Congregações Ma-· 
rianas . Representante do Brasil ao Congresso Mundial das .congregações M ..., 
rianas (New-York, Estados Unidos, 1959 ), onde apresentou tese oficial sôbre a 
Dignidade -da Pessoa Humana . Presidente da Delegação Brasiieira ao I Con
gresso Latino-americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires - 1967) . Repre 
sentante do Brasil ao Congresso Latino-americano de Ação Católica (Bogotá -
1968) e ao Congresso Lattno-americano de Dirigentes Marianos (Medelin -
1968) . Disting;j'do pelo Soberano Pontífice P~ulo VI com a Comenda de São 
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GERALDO DE MENEZES BEZERRA 

Curriculum vttae 

,hscido em Nlterói, a 11 de julho de 1915, tnho de José Geraldo Bezerra de 
Jes e de Lucinda Montedônio Bezerra de Meneze:s. 
I 

~z o curso secundário no Ginásio Bittencourt Silva. Bacharel em ciências 

~
as e sociais pela Faculdade de Direito, hoje integrada à Universidade 
1 Fluminense. Presidente do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e do 

Fluminense de Estudos Juridicos. Chefe da representação fluminense 
Congresso Jurídico Universitário Brasileiro. realizado na cidade de Sal-

"· em 1936. Orador oficial de sua turma (1936). 

utz ... Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento do antigo Distrito 

F
l. Procurador e Presidente do antigo Conselho Nacional do Trabalho . 
ro e Presidente. por eleição e reeleição, do Tribunal Superior do Trabalho. 

-.. gedor Geral da Justiça do Trabalho no Brasil. 

Detentor da Cruz do Mérito Judiciário. Autor do ant~ojeto convertido 
Decreto-lei n.0 9. 797, de 9 de setembro de 1946, que deu à Justiça do Tra-

lho sua organização atual, com a extinção do antigo Conselho Nacional e 
selhos Regionais do Trabalho e a criação do Tribunal Superior e Tribunais 

,ionais do Trabalho, bem assim dE'~ autêntica magistratura trabalhista, com 
ngresso dos magistrados por concurso e o acesso por antiguidade e merecl
•nto aos Tribunais superiores . Presidente da Comissão Elaboradora do ante-
je!;> do Código Processual do Trabalho. Membro da Comissão que preparou 
nterrojeto da Lei sôbre Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve, 
do relator da parte relativa aos Dissídios. 

Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho. Do Seminário de Legislação 
cial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Membro hono
rio do Instituto de Direito Social de São Paulo. Do Instituto de Direito do 
'lbalho da Universidade Federal do Litoral, Argentina. Membro honorário 
Industrial Law Society, de Londresje do Instituto Espanhol de Direito Pro~ ..) 

ssual. Da Sociedade Internacional de Direito Social. 

Catedrãtico de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universl
~de Federal Fluminense. Diretor da referida Faculdade em dois períodos . 
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Professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Unlv. Católica do Rio de J a · 
nelro (1944-1945>. Professor-fundador da Escola de Serviço Social do Estado do 
Rio de Janeiro. integrada à Unlversfdade Fed. Fluminense. Professor de Direito 
Constitucional e Coletivo do Trabalho no CUrso de Aperfeiçoamento, mantldP 
pelo Ministério do Trabalho (1946-1951) rDã CoiDlSsao Nacional de Moral e 
Civismo. Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro . Se
cretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e seu representante 
na IV Conferência Nacional de Educação (São Paulo, 1969), sendo eleito mem
bro das Comissões de Recomendações e Redação Final. 

Das Academias Nlteroiense. Valenciana, Fluminense e Cearense de Letras . 
Dos Institutos Históricos de Petrópolis e Sergipe. Do Instituto Genealógico Bra
sileiro. 

