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Dr. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, Consultor Geral da República, 
ex-Deputado Federal e Ministro da Justiça: 

"Li "Contra o Comunismo de uma assentada e fiquei admirando ainda mais 
o meu prezado amigo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Conheci-o por 
uma faceta que ignorava, o de seu profundo conhecimento de Marx e da beln 
cultura filosófica com que fulminou a doutrina comunista . 

O magnífico trabalho há de produzir imenso bem. É uma síntese admirável 
da doutrina que professamos e com a qual evidenciamos os erros dos adeptos 
de Lenine. 

Vou divulgá-lo como merece e já o citarei amanhã num programa de tele
visão, em que procurarei refutar a filosofia dos comunistas" (Pôrto Alegre, 17 
de set. de 1962). 

Prof. ISMAEL DE LIMA COUTINHO, da Faculdade de Filosofia da Univer-. 
sidade Federal Fluminense: 

"Escrevo-lhe para agradecer o seu excelente trabalho intitulado "Contra o 
Comunismo". Tudo n êle é ótimo: o vigor dos argumentos, a clareza de expo
sição, o estilo lapidar. Pena é que nem todos possam conhecê-lo! Seria uma 
tarefa meritória divulgá-lo, por todos os meios, para que, ao menos, uma 
grande parte dos nossos patrícios ficassem vacinados contra a peste do co-
munismo". 

Prof. AUGUSTO ALEXANDRE MACHADO, Catedrático da Faculdade de 
Direito da Universidade da Bahia: 

"Li e reli o trabalho "Contra o Comunismo". Como expressão sintétic~. não 
existe nada mais claro, mais metódico, mais imparcial e mais sereno na apre
ciação". 

Desembargador CARLOS XAVIER: 

"Recebi o precioso livro de doutrina "Contra o Comunismo". Constitui 
uma arma poderosa, escrito como está com inteligência, método e fortaleza de 
argumentação, contra o maléfico sistema. 

São de alto valor os argumentos em defe·sa do Cristiar...ismo. Acredito, mes
mo. que os acatólicos lutarão com dificuldades para rebatê-los. 

Ademais, no Brasil, seja qual fôr a crença, mister se faz a crítica ao sovie
tismo absorvente e destruidor. Sob êsse prisma, a obra do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes é trabalho eminentemente cívico. Eu o feliclto com prazer 
e entusiasmo. 

Os poderes públicos deveriam adquirir o trabalho "Contra o Comunismo", 
para uma larga distribuição". 

Desembargador CUNHA PEREIRA, do Tribunal de Ju~tiça do Paraná: 
"Magnífico trabalho "Contra o Comunismo", obra oportuna e brilhante, 

elaborada com proficiência pelo eminente Mestre. Mere·ce a maior divulgação 
para proveitoso conhecimento de todo o Brasil". 
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Pro f. Dr. JOSÉ ARTUR RIOS: 
"Numa época em que o anti-;comunismo desce a exuemos de atitude e de 

linguagem incompatíveis com a boa razão e a caridade, nivelando-se portanto 
ao próprio mal que visa combater, é confortador ler "Contra o Comunismo", 
onde o assunto é tratado com altitude merecida. O autor conseguiu condensar 
de forma clara e arejada o resultado de anos de leitura e de reflexão sôbre o 
assunto. 

Destaco no trabalho aquela frase: "Não há pensar em abolição da proprie
dade; o que cumpre, numa justa solução, é estendê-la às classe·s em geral". 

Oportuníssima a citação de Pio XII em que a posição católica, ao mesmo 
tempo anti-capitalista e anti-,coletivista, se acha claramente configurada. É a 
posição que devemos defender e a tese que precisamos difundir, em todos os 
campos onde se fere o tema da propriedade, desde a reforma agrária até a 
reforma da e,mprêsa" . 

Dr. CARLYLE MARTINS, da Academia Cearense de Lelra.s: 
"Espirito fecundo e d0tado de raro dinamismo, o dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes, cuja produtividade no campo das letras é das maiores, publicou ··con
tra o Comunismo", onde o assunto é tratado com argúcia e veracidade. 

