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reuniões de· domingo em homenagen1 ao Episcopado. A inauguração da 
herma do Cardeal · Arcoverde - A anifestação das Congregações Marianas 
na igreja de S. S.ebastião.- O espectaculo na Escol_a Nacional de Musica. 
As solennes · exequias ~elos prelados fallecidos, na Candelaria. - A oração de 

D. Francisco de J\quino Corrêa 
o domin go foi aproveitado pelos catholicos 

para prestar ao · Ep!scops do Brasileiro, ora r e
I unido nesta capitill n.rias h omenagens. 
I Entrz ella.s, por sua a.Jta slgnif.cação hlst o-

1 
rica, e p<!la participação do Poder PUblico, des
taca-se a inauguração de. heru.,a do Ct>rdeal 

1 Arcoverde. 0 primeiro cardeal do Brasil c da 
Americr. L'3.tina. 

de o o rasil, re s as or todas <W 
congregações desta capital e d e Nlctheroy, em 
nu .ero proxtmo d e uma c<!n tena . com cerca. ae 
cinco mll h omens presentes, na Igreja de S ii.o 
Sebast!ã.o na rua HaddOck LobO, COJls~ltu!u 

deYéras Un\ acto lnequlvoco de veneração pelo 
sagrado munus pastoral que os llomenazeadOB 
rep resen tam n o u02so pe.lz . 



® 
1 Inauguração do monumento ao primeiro Car-. 
1 deal brasileiro e sul-americano 

j 
L' Ca;·ct.,~l Arcovercle. primeiro cardeal su:

umericano. tem .seu nome recordado pelo povo 
hra·3ilciro. 

• •Jer,pccth· histcrica e.ccentua-lhc as qua
lid. d;, pastor vigilante, pelo bem da.s al:ne.s 
e faz resaltar a importancia da sua actuação 
como ch.'!íe csptritu:J.l. Ainda h(L dias. em S?.1: 
discurso per occasião cl:t Congregaçã-o Prepo.rato
ria do Concilio, Sua Emincucia o Cardeal Legado 
dava o primeiro carder.l l>rasileiro como o pra 
paradvr C:·.l •·IJoraçfto catllolica do nossa te;·ra". 
A ellc devemos innumenls iniciativaá visa.ndo o 
J:rcgra3so d a Igreja e seu maior esplendor. 
::remem da Deus o patriota, o cardeal Arcove,·rte 
viveu uma exlstencia de trr..ball1o e ele bond>acte. 
Dalü a razão porqUe vi,·e S'-lmpre presente nc 
coracão elos cat11ollcos brasileiros. 

A cictade possue, agora., o seu busto, em 
frente ao Palacio onde pa.Esou w seus ultimas 
annos de apostolado. A i~e.uguro.çi'.o deu-~-> do
mingo, nu:n:J. solennidade qu~ constituiu verda
deir.-. consagração á sua. memoria. E Se o Rio 
do J aneiro inteiro, pel-as suas autorldR.des, pelas 
figuras mais :epreeentatire.s da noesa socledadú, 
e pela grande maESa de catllclic-ot., esteve pre
sc,-.te á significo.tiya 11omene.gem. podemos dize: 
que todo o Bro.sil e.e fez representar. O Episco
pado nacional, pel:1. totalidade de s~us membros, 
estava. no largo da Gloria. 

O o.cto da ent:·ega do bu3to do Cardeal AJ.·
co,·crdc · :i cidade do Rio de Janeiro reallzou-..:e 
com a presença do Eminentlssimo cardeal Lc· 
gado c d ·1. totaliclade do nc&So Episcopado. E.~
til·eram presentes, tambem. autOri::lades feder-.<es 
e municipaes. E o po,·o cathOl!co da Ca.pit:J.l da 
Repub!iu. ench<:u o lo.rgo da Gloria. 

A-.> 11 horas, preEcntc co:npacttl n1assa po· 
pular, chegavam ao Largo ela Gloria o Sr. Car
deJ.l legado e os Sr.;. Arcebispos e Bispos . Uma 
lJancta da Policia Mllita,r tocou a. marcha llii
cial . Pouco depois ci1cgaram o Sr. Prefeiw 
do D!stri.cto Federal, Pr. Henriqu.~ Dods-;;'orth. e 
cutr«s altas autoridades. Em nome ela commis· . 
• ·JJ· pt·o"notcr. do m.;:mumentv falou o Dr. Alcc
~ ... i.."!dcs Delamar.':\. 

Discurso do Professor Alcibiades 
Delamare -.. P0~a.;; h1bioc do ol·:tdc-r incumbido por !:lue> 

Eminencia o Sr. Cardcttl Legado de entr<lgar á 
cldade elo Rio de ·Janeiro o monumento erigido 
em !uemch·la do grande sacerdote, grll.ndc bispo 
v growle br::t~õilelro, que foi Dom Joaqu!m Ar
co\·crd.J d~ Albt:querqu.J Cavalcanti - "a. mais 
alüt UutctidC.d.c• 111c;al de seu tempo, na phrasé 
conccit!!d c:_ Affonso Celso" - falEJ.. na excel
situde de seUs sentimentos e n.1. mo.gnificenci:l de 
sua granclez::~, c1 almJ. de noc.~1 •Pa.tria - a alma 
dessa Bro."ll· que a roupeta do Jesuíta, o burel 
elo Ft·auC'iêoano, o habita ·do Cnrmel!t:J., lado o 
lado da balirw. do sacerdote. conquist-:J.rolm. pal
:no a p2lmo pnra a fc saln1.ctora. de Jesus C)1rfstu. 

I:damos salclrtndo neste momento, em prc-

1 

sem;s. elo Emincnt t.>.-!mo Chefe da !g~·~ja Brd.Si ~ 
lelm, elo Coll~nc1o Epif'cooado Nc.c!ona! . do Sr. 
Gc v:r:Ja.d or tl:\ cidade, 1.1mc1. dividn. d3 l10l1l'll 

I c:on trnhid:J. pela Nacionn !idade COi.n o santo 
\•1rãn - ·'cujo Mme cnche!t de lusire meio 
.~cculo ua. htôtoria ãn Igreja em nceso pai-:: " 

P«ru. nó: . c tbolico.,, P.;se pomo s::udosa.mell
tc 1 mlm~do é umn gloria !marccc!vcl . que llCf; 

., · · -. t' f ... r>t -,.,h:;><; 
P ra. \o:. E!111n 1 t! !mo C d~!. VenP.ran

dO Arceb!sp( e Di_pos, Prelados. Sacerdotes. e 
ReUgloso.; 6 uma. bGndelr& c um symbolo. Bun
~eu\l. de p:tz, de CO!lcordia . de amor. desfr:J.ldada 
u testa do exercito pacifico. que commo.ndaes 1:ua 
p?lej ll i:1cruenta pela conquista d0 almas para 
n. s- ~~·d. ul:>ençoada de Jeõus Cllristo . Symboio 
de au teridúde. de, compostm·a sacerdotal. de 
zelo rtpurndo no exerciclo do "munus'' divino, 
de rectidâo imp""'c:wcl como homem de Deus 

autcridadc dn Igreja, do.; tino. de perspicacia 
e <'ocrupulo cvmo administrador das coisas cccle
:;ia.sticas. df' circumspecção bicratica. nas ::nenei
ras. nos gestos, nas attitucles. de 1.noderação ne.o 
,..alanas, ele t!rmez:\ nas resoluções, de Inflexi
bilidade doutrinai. de intrepidez apostolica. 

De todos os dotes ele iutelligencl·:t du todas 
as virtud('s moraes, de todos os predicados de 
caracter, e todos os primores de s&ntimentos 
cumulon Dçus G. . peree>nalida<l,~ excelsa do e:acer
~ote C'xemplar. de> bispo-paradigma. do brasileiro 
1Uustre - culo busto soienn cmente inaugura
mos c~t1. manhã. em meio aos lebores ,ás eh
cubra~õcs, aos trabalho do maior a.contecl· 
mento da hlstoria reJin-losa do Brasil - reunião 
do PriF-:~eiro Concilio Plenario Nacional, convo
c~do por eg,;e ou~ro grande 6aeerdote, graild~ 
bwpo. gmude brasileiro, grande Príncipe da lgre
'«, gra··<I.e fie;ura da, A:nerica Latina, grando 
lj:mbalxador do Chr1sto. a quem a fll!al pledad·J 
e o carinho enternece<lot· de seu Povo consagrou 
com o glorioso titulo de Arcebispo da Eucha
ristia. 

SimplC's, g:meroso, humaniOO.rio, entre as 
g.J.Ias, as pompas, as purpuras do cardinalato, 
como na mOdesiia. lU\ s implicidade, no recato de 
seu miniEterio sacerdotal, foi sempre D. Joaquim 
Arcove:·cte em todas as circumstancie.s de su:l 
vida, j)lle caritativo para os pobres. os desvalidos 
·da sorte, os pá.rlas da sociedade; conrldente dis
creto para as almas affl!cta:;, os corações tor
turad~, as conscienc!~ ent tribulaçÕf's; protec
tor gen<'~~so para os humildes, os pequeninos, oo 
de c:-c>ndiçao social lnferlor; oonsellJe tro prudente 
pe.ra. os quC', transviados ela estr-:tda. larga da 
VIrtude, da honra, da pureza, e:nbrenhados na., 
veredas excusas do erro. do sopblsma, .das fra• 
quezas m:oraes, das transigcncias [4Jconfes.sa v eis, 
das tcler!l.ncias --ue conduzem fatalmente aos 
abysmo~ do vlclo, elo pecc:J.do, do crime. o pro
curavam á hera angustiosa. do desalento e do 
desespero, supplicaildO-Ihe uma palavra. de con
forto. o balsamo suave de seu perdão: o lenitivo 
consoledor de sua benção; juiz recto, sereno 
imparcial para . os que: sob sua. h!era.rchia. .;a
o-rada, se curvaram, humlldes ~ reverentes, ao 
"veredlctum" emanado de sua autoridade. 

No Padre 210lcso no exercicio do sagrado 
ministerio, do Bispo attento no desempenho ele 
seus deveres apostolicc.;, no Cardeal cioso c!a 
~.ltiESima c e5plcnctente dignidade de sua pur
pure., no Prlncipc -i:npt>ccavel na linha auster.1 
de suus attit.u<lc.o, no Pa.triota apaLxonado pela 

Gente e orgulhoso de sua Terra, no Homenl
I'" ''YlllOQH:>. symbolo de flclelgula e de nobreza se 1 

moniza.vam, num cqtlilibrlo perfeito. o espl· 
rito esclarecido dtt prudenciu. dn tolerancia. da 
doçur3, do. ma.nsidáo c a inttl!lig<mcia alerta 
rla3 coisas. elas circumste.ncias, do.s aconteeilnen
tc.:, das opportunidades. 

Durante seu Episco!Jado, quo durou, glorio
.:>. IJ ·:· en• ·i to <' ~N:nndo m·tis de tt·es clecada.s 

Oe 1 bc.r mcc.ssantc, <ic ttc' :Yidact, re:lliza.ct roaa. 
''c dedicaçáo sem reserva:; aos interesses d--1 
lgr ' • . de de!e,a sol! cita c in.transig n1te dos direi
r~.s lnviolaveis dv Deu&; cl fidelidade e submis
são ao Ro:-1auo Pontitiee durante ee Epiecopa.do. 
no cur.·-, do qual, o. ca.<la pa.sso, revelava a.~ cte 
licadez r. c.; mimos e o.s prl!nore::. de seu cora
rão pu~to:-al c u prudencia, 0 tino e a habil!-
dacl~ d.} ~~~ ,;enio <tdminlstraUvo; reorganizou 

completo os serviços <la Curia Metropolitana; 
u o uum~ro parochias exU.tente:o na 

conferancias. semanas de acção social. ,.e&m
bléas de estudos dout r inarioo. u. funas.ção db,. 
conrec1ere.çõe11 c atholicas, o statu q1W da h:J.r 
monia o bom entendimento enk;, o poder espiri
tual e o temporal. dt=ciados com a ruptura 
operada no organismo constltucioue.l do pa.iz 
pela heteroiioxle. l:nposta à carta r.-.asu"' ele 1891 
pelo espir:'o liberal - ma_,onlco-positlvlst,'l. ele 
sau s elaboradOreõ. foram serviços lnestimavels. 
summarlamente computados, que justit!olm a 
homenagem quo ora estamos trib·J.tando á me
moria tmpereclvel do saudo3o Pr!ncipe da Ig.-~je. 
de J esus Chr!sto. 

