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FUNDADA EM 1 111 POR 

J'RJ:DERICO FBRRJ:IKA LIMA 

I1mo. Sr. 

CURSO CREDENCIADO 

RIO DE JANEIRO 

Dr. Edmo Rodrigues Lutherbach 
Praia de Icarai, 113 - ap. 1 002 
.Ni te roi - Estado do Rio de Janeiro. 

Prezado Dr. Lutherbach: 

GRANDE PRJJlMIO NA EXPOSIÇAO 

INTERNACIONAL DR 11!2 

1 de setembro de 1980. 

SÓ agora, por motivos alheio s à minha vontade, estou 
podendo escrever-lhe para agradecer o envio que me fez de sua o
bra - '~Presenç a de um a Geração" - segunda edição de "A Vida Uni
versitaria do Professor Geraldo Bezerra de Henezes", publicada 
em 1960, e da qual recebi, também, um exemplar. 

J unto com sinceras congr a tuJ .... çõe s pelo seu mncnifico 
trabalho, quero dize r-lhe do prazer que tive ao lê-lo, não ape
nas por tratar da vida e obra de um bra sileiro ilustre e mere
cedor da homenagem que lhe é prestn.da ma s, sobretudo, por se re
ferir a um primo a quem muito estimo e a dmiro. 

Amigos desde a infância f\ti um entusiasta admirador do 
espiri to brilhante que foi seu pai -José Geraldo Bezerra de He
nezes- e da criatura admirável que foi sua mãe -Lucinda Monte
donio Bezerra de Nenezes. 

Foil pois, bom redobrado interesse que 11 o seu traba
lho, cujo env o agradeço sinceramente. 

Com elevado apreço, 



SERVIÇO PÚBLICO FEDIIRAL 

Presidente do Conselho Federal de OUltura 

Excelent!sailao Senhor 111n1atro de Eatado da Justiça 
Doutor Ibrahim Abi-Ackel 

Senhor Jliniatro 

~enho a honra de dirigi~e a Voaaa Excelência 

a fia de cosmicar baTer o Conaelho Pederal de CUltura, -. 

seas'ão plenária de 2 do corrente ala, acolhido e aprovado 

sugestão desta presidência no sentido de ser indicado o Con

selheiro Geraldo Kontedônio Bezerra de Menezes para integrar 

o Conselho de Defesa de Direitos d Pessoa uu.ana, ~beti -
tuição ao Conselheiro Afonso Arinos de Mello Franco impossi-

bilitado de viajar e aaaia prossegUir no desempenho daquelas 

relevantes funçÕes. 

Ao ter a satisfação de apresentar a Vossa Ex

celência o Conselheiro Geraldo JlontedÔnio Bezerr de Jlene -

zes, renovo-lhe, em ncae do Conselho Federal de C\lltura 

a.gradeciaentos pela atenção dispensada à participação 

Colegiado no referido Conselho. 

, 
deste 

Valh~e igualmente do ensejo para reiterar 

testamtnho de elevada estima consideração. 

xc.;n. 

(J ,!J.v 
Ado~ho 
Presidente 
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RETEMEC 

DR me~ PEREIRA DE 1>1Eltl1X>NÇA 
SECRE'l'.ARIO CC>mEIBO DE DEFESA DOS DIREITOO DA PmSOA HUMANA 
GAlWJli1l'E DO MI:NISTRO DA .:J'WTIÇA 
ESPLANADA DOS miSTERiffi 
BR.ASILIA - DF 

TENHO SATISFAÇAO COMONICJIR VOSSENCIA COBSELBO FF.lDm.AL CULTtiRA Vtl 

SESSAO PLmARIA ONTEM VG DESICJNOU CONSELHEIRO GERALDO IDN'l'EDOlt[O BFtZIERRA DE 

~ AFIM Illl'mRAR VO C01.r:> REPRESENTAIIl'E DESTE COLEGIADO VO CO!.U:SSAO DE 

DEmJA DOS DIREITOS DA P~SOA RllMANA VOEM StlmTl'l'OIÇAO AO CONSELHEIRO AFOll

SO ARDJOO !11ELLO FRftNCO IMPOSSim:LIT.AIX> !.DTIVO SAUDE EXERCER AQUELA RELEV.Alll'm 

FUIQOFB Pl' COH3:ELHF.:rrn0 GERALDO BEZERRA DE !>IENIDZ$ LEVARA PmSO.ALMl'lfl'E OFICIO 

DA PR&SIDENCIA DmTE CONSEIIIO AO EXCELENTISSIID SElUIOR MINISTRO DE 115T.A.ro DA 

JWTIÇA D01Jl10R IBRA:.I"lM .ABI-ACICEL REL.ATIV.AJ~ SUA DF.SICINAÇAO Pl' SO~ :: J::10 

0Ul'ROS3IM BlNS OFICIOS VOOSENCIA QtJAN.t!o PRO'íliDENCIAS SEREM TOUADAS PARA 

P JRII'ICIP AÇAO COIDELHEIRO BEZERRA DE MmNEZm PROXI:W. REUNI AO DIA NOVE BEM 

CO)i) OUI'RAS MEDIDf!S SE TORNAREM PORVENTURA :RECESSARIAS PT ENSEJO :J'RI~ml'O 

LHE TJ!SM!IIRHO NOSSOS SINCEROS JORADJOC;Imn'OS PT .ADONIAS FIUIO PRESIDENTE 

COBSELJID FEDERAL CUIJl'tlRA 
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Pontificia Commissione 

di Archeologia Sacra 

ROMA - Via Napoleone 111 , 1 

CG 4/XI/1980 

• ~ 
o( 

Eminente Professor ~ 

GERALDO BEZERRA DE MEN!ZES, 
;< 
::> com respeitosas saudaç~es .......................................................................................... . 
Q 

venho agradecer-lhe a âten-
~ o .. .., .. 

sua ~gn1. 
u -

ção, ao enviar-me 
fica oração sobre o 

LADO LEIGO. 
CATACOMBE DI S. CALLISTO 
Cripta dei Papi (Sec. 111) 
Crypte des Papes (111 Siecle) 
The Popes ' Crypt (111 Century) 
Kripte der Papste (111 Jahrh .) 