Discorrendo com fluência e brilhantismo, o preclaro jurista e acatado pro
fessor concatenou uma dissertação sobremodo oportuna, apontando um roteiro 
de luz aos incautos e desavisados, no momento histórico que atravessamos, 
referto de nuvens pardacentas e de sombras de incenteza" (((Impressões de lei
tura - Contra o Comunismo" - O "Estado", Fortaleza, 4 de out. de 1962J . 

Dr. EDGARD TEIXEIRA LEITE, do Conselho Nacional de Economia: 
"Excelente e oportuna publicação. Aplausos ao Ministro Geraldo Bezerra 

de Menezes pela iniciativa, mais do que nunca necessária, em hora de tanta 
confusão provocada e de perturbação dirigida". 

Prof. JAIR ETIENNE DESSAUNE, da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Espírito Santo: 

"De'Pois de ler de um só fôlego - "Contra o Comunismo", quero felicitar o 
autor pelo incisivo trabalho. que vai ficar bem à vista no Departamentu de 
Cultura da UES, para que seja lido pelos jovens universitários". 

Prof. FERNANDO RABELO, da Faculdade de Direito da UniversidadE:; Fe
deral do Espírito Santo: 

"Li o precioso trabalho sôbre o Comunismo com especial interêsse. Feli
cito o autor pelos corajosos conceitos ali emitidos, o que bem demonstra o va

lor de sua cultura e de seu caráter". 

Prof. VESPASIANO VIEIRA FILHO, da Faculdade de Direito da Univer
sidade Federal de Juiz de Fora, do Tribunal Regional do Trabalr..o com sede 
em Belo Horizonte: 
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"Tive ocasião de ler atentamente o excelente trabalho "Contra o Comu
nismo". Expresso ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes a convicção de que 
são trabalhos assim que podem e'Sclarecer o povo e os incautos, em uma hora 
tão grave de nossa Pátria, quando os .comunistas se lançam com todo o entu
siasmo na luta pela conquista do inocente trabalhador e do menos avisado, 
atraído por êste mito de sua pregação, que é a igualdade econômica. 

O trabalho é precioso e magnífico, como tudo, aliás, que a inteligência do 
autor nos tem oferecido". 

Prof. MARIO CURTIS GIORDANI, da Faculdade de Filosofia da Univer
sidade Federal do Estado do Rio de Janeiro: 

"Entre as numerosas publicações de orientação sôbre o Marxismo, chegou
nos às mãos o excelente estudo de Geraldo Bezerra de Menezes, intitulado 
Contra o Comunismo. O autor, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ca
tedrático de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Fe
deral do Estado do Rio de Janeiro, antigo Presidente da Confederação Nacional 
das Congregações Marianas, dispensa apresentação. Seus numeTosos livros e 
trabalhos publicados (alguns dos quais já tivemos oportunidade de apreciar 
nas páginas da "Vozes") apontam-no .como um dos mais profundos conhece
dores dos problemas sociais de nossa pátria e da solução que, para os mesmos, 
oferecem as normas do Direito e as diretrizes da doutrina da Igreja" ("Contra 
o Comunismo", rev. "Vozes", dez. de 1962, pgs. 950-951). 

Dr. WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2~ Região, com sede em São Paulo: 

"No magnífico trabalho "Contra o Comunismo", com elevado espírito criS·· 
tão, com profunda cultura e acendrado patriotismo, o Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes soube pôr em foco, como ninguém, aspectos de vibrante atualidade 
·para a nossa Pátria caracterizada por sua civilização cristã e por suas tradições 
de civismo". 

Prof. MANOEL PEREIRA DO VALE, de São Paulo: 
"Contra o Comunismo" é um estudo honesto e oportuno que merece ser co

nhecido. Apresenta a realidade da época em que vivemos. quando as terríveis 
fôrças do mal procuram, por todos os meios, dominar a sociedade contempo
rânea. É um resume preciosíssimo da situação em que se encontra o mundo 
católico. Espero que o autor continue a combater a seita materialista que tudo 
faz para corromper o homem". 