Presidente, em dois períodos. da Confederação Nacional das Congregações 
Marianas. Presidente da Junta Diocesana de Ação Católica e da Federação das 
Congregações Marianas da Arquldiocese de Niterói. Representante do Brasil no 
I Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos (Roma-1951), tendo integrado 
a Comissão que presidiu ao Congresso. Participante das reuniões prepara
tórias ' Roma-195l> de fundação da Federação Mundial das Congregações Ma-· 
rianas. Representante do Brasil ao Congresso Mundial das Congregações M ... 
rianas (New-York, Estados Unidos, 1959). onde apresentou tese otlcial sôbre a 
Dignidade da Pessoa Humana. Presidente da Delegação Brasileira ao I Con
gresso Latino-americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires - 1967) . Repre 
sentante do Brasil ao Congresso Latino-americano de Ação Católica (Bogotá -
1968> e ao Congresso Latino-americano de Dirigentes Marianos (Medelln -
1968> . Dlstlng~o pelo Soberano Pontífice Paulo VI com a Comenda de São 
Gregório Magno. 
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en R:l."ndocer i certo (~a que o 1.or o vo.L tro ancon trarei r u1 .~. z tl 
Gaiti~çíi:o!i d.a qaa tanto •1ecessi ta o aundo hodiarnoo Sua vií.W, Mi
nistro Gernl o Bozar:rr:. dt", Monozo ~ tet'l sido uoa constante ln pal 
grfl!ld"Sza da Pát:rJ"' c glõl·-a da S lgraja" (Roon:!' "0=1.=72) to 

CARDEA.'L D c- VICENTE SCHERER9 Arcebi.spo de Perto !logro~ 
111 O P.Jmi~~ s.gorn jd em qua.:r. ediç ·oi ' um val.1o:so cposi t:.S.. 

rio '2fo cone oi tos o d:i rot'r1zes ~m o" téria ociaJ . Continua l j , 111~ 
minando o orh! .. "\Üi.ndo ~.dto esp;a.r!.tO!J no prnh .. po .. o riu f'l a. 
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Quo Dausi po madj aç o de Marja \) lhe con rve " í 

po~i~~o para prosseguir lu do beu contr o nal" 
5-X.:o72) o 

Du ORLANDO CRAVEe1 rceb1spo de Cui bá: 
"Cump:r1oonto o l.u.ilistro Ger&ldo Bezerra de l4onezes por- nr;i 

esta obra do f61ogo ... -º-C_m,un1 .. m~p - C~íti,Ç,,!. doutrt.Mü'-, hao eai
ç!o~ ecm quo proc tr , 'iliiãClo ãj)onto!~J nle tar a tõdõi contra o 

ior 1n.Wigo do Cristianismo n atu dnde., Dous lhe poguo g • 
rostWcn~i c &i.G oabe f.a.2:er, pelo grWl!le serviço qu coo 13to 
prosta rgr J e ao t1undo te d" {Cui ~, :t7 ~72.~ <> 

D. GERALDO M.'\RIA l>PI' l-!ORAIS PEm>09 reebispo da J"u1 
"F ~icito o t>rot Dro Go QO Bozm:T de llen ze 
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D. 'AftONIO MACEDO, C.,. Mo, ~cob1$pO Titu.lar de Gangra, Co14jutoi" 

e V1g4rio Geral da Al-quld!ocese de Aparecida, Estado de So Paulos 
•cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra do J.fenazes pelo seu 

espllndido llv.ro sobre !i pPmppi Sln!J.o 
.Uers de sor um crítica exaraa& eom tanta erudiçao, ê um opo:r 

• tuno gr1 to de alerta para aquoles que min.imiz.. o grande perigr. 
(Aparecida, l5-X-72)o 

Do GERALDO DE PROENÇA SIGAUD1 Arcebispo de D!aoantinaa 
•Quero felieitar o autor de ,q,c~sme - ~i~!çl Doqtrtn4rlt 

por maia esta sua obra, om 1JA4 ediÇiõ; ~o grande e impor5ii5 ~ •. 
te maaento em que a sociedade se eneontr.A • ·conturbada c vazia ~ 
sentimentos eristlos, reagindo Q seu moclo contra um sistema eccn: -~ 
mieo prop:!eio â injustiça e a imped:tr o acesso do8 trabalha<lore• 
aos bons da produçãc:F (Diamantina, 6-XI-72) .. 