AliSTO-.. 

~~li:~~~-~ht- . 
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ARQUIDIOCESE DE ARACAJU 
CÚRIA METROPOLITANA 

Praça Olltnplo Campos, 228 
ARACAJU - SERGIPE 

Ger l ezerr~ de ~enezes : 

Gra']"' e P z1 

r c jt , ?~ de n veubro de I9R 

s-: nenr> e "'.nrirrnr'l o esn ' ,..;+n, cuja le ' tur~- um e11.1e,.., u rn. :1 '1-

teli()'ênci..,, llme to p[lra o es"'Ír ' t0 e lli1 deJ e it0 para 

" eis ~ nue, re"'lmente, me ~ronic1~r3 le-]o . 

dom is, e o que é tn"'.is : um ed;fi('1.:lte "Semt · .,..e Cvm y'cclesi.., '' , 

. À .... 

s Benç os d Henino Jesus des ~m, co sns , obre o i l ustre n~cr; 

t0r, e o ilumine. sem~re, a ~s+relq ~e ~lén . 

AteT'cios"mente, 
I 

B. titul fe 

da nrimeira, 

da vi ... , c m 

descul "S . Chanceler rquid ' ocesano 
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Geraldo Bezerra de Menezes 

R. Hero~ides de Oliveira, 13 

NITEROI 

Est. do Rio 
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Rio, 17 de janeiro de 1975. 

Qu•.:;rido Geraldo, 

, 
Ftna1mente, na última te~eira, rescindi os nossos 

contratos com Francisco Alves. Na v~spera tinha sido procu_~do 

por um diretor de Sarei va, de sao Paulo, aoei tendo e di t:!.r a cole

çtto, ~a só em torno da CLT, e depo~da reforma legislativa, em 

8 vols. Fiz-lhe ver que 5 já haviam/entregue/- V., Cata.rino, Sé~ 
gio, Romite e Modestino. Eles excluem de coleç~o as matérias previ

denciária, intern.ecions.1 e profissl:Ses regu.lamentades, e.lém do seu 

volume. Querem ficar só na. matéria legislativa ordinária. 

Escrevi-lhe (eo diretor) Uli1a carta ontem, propondo, pe

lo menos, ~ ediç~o do seu volume, já, em sep~do, com prefácio 

meu, pois independedllf , ~de certa ma.neire, rerorma.;- v ou agu.artl.a.r 

resposta, e depois me comunico com v. de novo. 

Na proxima semana deverei ter uma entrevista com o Co

ronel Ruy de Castro, da Forense, ps.ra ver se ele topa a coleçt!o 

e em que condiçGes. 

Os seus origir...s.is estão aqui em casa comigo. Telefone

me ou escreva-me, dando a. sua opini~o e suas sugestões. 

Com o afetuosQ abraço, sempre amigo, e os melhores vo-

~()-
Evai!4to. 

tosa , do 

• 
jjt/·4( 
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E completo com os dizeres do mesmo Após
tolo na sua 1" Carta aos Coríntios: 

«Embora sendo muitos, formamos um só 
corpo, porque todos nós comungamos de u.11 
mesmo pão.» (1 Cor 10-17). 

E que a bênção de Deus Todo-Poderoso 
+ Pai, + Filho + e Espínito Santo desça sôbre 
todos vós e permaneça para sempre. Amém. 

t Antônio Afonso de Miranda SDN 

Bispo de Lorena 

Lorena, 23 de Janeiro de 1972 

~ 

4 

CIRTI DE SIUDIÇÕO 

à lareja de Deus 

que esta em Lorena 

CDom An.lôrüo Afon.go d~ 6mitan.da 
BISPO DIOCESANO DE LORENA 

J 2 11., ,, 
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nheiros de luta do Instituto dos Missionários Sa· 
cramentinos de Nossa Senhora, Congregação a 
que continuo sempre unido não só pelos laços 
canônicos, mas pelo ideal e espírito missionário 
legado pelo saudoso fundador- Pe. Júlio Maria 
de Lomhaerde, a cuja memória rendo minha 
mais profunda homenagem; 

- enflm, dos de minha família, meus ir
mãos e meus velhos pais particularmente, aos 
quais deixei para servir a Deus e de que me 
distancio mais uma vez para servir à Igreja 
de Deus que está em Lorena. 

Despeço-me, mas não me separo, tenho cer
teza. Por que os vínculos do amor em Cristo 
não se quebram jamais. 

FINALIZANDO 

A quantos saudei e a quantos de que me 
despedi, exorto com as palavras afetuosas do 
Apóstolo Paulo na Carta aos Colossenses: 

«Cultivai a caridade, que é o vínculo da 
perfeição. Reine em vossos corações a paz de 
Cristo, à qual fôstes chamados para formardes 
um só corpo». (Cal 3, 14-15). 

J ~ '1co f13 
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DESPEDIDAS 

Despeço-me, com imensa saudade: 

- de minha querida Paróquia de Dores 
do Indaiá, onde trabalhei 14 anos e onde ficam 
amigos inesquecíveis, nas famílias, nos grupos 
de Cursilho de Cristandade, no Lyons Clube, no 
mei.o forense, entre professôres e estudantes, 
entre bancários e comerciários, no meio dos 
fazendeiros, dos operários e dos pobres, mas so
bretudo nas pessoas de meus Cooperadores: Pe. 
Ivo Urbano Moreira SDN, êste gigante de dedi
cação, a quem serei sempre agradecido, e Pe. 
Antenor Nunes Pimentel SDN, êste companhe.i
ro de tôdas as horas; 

- do Colégio Estadual «Francisco Cam
pos», de seu Corpo Docente, Discente e Adminis
trativo, onde lecionei outrora e que dirigi, com 
dedi.cação, nos últimos anos; 

- da Diocese de Luz, onde se encontram, 
rodeando um Bispo tão amigo, sacerdotes, re
ligi.osas, e leigos, principalmente Cursilhistas, 
não menos amigos; 

- de meus irmãos de hábi.to e compa-

I 

• 

Brasão de 

armas de 

D. ANTôNIO 

AFONSO 

DE MIRANDA 

Bispo de 

De 2tnt11f Qíjnt 
Lo rena 

~ 

Escudo: de ouro, uma aspa, de vermelho e 
brocante, sôbre tudo quatro flôres de 
lis em cruz, nascentes de um anel, de 
ve~de, vazio, de prata. 

