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--------------------------------------------------------------------------advogado 

J u azeiro do Norte,(CE), 06 de Dezembro de 1. 99 1 

Exmº. Sr. 

Mini s t ro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Rua Miguel Couto, 279 Apt º 801 - ICARAf 

24.2 30 - NITEROI-RJ 

Saudações 

Recebi os livros, folhetos e r e cortes de jornal 

gentilmente remetidos por V.Exa. 

Pela fidalguia do gesto os meus agradecimentos. 

Aproveito o feliz ensejo para e xternar votos de paz 

e alegria ao receber festivamente a Divina Criança neste Natal. 

Respeitosamente 

RUA SÃO PEDRO, 1349 - SALA 01 - FONES: 511-2035 e 511-0621 - JUAZEIRO DO NORTE - CEARA 

81-6 3 



FUNDAÇAO DE EDUCAÇAO E CULTURA 
Sede Própria: Praça Cel. Gonçalo Prado sjn.o - Estância - Sergipe 

,..------------ CAIXA POSTAL N.o 6 TEL!X 079 1003 -----------
End. Ttlegríllto FUN D AÇÃO TELEFONES. ~22•1.m (Estúdio) C. G. C. (M.F.) 13.25ll.666}000t·32 

522-1200 (tlretorlal 

Estância(SE), 23 de dezembro de 1991. 

EJon2o Sr. 
MINISTRO GERAlDO BEZERRA DE MENEZES 

RUA MIGUEL COU'IO - 279 - APTQ.801 - ICARA:f 

24230 - NITER6I//RJ 
=================== 

Excelent!ssimo Senhor: 

Recebemos e agradecemos, a remessa dos li
vros: José Geraldo Bezerra ge Menezes, Pseudo- Teologia ... da !J.ber
tacão, Nehengajara e Alberto de Seixas Martins Torres. 

Bem como cÓpias de jornais e :oPiniÕes de 
Innãs sobre a Vida .Substancial SQ. , sp.Íri to de Geraldo Bezerra de 
Menezes.· 

Informamos que os livros já se encontram ' 
na Biblioteca União Textil. 

ç?~o.~~Ll~ / 

Ens.o Jorge Prade Leite •• freaiitnll 
CPF • OOU08.605-78 

Atividades: CENTRO EDUCATIVO GONÇALO PRADO (Cine Teatro) • ESCOLA MATEIIINAL CARMEM LEHE 

VRSS. *.. RÁDIO ESPERANÇA, ZYJ - 9~ • 1250 (KILOHERTZ) • 10 K M DE POTE.NCIA 

' 

J7·62 
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MIGUEL ELIAS ABU-MERHY 

Av. Rui Barbosa, 314- 1()2 andar 
22.250 - Flamengo - Rio de Janeiro 

Tel. : 551-7883 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

Prezado Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes, 

Muito agradçeo a remessa do Livro "José Geraldo Be 

zerra de Menezes", que me enviou. 

Trata-se de uma obra de grande valor histÓrico,que 

irei ler com maior atenção e apreço. 

Em 31.01.92 

fttMfltlll 
SfCitEl ARIA DE ESTADO DA A!) ' 'I ISTP. AçAe 

G,\8tt~í:fE DO SECR TÁt<IO 

I\11La Temaz Gonzaga, 480 51 Andar - BH • 11 
I •II'JI' 10.180 - TELS ,, - UUP - .. ~.,.-#'li" t 

DE ANDRADA 



CEP 

Florianópolis, 5 de fevereiro de 1992 

Estimado amigo 
1't1inistro Geraldo }ilenezes 

Saúde 

Recebi, com o agrado de sempre , as pu.blicações qu.e me en
viou , de trabalhos s eus , com a habitual marca de sua cultura e de 

sua fidelidade ~- sã ~ doutrina. 
Receba meus agradecimentos. 

Daniel Faraco 





q á/, i" CW.iÜaça ((Juimal'ães 

ESCRI TÓRIO: 
Av. Sampaio Vidal 457 - Ediflcio Ouro Verde 
3° andar - Conjunto 301/2 Fone 33- 5456 

ADJIOGADO 
O AB-SP 8863 • C/C 023390568/53 

C.P. 411 M A R I L I A -S P C E P 17.500 

RESIOtNCIA: 
Avenida Rio Claro. 232 
Telefone - 33-1052 

Reitero meus agradecimentos pela nímia atenção com 

que fui distinguido pelo caríssimo e sempre meu professor, envian

do-lhe meu cordial abraço ao que se soma o de minha mulhe ------
com os sinceros votos de que continue escrevendo sobre o "ius no -

vum" e lembrando-se sempre de seus ex- alunos, que, como eu nao 

se esquecem da figura impoluta de seu ex-professor e mestre. 

Abraços, ex- corde 



SECRETARIA DO ARCEBISPADO 

39100 - DIAMANTINA - M6 
Rue do Contrito, 104 - Fonc:931-1094 • C.P . 49 

Diamantina,l7 de fevereir@ de 1992 

Prezad~ Amigo Ministr~ 

Dr.GERALDO BEZERRA DE MENEZES? 