Dr. NORIVAL DE FREITAS, ex-Deputado Federal: 
"Nunca aprendi tanto em tão poucas palavras. O conciso e lúcido traba

lho "Contra o Comunismo" encerra uma lição muito profunda e proveitosa". 

Dr. MARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Campanha, Minas: . 
"Excelente e oportuno opúsculo "Contra o Comunismo", magnífica contri-
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buição €'!l1 prol da sobrevivência da civilização cristã. O trabalho faz jus a 
irrestritos louvores". 

Prof. Dr. ANTóNIO PAULO SOARES DE PINHO, da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal de Alçada 
do E'stado da Guanabara. 

"Li o primoroso trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes "Contr~ 
o Comunismo". Louvo-l~e a combatividade inteligente e a fé inabalável na vi
tória do Cristo, em que nos unimos" . 

Dr. ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, Juiz-Presidente da Junta de Con
ciliação e Julgamentc de Belém: 

"Cabe-me felicitar o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela maneira 
superior por 1que encarou o assunto e pelos magníficos conceitos expendidos 
sôbre a civilização cristã". 

Dr. ARI ROCHA, Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento 
de Uberaba: 

"Trata-se de uma obra séria e merecedora de todos os encômios. Soube o 
autor, com a mestria de sempre, versar o tema de maneira profunda e original. 
Cabe, outrossi.m, ressaltar a clareza da exposição e a simplicidade do estilo, o 
que confere ao precioso trabalho cunho eminentemente didático". 

Dr. JOSÉ HERDY GARCHET, de Campos: 
"Li e apreciei o esplêndido trabalho, a pequena grande obra - "Contra o 

Comunismo", de Geraldo Bezerra de Menezes" . 

Deputada CONCEIÇÃO DA COSTA NEVES, Presidente em exerdcio da 
Assembléia Legislativa de São Paulo: 

"O magnífico trabalho "Contra o Comunismo" será de grande utilidade para 
os meus debates nesta e em outras Capitais do País" (São Paulo, 19 de set. 
de 19,62). 

FLORIANO DA SILVEIRA MACIEL, Presidente da Resistência Democrática 
dos Trabalhadores Livres: 

"A publicação "Contra o Comunismo", de autoria do Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, representa valiosa contribuição pela sobrevivência de um 
Brasil ,cristão e democrata". 

Pro f. Dr. HENOCH REIS, da Faculdade de Direito e Presidente da Junta 
de Conciliação e• Julgamento de Manáus: 

"O folheto "Contra o Comunismo" do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
deve ser divulgado em todo o Brasil, principalmente entre a mocidade, que, in 
felizmente, é a maior vítima das idéia·s materialistas, por falta, talvez, de lei
tura sadia que a desvie do ateísmo". 
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Dr. EDMO RODRIGUES LUTTERBACH. do Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro: 

"Notável é o desassombro do insigne mestre ao censurar a "nefanda dou
trina" nestes dias dadivosos para os adeptos de Marx, que, apoiados em altos 
postos ou escondidos em alguns set~c>res, se empenham numa campanha demo
lidora, com o fim. de destruir os princípios cristãos e democráticos em que se 
firma o nosso sistema de vida. A atitude franca do autor se harmoniza perfei
tamente com a sua condição de paladino da Igreja .católica" ("A Cruz", Rio, 4 
de nov. de 1962; "O Lutador", Manhumirim, Minas, 25 de nov. de 1962; "Gazeta 
Comercial", Juiz de Fora. 25 de out. de 1962; "O S. Gonçalo", São Gonçalo, E. 
do Rio, 25 de out. de 1962; revista "SíNTESE - política, econômica e social", 
órgão oficial do Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Pontifícia Univer
sidade Católica do Rio de Janelro. ano IV, n.0 16, out.-dez. de 1962, pgs. 93-94; 
"Estudos - Rev. Brasileira e Filosofia e Cultura" - P. Alegre, jan.-março de 
1966, pgs. 88-89) . 