J J '-1 
I) .,. 
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Insígnias: Episcopais: chapéu prelatícia de três 
fileiras de bordas, de verde e cruz 
processional. 

Lema: «DE UNO PANE» 

Comentário: 

A composição tem a. sua origem no escudo 
dos Mirandas, que é de ouro, uma aspa de ver
melho entre quatro flôres de lis, de verde. Foram 
movidas as flôres em cruz, nascentes de um 
anel, formando um ostensório sem pé. 

A flor de lis, usada como símbolo de Na. 
Senhora, protótipo da «Sancta M<:t.ter Ecclesia», 
está em número de quatro e signif:ka a Igreja 
universal, a qual alimenta com um só Pão (hós
tia) todos os batizados em Cristo, formando 
um só corpo, um nôvo Adão. Idéia eminente
mente ecumênica, que o Apóstolo São Paulo 
descreve em 11). Cor 10, 17 servindo como lema 
ao armífero no seu munus episcopal. 

Salvador, 5 de dezembro de 1971. 
Ir. Paulo Lachenmayer, O.S.B. 

• 

• 
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aplauso, esta admiração e amizade vão, em 
especial, para os que labutam em nosso «Correio 
Diocesano». 

- Aos Operários da indústria e do cam
po, humildes construtores do mundo, e às vê
zes mal remunerados, minha saudação e meu 
abraço cheio de compreensão. 

- Aos pobres, aos velhos inválidos, aos 
doentes, aos encarcerados, a todos os que estão 
sofrendo de qualquer modo em minha Diocese, 
meu compadecimento afetuoso, paternal e ami
go. 

- A tôdas as famílias, sem distinção, 
ricas ou pobres, felizes ou já infeLicitadas pela 
desagregação, a minha bênção de Pastor, que 
muito almeja pela união dos lares, que são, 
em verdade, o berço da Igreja. 

- Enfim, aos irmãos de outros credos, 
às demais Igrejas Cristãs, a seus Ministros e 
fiéis, com respeito sincero pelas suas convticções, 
minha saudação, repleta. daquele anseio pela 
unidade que o Senhor Jesus pediu quando orou: 
«Gue todos sejam um. E assim como tu, ó Pai, 
estás em mim, e eu em ti, também êles estejam 
em nós! » (Jo 17, 21). 

.J ~ Lj _ t; ')_ 

I· 
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E completo com os dizeres do mesmo Após
tolo na sua 1'~- Carta aos Coríntios: 

«Embora sendo muitos, formamos um só 
corpo, porque todos nós comungamos de um 
mesmo pão.» (1 Cor 10-17). 

E que a bênção de Deus Todo-Poderoso 
+ Pai, + Filho + e Espínito Santo desça sôbre 
todos vós e permaneça para sempre. Amém. 

t Antônio Monso de Miranda SDN 

Bispo de Lorena 

Lorena, 23 de Janeiro de 1972 

L 

CIRTI DE sauoação 

à Igreja de Deus 

que està em Lorena 

C])om JLtn.tônlo fifon.õo de. Q;T[ítan.da 

BISPO DIOCESANO DE LORENA 

~lj- 2 
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nheiros de luta do Instituto dos Missionários Sa
cramentinos de Nossa Senhora, Congregação a 
que continuo sempre unido não só pelos laços 
canônicos, mas pelo ideal e espírito missionário 
legado pelo saudoso fundador- Pe. Júlio Maria 
de Lombaerde, a cuja memória rendo minha 
mais profunda homenagem; 

- enfim, dos de minha família, meus ir
mãos e meus velhos pais particularmente, aos 
quais deixei para servir a Deus e de que me 
distancio mais uma vez para servir à Igreja 
de Deus que está em Lorena. 

Despeço-me, mas não me separo, tenho cer
teza. Por que os vínculos do amor em Cristo 
não se quebram jamais . 

FINALIZANDO 

A quantos saude:i e a quantos de que me 
despedi, exorto com as palavras afetuosas do 
Apóstolo Paulo na Carta aos Colossenses: 

«Cultivai a caridade, que é o vínculo da 
perfeição. Reine em vossos corações a paz de 
Cristo, à qual fôstes chamados para formardes 
um só corpo». (Col 3, 14-15). 

j ~ &J- LJt 
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DESPEDIDAS 

Despeço-me, com imensa saudade: 

- de minha querida Paróquia de Dores 
do Indaiá, onde trabalhei 14 anos e onde ficam 
amigos inesquecíveis, nas famílias, nos grupos 
de Cursilho de Cristandade, no Lyons Clube, no 
mei.o forense, entre professôres e estudantes, 
entre bancários e comerciários, no meio dos 
fazendeiros, dos operários e dos pobres, mas so
bretudo nas pessoas de meus Cooperadores: Pe. 
Ivo Urbano Moreira SDN, êste gigante de dedi
cação, a quem serei sempre agradecido, e Pe. 
Antenor Nunes Pimentel SDN, êste companhei
ro de tôdas as horas; 

- do Colégio Estadual «Francisco Cam
pos», de seu Corpo Docente, Discente e Adminis
trativo, onde lecionei outrora e que dirigi, com 
dedicação, nos últimos anos; 

- da Diocese de Luz, onde se encontram, 
rodeando um Bispo tão amigo, sacerdotes, re
ligiosas, e leigos, principalmente Cursilhistas, 
não menos amigos; 

- de meus irmãos de hábi.to e campa-

l 

Brasão de 

armas de 
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&cudo: de ouro, uma aspa, de vermelho e 
brocante, sôbre tudo quatro flôres de 
lis em cruz, nascentes de um anel, de 
ver.de, vazio, de prata. 
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Insígnias: Episcopais: chapéu prelatícia de três 
fileiras de bordas, de verde e cruz 
processional. 