Ni terói-Rj 

SAUDAÇOES EM CRISTO 

( 

.Queira V.Excia.aceitar minha visita. com votos de saúde,pa~ e 

de felicidadeS'.. 1 
Com mui ta alegria recebi 3 livros de sua autoria "JOSE GE~ 

RALDO BEZERRA DE MENESES , BERTO DE SEIXA&MARTINS- TORRES~ E 

1\. MARGEM DA PSEUDO - TEOLOGIA DA. LIBERTAÇAO " ?GENTILMENTE A Iv1.l1l 

ENVIADOS-. 

Os livros são destinados a aliment~· a Inteligência,nostrando 

que temos no Brasil HOMENS DE PESO ,literária e religiosamenta 

falando; a LINDA, DEDICATORIA VEIO .. ALIMENTAR MEU CORAÇA.O E 

MEUS SENTIMENTOS •. 

Com que alegria me lembrei dos 3 anos felizes passados em T~8 

Lagoas.,no Mato ~r-osso do Sul. 

Ajude-me , SEID10R MINISTRO ,a dar graças. a Deus pelo muit~ que 

tenho dEle recebido e o pouco que tenho correspondido •. 

Muito me tenho deliciado com seus livros. 

Muitm e muito agradecido a V.Excia •. 

Elevando meu coraçao e minha bênção •. 



ACADEMIA BRASILEIRA DE CI~NCIAS MORAIS E POUTICAS 

Rua do 

RIO DE JANEIRO - BRASIL 

fe'T.re1rc 4e 19~ 
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do co-autor da obra pub:~cada com Paul Du~and. 
j") 
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DIOCESE DE PETRóPOLIS 
Rua Santos Dumont 571 
25625 - PETRóPOLIS 

Exmo. Sr. 

Petrópolis, 2 de mar'o de 1992 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Miguel Couto 279/801 
24230 NITEROI 

Recebi há dias mais um mimo de sua generosidade: 
publica,ões e xerox de alguns artigos. 

duas 

"José Geraldo Bezerra de Menezes" apresenta-nos pre
ciosa genealogia, que nos lembra a videira fecunda do salmista: 
repetindo-se em duas gera,ões a coorte de filhos numerosos e fe
lizes, fazendo a alegria dos pais, cantando as glórias de Deus. 

"À Margem da Pseudo-Teologia da Liberta,ão", com a re
peti,ão exclusiva "sem", é a contra-partida ortodoxa da "Chiesa 
senza", estribilho de uma alocu,ão de Paulo VI em audiência pú
blica, a que tive oportunidade de estar presente em Roma. Verbe 
rava o sofrido Pontífice aqueles que querem uma Igreja sem dog
mas, sem normas litúrgicas, sem princípios morais, sem leis, sem 
sacrifícios, uma Igreja que desembocaria em mero simulacro de 
igreja, sem a mensagem de Cristo, sem Deus. Ao contrário, a 
Igreja de nossa salva,ão é a Igreja sem deturpa,ões, sem desvios, 
sem erros - tão bem catalogados em seu trabalho. 

Dou gra,as a Deus tanto pelos dons com que enriqueceu 
sua família, quanto pelo bem que o prezado amigo e sua família 
puderam fazer pelo Reino de Deus, e pelo belo exemplo que lega a 
este mundo desvairado. 

X 

Muito cordialmente no Senhor, ~---

DIOCESE DE PETRóPOLIS 

Rua Santos Dumont, 571 

25625 Petrópolis, RJ - Brasil 





os grandes Pontífices Pio XI e Pio XII que 
exerceram tão profunda e benéfica influência 
nos anos romanos de minha formação, e Paulo 
VI que me chamou ao Episcopado; \ 

inúmeros colegas dos três Seminários que 
(tenham ou não chegado à graça do Sacerdócio) I 
foram companheiros e muitas vezes estimulo 

1 

valioso nos dias de formação. 
A todos eles, e a quantos mais me tenham 

ajudado de alguma forma nesta longa peregri
nação de 75 anos, e que já nos precederam no 
sinal da fé, dê-lhes Deus o descanso eterno na 
luz de sua glória. 

* * * 
Aqueles a quem a Providência me ligou de 

· alguma forma nos tempos de formação e nos 
cincoenta anos de exercício do Sacerdócio, e 
ainda peregrinam rumo à Casa do Pai: 

minha gratidão pelo que me proporcionaram 
de estímulos e exemplos de virtude, e pela in
dulgência em minhas deficiências e omissões -
gratidão que, ao celebrar o Santo Sacrifício e 
confiado na misericórdia divina, deponho aos 
pés da Cruz com Maria, Mãe de Jesus, Mãe nos
sa, Mãe da Igreja. 

Soli Deo omnis honor et gloria! 