Nlnguem mais do que elb me!'ece o preito 
de. nos&l. gratidão, da nOBSa t:. udade, clo n=s.ro 
reconhecl::nento. 
' Na base deste bron7.n de\·cr-ee-i:J. inscrever 
um pensamento. que a cad;'l. hora aftlora.va sin
gelo e enternecedor no.> lablo.;, santos do Ca.J.·
deal Arccverdo, c:cmo a co.da me>mento ]):·Jt:J. dos 
l:;.blos a.pcstollcoo de .oom Leme: 

·"Ser padre como se deve ser". 
. Di.a.n~ da ef!lgie do Sa.crdote-modelo . rlv 

BISpo-exemplar. do braslleiro excelso curvam-:;e 
r<..\'erentes o Cardeal Le!!=ado. oe Arc~bispas c 
BlS"OS do meu Brasil, o Clero Nacional. c.; &e
l!giosoi d .. t0<1M se Congregações, ~ o.utoridades 
civis " milit-aras, os fieis que o con11ec2ra.m o 
amaram, o Povo Ele nosF.e. Terra. nJ coração elo 
que! vive:·á perenu~mente sua :nemoria que
ride.". 

Pelo Episcopado, falou ~. sep!tlir o F.xmo. e 
Revmo Sr. Bispo de Botucatú D. frei Luiz de 
E.1ni 'Anna. ' 
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O a.cto d~-ent:·ega <lo bu3to do Cardeal Ar· 
co\·crdc · :í. cidade do Rio de Janeiro reall~u-. .;e 
com a presença do Eminentíssimo Cardeal L<:· 
gado c c'l ·< totalidade do no.sso EpiScopado. E.~
t!'t"eram presentes, t~tmbem. autor!:lades feder:oLes 
o municipaes. E o povo ca.tllol!co da Capital da 
Republic·J. ench~u o largo da Gloria. 

que. I viverá peremi~me!lte-s'Ua !nemoria que
ride''. 

Pelo Episcopado, falou 2. se!1'uir o Rxmo. e 
Revmo Sr. Bispo de Botucatú, D, !rei Luiz de 
E•3.Ut'Anna. 

A \5 11 horas, pl'eE:mtc co,npacta massa po• 
pular, chegavam ao Largo da Gloria o Sr. Car
de:~.l leg-lldo e os Sr.:;. Arcebispos e Bispos. Uma 
banda da Policia Mlllt>ar -tocou a marcha 1lii" 
cial. Pouco depois cl1cgaram o Sr. Prefeito 
do Dlst1icto Federal, Dr. Henriqu~ Dodswortll e 
cutr«s altas autoridades. Em nome da ccmm.is-. 
· · . .a· proonotcrn. do m <mumentv falou o Dr. Alcc
~ .. L:.:.dc.: D-clan1n.r•'. 

Discurso do P r o fessor Alcibíades 
Delam"-re 

"P,•!ü.:; J·l bioc do or-..l.clcr incumbido por tiua 
Eminencia o Sr. Cardeal Legado de entr<lgar â 
cidade do Rio de 'Janeiro o monumento erlgidél 
em !uemdrla do grande Eaccrclote, grande biSpo 
c grawl~ braiiilelro, que foi Dom Joaqu!m Ar· 
covcrd~ à~ Albt:querqu\! Cavalcanti - "a m.ai~ 
alie! au~c1 iãad~' mera! de seu tempo, na phrase 
concodl!t!Z c:. Affonso Cel$o" - falç., na e,;cel
situd~ de seus sentimentos e 11.1 magnlficencia ele 
sua grttndcza, et e.lnu ele 110ô.'':t 1Patria - a c.!ma 
de.:;sa Bra.,il. que a roupetn do Je&uita, o burel 
do Fru.uci,;canél, o h.liJito ·do Carmelitn., lado o 
lado da batinu do sacerdoW. conquist~r:l.m, p11l
!110 !'I p::lmo para a fó sal\·a.ctora de Jesus Cbrlsto. 

:C.,tamos saldando neste momento, em prc-

1 
seJlÇa elo Eminenti.53lmo Cllefc d:t !gr"ja Br-3..5:~ 
Jcil'~. elo CoJt;ncto EpiE:ooado Nc.c!ons:l. tio Sr. I Gc,·~;·:1nd,1~ d::l cidade, ·um·.\ divida <lJ llonr;l 

I contrailid~ ]1€la Nncicnalldadc c01n o santo 
, .• _Wãü - ·'cujo nome enohett de lusire meio 
~ccalo da htbtoria da Igreja em nce3o pab". 

Paru nói', cathollco;;,. f'~c nome eaudos(l.mcn-
tc_ lembru.cto é ume. gloria lmarccc!vcl, que llOil 
..:.tC'l1 ~ dv 1-.}~it;w,r..• ;tf'&rli~ -e ~~~.,.M n•;;ulho.r. .,. ...... , 

Par&! \"68, "l1:!nlnenttss1mo Cardeal. Veneran
dos Aroe!)lspoe .e B~pos. Prelados. Sa.cerdotea e 
Religiosos é uma. be.ndelra c um symholo. Ban· 
detru. de paz, de concordla. de amor, desfraldada 
á testa do exercito pacifico. que commandoes na 
paleja iclcruent::l pela conquista d-o almas para 
n. s- ~r.t. u bençoa<la de Jesus Cll.l'isto. Symboio 
de aus!Rride.de, de couwostm·a sacerclotal. de 
zelo :1pura<lo no <:xerclcio <lo "munus" divino, 
de rectidão imp~c.:wct como homem de Deus. 
c ::..utcridaclc da IgreJa, de tino. de pcrsplcacia 
e escrupulo como administrador das coisas cccle
;;iasticas. de clrcumspecçã.o bieratica nas !nauet
ra.s, ncis gestos, nas attitude.;;, de n10<1emçã.o na.;; 
,.,alaHn.s, de !lrmez" nas resoluções, de inflexi· 
billdade <loutrlnlll. de intrepidez apostolica. 

Do todos os dotes ele intelligencl·:l. da todas 
as virtudes moraes, de todos os predicados de 
caracter, e todos os primores de s<=ntimentos 
cumulon D~us o.. pereonalidad~ exce!Ba dQ._cacer
dote exemplar. do bispo-paradigma. do brasileiro 1 
illustre - cuia busto solenncmente inaugura
mos c~h mllnllã . em meio aos labores ,ás eh· 
cubra~õcs, aos trabalho do maior e.contec\
mcnto da llistoria rel!.,.losa do Brasil - reunião 
elo Pricteiro Concilio Plennrio Nacional, convo
cado por cS>"õe outro grande 5ncerdote, grai1d~ 
bispo. gr,lnclc brasileiro, grande Princlpe da Igre
ie,, gra"d<l fle;ura. .cll'\ A!llcrica LatinQ., grande 
Embaixador <lo Chr1sto. a quem a filial pledad·J 
e o carinho enternecedor de seu Povo consagrou 

.. co1~ o glorioso titulo de Arcebispo da Eucha
rlS"Ia. 

Simples, g()neroso, humanitario, entre' as 
g-C<las, as pompas, as purpuras do cardinalato, 
como na modestia, na simplicidade, no recato de 
seu mtniEterio sacerdotal, !oi sempre D. Joaquim 
Arcove:·de em tOdas as clrcumsta.ncie.s de su:l 
vida, pae carittl.tlvo para. os pobres. os desvalidos 
d<'L sorte, os párla.s da sociedade; confidente diS
creto para as allnas afflictas. os corações tor. 
turad~. as consclenc!us em trlbulaçOf>s; protec
tor getH·-oso para os humildes, os peq ueninos, oa 
<le condição social inferior; conselheiro prudente 
para os que, transviados da estr•lde. larga da 
virtude, da honra, da pl!reza, e:nbrenhadÇ>S na~ 
veredas excusas do erro. do sophisma, .das fra• 
quezas moraes, ·das transigencia.s incon!essaveiS, 
das tc1erl1nçias --ue conduzem fata lmente e.oo 
abysmo~ do vicio, <lo peccaclo, do crime. o pro· 
curavam á hera angustiosa. do desalento e do 
desespero, supplicaildO-lhe uma. palavra de con 
forto, o balsnmo suave de seu perdlio; o lenittvo 
consolador de sua bençã.o; juiz 1·ecto, sereno 
Imparcial para. os que. sob sua lllerarchla .;a
«rada, se curvaram, humildes ~ reverentes, ao 
"ve:rectictum" cma.nado de sua autoridade. 

No Padre zeloso no exercicio do sagra.do 
ministerio, do Bispo attento no desempenho de 
se:us deveres apostolicc,;, no Cardeal cioso ela 
r.Jtiesima c esplentlente dignidade de sua pur
pura, no Prlncl~ -i:npeccavel na linha austera 
do suus attiLu<le.;. no Pa.triota apaixonado J)ehl 
sua Gent<J e orgulhoso de sua Terra., no Homein
symbolo. symbo!o de fide.lguia e de nobreza se 
hatmonlzavam, num equilíbrio perfeito. o esp!. 
rito esclarecido da prudencla. da tolerancla. da 
doçura, elo. m.:tnsldão c a inte!ligencia alerta 
da3 coisas. das clrcumstancias, dos acontecimen
tos, das opportunidades. 

Durante seu Episcopado, quo durou, g·loriO· 
s0, b•·:· crnP1·ito <' fecundo nr~is de tres decadas 
oc lab<ir incessante, cic a·c~ ~vidact.ç~' rea.Uzado1·.as , 
c'e dedicação· sem reserva.; aos interesses da 
Igra)L, de defesa solicita c intrausig1nte dos dlrei
tc-s inviolavels de Deus; de fidelidade e submis
são ao RO!"lano PontífiCe durante eey Eplacope.do. 
no cur.--, do qual, a. cada pa<;so, revelava a.s de
!icactez·•'· c;; mimos e os pri!nores de seu cora
cão pastoral c a prudencta, o tino e a habili 
dade· de seu genio administrativo; reorganizou 
po1· completo os serviços <16 Curia Metropolitana; 
·ripliccu o num~ro d~ parochias existentes na 
Arcllidiocesc, quintuplicou o de sil.Cerdotes nella I 
incardlnaclos; criou centros de piedade. !ac!Utou 
a fundação de casas reiiglosas, a uxillou !nlclatl
vas tendentes á installação de colleglos secun
darias, escole.s para a ·infancia. desvalida e es
tabelecl!::-entos ele ensino para as varias c la.s.s<'S 
do que se compõe a sociedade; restaurou patri
monios eccleslaBticos, salvagua.rdou os direitos 
d, Igreja, coordenou e systematizou a. gest3o 
dcs bens moveis c immovels das instituições 
diocesanas; rasgo:1. emflm, novos llOrizontes á 
Rellgiã Catho::ca em n~so paiz. 

' 'Da sua pessoa veneranda partia" - disse 
certa feita Dom setY.lstlão Leme - "uma cons
tante irnzdiação· de luzes e de estimulas para o 
pregresso religioso de 1wssa Patria. 

Ao subit O Joaquim Arcoverd·a ao sollo e.r
chi~psscopal do Rlo de Janeiro pc.ssuia o Bu.sil 
2 Archidloceses e 9 Dioce.c;es. ao todo 11 sédes 
episco: :~e.s. Ao fa.llecer. em 1930, cercado pelo 
respeit, elas autoridades constituidas, pela ve
neração cos Bispos, do Clero, dos Fieis, pelo amor 
do POYO, <:levara-se aquelle numero, de pouco 
mais de uma clezena, a cerca de 70 autistites, J 
hoje 1.!-trapa.s.sando de uma centena - c6roa 
r.::fulgente de Esntos rarões, d3 apostolo.s abne· 
gados. <le patriotas exemplares, que, neste acto 
d3 piedosC< revcreuc!o, á mcmoria do Primeira 
Cardeal ela America Latin(l., emoldura a purpura 
gloriol'.a de ~~u 'l:minentissi:no Successor. · 

"Durante o Episcopado de Dom Joaquim 
Arcoverde" - diSEe com alto senso. de reallsnw 
' insigne jurisconsvlto bra.sileiro. fldellss itno sol
dado de Jesus Christo cujo nome é tão querldél 
de ou~·~tc~ me ouvem neste n1omento, Francisco 
e:e Pnula Lacerda de Almeida - "teve a Religião 
Catholica no Brasil tamanha força e incremento 

~;~~~dác'g~;s~ ~n;m~~~b0tif~![~'"J~ ~:~;~~o q%:1~~~ 
tC!dO". 