Lema: «DE UNO PANE» 

Comentário: 

A composição tem a sua origem no escudo 
dos Mirandas, que é de ouro, uma aspa de ver
melho entre quatro flôres de lis, de verde. Foram 
movidas as flôres em cruz, nascentes de um 
anel, formando um ostensório sem pé. 

A flor de lis, usada como símbolo de Na. 
Senhora, protótipo da «Sancta Mater Ecclesia», 
está em número de quatro e signifka a Igreja 
universal, a qual alimenta com um só Pão (hós
tia) todos os batizados em Cristo, formando 
um só corpo, um nôvo Adão. Idéia eminente
mente ecumênica, que o Apóstolo São Paulo 
descreve em 11). Cor 10, 17 servindo como lema 
ao armífero no seu munus episcopal. 

Salvador, 5 de dezembro de 1971. 
Ir. Paulo Lachenmayer, O.S.B. 
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aplauso, esta admiração e amizade vão, em 
especial, para os que labutam em nosso «Correio 
Diocesano». 

- Aos Operários da indústn1a e do cam
po, humildes construtores do mundo, e às vê
zes mal remunerados, minha saudação e meu 
abraço cheio de compreensão. 

- Aos pobres, aos velhos inválidos, aos 
doentes, aos encarcer.ados, a todos os que estão 
sofrendo de qualquer modo em minha Diocese, 
meu compadecimento afetuoso, paternal e ami
go. 

- A tôdas as famílias, sem distinção, 
ricas ou pobres, felizes ou já infe11citadas pela 
desagregação, a minha bênção de Pastor, que 
muito almeja pela união dos lares, que são, 
em verdade, o berço da Igreja. 

- Enfim, aos irmãos de outros credos, 
às demais Igrejas Cristãs, a seus Ministros e 
fiéis, com respeito sincero pelas suas conv:kções, 
minha saudação, repleta daquele anseio pela 
unidade que o Senhor Jesus pediu quando orou: 
«Que todos sejam um. E assim como tu, ó Pai, 
estás em mim, e eu em ti, também êles estejam 
em nós! » (Jo 17, 21). 

J ~· li~ !1 
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movimentos de evangelização, aos Vicentinos e 
associações que se dedicam aos pobres, às as
sociações religiosas das várias Paróquias, aju
das não raro únicas do apostolado sacerdotal, 
minha saudação cheia de afeto. 

- Não posso deixar de cumprimentar, de 
modo muito carinhoso aos distintos professô
res e professôras do ensino de 1 Q e 29 graus, efi
cientes formadores da alma infantil e juvenil, 
catequistas pel.a. sua própria missão educadora. 

- Dirijo meus cumprimentos às classes 
intelectuais, especialmente aos Corpos Adminis
trativos e Docentes das várias Faculdades exis
tentes na Diocese, aos quais incumbe um papel 
tão .importante na formação da Igreja em nos
sos dias. 

- Meu cordial afeto para tôda a gente 
môça que estuda, em todos os graus de ensino, 
pois sei o que representam para nosso futuro, 
e o que encerram em suas .almas jovens, cheias 
de idealismo. 

- Às classes liberais e profiss~onais, ao 
comércio e à indústria da Diocese, fautores do 
progresso, minha saudação amiga e sincera. 

- À Imprensa escrita e fal.a.da, em seus 
abnegados diretores e funcionários, meu aplau
so, minha admiração e minha amizade. J!:ste 

INTRODUÇÃO 

A todo o Povo de Deus, que está em Lorena, 
paz e bênção na unidade do Amor. 

Diletos ·irmãos e amados filhos: 

Eis-me afinal entre vós, depois de tantos 
anseios e esperanças. Sou forçado a afirmar que 
tudo aconteceu como imaginava. O doce cari
nho com que me acolhestes faz-me sentir como 
um pai entre os filhos, um irmão entre 
irmãos, um companheiro entre os seus com
panheiros. 

Abençoada seja a Providência de Deus, que 
nos conduz, por caminhos inimagináveis, à rea
lização de nosso bem! «Àqueles que desejam 
amar a Deus, tudo se lhes converte em felici-

9!-1 -
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dade>- nos ensina o Apóstolo São Paulo. (Rom 
8, 28). 

Vejo, irmãos caríssimos, que o Senhor, a 
quem busquei servir com lealdade, não me de
cepcionou nunca. Estou entre vós, vindo de lon
ge, entre desconhecidos, enviado por missão 
divina, que jamais poderia supor. E fui acolhido 
como queda, como esperava: como Bispo, sim, 
mas como irmão e companheiro de trabalho na 
vinha do Pai. Sinto-me à vontade entre sacerdo
tes e leigos, membros também do Povo de Deus, 
para incrementar o seu reino. 

E', assim, com amor e esperança, que dese
jo saudar-vos, contando a amigos os planos e 
desejos que acalento. 

VIM PARA SERVIR 

Antes de mais nada, quero repetir o que 
)a afirmei em diversas oportunidades, princi
palmente ao clero: considero a missão do Bispo 
como serviço ao Povo de Deus. Se minha missão 
como padre já era esta, como Bispo recebo 
maiores responsabilidades para servir ma:ls e 
com maior dedicação. 