Do .AFONSO .IIEHOES, Arcobispo de Florian6polis: 
~rasto Q minha satisfaçio pola explanaçlo el.ra, s6l1da e op~ 

tun& qUEt o Min1stlto Geraldo Baz.ar:ra de Menezes faz da doutrina d 
~~Rrx, pois. um dos deva:t>es mais imporiosos quo temos nos c11as que 
cor~ 6 p:r.oeurU> idéias claras em mu·t4r:ta de doutri.Daa sociaiau 
O livro ü ~~mupigmg - 9r~_Poutr1o'ria atinge esse objetivo. 
Parabln•l" (Florlãziôpolla, 9-Xl-72J e. 

Do AlftONIO ~. LtJSTOSA, ex- Arcebispo de 13el.6a e de Po:r-talcu:a1 
•As minhas fel1c1 te.ç6os ao M1n1stro Geraldo Bezerra de .Menezes 

pel.o seu trabalhoo Peço a Deus que eo.nserve e largamente recompen
ae a grande tê que o anima"' (campina - Pmon3!3bueo~ z:o-:xz ... 72) o 

Do IVO LORSCBEI!EB.t Secretário Geral da ClmBt 
tt:jo acusar rocebida, em 4a ~ ad1çfto, ~ val.iosa obra· do M1n1stro 

Geraldo Bazerra de Meneze$ sobre: i g~sm2., fellei too-o pelo 
apostoledo que realiza através desteedê outros 11vro.-· (Rio 4e 
Janeiro, J.7 ... X ..... 72) '" 

Do Josg ALBERTO LOPES DE CASTRO PINTO~ Vigiirio Go:ral. da Arqni
diocese d.o Rio de .Janeiro: 
"~ proc1aso e esel~eeedot- o livro~- Critic;a Jk!Utrl
~, em l.JAo ediçio, do Ger-aldo Bezena de Menezes. 
~oveito para felicitar o autor palo sucesso e pela aceitaçl~ 
que esta sua colaboraçio para o esclarecimento de nossa genta tea 
alcançado aqui no Brasil, como o provam aa auees#ivae adiç6es ea 
tio pouco tempoo 

Heua paraberutl B DléUS votos do que continue: esta obra o patr16-
t1co trabalho do abri:r os olhos e:o nosso bem e querido povo brac.,i 
aU.eiro" (Rio de J:moiro, Guanabara, 11-X-72) ~ 

Do JEROHIMO Ml.ZZABOTTO, Reitor da Universidade cat611ca do 
Paran6z 

•Desejo cumprimentar o Doutor Garaldo Bezerra de Menezes pelo 
pro~ícuo apostolado que hi tanto tempo vem desenvolvendo pol.a p&= 
lav.ra e peJ.a pena, sempre bri~.hantes, a serviço da comunidade \)N ... 
sUeira• (CUritiba~ 6-X-72) o . 

Do MANOEL PEDJlO DA CUNHA C!lf.l'.BAtt Bi~ de Petr6pol1at 
"Meus renovados apJ.ausos pelo llvro, jà em Lia. ediçio, sobre a 

doutrina do comunismo, Livro que se l.tl com provo1tc o morece a 
maia l:lrg& clUus4o" (Petrôpollst 5-X-72) • 

Do Ali!OBIO DB CASTBO MlYER, B13po de Campost 
·~enho a agra4ecar-lhe a romessa do ~ de ~- -

iilihltBifnt, j4 em ~. e4içao,~~ q!!i~!t:::o81::t:~; 
teft. a ltossa SODhora que abonçoe seus trabel~ a~ 

- ..... _ • ~-- • beDefioS.o tJa Jpe.Je • ._. ....... • 
'(0.SDat • 



• 11o FRE~ERICO HE.U-n!':Lf' Bispo de Gutt.rê.pu.aw., Partt."J&:; 
~ .• "'ÇU!:ipritientos êC autor po:!o l~v·.r-o .Q. .QQt:Qàll!~ - ~isâ ,dp 
..tt~.~ J! e.;-n quarta ouiçaloo r.tuo Dcuã aoen.i~ schl trnbãJ..llc 
,_::! tc-rliriüg de tanta ntual!duda"' {C..tl!tr2pUtlV8~ a ... X!.a72) o 