O re-stabelecimento das Onl.allS Religiosas, ·êl 
nn.:ltiplicaçii.a dos orgãos da imprene:~. cat11olic1, 
ao constantes J·eunlões elo Laic·~to cru r:<>nzr<:s.:::> . 

• 
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Oração de n Frei Luiz de 
Sant'Anna 

"Proiunda e salutat· ropercussíi.o terá 11a 
v i <la cathol!ec. dO Brasil e gre.vadfl ficará ·nas 
paginas refulgentes de sua hlstorin. entre os 
acontecimentos de maior slgn!!lcação e relevo, 
a Imponente celebra~ão do primeiro Concll1o Ple-J 
narlo Nacional. 

o povo bro.slleiro, qu~ júmais renegou e. sua 
fé de ooptLsmo tem, nesta 11ora de maneire. 

· particular. os seus olhos e o seu cot'é;:ão voltados 
p~ra os seus pastores espirl~uaes, os bispos de 
sur.s dloceee~. reunidos em nome de Deus e sob 
as bEmçãos do Vlgcuio de Jesus <Jht•l6to na ter
ra, para traçar-lhe, segundo ás necesslde.des dos 
tempos. os rumos certcs dos seus altos desti
nos dos. sua ••erdadelra liberdade, do seu pro
gresso e da sua S)l.lvação. 

Nunc~ é _demais repeLir. e é preciso que &-e 
-faça de publico e bem alto, sem temor e sem 
rebuços, que a g<J.Mntla da ordem, a bMe 
do direito, da justl~ e da moral, a tormula da 
reconcilia~ i:> elos espirltos e da fraternização das I 
o.lmas não se forjam nos concltlves pollticos ou 
nos tro.tados intt)rnaclona.es onde pontlfloa a 
prudencla. hUmana apoiada. pela fOl'Çd-; rr.~->.s cn
contram-re na doutrina. e na Igreja ãc N035a 
Senbcr Jesus Christo. 

Por !.silo o episcopado brasileira, consciente 
da 11ua. no1>re e elevada missão. g\Jia e mestre 
de um r..o;·o qu<! nasceu, cresceu e praeperou á 
sombt-e. da cruz e SOb os tnnuxas do catlu>llcis· 
mo, rol, é e ser& sempre, PQr dever de ec>BIC1en
cle, de vo.=ação e de patrtott.uno o de!enaor tm
perlm'tlto b cUreitos de Deus e da. lgreja C11· 
thollca . 

Deposltarlo legitimo da conf1an~1. • c das 
esperançr.s <.e um t-o,·o, que p;JSsuc na t·e
hglão cathallca a mais rico e opulenta oe.tri
monio de suas tra.dlçô•~s lllstorica.s, o cpl.sca
pe.do braailelro ergue a ~ua. voz e conjuga to
das as suas energias p:ua rcpelllr o conto.gto da.s 
ldeole:gias subversivas, csttgmatlz,:tr a covardia 
das apostatas dG fé, da moml chrlstã e do sa
dio p10.triotlsmo e rundlt num só amor, grande 
herolao, invenclvel, o a110r dli! D<:us, o amor du 
Igreja e o o.mor da Palria. Foi sempre assim. 
Na. const:!llação em que brUham as nomes dOS 
mo.is benemer!tos e des~acadoa vultos que hon
ram a htstorl!t patria, numer= c marcante t 
a plele.<le dos que ostcn~am as insignlas dos mi
nistros de. Igreja c p:~stores de o.lmas; expressões 
antllenttcas do saber, dt\ virtude e do patrioti~
mo. 

Entre os nt$is lJheg dos n nós pelo tempo 
a.vulta á. noss..1. perennc admllaçãa, envolvendo 
no esplendor de sua luminosa. trajcctorla o cle
ro c o cpl5copado nacio al, a figura ven~r:J.nda, 
o nome jmpcreclvel do rlmelro Cardeal d~ Ame
rica Latina; D. Joaqui Arco\·erde de Albu
querque Cavalcanti. 

Pela lntelllgencla. ·Ia ~ua op~ros!dade :-.;>OG
tolica, pel:J. prudencta to<!ü que exa)<;nm c 
abrilhantam tOdas as s .a.s ln!clatJva.s e os actos 
do seu fecundo mlnlstc+lo, ascendeu :i.3 culmi
ns.clas onde fulguram 0'1 nw is insignes luminu.
res de. IgreJa contemporanea. 

por ISSO, a sua glo,·ta não se resorin~c r.. 
u;na região, cu a um Estado; dentro de Per
nambuco que lhe cleu o berço, de S:lo P:lttlo, 
que recorda o seu brilha nte cpisccpado, ou tla 
capital da Republlca, que o guindou ao fru;tlglo 
da dignidade cardlno.licla; mas como astro de 
primeira grandeza, lllumintt, ...Jc norto a sul. os 
horizontes da Patria . 

Nt:nhun;o. ctrcumstancia s:)ria. mais fl:l.graute 
de opportunldacte do quo, esta, pnx•l concretizar 
a merecida llomenag-~m com que o episcopado 
braslleiro deseja etern!za.r a suo. admiração c 
gratidão a tão eminente prelado. 

Eis a. signi!lcação cltsta cerhnonia e debta 
mantfCIItfl!)liO pttbl!Ct1 •. 

A inlclatlra, apoiada, dc&dc Jo;:v e c:J.!orosa
ruente por tcdos os bispos braslletros. partira. -
excuRado era dizel-o da inklligcncta c do coro
cão da.quelle que é, hoje, não apenas o lllustr~. 
ó eminente e o querido successor do grande ho
menage:.do, na sédc ca.rdinallcia desta Capital, 
mas trunbem o herdeiro das suas virtudes, da 
sua bondade, da sua !llustração e do seu pres 
tigio de .inconfundivel: D. Silbastiiio 1/Jine. li: 
é por Isto, que n. Igrzja brasUelra não t.cve 
Interregno e não sot!rtu eclipse. . 

QU!z a. bondade de S. Eminenc!.:L que um 
bispo paulista rooae , o interprete das scnt!mcntoe 
que inspiraram a presente homenagem. porque 
de s. Paulo, ond':l deixou obra rel::va,nttssima de 
Apostolado, pa.rtiu o. Arcoyerdc para vir accupal' 
o sólio pontificado da. Capital do palz. 

E aqui estou. como quem cumpre uma or
dem e para aff!rmar, em rema.te. que princlpcs 
da Igreja como D. Joaquim Arccverdo não cons
tituem apenas a p;loria e o orgulha de un~a na 
ção, mas sim da. Igreja. universal''. 

Terminada a allocuçâo de D . frei Lniz de 
!::'ant'Anna. S. Eminencla o c ardeal Lega.do c o 
sr. Pre!elto elo Dlstrlcto F~deral !eram convida
dos· a d~scobrir o busto da C~rdcn! 1\.rcoyerdc. o 
que foi feito scb appl•lusos, 

Discurso do Sr. Henrique 
Dodaworth 

Em n~mc dJ, Cidade, o Prereitu Sr. Hcn
l'lque Dadsworth recel>eu o bU:!tO e agr.1deceu á 

Commlssão Promotora da llOlllenagcm . Na ~>t!a 
curta. alloc'Uçúo, pronunc!ati:1. de . !mpt'O\'ISC>. o 
eo,·ernador da Ca.plt.al teve accaslão de exaltar a. 
personalidade da primeiro cal'Cleal br.;ls!leiro e di
zer da .sua ruegri& e emoção ao receber como 
cathollco e c~nio administrador d& cidade aquel
le monumento. Xm me.ls de uma passagem. o 
orador trillou a. fmportancla da missão clvil~
dora. da Igreja eJU nosaa terra . 

l!!lncio o acto Nt1rar&IJ!1..c} o l!llllll13Dt1s&lmo 
rd.eal Ptelaclo e Os Srs. :Sis,lOS e Arocbl8p08. 



Promovicl:l. pe-la Fcticrc~ao da3 Congr ~ 
Marianas desta Capital, com a adh~:são de tOdas 
as Fedcra~ões Marianas do Brasil, principalmen
te da de Nlctheroy, que compareceu lnco,'Pora · 
da, realizou-se domingo. âs 15 horas, na lgre,la 
de S. Sebastião dos Frades Capuchlnh:~ . na 
rua Haddock Lobo, a homenagem uo E.'piscopado. 

Comparcce!'am todas as Congregaçõc3 Ma
rianas desta Capital de Nictheroy, com cerca 
de cinco mU congregados, que encheram literal
m ente o grande templo. Junto ao altar-mór r:· 
cou a mesa e ao 'lado des~ asser1taram-~to os 
Srs. Arcebispos, Bispos e sacerdotes presentes . 

·US Cllrlato 
cdu. <'acabrOIS'I 
,nliervando, t'utr ·

pl'incipioa. 

que os toques de aJ\•or . annuncie.!ldo r.o 
mundo novos triumphos ReH~i>i.o Catilo1lc:1. 

Os antepassados de V s EKcPilencla.s nc-
vercndissimas respond<'rn cmn brilho pela 
construcção moral. de n patria. servindo 

Uma orchestra executou varias m1~sica~. 
além de acompanhar os canticos, entre esses Q._ 1 

Hymno Nar:!onal e o Hymno das congr:1gaçõe.> 
Marianas . 

•1·111'· a fmalidadc 
dod conclliOR. Sf"nt\o a de .i\Jscult.nr ns astHr,,
ções da Igreja ent q\UI4;a.<l, divcr6M, c \'C!' C"'' 
os ei!!Colhos que .se ante'*),!, :\ M<I\'.\Çã.o das ,,1 . 
mas. Alll esta por que CA~a&•clui>léas nwmc'
ravels fora.m sempre, atra\" ,' dos tempOIS. eomo 

sob as ordens do emine tiS.Simo Ca~deal, D. 
flebastlão Leme, Representa 1tc Maxlmo de neus 
nesta~; plagas, este espirltl) superior, de Ylsão 
cU' rn, ç tão I ucida de no...Sas realidades, vcs
sus Excel!encias Reverendisàlmas, a um passado 
d.~ glori-as têm sabido ju~ar um presente c'e' 
l!iga.ntes. Tudo tios faia dOj zelo, do devotamen
to, d". operosidnde do mi.istet·io episcopal d<" 
vc~'c·3-S Excellencias Revcr3ndissimas. Multil.üi• 
e:am-~c o.s ovelhas. Prc~pa.am RS Dioceses. Mo
vim.'nta.m-se a.s instituiÇÕ<",q rl'liglosas. E a pic
n2de, e a benef!cencht co,llquistam almas para 

Tambem foi cantado o 11YU1llo sacro "._c!lrls
tus vincit". Todos os presentes cauturan1. 
· Os Srs. Arcebispos Bispos eram rec~bit)os 

á pol·ta do · templo por con1missõas de conr.rega
clos, passando entre alas formadas )?ele~ alum
nos do Externato do Collegio S . José. 

O Sr. Nunclo Apostollco, D. Bento Aloisl 
Masella, presidiu os · trabalhi'IS da reuni:i(l que 
teve a dirig!l-os o Revdmo. Padre Cesar Da.nesc, 
S . J., Ditector da F. c. M. 

.Sua Em!nencia o St:, Ca,rdcal Legado :ez-se 
representar. por Monsenhor Costa Rego, Vlgario 
Geral. Tambem achavam -se presentes o S.r. Dr . 
Epita-cio Pessôa, .ex-Presidente· áa Repu.:bi:ca, e 
o Dr. :E:dmundo Perry, Presldente ·da Federação 
das Congregações Mariana.~. · 

Durante a -:-eunlão, que teye- a assisten,clu 
de senb.ot·as 'e senhorinhas. que ficàram na~ tri
bunas, e. que durou até ás 17 horas, falaram 
rep.~sentantcs das Congregações e o Dr . Cas
\ellar Vallim, ·Presidente da Associação do3 Jor
nalistas Catholicos, em nome dessas assoc:&.ções. 