Desta missão de serviço muito se fala ho
je. Mas não é agora que ela foi dada aos Bispos 
e aos padres. A missão de serviço é antiga 

,. 
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Representante do Ministério Público de nossa 
sede episcopal, bem como ao Exmo. Sr. Tenente 
Coronel José Figueiredo de Albuquerque, Co
mandante da Guarnição Federal ali sediada. 

- Com abraços muito estreitos de ami
zade, quero saudar a meus imediatos colabora
dores, ou seja, ao Rvmo. Clero Diocesano e Re
ligioso, assim como às Religiosas dos vários Ins
titutos a serviço da Diocese de Lorena. 

- Dentre o Clero Diocesano, como repre
sentante de todos os Párocos e demais sacerdo
tes, saúdo, de coração agradecido pelos seus tra
balhos durante a sede vacante, o Exmo. e Rvmo. 
Monsenhor João Hipólito de Oliveira, Vigá
rio Geral da Diocese. 

- Dirijo também minha particular sau
dação à ilustre família religiosa dos Salesianos 
de São João Bosco, que desde longos anos tra
balham em Lorena num profícuo apostolado, e 
aos quais me prendo por laços de grande afei
ção espiritual. 

- Minha saudação, cheia de esperanças, 
para os caríssimos seminaristas, da Diocese, es
pecialmente, mas também das Congregações re
ligiosas que ali trabalham. 

- Aos leigos que se dedicam ao aposto
lado na querida Diocese de Lorena, aos irmãos 
Cursilhistas, às equipes de catequese e doutros 

J 9 lf _, 3 
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Carmelo de Vasconcelos Mota, Arcebispo de 
Aparecida, meu Metropolita; o Exmo. Sr. Dom 
Belchior Joaquim da Silva Neto CM, Bispo da 
Diocese de Luz, donde venho e de quem recebi 
tantas provas de consideração e que se dignou 
ser meu Co-Sagrante; o Exmo. Sr. Dom Crist1a
no Portela de Araújo Pem .. , Bispo de Divinópo
lis, meu Diretor Espiritual nos tempos de se
minário e que aceitou ser também Co-Sagrante 
em minha Ordenação Episcopal; O Exmo. e 
Revmo. Senhor Dom Oscar de Oliveira. DD. 
Arcebispo Metropolitano de Mariana, arquidio
cese onde nasci e onde reside tôda a minha 
família. 

- Mui.to especialmente, quero saudar com 
espírito fraterno no Senhor aos Exmos. Snrs. 
Arcebispos e Bispos do Regional Sul 1 da CNBB, 
com os quais desejo estar sempre unido na 
ação pastoral. 

- Saúdo as Exmas Autoridades Civis, 
Judiciárias e Militares, bem como os represen
tantes do povo nas Câmaras Legislativas de 
nosso país e do Estado de S. Paulo, onde vou 
trabalhar. 

- Saúdo ao Exmo. Sr. Prefeito da cidade 
de Lorena, Sr. José Geraldo Alves, ao Sr. Presi
dente da Câmara e Exmos. Vereadores que a 
compõem, ao MM. Sr. Dr. Jui.z de Direito e Dr. 

t 
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como o cristianismo. E' evangélica. Contém-se 
na mensagem e exemplo pessoal de Jesus. «0 
Filho do homem veio, não para ser servido, 
mas para servir» - disse Êle. (Mt 20, 28 ). 

E que é servir? E' dar-se, é entregar-se. 
Servir é trabalhar para o bem comum. E' de
dicar-se às funções própr.las, não em busca dos 
próprios interêsses, mas vi~.ando o bem de todos. 
Dentro das funções específicas do padre ou do 
Bispo, serv.lr é dar-se ao Povo de Deus no mi
nistério evangélico de promover o reino de 
Deus no meio dos homens. Foi o que fêz Cristo 
Jesus. 

E' também o que desejo fazer, em comu
nhão com sacerdotes e leigos. Promover o reino 
de Deus. 

Eu vim, meus irmãos, para incrementar ês
te reino. Convosco. Junto de padres, religiosos 
e leigos. Conclamo a todos para esta t.'lrefa: 
fazer com que o reino de Deus que Jesus pre
gou se transforme em realidade em nosso mun
do. nas famíUas, na escola, no trabalho, no co
mércio, na indústria, no campo, em nossa. con
vivência e atividade total. 

Vim trabalhar convosco para isto. Vim para 
servir. 

j J lf- ~1 
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EVANGELIZAR 
-EIS A GRANDE META 

Cada cristão, membro do Povo de Deus, 
tem funções específicas no reino que Cristo 
veio estabelecer. 

Os próprios leigos são cooperadores de 
Cristo. Já a Constituição Dogmática «Lumen 
Gentium» do Concílio Vaticano II di~.a que Cris
to continua o seu munus profético «não 
só através da Hierarquia que ensina em seu 
nome e com seu poder, mas também através 
dos leigos, aos quais por isso constituiu teste
munhas e ornou com o senso da fé e a graça da 
palavra (Cf. At 2, 17-18, Apoc 19, 10) , para 
que b11ilhe a fôrça do Evangelho na vida coti
diana, familiar e social.» (Lumen Gentium, 
n9 35). 

Mas sobretudo o clero, e principalmente 
os Bispos, têm uma função primordial na cria
ção e promoção do reino. Função específica, 
própria da mi.ssão chamada pastoral. Esta fun
ção primordial, específica, primeira - é evan
g.elizar. Pregar o Evangelho na sua totalidade 
e extensão. 

Considero, como Bispo, esta missão de 
evangelizar muito importante e fundamental. 

E aqui., também, digo que vim para servir. 

'1 
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secução do fim, só o contacto imedi.ato com a 
situação das paróquias a tornará possível. 

Reacentuo que a mensagem que vos trago, 
meus irmãos, é de unidade na f.é e no amor, 
traduzida na particip~ão eucarística. E' a uni
dade da Igreja, Povo de Deus, para construir 
êste mundo nôvo com que a humani.dade sem
pre sonha, mas que não pode ser senão o Reino 
do Senhor entre todos os homens. 