VOZES Imprimiu 



AUTENTICIDADE 
DE INTELECTUAL 

E MESTRE 

Angelo Longo 

Este José Geraldo Bezerra de Mene
zes, do mestre Geraldo Bezerra de Mene
zes, integra a linha hist6rico-familial que 
tem possibilitado a identificação de v,alo
rosas vertenteS genealógicas, remontan
do suas raízes à dos descobridores, com 
a restauração da descendência em equili
brados planos de entendimento socioló
gico: o parentesco,·a propriedade, a pro
fissão, a consangüinidade, o casamento 

·são conceitos de importante modernida-
de na avaliação dos comportamentos dos 
grupamentos humanos. Livro de estilis
ta, escrito para estes tempos, onde as ge
rações se entrecruzam no pórtico do ter
ceiro milênio. 

Geraldo Bezerra de Menezes repre
seRta, no Brasil, hoje, um tipo autêntico 
de intelectual, ungido com o que de me
lhor existe nas letras do país, exemplo vi
vo de proficiência, cujos textos marcam 
evoluções e datam épocas, através das sig
nificações abissais de sua erudição. Pa
triarca, no sentido maior que a respeita
bilidade e a admiração conferem ao ter
mo, o autor de Homens e Idéias à Luz da 
Fé sustenta as lutas da mocidade de todos 
os tempos, sob o signo da inteligência: fé 
que irradia sensibilidade, talento que res
plande conhecimento. 

Neste José Geraldo Bezerra de Me
nezes, o arquivo é mais do que sistemati
zação: o documento faz-se ícone de reve
rência e magia; a narrativa recebe a oxi
genação e a fertilidade das gerações; o fac
tual transcende a família, projeta-se na re
gião e expande-se no nacional. O nome 
e a persona são fundidos na têmpera de 
metais nobres: o exemplo é lição de per
manente vigl1ia. Mais do que simples tra
ços biográficos de sua faml1ia, Geraldo 
Bezerra de Menezes compôs um cântico 
em prosa - às vezes, em encantadora 
poesia - onde os espelhos temporais re
fletem sempre o mesmo perfil de dignida
de e honradez, de decência e brio. 

Seguindo de perto a tradição dos 
nomes maiores do nosso sadio fluminen
sismo, Geraldo Bezerra de Menezes é um 
autêntico patrício a enobrecer a estirpe 
mais que secular. Seus pares - apenas 
para ilustrar coisas recentes, no Conselho 
Federal de Cultura - jamais lhe negaram 
a admiração constante e a atenção reno
vada: Gilberto Freyre, Pedro Calmon, 
Abgar Renault, Raquel de Queiróz, Via
na Moog, Josué Monte lo, Afonso Arinos, 
Evaristo de Moraes Filho e Dom Marcos 
Barbosa não só o distinguem como emé
rito escritor, mas homem de pensamento 
crítico agudíssimo em favor das causas 
fundamentais de nosso desenvolvimento 
e de nossa cultura . 

Polígrafo, Geraldo Bezerra de Me
nezes conciliou permanentemente cáte
dra, jornalismo, magistratura superior, li
vros, instituições. Essencialmente erudi
to, ele goza do privilégio do aplauso unâ
nime de seus conterrâneos. Caso não mui
to comum em vida. 



RIIE E IDÉIAS 

GERAWO EE'l.E:RRA DE MENEZf.'S lançou, no ar~ pc1811Qdo, 
o livro •1081 Gemido Buerra de MeneW', obm geMIJMglctJ que 
-enr~qutJCe c hlalorlogrt{ID da terra j1lmdnen8e. Retmtou, o velho 
mutre. rom fidedignidade, a hist~rla de um dtM mo.& not4vris cllú 
brasllriroB qw do rwrde8te ganhou a terra flumiMMe via Pomlba 
do Sul. Seus vultm, em dlfoTtnta gemç&s, marauam c1 vida polltlca 
10elal. cultuml e dvlctJ do pa6, com a dlgnidolle e a postura de 
homnl.f de bem, ftelmente represtmtadOI na atualiàDtk pelo ~tor. 

Júlio Vanni 
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Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GABINETE DOS DESEMBARGADORES 

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1992. 

Exrno . Sr. Ministro 
Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Queira o meu estimado. amigo receber meus 
cumprimentos oela precioso. ob:."'a que1 

o::;:caz r como titulo o 
nome de seu Úustre progenitor, relativa à genealo -
gia dos Bezerra de Menezes , e pela qual pude verificar 
não só o valor peS§Oal dos integrante~ da ilustre es
tirpe, como ainda e curj_osamente possível, embora remo
t o, parentesco de minha esposa Lêda Santos Assumpção, 
nascida Lêda Barbalho dos Santos, em Natal (RN), com 
V. Exª . 

7535-651-0034 

·-
.t' 

... 

Rem.: AntÔnio de Castro Assumpção 
Rua Voluntários da Pátr ia,l39/70l 
22270 - Rio de Janeiro - RJ 



Receba mais mj_nhas congratulações pelos 
justos titulos de que é portador, todos conguistados 
por seu merecimento na sua brilhante trajetoria como 
professor, magistrado e homem de letras. 

Cordiais saudações de q~ sinceramente 
o admira 

--
.... 

Rem.: Ant Ônio de Castro Assurnpção 
Rua Voluntários da Pátr ia,l39/70l 
22270 - Rio de Janeiro - RJ 
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