Aberta ·a ses~ão com o Hymno Pontificio. 
~.xecutado pela orchestra, o Revdmo. Padro;o Dai
nese fez ligelra explicação sobre a signi:icação 
do acto, dando a. palavra ao Dr..... Geraldo Bezer
ra de. Menezes, Pre$idente cJÍÍ. t'edera'Çao 1ras 
C~greg&cões Mariana!! de Nictheroy . · 

"Exmos. Rêvmas~ Srs. Nunclo Apostolico, 
D . Alolsi Ma.sel!a. e represerttante do sr. car
deal Legado. Exmos. Re,-mos. Srs . Arcebispos 
e Bispos do Bl'asil. 

Para saudai' Vossas Excenenctns R.cverendis
simas. dignos Fretados BrasileirOS, foram bus
car dentre os nossos marianos áquelle cujo no
m e , cuja.s tradições de famllla se acham estrei
tamente ligados ã. historia da Igreja em terras 
de Santa. Cruz. Ao lBdo do conselheiro Zacha
ria.s, do Senador Candldo Mendes e de outros 
insignes brasileiros, Lee.ndro Bezerra Monteiro, 
- do qual me glorio de ser neto, - o "frei 
Leandro", como o• ell:;.mavan1 ~ iuhnigoa de 
Deus, teve no Par1an1ento Nacional wna actua 
ção desassombrada e me.rcante na celebre Ques
tão Reltg!osa, onde D. Antonio de Macedo CQil
ta e D. Vital. estes symbo!os do episcopado 
bras!leiro. se revelarem verdadeiros santos pe-
11!- bravura, pela. elevação de attltuies com que 
enfrentaram as maiores humilhações . 

Homem de fé, cidadão consciente, com o seu 
ncn~ possumus ás exigencias absurdas do poder 
temporal, manifestamente contrarie.s aos pr~
ceitos da Igreja, preteriu este meu e.ntepas
sado, o parlamentar que se fez apostolo, sacri
ficar posições, enfrentar adversidades, a per
mlttir, como elle o disse, que "o !!overno ten
ta.sse abalar n sagrada columna da socledadP. 
brasileira, a , religião ce.tholica,a apostoJic:l, ro
tnana ''. 

TaLvez por isto, tenham distinguido o nre
sldente da Federação Mariana da Dloc~<:e de 
Nictheroy para dizer dos sentimentos ~ue ani
mam os marianos do Brasil nesta significativa 
Homenagem aos ·apostolos da chrlstandade reu
niclos no primeiro concilio plenarlo de nossa 
patrla. 

Nas fileiras das congregações marianas -
não ha negai-o - figuram os Jldimos represen
tantes da mocididade catholica. brasileira. Jo
vens que, abroque!ados nas ir!\l.diaçõcs de sua 
fé , co!locados sob a protecção da VIrgem san
tissir\la, resistem ás correntes de prazeres mate
rlaes que agitam, corrompen1 e dtle.ceum o 
~lundo, varrendo da alma humana "todor, os 
affectos, todos os sentimentos noprcs, tod:>~ N 
vestígios da dignidade moral" . Jovens qu<l, ,·e· 
guindo, confiantes, CS luzeiros de Deus, r,àv 
vaclll::qn entre o céo e a terra, t r iumpllam ~c
bre si 1nesmos, trazendo c)e continuo os co
rações s uspensos. E porque, nesta rcacção ia
dividual, que é tudo, não se deixem arrastar !:o 
Yortlce das seducçõe.~ faceis; porqu2 nesta 
reacção social, que é indispensavel , não esmo
recem em torno do ideal bemdito da rechristia
nimção do mundo; porque. neste amor a Deus 
e lj. Patrla que é a propria razão de ser cje 
sua vicia; não · quei~am que o · Brasil se divor
cie da verdade catl1olica, - por .uclo isto os 
marianos. estão á altura. de comprehende:· a.s 
preoccupações e pesar ns responsab!Jidades de 
Vossas · Excellenc!::s R.cv.orei1dissimas neste COJl
cla,·e triumpllal, onde eatão sendo· ventilc.das c 

Deus . , 
Quando 't n-aqueza. ti~ »Cntimento r,Jl iRlc

so rcgistJ"a wnn. llecatom~"· mornt na, ci\"llil."açí'.n 
contemporanea, assignoJnn•b um chaos lmmenso 
no terreno das idéas - cl.uando os povos, lu
dibriados pela pe.<;.sima d\l'ccção de alguns dO 
seus orientadores !<SSistcn) impas>iYeis ao dC
enrole.r fUnesto de iclentlc~ acontecimentos ao•> 
que encheram do tristeza)c de luto Os primei
ros seculos da éra cbrist~; -- qunndo os 110-
mens teimam em acc.eita~ a~Jplaudlr doutrina~ 
bapeadas no "despteso d' religião e nú cscar
neo de antigas tradlcó,.:;·' -- 011! em em meiO 
a tanta incredulidade. l' m~ sinto feliz em 
proclamar aos !Ilustres ltistites o respeito E' 
submissão da mocidade .athoJir..i\ brasileir~ . 
Cheguem até Vossa Emil~eneia c Vossas E:>cel
lenclas Reverendissimas. 'Pastores excelsos, as 
saudações Yibrant('S das <iongregações marianas. 
ciborio onde se concentnun as energias vitaes 
da nacionalidade . De j0<1).hos, corações em pre
ces, aqui estão os congr~gados mnr:ianos par.J, 
receber as bencãos de ~a Eminencia, o sr. / 
Cardeal, e de Vossas E <:'CJlencias Reverendls
simas, Srs. Arcebispos c ispos do Brasil. " 

A r-eRulr foi dada a . palavra ao Dr . Alce 
bia<.les Delamare. que fe1 a saudação ao Sa11t'l 
P<\<lr<J , representado na ~"~iio pelo Sr. Nunoio 
Apostolico . · 

Volt1.ndo a falar o 
director do. Confederaç:\• 
gaçõ2s Ma~ianas, pront• 
curso, termlns.ndo com 
maçi:o a::> Episcopado . 

Discurso do Pad 

'r. Pe. Daincsc. como 
Nacional das Congr~

clou o Fcguintc dlr
córo falado n nccl:::.-

I 

'Ce~ar Daineze 

"DI7.p07. a <l lvin:< P tov!d c!lcip. qu'.! o.:; Con
gr••g.-.de& .Marlfl.llOS <lo Rio de Jttnelro c d'-' Nt
ctJH•roy fo,<'f'n1 lnvcstif~l· <la honra ln:,ignc c!e 
prestar uma homenagtlm ao ep:scopaúo n<tcion"l 
em nome de todas as FederaçÕEs, Congrcgo.çõ~s 
e Congregados cio Bra~il. não num theatro, nãv 
num auditorium nen> em outro qualquer am
biente profano, ma.~ numa igreja e numa Igreja 
que é o prolongamento do templo bl5torico er
guido outrora no morro do Ca.stello, - bcrç<.. 
christão da capital do paiz, - na Igreja dcd,- j 
cada ao padroeiro da cld~:.dc, no pat,rono do 
Em .. Cardeal Legado do Primeiro Concilio Ple
nario Brasileiro, na Igreja que guarda o marco tia 
fundação do Rio de ~aneiro e a s;pultura de 
Estacio de Sá; porque .l"ra ju.t'to e era necessar:o 
que os C. M. se firmassem sobre as bas)S 
chrlstãs da nacionalidE1de c se in.spinwscm fl'V 
tradjções de fé, de combatividade, de traba ho 
e de sacrlflcio dos tem'Dos primitivos paro. di
zerem aos pastores da r Igreja Cathollca brasi
ll)ira, que a mocidade que se arregimento. dec:- ~ 
dlda e forte, de norte a sul, ~ob o signo inven
c!vel da Virgem Immaçulada, é uma mocidadP. 
flUO crê, uma mocidade que vive, uma. mocidade 
t{ue trabalha, uma mocidade que combate, uma 
mocidade que se sacrifica. Esta mocidade eGtá 
tllante de vós, Exmos . e Revmos . Srs. Bispof!, 
represento. pelos cinco mil Congregados Marta 

' nos cariocas, pelos oitocentos Congregados da 
I Federação diocesana de Nict:· eroy, que neste 
' instante llistgrico, sentindo ~~u coração per!ei
r tamentc syntouizado com o coraçã,o de todc.' 
os marianos do Brasil, têm a consciencia nit:
da da rosponsabill<lade que lhes cabe de fnhl' 
em nome dás :32 Federações das duas mil Con· 
gregações e dos Eetcnta mil marianos do B7a.5i!. 
De todos os pontos do 11orizont:) i111menso da 
patria surgem neste momento es...oas Fctlcracões. 
essas Congregações. esses Congregados para p m 
clamar con1 nrdorc;;o enthusiasmo S\la ficlell
tla<!c a Ciuisto, suti obediencia á Santa Igrcjn .. 
seu amor a Nossa Senhora. Aqui estão seus tc
legrammas e suas mensagens de ndl1esão yind~s 
de todos os pontos do territorio nacional e qu•' 
a e.soos.sez do tempo não nos permitte ler; aqn! 
~·tão os Jran"!atar!os dos Marianos de todo o 
Brasil para. attestar com vibrante Ave ~•aria a 
pr;;sel'"a P.m esplrito de todas as n<>-."EQS Federa
ções, Congregações e Con~rcgados: 

l''ederaçóes Marianas tlo Brallil , Con~rcgaçá<'s 
, M~.rla,nns do Brasil e Marianos do Brasil . 

c.oiscutlcias questões d>2 tr<.<nt:anr;i!nte impu!· - li' Pois 1J2•n: er~·úmc-no.; todos de pé ctiar~.~e 
tancü-t 1~ura a H-c;ligif.o e l-~·:a u. P~1.l'io:J.. t.lo no.··so YCt..~.~.·f. ::..d.J episcopado c co.nJren1os no~;;~:~ • 

l.fuitn rtnbo .. c. • .:..~i~1. \t.l11~t in~C!l·"..] iç:'.~; cli ·:1,t · ti i. t::.1, ;.1•..~3...::::.s n;:cp:: ..:ito~ P no.::;~;o nrozrannno.t cv,Jl 
JJ6~/il? 



u:s : ........ ;. .. u ..... _. __ ..._ .... du ... _.;,~ :,0 ,L .. :c:~11 dr~s Con 
.!.:.·c[;açõ~s MarlanL;~. 

Exmos. e Revmos. S;·s. B~Gpos: 
A:,; Congregações M~>rhme.s sentem antes ae 

tuc:o o tieveor ~ugrado de apresentar a VV. Exs. 
!.~C'.'tr_ns. a lH>n1enagcm da sua n1n.is Slilce1·a e 
n.nis filial gratidão . Ncs~es ultimos ennoa, as 
...:. M. uo BL·a.sll tomaram um surto quasl pl"<J· 
c!.:;1cso de vitalidade e de expan.:ão. No par10d0 
0ue vae de 192H a 1939. o Hra.>•ll e.~r-3ou )lUJ.l=> 
c . M. masculinas do que qualquer outro pe.1!!1 
do mundo. Pesde 1933 o Brasll está á. !rc,ute 
.• e todas as nações do mundo pelo num::ro d-. 
,·ongregados masculinos agregados ann1.1a:mente 
á Pr!ma Primaria de Roma. E;;;ta possante Irra
diação, eL'te exuberancla de vida, as C. M. 1\ 
c:evem depois de D~us e de Nossa S~nhora, a<, 
.-nvor, ao carinho, ao intcreo,se paternal com qu"' 
VV. Exas. Revmas. fomentam e promovem a;; 
c. M. nas suas dioceses . Os Marianos do Bra.:;!l 
experimentam por Isto uma alegria lnexprimlvei 
per poderem hoje externar sua ardente gratlctão 
:~.o episcopado nacional. Este nosso reconheei· 
meto esttJnde-se aos Revmos. Plrectores des i''e
derações e das Congregações, represcnt~dOfl aquj 
por ll\lrnerocos Pirectores do Clero Secular ~ 
regular. o vicejar fecundo do marljl.nl:.mo bra
slleiro é consequenaia natural da vitllolldo.de •.n
terna das congregações e dos cougreg~dós c 
esta vlte.l:dae d<:pende antes d~ tudo do.s Revntos. 
Directores. 