Quero que a Igreja de Deus que está em 
Lorena construa êste mundo nôvo para sua 
própria felicidade. 

E com êste augúrio é que saúdo a todos, 
afetuosamente, no Senhor. 

SAUDAÇõES 

- Saúdo, de coração agradecido e com 
protestos de filial obediência , o Soberano Pon
tífice Paulo VI, que me quis escolher para B:.spo 
da Santa Igreja. 

- Saúdo a seu representante no Brasil, 
Dom Humberto Mozzoni, DD. Núncio Apostó
lico, que me deu a honra de ser o meu Sagrante 
Principal. 

- Saúdo a todos os veneráveis irmão~:> 
no Episcopado, e, dentre êles, com particular 
afeto, a Sua Emi.nência o Senhor Cardeal Carlos 

1 0 . 
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celebração da Eucaristia. Tôda a vida dos pri
meiros cristãos culminava, dest'arte, na partici
pação eucarístic3., onde se sublimava, em Cristo, 
a sua caridade. 

E há um pormenor acariciante que não po
demos omitir: no meio dos primeiros cristãos, 
na Igreja que dava os passos inc1pentes, estava 
Maria, a Mãe de Jesus. Ela era uma cristã tam
bém. Vivia com os cristãos. Bem nos inícios, 
antes da vinda do Espír.1to Santo, o autor sa
grado no-la faz ver orando com os primeiros 
f:1éis: «Todos êles perseveravam unânimemente 
na oração, juntamente com as mulheres, entre 
elas Maria, a mãe de Jesus.» (At 1, 14). 

Ela, pela fé, pela caridade, pela pureza 
imaculada e pelo exemplo vívido de cristianismo, 
era como o elo de união dos cristãos junto do 
Altar. Era a Mãe da Igreja presente no meio 
da Igreja, Povo de Deus. 

Isto, meus irmãos, não são símbolos, mas 
realklade histórica, que a Igreja de hoje precisa 
reviver e imitar. 

CONCLUINDO 

Estão aí bem delineados, no essencial, os 
planos pastorais de vosso Bispo. A objetivação 
em formas concretas, que são meios para con-

t 
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Para servir ao meu clero e ao laicato, que se 
empenha na evangelização. Venho para pregar 
a palavra do reino, para ensinar o caminho da 
vida, para «evangelizar os pobres», a exemplo 
de Jesus. (Lc 4, 18). 

Estou à disposição, ofereço-me, irei à vossa 
busca, para doutrinar, para evangelizar. Por to
dos os meios. Em tôdas as circunstâncias. 

O REINO DE DEUS 
É VIVÊNCIA 

Entretanto, é necessário meditarmos um 
pouco sôbre o Reino de Deus, que todos, Bispos, 
sacerdotes e leigos, devemos promover. 

O Reino de Deus não é uma abstração es
piritualizada, de idéias, que se deve pregar nas 
missas de domingo ou em alguns encontros de 
debates bíblicos. E' uma elaboração de fermento 
no mundo. Por t1sso é que é obra de todos os 
cristãos. Em conjunto. Em comunhão de idéias 
e de vi.da. 

O ReinÓ é uma mentalidade e uma vida que 
se vive na graça de Deus e no amor do próxi
mo. E' aplicação do Evaqgelho à vida. Aquela 
justiça e caridade que Cristo ensinou como es
sência de seu Reino, cumpre-nos efetuá-Ias dia 
a dia. 

J~lf--~ 3 5 



10 

E' assim que seremos Igreja. Isto é, união 
de todos na fé, na caridade, na justiça, como 
também no culto, na vida sacramental, no lou
vor do Senhor. Pois a Igreja é tudo isto. Ela 
é o própni.o Reino de Deus em constante ela
boração e vivência. 

A imagem da Igreja tem sido desfigurada 
em nossos dias cheios de confusão. Sob pretêx
to de substituir a Igreja institui~ão peh Igreja 
mistério, vêem-se por vêzes esquecidos dados 
substanciais da teologia eclesial ensinada pela 
Constituição Dogmática «Lumen Gentium». 

A Igreja que Cristo instituiu, lembrêmo
nos, deve ser uma realidade, e não um mito. 
E nem tão pouco sàmente um ideal. Ela deve 
ser a encgrnação, na história, de um fato que 
a Redenção de Cristo criou. ~ste fato criado pela 
Redenção é a existência de uma humanidade 
nova, concreta, di.ferente da humanidade pagã, 
anterior à Redenção. 

A Igreja é a Humanidade redimida, real, 
que vive, em cada época da história, através de 
suas fraquezas e imperfeições, erros e pecados. 
Ela vive a fé na busca, que é esperança, c.'l rea· 
lidade futura de uma união perfeita com Deus. 

Portanto, a Igreja, que é misténi.o, é reali
dade atual e concreta, e não simples idéia de 
um:t união espiritual entre os homens. 

A Igreja são os próprios homens que Cris
to redi.miu. Os homens que foram batizados. 

J 
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Deus em marcha, tem seu coroamento de ex
pressão real nesta unidade da Celebração Euca
rística. 

Sem dúvida, a Igreja é também o viver co
tidiano, em luta para construir um mundo me
lhor, mais humano e mais cni.stão. Mas esta 
luta e esta realização de um mundo unido no 
amor, inegàvelmente tem sua expressão de cul
to, ápice de tôda a vida cristã, na fração do 
pão eucarístico, assim como aconteceu na primi
tiva Igreja 

Como é bela a face da Igreja que nos apa
rece descni.ta nos Atos dos Apóstolos! Ali está 
o Cristianismo em sua pujante vitalidade. 