Do DAVID PiC!t09 Bi.cpo do Santo::;~ 
tsFo,..c., votos Qt\a o precioso 1i vro c2 _C1lJm!11m:l~-ºtif+~ .iru.lc: 

-~~_d~9 elo t•fuli~tro Geraldo Bezon~-Üo Mcno.zo3~ â inja-pr~ 
na !Villgúçtlo" (Snnto!l~ 11-X· ·72) o 

Do HONOR&.~ro PUZERA 9 Bi~po de La.ge:J 9 Sant. Catarina: 
nnou o~ ocus purnbans ao Ministro Gora1do Bczorra do V~ne= 

ze~ po.,.. esta O C'onlm.if~' {4ao ed:tçtio} e por outros eacritoli 
asp~:; .. h~<los pelo-Eras ::"'sçma.."\.ndo cs prine5.ptos bâzieoa pe~ 
P~trS a o poll' Rol1g1Uo c. Dctm c conscl"vc nc:t l;c !Um to aelo ~ 
entu~ia~~o peln boa c~usaa (Lago5~ 2S~-72}o 

Do L!D13LAU PA~, Blsuo de Corurit'-4~ 
n~ mé:os o apreciado - Cem ., o ~ Cr~tiça Poutr1n.Ar:,ao ora= 

to pelo o:po:rtu.'11d:1de qua ne ensa a o Dr() Gcrn1Clo .Bazez.Ti do 
l1en~ze~ do csclD.rc!!cl" ~cr.~pre llai: !1 idé·!.t.l ;l!o"bre. essa doutri·~ 
na quo tanto !'l1U ten catmadc ao rnmdrP ( Goru.rnbi9 17=X=72).., 

Do JOS~ FERNãND~ VELOSO}I F..ei ter de Un.lvorsidad~ Católica 
de Pctr6polis~ 

•Acuso o r~ccbinento da hao od~çtio de O Copysl~ ~· ~~
;.s. US?Vjt~-.n&..;!il ~ t}'.lC se nanten ::ertprc opor·tuno nestes di~ 
coni~s o ~ inaefiniçao de tentos~ Peço a Dous a a Nos~a s~ 
nhor~ q4e c 1!vro = fi~~ e claro ~ eont1nue & faz$r o bea 
que Jti :roz~ mu.lt1plicL'ld~o~ {Potr6polls~ .L9•'->X.,.,72) o 

D., :r.R.I! ANSEIJID PIETRULLAo 131!\po de TubcN1o~ Santa Catari
na~ 

"'Felicito o D:r 'J Garn.1do Bezerra de Menezes palo sub:J·tan= 
C"!oac .-:ct: ... ~"'r:: o c_.g,o..~1.t.~ ~.~~-ciça k.q,tJJrincim7 rn.·'rls tr'1 
~er~'ç c~c~tclo & Pãtr2a e a Igrej~a c faço votns que ~ 
qu:rt:l odiçtto t~'"lh3. igu.ll êxito à:s e{Íiçfios anto:rl o~os" (Tu
bart!o9 4=XI.,72) ~ 

D:: DANIEL TAVARF.S BA..PETA NEVES9 B18pO de Seta Lagoa.a9 M1 .... 
nas Ge-rais~ 

"Muito op(n.•tuna a publicação (j' em qa(l 0\'ll.çlo&) do livro 
o ~isminc Crit1ea Doutr~Av E~tamos ao teopos oais 
di êc s e r.dao E o S~to P õ Paulo \-I acaba de nos con .... 
clao&r (cano ~enpre o faz)~ dizendo: aNesLos tempos de mata= 
r1al1smo~ nlc podeo ecudocer as no~~as vozes eorajosaA e 
apost6liccs" o 

Nestas 1otras9 os oous calorosos aplausoa ao Ministro 
Gornldo Bezerra do Moneaea~ cujo apogtolado .. iit!.ii§fi .. cOJF> 
tL~ue a~sim9 "para a g15ria de Deus e salvaçlo do nundo e 
d~s alma~ {Seto Lagoas? 17-XII~72)o 