A vitalidade das c. M. manlfesOO.-sc o.cima 
de tudo na fidelidade á.s regras, ao e&plrito, ao 
programma e ao.::; ideaes da Congr.:;gaçà.o Mariu
na, exprcs.::os na regra pr.meil·a c fundamen~;al 
das Congregações, que estabelece a santificação 
pe<:.soal e o apostolaetrJ por melo de uma devoçã:> 
especialissirna a Noesa Senhora, corno base es
''encial e indole caracteristloo. das C . M. pal! ,· 
tlficação, apostolado, elevação a Nossa Senhora: 
quantos fructos sazonados não produziu e uão 
contlnúa a produzir e.stto trlnom10 maravilho.-lv 
na vlct;J.dc intensamente clu'Lstã. porque intcn
mmente mariana, dos congtegadru e da3 con
gregações . A profi&•ã.o desassombracla ur. reli
gião, a religião y!cla, a vida fervorosament3 cu
'-'~l~l·istica, os retiros fechados, ·os dillG de reco
lhimento, o exame ele cousctencla, a pratica (,\t.o 
the:oourinho, a direcção espiritual, a cjisciplln::. 
da vo!ltaC:e, a formacão do caracter, a docilidade 
christã. ela obed!~ncié, - quantas forças conju
gadas para :;ç obter o grande, o essenclali...osimo 
(JCSlderatuü~ de uma formação solida, séria, pro
funda, eachtrecida, dentro dos moldes offlci:H'S, 
tro.dicionaes da genuína esplritualldade cta 
Igreja Cathollca. As actlvidades !ndiv!dt1aes & 
callectivas d&S Congregaç&es e do.s Congregado!! 
110 campo )m)nenso c va.rladiS~>imo do zelo apor:;· 
tolico. no ~;,-ectot· pur-amente rclig10flo0 <la v1cl<l 
parcchial ou associativa, na irradiação dQ. cari
dade christão por melo das mura\'llllo&.lG Co:,
ferenclas V!centincs, nas obras soc1aEs, na Acçâo 
Catllollca officil.tl, - que messe fecunda üe 
realizações spostolicas colhida pelo nos.so IDUl'il1-
nismo. A esta, multipla operosida.d~ uccresc•)ll• 
t e -se o eefcrço perseverante e s.empre ma!e 
accentu4ldo de orgautzaçã.o, de <l!.e'c!plina, rl~> 
cocrdencçiio c de solidariedade, dentro do mais 
e~crupulozo respeito á autonomia interll!lo dà.S 
Cong"t·egações e ter-ee lla um~. idé-a do qu~ !"e• 
pr2eenta e do q-ue vicct o Jr.o\"ir_wnto 111a:·!al!v 
em nossa terra. 

E' por isso que as C. M. são l10j0 em lliC• 
de uma .:ctuallct;~dc frl::ante: n~:;a. pobre soci·)
d<-<le pagauizada, anarchi:zadtt , superflctal, irrc· 
flecticln, desorientada, esta sociedade cortfu.sio
ni.sta q_uc inverteu completamente a hierarc'.;la 
dos valeres hmnanc3, só pode ser salva por uma 
é!ite, níío roclal mas espiritual, por um traba• 
ll1o lento e seguro em profundidade, por Chri<•io 
recondU<lldo á sua 1·ealidade t"p vida dos lwmens, 
por uma religião mai" viva, mais afflrmativa, 
mais vital. por uma religião que sature tod r.l3 
as actividacles consciente.s . E' sobre esta tareXa 
divinamente sublimo mas terrificam.ente esm«· 
gadora e paternal de VV. Exas. Revmas, para 
que as C. M. pe&'">3.m realizar nü :J3rá.s)l seu 
magnU: lco icp1tl: Semptc mais e sempre rne!llOl", 
por Cllristo, por Uaria, pela Igreja. 

Emo. Sr. Cardeal Legado, E:xmo . e Re~·mo. 
Sr. Nuucio Apostollco, Ex mos. e Revmos . &-,- . 
Are~ bispos e Bispos: Os Congregados Ma1·lo:1n<>.S 
aqui estão para .sellnr com a mais solertn~ das 
prcmes.sas esses propositos e esses votos ._ 

Congregados Marianos. De pé diante do epli: · 
c,:;pado nacional , de pé <1:111.nte da majestade au· 
gusta da Igreja, não para applaudtr, não pat~ 
vlvr.r, n:io para louvar , não pam dieco!'l'er, m .:s 
antes de mais nada para reflectir. Pesa<! bc;n 
vossas :resporu:abllld!l-dee; medi vossos compro
misso~; lembrae-•os da VOE.36 consagração a 
No~-::1 Senhora e com :;-. u1ão sobre a consciencia, 
r ::.spondei, não a mim, mas á Igreja, a vcssa Mãe 
do ceo, a Chrlsto, repre~entados pelo nosso epill• 
ccpGdo: - Congregados Marianos promcttds 
cbedlencia incondicional á Igl'eja? Prometteis 
!icl~Ulade intransigente a Jesus Christo? Pro
metteis amar fi:empre mai_;, e. Nossa Senhora? 
Prometteis traoalhar na acçiio catllollca? Pro· 
m<Otteis fomentar a caridade e a união? Promet
to!;; <locllldacic ao.S vos~s dlrectores? Prornetté!.;; 
\'!ver sempre mais e1.1cl1aristicamente? Congre
gados Marianos amaes e. SantiE.3ima Virgem? 
Amr.c:. a Je.su.s Christo? Am~a o P:.pa? Agora 
pc.dcis dar largas 11.0 vos.so cnthuslasmo: Acclu.· 
m"mos e Virgem Immaculada, Nossa. senhora, 
nc..;sa advogada, nossa. mãe. Accla.memos a 
Chrlstc. Rel. 
o episcopado 
nencla D. Bel)~ 

Aarndecimento do Epiacopado 
Em nome do ep!f:cOpado discursou o E~o. 

e R~vmo. D. Cürl06 de Vasconcellos, arcebispo 
uo 1\i:uanháO, oue disse o sc;;ulnte: 

"Obedecer nem 6Ó é meritor)o mM agt'&da
vel, tambem, multa vez . 

~i..:tmen,, quaqdo o méndante é alguer.:t 
n·crurchlcarnente eminente e emlnentemenoo 
'-iueridO, E, quando o mand:.to tem por objectlt"o 
::~gradecer uma ll.::zmenagem; homenagem esta. 
g<lrmL ada nos corações e desabrochada noe la
b!oa da mocidade mariana da n008a petrtr: ho
menagem, est<."l, tre.scalante dOs olores csplrltuaea 
destes dl!l-5 gloriosamente historiC06, dO Pri
meiro Concilio Plenarlo Bra:;::elro. CongregadOB 
Marianos, tmaglnae, pol6, o meu desvaneclmentp 
~ o meu prazer tmmen~o e.a !alar-vos em nom!} 
da m~ ~estófie. oonturla de :aispos do Br:;síl, 
gratos pela esplendorosa homenagem que na; 
cstaes prestando, a qual coustitue uma. nota tle 
Nal;:e noa postOs do n0€So Concilio; e tic3l'lí 
como um exemplo de amor e revl)rencla .. para cofn 
aquelles que o E/lplrlto Santo dwtacou co~o 
3uard6s da Igreja de neus. Imag!n{le mais, e. 
minh·l honra oo f!\lar-v06 em cumprimento a 
umi ordem a mim Intimada por Sua Emlneucta, 
cuja pa,lavrn é, hoje, a palavra. augusta do u.>
gada ronti!icio, a palavra mesma de Roml?.. 

se vós, congregadoe Marianos, sois a. vó~:: <i!l 
Patrie. quo noç; sa-qda, N66 somos a voz til\ 
Igreja que vos agradece e c ·,ençóa em no:t1C ~9 
DzuG. Contlnuae a vossa mt.ssi!.o salvadora _ em 
me"io da sociedade brasileira. COntlnuae, mcdl!
los ele moço ClHiBtáo, segundo os doU; incOli~
pe.raveis prototypos: - João o precursor lpt~
merato, Bo.ptlsta. de Christo; e João. a <ll8C)J_)Ui0 
amado, o Evangelista de Chrlsto. Ne1n ele pêi' .ê:jl 
faca <.:e Hérodes, para dizer-lhe o "pon t!b 11-
cet". Outro de pe, ~unto á cruz de Chrlsto ~<> 
Calvarió. feito amigo que 11ão traz t1em fu~e. 
feito dl.sc1pulo qUe não renega. Notae bem, mO<)P.> 
mariano", um moço · é, então. o un1co pedelto 
amigo de Jesus. e :.mparo tlllal de Maria.. McÇé.,; 
Marhu1os, lp1ltae sempre o mais moÇo e ma~ 
a.m.i<io apc.>tolo de Christo. Elle foi o "alnlgo do 
peito" dé Jesus, literalmente "amigo do peito'', 
scbret\ldo qua11do, no mo1nento eucllarliitico d!\ 
ultima cela , "lu s!nu Jesu'', recostado 11.0 corjl.
cão diVino aupcultava-lhc os mysterio" do ·s~
êramtJnto do e.mcr. Parsev<Jrae na mesma a.ttj
tude eucharistica, alimentando a. ''Ida de v~
sa.s almas com o pão quotidie.no. pão vivo desci
elo dO ceo para vida do mundo. Da mesma foi·
ma que o Evang.elleta consugl"Mlo por Je~us ao 
oft!cio e ao a~ncr de vel'dadelro !llho de Mariat, 
aêd,. sempr,_. e em •octa. parte os o.rautos da. dl
voçã0 â Mã-e do l>$us. Lembrae-vos que es a 
devoção é urna tradlçâ.o tão antiga quan o 
o.ntiga, de 20 seculos, é a Igreja.. E' tradiç~o 
da I"C~:t Patria , E' tradição da. nossa raça lusl
tana. -D. Affonso :aenl'iques, conquistando Po:'
iugal, O!ficialjllente proclamou a Vir~m da Cc11-. 
Cll!ção padroeira do 6CU reino. b. Jo-iho IV, ra- . 
taur:mdo Por~uga.l, . cotlEa.grou-lhe de novo <> · 
l <l illQ l'€.3taura.do. E, na llistorica Universidade ' 
de Co!mbr:;t, to:e~os as eeus doutoNs pre.sta.ve.Jh . 
solem1e_ jura:llento de defender a Irnmacula4a I 
Co;-,_ceição. E no n~ Brasil amacio, proc~rna® 
n :;..(í!iO indepen. dente. um dos primeiros decret6. s l 
de Pc<lro I foi de, un1a vez mais , <leclarar Noss2>.1 
SenhOl'a. da Conceição e. Padtoelra do Império. 1 

E o ceo qu!z ratificar a vooação lne.riaú~?.i 
da. no.;;.ea gente c !la nos.;;a. terr:1. A Vlrge!n 
da Conceição Appa1·ec!da velu trazer ao :Sra;:JH 
a sua b-enção de mãe. E o Santo P4<il"~ Pi:> 
XI, de tão pie<iose. memoria, com a powncla Cia. 
sua autcrltiade apostolica, G~nsagrou a adopçã.c 
da Virgem Appa.rectda fia qualidade de Jll"ae 11 
Rinha d OS Brn.s!lelros. 