E como é que êle era? Era assim: «Per
severavam êles na doutrina dos Apóstolo3, nas 
reuniões em comum, na fração do pão e nas 
orações. . . Todos os fiéis viviam unidos e ti
nham tudo em comum. . . Unidos de coração, 
frequentavam todos os dias o templo. Partiam 
o pão nas casas e tomavam a comida com ale
gria e singeleza de coração, louvando a Deus 
e cativando a simpatia de todo o povo». (At 
2, 42-47). «A multi.dão dos fiéis era um só 
coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram 
suas as coisas que possuía: mas tudo entre êles 
era comu!ll.» (At 4, 32). 

. E' de se notar o acentuado desta descrição: 
união na caridade e na f~ão do pão. A fração 
do pão, segundo explicam os intérpretes, era a 

J~(_/ - )b 
-~_____, 
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Nossa Senhora. Nossa Senhora é o protótipo da 
Igreja, pois viveu plenamente a v,ida de Cristo. 
Ela personifica, por assim dizer, a própria Igre
ja, que nela se sintetiza. 

A flôr de lis, em nosso escudo, se apresenta 
em quatro, partindo do ostensório central, ou 
hóstia, para. simbolizar a Igreja universal, ali
mentada do único Pão - a Eucaristia. 

Assim, exprimimos o pensamento de São 
Paulo na 1~ Carta aos Coritnios, capítulo 10~ , 
versículo 17, quando escreveu: «Uma v.ez que 
há um único. pão, nós, embora sendo muitos, 
formamos um só corpo, porque todos nós co
munga:aws de um mesmo pão.» 

Foi dêste texto que extraímos as últimas 
palavras - DE UM MESMO PÃO, DE UNO 
PANE - para servir de lema, de nossa ativi
dade pastoral. 

A IGREJA DEVE VIVER 
COMO OS PRIMEIROS 

CRISTÃOS 

Norteia tôda a nossa vickt, desde os albô
res do sacerdócio, êste ideal de fazer os cristãos 
unidos em tôrno da Eucaristia. Para nós, a 
Igreja, ou Reino de Deus na terra, ou Povo de 

t 
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Os homens que vivem, lutam e pecam. Que 
tornam a se reconciliar com o Senhor pela pe
nitência. E' o Povo de Deus em marcha, não 
ainda no têrmo definitivo da caminhada. 

N.3Jda a estranhar que o mundo que cha
mamos cristão ainda apresente injustiças e de
pravações. E' um mundo redimido, porém não 
conf1irmado na graça. E' o mundo redimido, não 
glorificado. E' o mundo redimido, ainda em luta 
para a consumação da. Redenção definitiva, que 
se concretizará na ressurreição final. Então, 
teremos a humanidade perfeita, sem injustiças, 
sem descaridades, sem pecados. Por isto, a Igre
ja atual vive a fé na busca e na luta, que é sem
pre esperança. 

Entretanto, meus irmãos, esta Igreja im
perfeita, que são os homens redimidos, não es
gota todo o mistério de união da humanidade 
com Deus. Uma grande parte da hum:midade, 
nossos irmãos outrora na fé, já ultrapassou 
os caminhos da esperança e da busca, e atin
giu o alvo das realidades eternas. E' a Igreja 
Celeste, onde não é mais necessária a esperança 
- pois que «esperança se diz naquilo que não 
se vê» (Rom 8, 24) -mas onde persiste a ma1s 
perfeita união de amor em Deus. A esta per
feição, a esta Igreja consumada, todos nós ten
demos. E nela seremos todos definitivamente 
unidos na Ressurreição final. 

J 2 "'i~ 3 "I 
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Por enquanto, importa-nos sejamos, na 
terra, um Sacramento, um sinal de unidade de 
todos os homens entre si e co~ Deus. (Lumen 
Gentium, n9 1). Esta a essêno1a mesma do 
reino nôvo que Cristo estabeleceu no mundo 
e que deve subsistir entre os cristãos. 

IGREJA) 
COMUNIDADE DE FÉ) 

DE CARIDADE E DE CULTO 

Tôda esta longa meditação nos esclarece que 
a Igreja a que pertencemos em virtude de nos
so batismo e profissão de fé cristã é uma co
munidade. Ninguém vive nem deve querer v11ver 
isoladamente a religião cristã. Ela é vLda em 
comunidade. 

A compenetração desta verdade poderia 
revolver o mundo, modificar as estruturas in
justas, criar um clima nôvo de civilização. En
tão não seriam necessárias revoluções políticas 
ou armadas para mudança de estruturas. A 
revolução dos cristãos, aliás, é esta: mudança 
de mentalidade, ação de fermento na grande 
massa. 

Nós cristãos conscientes, se o somos, ha
vemos de conscientizar os outros para a beleza, 
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o encanto dêste mundo unido na fé, na carida(e 
e no culto. Então, surgirá o mundo un~do na 
justiça e na paz. 

Trago-vos, como Bispo, esta mensagem, 
êste programa, êste Ldeal, esta aspiração, que 
se concretizará em s e r v i ç o : fazer da 
Igreja que está em L o r e n a uma comu
nidade de fé, de caridade, de culto ao Senhor, 
reflexo da primitiva Igreja que os Apóstolos 
edificaram em Jerusalém. (Cf. At 2, 42 e sgs; 
4, 32 e sgs.). 

:ê':ste ideal está expresso no brasão de nos
sas armas, onde se lê o dístico DE UNO PANE, 
e que importa seja explicado aqui. 

NOSSO BRASÃO DE ARMAS 

Nosso brasão de armas .apresenta um es
cudo de ouro, cortado em cruz por aspa em 
vermelho, entre quatro flôres de lis, dispostas 
também em cruz, a surgirem de um anel, em 
forma de ostensório. 

:ê':stes símbolos se destinam a configurar a 
unidade da Igreja em tôrno da Eucaristia, e 
lembram Nossa Senhora, Mãe da Igreja, par
ticipante também da unidade eclesial. 

A flôr de l1s foi sempre um símbolo ·de 

J:Y ~J -- 3. 



IDE! E QUE DEUS OMNIPOTENTE 
VOS ABÊNÇOE. 