Do BRmro HALDAr-r~ P :Bispo de Frederico '\iii;IUDI Weatjbalan9 
Rlo Grand~ do Su~: 

.. o "'1 vro J1 Corn~n1J?m9 do Gcro:do :Bozorra de Monezelj j4 
nting!u n 4n êaiç:ov o que boc dcnon~tra a acoitaç&o que ~ 
vc e o bcn inan~o quo f'et:~ escJ.arocondo e a.,j_ertando o povo 
b":"..t .• lloi.ro cont:r~: os perigos da filosofili narrlstao Ace1 te o 

_tor !l.!.nCo'r~:J fc1ici f;ac:Bos por m.:rl.s csto rebmmte :Jervic;o 
~~tadc h ~o~3a Pátria" (Fred~rico Wcstipha1on9 ?l-X-72)o 



Do Jost CHAVES, Bispo do ~ 00148: 
"Li o oo1o, documentado e c1aro 11vro o cifVA = .criua p.pbia do Ministro GGraldo Bozorra.~ Õzeao...,._atJ 

o seu gr e e prot'undo conhocimonto da doutrina social da 
Igrejtlo 

OxalA caia nos mloa do toclos os braa1lo1ros osso pr(!c1~ 
so 11 vro que lhop tm mui to boa polo sou valor dout:rinlrio"' 
(Uruaçn, 3()-.Xc?ZJ o 

Do .1'0á RICOMEDim GROSSI, Bispo de Bem Joaus 4a La]'&g 
:SabiaJ 

8 'Mn1 to apreciei o llvro 1nt1 'bJl ado g Çgppp1 "fe - .Critiqt: j!fEJél;'• de autoria 4o Dro Gcntaldo lazenae Menezeeo 
por esta publl~çlo oportuna o rica de eonteódo" 

(lklll Jesus da Lapa, 17-XI ... 72) o 

Do BLISBU MARIA COROLI, Bispo de Br~9 P&Ra 
uo mau apl•uao ao Dr. Geràl4o Boaerra do Jtmozea pela sua 
eJ.esante brochura sobre o ~'i~ • fitisa ~o Lutar para dotendor a dou&~~Jreja uma ~ ~ 
(Bragança, z6-;I:-?Z) o 

De ODOB MOft&7 B1spo de CUpanba, Minas Gera1aa 
tt •Posso c11zer ao Dro .Gara1dQ Beserra de Menezea qae o 
seu livro Mf'JW"IRR .... -~..,, em lião ecliiQ 
çao, l!lU1 to ma ser'411 , - o 

Do Frei DANIEL mMASBLL&, OFJI Capo, Bispo Anx1l1ar de 
Marillaa 

•Prua a Deus possa o l1 vro o cmpnjemo - cvt1ca ~ 
tr1D~, do Ministro Goraldo Bezorra e . Monozoe, contJ;: , 
nnar c azer o bem1 contm:':!!$ o ideal. que o auto:r tew em 
vista ao escreve-ldf (Mari.lla, 4....XII-12) o 

Do JOIO B&mU., Bispo de Janu4r1a, Minas Gerais& 
ms merit6rio o precioso o livro &e~im:N"il 

DPJJfiin~J de Geraldo Bezerra do zes. anu_ a, 
zem ro- o 

Do FRANCISCO AUS~ILO DE MESQUI'fAt Bispo de Atopdo~ · 
da :tngaseira, POJ"nambucoa . 

"'Os mena sinceros para bons ao Dr o Goral4o Bozena elo lfe9 
nezea pela clareza de aou raciocínio o a oJM)rttmidade do 
-toma oscolb.i4oo Sou livro - O Cqmati9f- Çritia D0»fi1CD 
RÉia (4ao e41~o) .- f daquol.os que ss pam as trõVas o 
erro o da man · e tazem bri Jbar J!Bia a l.us da c10nc1a • · 
4a verdade, al do esplendor "ttml8§0ttil.., da t6 cri.U 
que lho fortalece a alma o Merece lido o 41 vulcado" (AtOs> 
gadoa da IDga.zeira, 3-I-?J) o 

Do I'N1 LUIZ P.&Lll.l!, O o P o t Bispo-Prelaao 4e Conceiçlo 
elo Aragua1&1 _Paria .. 