Bem. assim, so)? sua p:-otecçã.o cele.;tial O!!' 
Bi::pcs. <lo Br>asll e Sua Sahtida<lc !Pia XII, g!Ó
l"ioeam~nte reln!lnte, col!O{:ara.:n o Col'lclllo p}t_, 
nar!o Bra.&ilelrc: inicio, o:s:alá àe um.t idad" nov'a. • 
11a 'victa l'.Jligiosa nacional.' M:O<ps Mariano!!,/ 
amor á Eucharistia, <levcçíio e. Maria., <le'dicaçil:o ) 
a o Pa-pa; - e!s as not . .3 cara.cte~lstlcas cJo 1 
christão verdadeiro e do verdadeiro brasileiro; ..._ ' 
ei11 o VOl!So lemma. fi3e prect.s.o fôr, ha.vels de \ 
dlzer, como diziam os jovens m.aca:Oeus: ~ anUo'; . 
morrar do que trahir as tradições Eagradas da 1 
nos.s2 gente. · l 

Sa.bets , Maços, porque o mundo 66tá eih I 
crioie? E' JX'lrque o mundo softre d&fic!encia de 
verdade e deflclellcia de amor. A lnte!llgencla do 

1
1 

hcm~m n ilo bem a Ch1isto qtte disse "Eu .;:óú_. 
e. Vérdade"•. O coração <lo hon'lem não am~ I 
bem n. Christo que é o Amor - ''I>a'Us Charlta.s l 
es~''. , 

Da.e. pois, Christo a conhe~r aos h~me:1s . 
pe!o ensino vivo <lo 'VOSSo exemplo e tla vo:a~~
palan-a. O que importa não é sa~t espe<:u!atl- i 
vamente o que é e. 1'Crdlldc como q_ue.na. Pi - '. 
latóz: - quld est venltas? 1 

. O que Importa ê sa-ber praticall1<mte, qu.'!tu I 
c que é a V!!:'dad<! , sulJ,;tanclal e eterna: - 1 
ChrU:to, a quem Pila tos condemnou a morte . . . j 
O que importa para a pe.z do mundo, ~ conhe- : 
cer e praticar o mandamento do amor; o mrmdatol 
nov'O cio ofill1or :J- té aos proprl(la Inimigos. 

Va.lha-llC.>, para tanto, as 'bêt'lcio.s de. "lotai&!' 
di 'rilli a1noris''.. .. 

Portanto, Congregados Mari&l'IOS: entrelaçtin
da as vossos vótos e os l101Sa08 agr&<~eetmentoe, 
enlevudos e1~1 esplrlto até ao throno~e . ~ 
Senbom App.lrec!da., Patrona. n05Sa ·~·· 
suas benção.s lm'Oellmo;; aoi)M 'Vát, : 
reoresentaes o Brasil ~ e o-~ 



C0 
As' exequias 
dos. -A 

pelos preladós brasileir~ faiJeci, 
oração funebre de D. J\quino Corrêa, 

Arcebispo de Cuya .. 
:r;·a igrejA da Cancl<'laria, hontetn, á.3 10 110- bum Dei. quorum inttumtts e:ri.ttt>tL 00"-t;er~

r.:t.s. foram ceh~brád·~s em. ponti!lcar, com a a.s- tionis, imitamint Júl.em. 
sistencia de Sua Eminencia o Cardeal-Legado, O EPISCOPADO NOS TEMPOS COLONIAES 
do Sr. Nuncio Apostolico e de todos os Padres Senhores. - Ha umas letras portt!flciaF:, 
Conciliares. solennes exequtas pelos bispos bra- tão velhas como dcsconll:x:!das, que mereceriam, 
silelros fallecidos. · entretanto, gravadas em ouro no bronze da his-

1 

A eertmonla. que Ee realizou pelo mais ri- torta do Br~U; é e. ~u1111: Super sptculcl mm
goroso rlt1:e.l llturgteo, foi acompanhru:l.a em tllntls Ecclestae, que m!tltulu 0 Bl.6pado B!..t
canto gregoriano pelo côro dos monges bened.- siklro. 

1cttnos desta Capital. Assistiram ás ccrlmonias, Quando, em 1550, esse acto de JUlio III erl
,os representantes das autoridades civis, repre- gta o.s.stm etn Urras da nossa Patrla, o {>rlme!
sentantes do clero. ditlgentes da;; organize.çõe.; ro throno episcopal. surrragá.néo da metro-p91e 
da Acção catholicJ.., Associações religiosas c prlln.Qz de Funchal. famosa pela sua lmnle:"lBtda-
fieis. de. que abarcava. regiões dos continentes de 

Os Srs. ArcrJ,ispos e Bispos se rey.;st;ranl Afrlca, Asia. e Atnerlca, mal se lhe poderiam lo
de roquete c murça sem mantcleta. E após ter brigar então, através dos sécul08, OJ marnvUho
cllega<lo ao altar o celebrontc. S. Ex-. Rev. D. sos effeito.s. 
Augusto Alvaro da Silva, primaz do Brasil, s~ Hoje, porém. aos resplendores do Prlmt ll'o 
dirlgü-.a.m todos para. a. capella-mót da. Ca11de- Cciiclllo l'lenario do Eplacopttdo BrasUelro, o 
laria, o ..... :upanclo seus respectivos lagares. Inlci- valór d€5Se documento se nos antõlha numa 
ou-se logo apó~. a solénnc mlesa de "requlem•·. evidencia meridiana e glortooo.. 
Serviram. de cllacono c f>Ubdiacono. respectiva- Não muito tempo havia então que outro 
mente, os Revmos. Srs. Conegos Serapião de Papa, como um simples ae<:eno da mAo sobe
Monczes c Deusc\eclit de Arauj~. l<,oi presbitero rene .. :partllllár~ eutre as c<>rõas de Portugal 
ass!Etcnte o Rcvmo. Monsenllor ." Tllcophilo Gui- He~panha, - a.;; terras do Novo MUndo. 
m.arães, ele Ouro Fino. Ao Eyn,ngelho e á Ele- Aponsado a m!ude, qUal pactrll;;> do pode~·io 
~cão tOdos os Revmos. Padl:-é~ Conciliares, in- tr.edieval ao Papado, não teve todavia esse ~
cltÍslvc o Eminentissimb cardeal Legado, e o ereto, como se sabe c 11oje ee vê, a import&nclfi. 
Exmo . Sr. Nuncio Apostolico, empunharam to- nent ·o alcance clest•outro. que introduziu no 
clla.~. Finda a missa, S. Ex. Revma. D. Aqui- organl$tno social do Brasil a plenitude do :;a- · 
n9 Corrêa. Arcebispo de Cuyabâ. c membro da I ca~oclo, com a fecundidade aobrenatural elo 
Academia Brasileira de Letras. subiu ao pulplto apootolado. 
do lado da Eplstola, pronunciando eloquentls- A e...'iSas primeir"-S letras e.postol!cas <lo n- · 
sima oração funebre. cu~o de mil e quinhentos, outras se lhes segui- , 

"MI'mentote praepositcrum vestrorum, qut ram no seculo XVII, 8Sl!lgna.lando, no :regtn~e 
vobis locuti stmt vcrt-mn Dei; quorum intuente~ coloni-a.l, o apogeu da evol\~ção hlera.rehtca r~o 
cxitum conversattonis. iir.i 'Gmlni fiden". Brasil, graçs.s ao pontl!lcacto de Innooencio XI, 

Lembrae-vos dos Y..Jo ·· ~" prelados, que V0.3 que ahl resplende, dura.nte toda uma. centU!·ta, 
annunciamm a pala\ ·,, tl() Deus e considerando como estrella solltaria. e fulgldi&slma. 
o fim da sua vida. llüitae-lhes a. fé. Assim foi quere organizou em 1676, a. Pro-

Exmo . e Revmo. Sr. Cardeal Legado. - \·incliJ. Ecclesiestica d-:> Brasil v0!1l. a metropole 
Exmo. e Revmo . Sr. Nunclo Apostollco. - na Bahia, séde rcalmeu te prlmacle.l e prl vt~
Exmo. e Revmo. Sr. Arc!'bispo Prtmi.\Z. - glada, que, salvo o cardinalato, tem me:recldo d& 
Exmoo. c Revmos. Sr:>. Arcebispos e :atspos. - Pravtncla todas as nrimlcta& da vida. cathollca. 
Rcvmos Padres.,- Senhores: • da naciottalldadc: a primelr Cruz, os prtmelr~ 

Se houve jamais Situação, em que pudesse mtsslonrioo, a prltnelra mtss.a.. a primeire. palavr~ 
o orador, sem hlberboles, nem figuras de re- do Evl"l.ngelllo, o.s prntetros Sll.Crament06, 
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tilQrlca,_ decl(l.rar-se esmagado ao peso das res: melro Bl.Spo, o prtmélro .Metropo!ita e ainda em 
ponsabtlldades duma. trlbtma, e certamente llOS."Ps dlns, o Prlrntliro Congresso Eucharl.!;t!~o 
esta, em que ora me vc)o diante <ie duas ma.- Nactonral. 
jootades, qua._l a qual mats imponente c tremen- Em totllo á Ballla, como su!f!ll.gal'lell.s, a.gru
da: a Inaje~taclc elo the .. .na e a majestade do param-se desde logo, as dioc~ses do Rio de Jq.. 
auditollo. • . neiro, Pernamb.Uco e .Ma.runllt.<>, e no secu!o se-

Ma.tor uao podta ser esta, a majestade dun~a gulnte, a.s do Grão-Pará, S. Paulo c .Martar.a., 
a.ssemble:", ,que reune em si a mats fina flor com a.s Prela.zlas de Cuyabá c Goye.z, em cujas 
ela esP_Intuallda~e em ter~ <;1'? San~a. Cruz, respectivas Bullas de i'ecç~o brilham cs nomes 
congre.sso de sabws e santos, cotte suptema dos memorendo.s de Clemente XI Bento XIV 
Anjos das nossas dioceses, qun nos !az pensar e · _ 
mesmo num concilio de deuses bem mais ver- E não é sem a r..t~~ols pro!unda COlllll10çao, 
daclelro c augusto que os cl<>s falsos numes doo que hoJe. n~st;t . P:lmeira. rel!Jliiío plenarta dos 
camOcs c dos }l:omeros. pri'lados ora-Uetro~ . P!OnUnciluuas aqui o nome 

Cape-me a.s.alm fP.!ar "'O~ J:IU~ ei'i-o me6tres do primeiro bispo d:> lt'àsll, D. Pedro Fernandes 
sm Israd apostolos das nossas Igrejas e g10r111. Sar~ tr.s:>nco espjrttual d~táo preclaro C$)1-

1 ctc ChristÓ, dentre 0.!1 qua<"s se destaca. no. em!- gmlos,- que, abrintro a ge.lefía i!o epls.!~p-:Jm> à6 
• nencia do saber e da virtude, a !igura excelsa nossa Patrl~. aht ficou pastado como "I:Ill syn~

do Cardeal Bresiletro, que de mais a ma!s, na bolo, ~r isso que, naufrago e comido peloo irl
suu. purpurn romana de Legado Pontlttcal, tal dtos 001 bares do nosso _ltttml, lembrõ~o conttnua
como nos arrcbóes da aurora o fulgor dO sol, ir- mente aos bispos de_ to: 06 seculoo, que, a.~;~;lm, 
radia-nos aqui· o esplendo.· solar da so!lerania como fel el!e trag,Lao pela. prepotencta bruta c1J!. 
do Papa, o Santo Padre Pio XII, !elizll).ente rel- barbaria, assim não dovem. 'l6tes estranhar. ~ 
nante, ~lgarlo de ()hrlsto, Dispo dos Bi~pos e am.~ace devoral-oB a iJarb"l.rtl\ ole!!l&nte das p~-

' Doutor dos doutores. potenclas human<!E. 
Nem menos grave é a magnitude da ta- Mas, ao lado deste pa.trlarche. cto nosso·e-pf.;;-

rer-a, que me Incumbe, de enaltec·~r perante vós, capado, quantos outros vultos Insignes, · que se 
a. gloria de tantos e tamanhoo homens de Deus, nos afiguram hoje os Padres . Apootol!eos . da. 
de cujos feitos fulguram ainda os sol!os epis- Igreja Br-:ial!elra, dentre os quaes seje.-nos licito 
copaes da Igreja Brasileira ,ao longo dos qua- relembre.r um D. Pedro : . .ettâo, o crcad41:' ctestilo 
tro ~cuJos, pelos qu?.es Jã quasl, se a.longam os bemfadada. e glorlo.sa Panchta de S. Se~tlá.Q 
!astO.\I glorlooos do epls-cop::do na hlstorla da do Rio de Janeiro; um D. Marcoo Tt:lxelra, tão 
nossa Patria. celebre n& defesa da cidade de .::!. Salve..dor con-