Lembrando 
a 

Ordenação Episcopal 
de 

Dom Antônio Afonso de Miranda S.D.N 
Bispo de Lorena 

Mercês, 27 de dezembro de 1971 _ 

Eu te admoesto que reanimes a graça de Deus que está 
em ti pela imposição de minhas mãos (S. Paulo. na 2a. 
Carta a Timóteo, 1,6) 
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'Dom eAfonso Wjehues 
Arcebispo M etropolitano 

Rua Esteves Júnior, 105 - Fone (0482) 22-4799 
CEP 88.000 - Florian6polis - Santa Catarina 

Ao prezado Ministro Geraldo M.Bezerra de Me
nezes agradeço a gentil oferta de 1 exemplar 
de sua Conferência,proferida na Univ.Cat.de 

# 
Petropolis,ao ensejo da passagem dos 90 anos 
da "Rerum Novarum'' .A doutrina social da Igre-• ja e pouco conhecida,e hoJe mais do que nunca 
ela se to:ma uma orientaçao importante. 
Parabens e respeitosas saudaçÕes. 

r-~~ 



I I ...... 

·cmb ./-odé ~t'on ~ ~etafa ~r.vti::u'a 
~ctf':4/a:> c/.. ·uz.~d<z 

Ao eminente Amigo e preclaro Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, agradeço o tesouro da 
Conferência sobre a "Rerum novarum" (90 anos). 
Poucos terão as mesmas credenciais para tratar do 
tema, atualíssimo, da questão social, em termos de 
doutrina cristã e de contexto brasileiro. 
Com admiração e amizade, a felicitação e a saudação 
em Cristo, de 

+J~' /ú.v..J/.r., 
Brasília, 15/11/81. lJ 

J ~ '{ ., 6 



a ~ • ..(...,./ ~ ~rn•O. ..f. .Y/.a~O. :Z~-~ 
Arcebispo de Slo Sebestllo do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro - Brasil 

t-L;~--4 
agradece cordialmente ao prezado amigo Mi -

nistro Geraldo Bezerra de Menezes o envio de "90 anos 

da Rerum Novarum" e o atencioso cartão. 

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1981. 
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São Paulo, 19 de dezembro de 1980 

Exmo. Sr. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

Rua Herotides de Oliveira, 13 - Icaraí 

Niterói 

Ilustre Ministro: 

Recebi e agradeço o magnífico livro " Vida 

Substancial do Espirito ~ ,oportunamente publicado. 

Cumprimento-o efusivamente pelo brilho e 

profundidade da obra. 

Abraços de 

PRO F . ALFREDO BUZAID 
R U A DOS I NGLE SES. 4 5 4 - s.• ANDA R 

01329 - SÃO PAULO 
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QUADRANTE · Sociedade de Publicações Culturais 
Rua lperoig, 604 • SÃO PAULO (SP) 
CEP 05016 • Fone: 263-0750 

RECIBO 

~__J_J X2 38611 

Recebemos do Sr.(a) 

Nome tf\ _~_Yl _, ____ e~~~~---~L.\B.€.ze.t~~- --cU.. .... M.~.tl:e.ze.S .. ... . 
Endereço .. ~L~ ___ \4_~j_~~±:i~--~---\O-~Â-~~- Tel. 

cEP ___ .cJ__~,_;)3_Q Cidade ......... N .. Lte.r.o.Á..: ............................ -...... Est. R,.:r ... . 
O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO PARA PAGAMENTO Ano: 19 

0 SOMENTE DESTA ASSINATURA DO "CfRCULO DE LEITURA" 

0 DESTA E DAS ASSINATURAS N.o(sJ 

PAGAMENTO 

Valor Cz$ .. 3, ... 4.0-~-; .. ~.1 ........... . 
iBanco ----~---t-- -···· · ······· · ···· · · ·· 

f ~I ( I (\(\ 

V
' I (\ ' 

I t))J .... ~j,.~~ .\ $ \tiA 
Assinatura ( )E: lfi:./~----
)'i ... -.. b t: 6. ~ 5 .,- -

N.o do) cheque ~~ --;; t:~ · -;..;,i·é;'~- ;\·/t4·?-·· 

Data } -- -----:r-- --./ ..... +r -----·.J:;g"j--------
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Exmo. Senhor Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menazes 
Rua Herotides de Oliveira 13 
24230 NIT~ROI, RJ 
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Estado do Rio de Janei ro 
PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAl ~"~E JUSTIÇA 
GABINETE 1')5 DESEMBARGADOR ES 

Rio , 26/10/83 

~eu caro Ministro e Professor 

Geraldo Bezerra de Menezes 

f1eus ag:"adecimentos pelo ttPoder f~orma

tivo da Justiça do Trabalho" , obra que paten-
, , 

teia o admiravel saber jurídico do ilustre ma 

gistrado que a produziu . 

Receba os cordiais cumprimentos do co -

j j LI- j '1 
7535-651-0034 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ministro Luiz Antonio Octavio Gallotti, - - -· 
presidente do Supremo Tribunal Federal: 

Abraço caro amigo e mestre homenagem 

denominação FJrum Ministro Gera ldo Bezerra de Menezes, 

merecido reconhecimento notáveis serviços prestados 

Poder Judiciário e Justiça do Trabalho (Brasília, DF, 
31-5-1994). .! "'"'\ 1-J o 

-- -·-··-



I N D U S T R I A L L A W S O C I E T Y 

e/o Justice 

1 Mi tre Court Building s 

Temple, E.C.4. 

I underst~nd from Professor Kahn-Freund th~t you have very 

kindly presented a gift of some books to the Society. These ~re of 

great interest and I knoN they will be treasured. 

our sincere thanks. 

H.H. Pierce 

(Secretary) 

President Geraldo Bezerra de Menezes, 
Rua Oswaldo Cruz, 63, 
Niteroi, 
Estado de Rio de Janeiro, 
BRAZIL. 

• 

Please, accept 