•o bel.o nv:ro sobre ~~ lf est4 allcerÇ!Ido na .. 
DontriD& o tio bem escr que Vontacle de vól tar sa:upra 
& rol. ... lOo 

Aprecio o est>orço tolia quo o Dro Oeral4o Bozorra 4G Jle
nezea tem c1a4o de i1 ao nosso Deus o Pai e b al •• DDtl 
sous numerosoa livros o nota4amanto neste. o Çqgngt w -
Cr .. pontr .. , digno 4G rcmcaeo 

ço meu a oa comonUr1os ologiosoa que lho tara 
· tec14os o que bem 110stram o valor dos saua trabal!MW' (CcD-
ceic;llo do Arqua!a• 1,-.XII-?2) o -
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R9 Episçgpado AAtrangoirq 

D. JOS. PEREIRA VEB4NCIO, Bispo Ros1gnat6r1o de Lo1r1a, 
Portugal. a 

"Felicito vivamente o Ministro GeraJ.do Bozarra ôa Mone
zos polo 6t1mo livro .O. ComJmiaw - Critica Doutrinária• 
(Lo1r1a, lZ-l:II-72) o 

Do Jost COLAÇO, Bispo do Cabo Vorda, Ropubllca Portu
guoaaa 

"Dopois do tor lido 2.,Cspnptsms, Ol!1 4a. odiçao, !!l&llio. 
testo ao M1n1otro Goraldo Boaerrâ o Monozos o neu .spr~o 
polo oetorço oscJ.arocodo:r em que o autor " acha emP4!nbã4o 
em prol dum mundo l!llda t'iol ao ponsamonto cristao" tHU§ 
(Pl-aia - C.bo VerdGt Z·XII-n) • 

, Do JOd JOAQUIM RIBEIRO, Bispo de Dill, ttmor, Bep6blioa · 
· Portuguosaa 

caa crescido interesse o procioso llv.ro QÇ001nn±tmp DA-a, quo CO?tamonte tar' I!lui to '6iii eD""tri a â portuguosao Felicito o autor por es-
ta obr ela esclarocimonto" (Dili, 15-XII-?Z). 

Do JOIO DA SILVA CAMPOS REVES, Bispo Ros1gnath1o de 
Lomego, Portugala 

"Li o reli cam sUIDo agrado o magnífico estudo ~ 
~ - Cr!tiSZJ .trin4ria1 bao ediçlo, do ~ o Bezorrae~ Merecia ser divulgado, 
sobretud.o entre, a juvontud.e de modo a proaw .. l& do _. 
Dão 4a doutrina caDtmista que, embora de fora 811lt6-
t1ca.t o autor tio claramonto eZp8o o ro:f"uta" (Laegos 
13...%1•12) o 

000000 

Monsenhor GElWJ)() MAGELA REIS 9 Rêi taP 4o SeminAsio 
Jllior S.lo Joa6 aa Arqu1c!1oceae de Mariana& 

81QU8 livro bom& Que •n'Jjse profunda e cientitica 
4o Comnni81D0&. Doua protoja o autor • o raça sempre .-ia 
tirme na t6 e no uaor l Vire- Maria" (Ma!'iaDa1 1.0-ZI
?Z)o 

JloDseDbar lOS4 SILYBIR& BABBOSA, de L1D8t Batalo 4e 
sao ~auloa 

"'Ao aubostimar1 nem sg.pereatisr o Karxi.ao; apr&~e~D 
tar1 por&a, eqail1brada afilte• a patr16t1oa tarefa de 
eaCJ.areciamto1 por quo se Dlo 4eev1• oa eçír1 toa dota
elos 4e boa 90llta4et eis o que ae propoa, o couegu:lu, o 
Ministro Geral4o Be&'lrra 4e MenGzes 0111 o Cgpgpta
critica Dogt.J:tn*ria" (L1n8, 28..x-TZ) o 