GALBA ~soARES, de Governador Valadares: 
"Dom Hermínio Malzone Hugo, Bispo de Governador Valadares, gustou 

imensamente do trabalho "Contra o ComuniEmo". Mandou-,m.e datilografar 
vários tópicos para serem li dós na Rádio por um Mundo Melhor desta cidade" . 

ESTRANGEIROS: 

Cardeal D. LUIS .CONCHA, Arcebispo de Bogota.: 
"Contra o Comunismo" es ciertamente un sólido trabajo muy oportuno no 

.solamente para el Brasil sino para todos elstos países de América". 

D. NICOLAS FASOLINO, Arcebispo de Santa Fé, Argentina: 
"D. Geraldo Bezerra de Menezes. distinguido jurista brasilefio, h a hecho 

obra buena en editar el folleto "Contra o comunismo"; las producciones grandes 
son para los intelectuales; estos folletos van al pueblo, ai que hay instruir y 
salvar. Podia D. Geraldo Bezerra haber hecho un libro, pero su humildad, su 
apostolado, su comprensión le han aconsejado el folleto, en cuyas breves pá
ginas hay cuanto se necesita para conocer el Comunismo',. 

P. EDUARDO MARTINEZ MARQUES, S. J., Reitor da Universidade do 
Salvador (Buenos Aires): 

"No puedo menos que felicitarle por esta segunda edlción de un trabajo 
tan valioso por la claridade y exactitud con que sefiala Ia postura essencial . 
mente antirreligiosa y errores filosóficos dei comunismo así como Ia respuesta. 
de la Iglesia Católica ante los problemas de Ia sociedad actual',. 
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P. PELAYO DE ZAMAYóN, O. F. M .. Cap., Professor da Universidade 
Pontifícia de Salamanca: 

"Leí con fruición su trabajo "Contra o Comunismo". Es una breve, clar.t 
y sustanciosa síntesis, que expone la doctrina comunista y desenmascara lo 
nefasto de esa concepción de la vida humana y su destino,.. 

I 
PEDRO RICHARDE.S, C. P., Assessor Nacional do Movimento Familiar 

cristão do Uruguai: 

"Quiero felicitar-lo por su tan buen trabaj o "Contra o Comunismo", y que 
tanto ayudará a América. Se necesita desenmascarar anemigo tan peligroso. 
Pareciera que la1 gente se encuentra dormida frente a él. Su trabajo es muy 
necesario para mover a la gente a utomar conciencia" antes que esté todo 
perdido" . 

Dr. JUAN D. POZZO, autor de "Derecho dei Trabajo", 4 tomos: 
"Obra altamente provecih.osa y de grandes enseftanzas" (Buenos Aires, 24 

de out. de 1962). 

Pro f . LULS T. FRESCURA, da Faculdade de Direito de Assunção,. Paraguai: 

"Vibrante trabajo 11 Contra el Comunismo" que anomada en forma concisa 
y terminante esa nefasta concepción de la vida h umana bajo todos los aspectos 
de la realidad social Las valiosas opiniones publicadas en el anexo sobre la pri
mera edición - agosto de 1962, todas elas fundamentadas en conceptos filosófi
cos, morales o religiosos, demuestran cabalmen te la inmensa utilidad y el auge 
continental que ha merecido su brillante estudio para la defensa y consolida
ción de todos los principios y civilización, ocúdentales y cristianas, frente a los 
sofismas marxistas de ayer y hoy". 

Dr. HUMBERTO A. PODETTI, jurista argentino: 
"En esa publicación "Contra o Comunismo" se advierte no sólo un cabal 

conocimiento de la doctrina social de la Iglesia como dei marxismo, asi como 
un enfoque histórico, filosófico y sociológico cimient o de auténtica cultura y 
magistralmente sintetizado en párrafos de fácil y inmediata comprensión" 
(Buenos Aires, 31 de jan. de 1963). 
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