Bem justo é, pots, c bem mais significativo tra os hollandeZés; um b. Frei Franelscp de São 
que um simples lagar commum, comece eu por Jeronymo. Blspo do Rio de Janeiro, em cu1o 
Implorar, como imploro, a indulgenctq. daqu~J- ~nto e lllustre potttlflcado, a VIrgem Appa!'eCide. 
les, 11quem, e de quem. devo !alar, duas a&s!S- Se revelou ao Bmsll; e, finalmente, o prl~i·ro. 
tenclas magnificas, que me transfiguram este Bispo, nosso compatriota, D. J06é Joo.ql;lm Ju.S
amblente, já de s1 tão grandioso, numa espe- tlnlano Masce.renllas Castello Branco, cuj, nome 
ele daquel!e scenarlo deslumbrante, de que nos tem ahi reflexos de illurrúnura tws ollloo elo l101l80 
dâ ldéa o poeta, i!.O descrever o mar, qua.pdo pe.trtotlsmo. · 
nelle se reflectem os céoe estrelladoo: em ootxo Admiremos sobretudo, oo Bispos mlestopd
as estrellas do ~eano, no alto _a.; estrellas do rioo, qUe naqÚe!les tempos h<.roiC06 da ~sà. 
fmnamento; aqu1 e. constellaçao das mitras cprtstanqe<l.e, em dioceses tão de.smesura.Qas, no 

. que se dignam de ouvir-me 110 tempo, e além. melo duma natureza eriçada , m11 em~f&ÇOS 
~ cvntel!ação ~:'~" mitras, que me ~:ontemplam e perigos. propf!.g~ram a fé em lon~ e penoo•s 
oa etermd,~de; turva-se a \"lSta entre cjO!S CéUs ''lsltG,s. pastoraes, CC"l!O D. João F'l\.'LnOO de Ort· 
brllh~ntes · . . veira, D •. José QMtano dç, Sl!va Coutinho, l)Qm 
. C~mo quer que seja. '~n~ta.vels Padres Çon- Frei Antonio de Guadalupe, aquelles duas ni!"

CI!lare~. aqui_ me tendes .pa.ra celebrar _comvos_- tras )la.nde!cente,s. que !oram D. Lull! de Castro 
co esses. varoe~ e.posto!icós, 1;?-Uitos ~0" quae.,~ Pereira, .em Cuyabá, e D. Francisco Ferreira de 
vcrdadenos senos de Deus, pdo cheiro de san Azeved9 en1 Goyaz primelre.s a penetrarem tll.o 
tidade, _quo traz se _delxRrnm, temos a intlm•J. fundo no co;·a.ção d~ Bi't\SllCentral· e por flm esse conv1ccao de que nao precisam cloo nossos suf- Se ' Fr t 
!raglos·. E se aqui estamos a suffragai-os ao pé lumin~r da Ordem rap!llca, D. et Cae an"Q 
duma. eça funeraria. castrum dolaris, como lhe Bra.ndao, que, empunhando o baculo tão );)en1 
chama a liturgia., monumento da dôr e da sau- como e penna. poz em tanto relevo 118& letr&;3 
dade, é porque sobre 0 heroismo da sua vida vernaculas, jun!·amente c?.m D. Antonio ,?e !44-
e das suas obro.s, não se pronunciou ainda a cedo Costa, a •• uma de. Bl&po elo Par~ . 
Igreja.. unica que tem o poder de epflorar os F<?ram elLs que, á. .esta dos a))nega. .. os mts-
tumulos em berços para o natal dos santos. s!onar10s; vangue.rd~irol! da ?lvll!~ç!io em nosro. 

Aqui estamos, em summllo, attendendo á terra franciscanos, benedic~lnos, capu•hlnhos, 
ex!lortação do Apostolo, que nos 1nR11da fa:zer oormelltes e maxlmé jes~tas. traçoo.ram na hls
memoria dos antlstites, que annunclaram a.o torta da_ lgrej(l :tJre.sU~lra, o pe~lodo 'e.ureo da 
nosso povo, a palavra ele Deus, afim de que. con- propagaçao çla. fe, •::. fe, que nu.rlam no peito, 
templando o :Cim da. sua vida eplscopt.l. pro- para ccmmmcal-a ás almas, fé, qUe deyent~ 1mi
curemos imitar-lhes a fé: Mernentote praeposi- tt:.r. p.3ora. propaga! -e. tambem nós . em ~nen _ao 
~oru1n ve3trormn.. cn!e·i z;Oài~ locttti sunt rer• paaani&rllQ. · 11ao. t.!l.nt,> rias ucE:lã fln.r.-.... -tas vU'• 1 J :J 
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A posse da nova Dire 
ctoria do Centro F. de 

E. Jurídicos 

ma, corno vinha indicado no 
constou da êornrnernoraçãó do 
Centenario das cidadeR de Ni
ctheroy, CarnpoR e Angra dos 
Rek Oraram, respectivamente 

, sobre cada urna, os nosRos col-
1 legas Odir Land, Mario Ritter 

Nunes e Hugo Bazin de Mello 
todc ' associados do C.F.E.S., 

1 
tendo sido os seus discursos 

! gTanderncnte applaudidos pelo 
' selecto e numeroso auditorio 
que compareceu ao tradicional 
salão de conferencias da Es
cola N orrnal. 

Encerrando a sessão, foi l pn·stada Rignificativa horne
nat;em á memoria do Dr. José 

_ . J ~raldo B~~erra de 'Menezes, 
No saao nobre_ do Lyceu _Nilo p_ro~enitor de Geraldo e Igna

Peçanha, desta c1dade, reahzou- cw .dezerra de Menezes ·nossos 
se no dia 23 de Abril a sessão brilhante3 cornpanheir~s, que 

.. solem~e de posse da no~a Di- oecupnxam os cargos de Pre-: 
rectorla do Centro Flummtmse 11 Pidel1Le e 1" Thesoureiro na 
de Estudos Jurídicos . J ultima Directoria do Centro. 

Ao acto, compareceram pes- ' Exp:_·imindo o sentimento de 
s?as de des~aque da nossa so- I seus consocios, produziu bella 
c1ed~de, vanas sen~oras e se- 1 oração o academico Mesquita 
nhonnhas, os Presidentes do Sodré que muito cornrnoveu, 
Centro Academico Evaristo da principalmente aos rnenbros 
Veiga e da Academia de Letras da farnilia do illustre e,xtin
dos Universitarios Flurninen- to, que se achavam presen
ses, representações do Gyrnna- ' te á reunião. Agradecendo, 
sio Bittencourt Silva e do Col- á confortadora prova de gra
legio Brasil, grande .numero de tidão de seus amigos, proferiu 
acadernicos de direito e estu- sentido e tocante discurso o 
dantes de diversos estabeleci- academico Ignacio Bezerra de 
rnentos rle ensino. Menezes. 

Abrindo a sessão, o ultirnn A actual Directoria do Cen-
Presidente dn Centro, nosso tro Fluminense de Estudos 

1

querido coll~q; q~aldg __ ~ezer- J uridicos é a seguinte: -
lre_d~ M~~ez IV>, leu o ,relatorio Presidente: Americo Luzio 
Ido exerc1c10 L 1do, apos o qee, d 01. · a 

d b·t e 1ve1r . rnurn os seus la 1 u~es e en-
bantadores irnp1· )Visos saudou Vice: José Oswaldo Mesqui-
1 D · t · 1 . ' b d ta Sodré a 1rec ona e ena, enca eça a 
pelo quarta annis·ca desta Fa- I0 Secretario: Mario Ritter 
culdade, acadernico Arnerico Nunes. 
Luzio de Oliveira. Assumindo 2° Secretario: Hugo Bazin 
a direcção dos trabalhos, o novo de Mello. 
Pre~i.dente ernpossou os seus 1° Thezoureiro: I v o Thomaz 
aux1hares, passando, em se- Gomes. 
guida a ler o seu discurso,_ em .-,

0 5 
, • . 

que agradeceu e prornetteu "'"' The oure1ro · Mozart Mat-
honrar o mandato que lhe foi tos. 
conferido. Bibliothecario : José Furtado 

A seguida parte do progra~l Portugal. 
1 f Cornmissão Fiscal : Alvaro 

Duncan1 João Baptista da Cos
ta e Mario Monteiro. 

Conselho Superior : Geraldo 
Bezerra de Menezes, !âmil Fé
res, Manoel Antonio Alvares 
da Cruz, Jgnacio Bezerra de 
Meneze.§. Carlos Brazil de Arau
fó e Emmanuel Neves. 

Director de Imprensa : Joa
quim Sardinha Netto. 

O presidente do Centro Aca
'dernico Evaristo da Veiga foi 
~Ivo de carinhosa homenagem 
!POr parte dos directores do 

~
·c. F. E. J., havendo sido con

idado a occupar um dos lo
ares de honra no recinto da 
essão. 



.~ 
' 

• 

-S .Q. 

f 

Acôd.eM.Aí./C:::. r-\v~\M~M-se., <t~ Wras 

Qee-erc;_&o a Dr · Gera.\.clo 

Lainego. meu · Pai,- um --~os - fonda:Iores -~es_i:a;~asa, ~ê --~tij~ :fi~.u~--, 
y~nerada . cuja_ :int~ligên~ia amiga, ,eram.- eS!í~~los que · afugenta- ~ 

· ~airi as • minha'~':'h'esitaÇões -:·e-oi/meús tbno~eS.'~Ho)e.- po-rém. u_mà': 
.~i:> v à _ ene~gia ~·~--- ~~im~: -~ .• 'ne~t~ ; aihbiênt~/i!~Iunibr~.nte~ - ie~l~~:q; 

._ do vosso · prestigíô : n~ ··.sóde4ade, _-fhlminens~~onio que . me sintoJ 
-mais m~Ço; mais ' t()f~;lYi~r~_rtçl,~~ -~~ sist?l~~~e ·'ent~siasmo. _ nu~ 
. s\ncero júbilo; . ao 'se't :'-e$t:6JhJ.dç): pa~a· Vos·; dai{?$s ooas-yindas! nos 1 

·- . •. - . . .... ,·_ - - - '.' ·-. - .· .. - .: ''. ~-- ·y';:lJ': . . .. ' . ·- • 
· pórticos desta-_Acadepiüi · . . Há vaidades júst~; ·e a· que ora Con:.. 

fésso; é uma dela~~ - Veri.h~. 'pçirtant~. a út~~~fibuna, c~m "a alma 
. .· - ~ ·-,. ·. .. .. . . ~-- . . . . . ' . ·1 

dos meus 20 anós;· orgulhoso da_ distinção_ ·qife me foi feita. ' _ -_ 
Mas não- venho àpenás cumprir a tritfíSão acadêiliica, ' tra- ' 

- .. ' -- -- --~ ' 

zen-do-vos sediços 'e,logiós} prOtocolares : aqu.~~f'estou, _50in · a minha -I 
s:i_n~er~dade, a sincérid~de: ~a ' inirlha -~~m_ir~o pela ~ vossa _inte--.j 
hgeneta, a quem, d~ ha plU!to. me habttuet aprender homenagens . . 

.. E abrindo-vos as po!-"t~s d~sÚ:t Casa, podereirresúmir; ·numa frase, \ 
a n-ossa alegria ,- dizendO-vos simplesmente: 'ii: :'_'Entrai; a Acad~?;-
mia há muito vos ~spe~a" ~ ~"E 

Vê esta Casa passar no dia de hoje. ~;js um aniver~ário da· 1 
sua instala-ção _:_ e, recebendo-vos. Sr . Min:Ísi:ro Geraldo Bezerra I 
de Menezes, não poderia comemorar melhor a gloriosa efeméride. , 
Instituição magna nas esferas culturais do :g~tado do · Rio, ela tem 

tido ~ção _marcante nas lides do ~e~sa~e-nt~~flu~i~ense . Erg~ida I 
pelo tdealtsmo de alguns. em meiO a cnhca:tpesstmtsta de muitos , 
soube firmar-se · no conceito de todos pelos ~~·inestimáveis serviços 
qu~ vem prestando às letràs e às artes da Jossa velha Província ·I 
Não vive insuláda .-no egoísmo _ou na vaidª de estéril, .cultivando 
o preciosismo inútil · oi.l.c o elogio mútuo; a -~ão da Academ-ia tem 

· 'sido ·. maior;_ ~a~s : J5 ~1~;. - mais · pat:i~tica · · ·~ -~inc_era. ··:'1.~ -de.!_ender _ p I 
nosso patnmomo · cultural e arttsttco e -congregando, para um 
trabalho árduo e fecundo. todos os fluminenses que amam ver
dadeiramente a terra de Casimiro de Abreu e ·de Antônio Par
reiras . Em 30 anos de vida. bastas provas tem dado ·do seu amor 
às coisas fluminenses, relembrando , estudando, e , sobretudo, bus
cando defender e elevar as nossas tradições . a nossa arte, a nossa 
literatura, os nossos grandes homens, sem que isso traduza um I 
exagerado regionalismo, pois que. trabalhando . pelo Estado do 
Rio, a Academia trabalha pela nossa grande Pátria ... De norte a 
sul. sob. o mesmo pendão auriverde . tudo é Brasil! 