MoDsenb01' SBNS!UO PBUAIDES! de Patoa9 M1o•a. Oertisa 
~odor 4e reais m6r1 toa 11 terú •• o emiilente l!1Diatro 
Geraldo Besorra ele Monesea se coloca! sem ravar, na~ 
leria 4~ autADUcos Ap6stoloa de Cr ato~ ,U •U .., -iftir D~flt que aaereceu tantos e • õi e~~ c~YUJ.car de uma quarta ~Oo 
Qa. por longos anoa •1n1Jr·, oa renoxoa 4e •• J)GIIl •u
rea -~- projotacloa a tantos oap!ri toa 8DVOl toa • t:r• 
ftfl' (Patos do Minas, 31~-?Z) o 
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Pe o LUIZ G o l-IDmmRAT,. S $ J IJ' 1- Reitor do Co16gio Aucb!~ 
ta, de Fri burgo: 

•Parabans a Geraldo Bezerra da Manezes pola quarta adi-
.. çao do o ~'P't= -~Qsl~· n-se qua .o · excelento no t:1 o aêêf que ele continue . 

a esclarecer a opiniao pd catt ( Fri urgo,. 16-Xao72} ., 

Pe~ R0)2EU RIBEmo DE FABIAt_tl-• J1), Diretor da FoderaçMo 
das Congregaç6en Marianas da ~uicU.oco:se 4e 1'1 ter6it 

•Nesta hora dific:ll que estA vivencto a santa Igreja, 6 
eontarta.dor ver os J.eigos numa faina p<ll."JB6Ulellte e vibrãrr 
te, proemando, eomo o Dr lt Geraldc Boaena de Menezes faa 
com tanta capscidaclo, a1.erter oo incautos, mostrando-lhes 
o roteiro seguro gua devam trilhar c 

A hora quo p2ssa 4 a horo. dos Leigomr~ Continue o autor 
tio valioso livro Q. 'ºmn~·t 1m9 ... j!!:iqa ~-in4nl, em qufl!-• 
ta cdiçdo aumentada a 1.trceirameneit:uih , a ~jetar 
luzest escrevendo e lombrando a todo~ que qne.m ost4 ec5 a 
vordatt.e nio deve ta..'lter.t porque as portas do il'lf'er.no n.«o 
p:revaleeerlto contra ta lgfeJa ~tal o in<l.ef"aetivel, fun .... 
dQda. por 1\f.o:i;SO ~nhor Jesus Cristo" (Rio de Janeiro, Zl.F 
X=72)• 

Pe~ CCSB AGUIIB., s. J., ox-Roitor da .11.aiwrs1dad.e Cató
lica de Be:lo Hor-lzont<l:& 

':'bta quarta ediçlo da fii1~.W~11 do Pro:ressor 
Geraldo Bezerra de Menezes a ou na, 34 mostra bem 
a penetraçllo benática qua teve ola ontre os loitol-es brasi-
1eL~$ e snl-ame?icanos. · . 

NUnca Qehei nem acharei dem&$iado bater repotidament$ e 
com preeisllo 11ess;a cabec.a de pragoc. Rgqeata ~e 

Apasnr de m~ra~llhonàmonte concisa e~ su~Cf: ica dou= 
tr:L11ã~iu 6 comp.lot-~o Atinge o terriva2 Polvo· Comtm1.sta em 
·todos o~ saus PontorJ Vi trls 9 não t1eixnnc1c . tambom e5roapa.r 
as suas Manhas e orJ seus Fingimen·tos o P:tor 6 o cego qv..e 
nao quer vor. Depois des~ v~lio::m obl,a, s6 sogu!s'â. a per""" 
versa doutriml, o ignoranto qua ~o. souber J.cr ott entao que 
de m6-Z'ti pretender levar a Bumanid&ldo ao eaoa!"' ( do Pau"" 
lo, 13.;..~ ... 72) o . . . 

Peo BIGINO LATTECK1 Vig'rio de ItaPornna• . 
"'Esc:tareçm:aos e cataguizemos e.s mssaas7 por todos os maios: 

ao nosso al.camce, o livro ~ Cgnpp1~ .. Cri'k&a D~tr~ "" 
Li.!!t Q.a. ediç4o, de Geraldo ozerra eMenezos,. nas seni.,. 
dO, 6 extl'aordint.lrio~ DevcriQ ser estudado em c!reuloa· d~ 
nossas irmandades, nas aulas de1Raligilo, Moral. '-' C!vie&, 
etc~ Realizo-se um curso de .f6rias .. eom oxtenslo universi co 

tária7 para professoras à base dostá obraR (Itaperuna, l5-
X~72)o · 

Pao CIPRIANO ALVAREZ RODRIGUEZ, Vig4rio de Porciiblcule9 
Estodo do Rio de Janeiro: 

ftt{) livro 9 cOSP"'m - critiifrptr~ria, de aerilldo 
'Bezerra da Manezos1 a Tica e ins ~ ; ãiãdia maia admi-
ro suas extraordinarias virtudea dê cidadao e de bcmea 4• 
F~ (Porc16ncula, J.k-XI-72) o 

Frei ~TO ZOERP t capol.io Militar, de Bag6, Rio Grande. 
do SUlt 

.,,o precioso livro J gognm1~ ... critica ~~M*if mui
to mo imprcssionon eificou4 audo o bril ~cscr tor 
o grande lidor cat6lioo de gua se orgulha o B:ras11o Realmon=
ts, homem de r6 e apóstolo leigo que honra. a Igroja do DGus"· 

. (Bag6, zo ... xii•72} o 
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PG. VICENTE DE P • Bia:la~o Ginúio D. Bosoo 4e ca-
obodn do empo. Mina• · . 

•.& obra oa•'• ,. esclarecer 08 ~ deata 
doutrina de~ ora e afirmar ~s bases da- wr!adeira dou-
trina soeial erista. Parabens aó Ministro Geraldo 'Dezena 
ele Menezes pelO ~esejo e o trabalho de sempre eonstruir 
um Brasil mais conseientet' (2-XII ... 7Z) .._ . ..,. 

P.re.1 08taiO SILY.t., _(!e BJ:Iaai11aa . . .· 
•t pree1osis:~1mo o livro o =o~·'• ... C#tj"t Dcuyl

n~ria a muito ma auxiliar' nasiiL *Siiileit:rai BrâS = 
~Nat!Ü-72) o 

. Peo BUBEiij'l CERQUEmà, Capelflo Hilli~: 
RJd estou lendo o livro o Comantsmo - C?!tief Dontri= 

nárj,g.. gostando imensamente do con aú.!o a oxpos ç'l'o de 
!õiitr"i.naq ào mou ver, o }finistro Ga:rn.ldo Bezo:rra de Ma"" 
nazoa i"oi muito bem inspirado eaerovendo e public~tndo 
o ata obra em tampos dificois em que estamos vi va11do, em 
paz eontlll'bD.da para mui tas n296e~o O autor estt do: pa.~= 
ball..So Continue sooi&l e religJ.osamente fazendo o bom" 
(Rio9 16-.XIl-12) o . . 

.. Ir• JOS!t 02l«lt Bo1tor ela. Pontifida Universidade C&t611• 
ca do Rio Grande do Sul, . membro clti Conselho Fedc-al. de Edu ... 
c~l~ . . 

"'Em linguagem cl&~a e convinoonte, Geral.do Bezerra 4e 
Hanozos refín.e &lados positivos. que mm-cam ao vivo a 4ele
t6r1a dotttrlna, tantas vezes condenada pola lgi'têlâo... O li
vro o Cqmunismo ~ Críti~ Dpu~~~r!a 6 de grande utili
dade parn proresso.-rca e ãimws Porto Alagre~ 27-X-?Z) o 

Ir~ AMADEU", D:Lrotor do In~tituto Abel:) do Nit or5i: 
"Felicit o o MiP..i:ltro Geí.,aldo Bczel':rc.t do Menezes _pelo 

exp~~ndido tl~abalho, que tr~duz sa&s profundm~ convlcçBcs 
:rel:tg"'lost;lS a seus conh.ccimcn·to:! dout:ri u& ioars ( Ni t er oii' 
4..,XI=Y2) o 

ESTfiYGEmO§ 
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