3~6-J q'l 
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i ~~~!~:í~iii~~;~;:;~:~:;:~::~~~~~J 
:t'::~f)\):íiiteJJg~nq·~ ;fip:~Çi#';;:s.ei~C:P.Qtiio :e pouco, -alertando;. se n(».estudo 

~~-5P.:~~\';~i~~~J~~§j_~~~~-~~~~ÉlP!~~(9la_ Ços )wme-ns _-e: ~~ª c~is~s. __ no 
:;:~·i:'b~\.-1Vió (J.OS'"<:Jrie$titi:}J~ :::ê}.;soorehido', . ampara-dà 'e 'orientada . poi:' 
~;:_ : ,:-·: .';;: __ • ... :-.. - _ c:·_.<::_;- _ · ,,"f:~ .. ~:.---__ -_ ("·~~~--";-_-~-,-.r,.;,.._ . ._ · .. · . - . - - • 

!;)' ~:ss:e:~:gt.~nd~]:;e-~pí~it{?)gi.le~;f9i"}osé Geraldo Bezerra de Menezes; a 
... · •• . ' _I .:. - :," •. : · .•.. ,. ... ~-•• _. .• ...- • .,. : . • ~ . . 

':: -~{ê, ),.{(?!tale'c!~~- ;;JJ:!? :~~u_nl#1!t~ .. puro da casa · paterna, tornou~se a 
~:-··} ii;l~pi~~~d<;>r.~~~tl:0..~~9.~~qs;~é:ll<?~ ,_~p_nsolando, amparando _e construindo. 
· Estas ·foram é!S ·-vos_s~s - armas para as batalhas do Ideal. 

"· ·: ' c:_-: ~~:~~ : bs ~ ij-ü~~ têm. Íé_! Nas horas amargas, _nas lutas, nas 

ineertúas', ·nas ciladas em que São férteis as intrigas e as injus
·tiças dos homens, - Ela é a luz imortal, doirando os caminhos, 

- .confo~tádora . e a~iga. E vale a pena acentuar que, a despeito dos 
-pessimistas .ou dos-·transviados, nas angúsÚas da hora presente, 
. em · que uma .reqti!ntad(i civilização parece . querer retrogradar, pela 
ambição, pel~ interêsse, pelo egoísmo ~ só a Cruz de Cristo, 
simholo . de misericórdia, permanece triunfalmente erguida, abrin~ 
do os· braços a tôdas as fraquezas, cobrindo a nudez de tôdas as 
misérias, sôbre os escombros das civilizações . Lábaro imortal, a 
sua sombra augusta reflete~se sôbre o universo; e no mundo mo~ 
derno, como no mundo antigo, hoje como ontem e amanhã como 
.sempre, Ela permanecerá, imortal e bendita, dando resignação aos 
vencidos, be.nevolência ·aos. vencedores, ânimo aos fortes e consolo 
aos fracos. 

Felizes os que sabem crêr! No turbilhão da vida moderna, 
donde vai desaparecendo a beleza dos sentimentos puros e onde 
<:rescem as ambições mesquinhas, felizes os que guardam no ·coi:a~ 

. . . - -~ 

ção, como num escrínio, a crença e a confiança num Poder Su-. 
premo, fonte inexaurível de BonDade e de Justiça , de Consolação e 
de Alegria , de Idéias santas e de Pensamentos puros. : . A nossa 
pobre linguagem humana dá a essa Fôrça criadora e bendita , um 
nome, um simples nome ,pequeno, curto , breve, - mas imenso na 
sua significação moral : Deus . Êle é tudo para as almas em que 
vive : saúde, coragem, vontade, energia; e a sua Graça, com luz 
flamejante, fêz os santos e os mártires. E' uma Voz tôda doçura, 
resignada e amiga, que nos guia , orienta e aconselha, erguendo 

32/; ~ JqJ 
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· culo 'Católico. Foi isto há :í;~n~ 25 . a~o~:,;Wg~-afdo airid~ -- rt~ Jri~:: ~'! 
. . . ·_. . - . . . . ~ . . . , ~ . ' • ' ' ·- .... ... ..,.:. :. ' . -~ . . . . . 1 

mõriita_ : figut~ daquele : homem ·- aito. - m~~. de Óculos,._ó :-cabelo ; 

!:~.~~~o;,::;::~ ~'r;:;~::'::;.~ ;:,:~i~:,"xl~o a ::~=~z J 
um espírit~ - severo, ríspido~: pol,ico ' beney~nte·; inas ·a impressão j 
' . . . • • • . • • . • • •• ·-·~ - .-' ~ •• Oitt • . . • . ·. - . . . 

jnicial desaparecia logô, ,pçrque a co~\'.eiJ!ênda ' deix,ava ve~. de_ 'I 
rrori~~~ o~ tesou~o~ .de teri_Iílra daquel: · c?~ção ~ - o f~~gor .. daquela ' 
mtehgenc1a. Ammava, acpnselhava, mstrum, ~ e tudo Isso sem, , 
va-idades oú · preciosism~. M uÍtos lhe de.,;.ei:~ a . orientação literária 1 

ou info~maÇões valiosas é :eruditas. Josê'i-1Jeraldo era ~ara · nós, I 
moços, um mestre, um amigo mais velho:f E quando um de nós, 
seguindo-lhe os 'conselhos, fazia sucesso :etravés da imprensa ou 

com a publicação de uni · livro, José Ge~ªldo alegrava-se com o 
. ';~ 

triunfo alheio, sem, todavia, procurar fazÇ:f valer a sua parte oã 
os seus direitos. Os outros subiam - e;'têle permanecia na sua 
trtodéstia, esquecendo o seu mérito no louvóf~áo mérito dos outros ..• 

-. Por i~so , num artigo, eu o comparei a Cir~rit . de Rostand , seguindo, 
. numa voluntária obscuridade, a: trajetóri_a _J}tminosa dos' c:jue êle im~ j 

. pe.ira :e animax:a_.,. Av~si;o à notoriedade, o pouco que deixou pu~ 

.. hlica'db': não. demonst~â·: ~-'sàa ·. maravilhos~;~r.u~Íi;ão~ . . · J:>iecl'oso ·.e mo,
desto, preferiu a penumbra de uma vida tranqüila , onde a sua alma 
simples se comprazia, fortalecendo-se na fe, indiferente às vaidades 
humanas e sabendo cumprir superiormente -~ seu dever. Poderíamos, 
em síntese, aplicar a José Geraldo Bezerra de Menezes. as palavras 
com que o Prof. Araoz Alfaro definiu Miguel Couto; porque êle 
foi também «um raro exemplar de humanidade superior». 

Tivestes, assim , Sr Ministro Geraldo Bezerra de . Menezes. 
um grande mestre - um «professor de energia», como escreveu · 
Agripino Grieco . Incutindo-vos a mesma fé sincera e a mesma 



.,. 

visão' ~ifi"dJ~1tõ~~-1{!nie~~ ~~: da~ ~c_oisá~. _et~ .'~~bcoi,(~u~ e_xep:tp!_o ni- J 
. !~r~.:.~~~;~r~:~Jí~~~~~;~âi!-}~€~;~0!1~~~~~~;:~· o~-~~!~-J 
aúudos·a .é'.yê_S'gà,:.PolHicá· .. do's':q-tie bü§'C:am~S.ubir .çlepressa: mas pela · I 
i'nteli~ê~ci~.~j)\~J~·~.liD:~é~iciãã~r~ p~ia ' s~.r~n.à ; .·có:i{~i~p~a. pela jusqç!!,:, J 

. pe.Ia · 'b?~?à~i':Fz'{;f~_i?iv~!f·_~- ·Ú; : ~q\i~i,a?~~~~a~ . fé imortal _ ~dós :- · 
1 

vossos maioí:~s~- -~ ; :divina";: inspiràdora;,,escüdó' ·~ndestrutível. fôrça 
' eterna ' que<·d~~f~ba' ~o~tiflhas: ininspÔe~ iriÜnitq's. _e planta, sôbrç . 

. as .ruínas 'cio~ :~oilhos -~ $ôpJ;e as angú~t~~s.: dp~ .pOJnens, ,como um . ·i 
· símbolo de esperél.nças_e de glória .eterna, a Cruz pe Cristó, maâeiro 
·tôsco e subÍiriie~ hu~ilde e .fo.rmidável; qÍle-aponta às vãs filosofias 
. a ~edençã~ ,hu~ana ! 

Tínheis, há muito, repito~o. o vosso lugar marcado nesta Casa. 
Nascido nurii. dos recantos mais poéticos de Niterói- Gragoatá -=-. 
onde as águas da GUéinabara se fazem , qu~se sempre, tranqüilas e 
límpidas, aqui iniciastes ·a vossa vida intelectual. desde os estudos 
primários ao ingresso na Faculdade de· Direito. Abriam~se diante 
dos vossos olhos os horizontes vastos da Vida, enchendo~vos a alma 
de esperanças e de anseios, - não das esperanças desordenadas 
dos moços que vêem na existência um simples motivo de prazer •. mas 
das encantadoras ilusões que são um incitamento e uma glória, por~ 
que são fecundas e nobres. Com o curso de Direito, iniciado em 
nossa Faculdade em 1932, começaram os vossos triunfos. Já em 
1934 fôstes presidente do «Centro Fluminense de Estudos J urí~ 
dicas»; em 193Q cabia~vos a presidência do «Centro Acadêmico 
Evariste da Veiga» e a chefia da delegação que representou a 
Faculdade de Direito de Niterói no I Congresso Jurídico Univer~ 
sitário Brasil~~SJ_,_ -realizado na cidade do ·Salvador. Bacharelando 
em 1936, fôstes o orador oficial da turma. Ao mesmo tempo. 
firmava~se a vossa personalidade fora do cámpo jurídico: professor 
do «Colégio Bittencourt Silva» em 1937, lecionastes, ainda, Sacio~ 
logia no «Curso Complementar» da «Faculdade Fluminense de 
Medicina», de 1937 a 1943 e, desde 1945, sois professor de So~ 
cio!ogia e Direito do Trabalho na «Escola de Serviço Social do 
Estado do Rio de Janeiro» e, ainda, de Direito Constitucional e 
Coletivo do. Trabalho no Curso mantido pelo Ministério do Tra~ 
h alho : aí destes brilhante aula inaugural em agôsto de 194 7. 

, (') 
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- À . vossa carreira de_: magistrado foi, _ iguã1mente:_" ·rápida e vi;.; ; 

torf~s~ :~preside~ l-é', 'éir( i 939;. da s~ . e ~ni 1~ ( ~a : 2~ ji.intl .~dé~ 
: Çq_nciliação :._ e .. Julga~en~o . do Distrito Ee4Hal, e_nÍ · 1945-~1?~~§~~ 
/Pr&tú~~d9~- ci0 :c6rise~Fo . :N~'cional · ·& Tr~p'?fttõ. • e ~~~ presid~:9~;.ij; 
~ em i 946. Ein' setembro 'dês te último anó. cab1-a:.v<;>s a presidêi:idà:1 
. . - . . . . . . - :";il~ ·- . . - -. -- • ... ,,_ -~ 

'da :.'I)'Ibi!nal Sitpe~ior~.-,Ç.ó ·:Trabalho . Em ~-~-~' de> acôrdo -_ co!?.;: o\ 
/:n~v~ ;Regil}i~nto:. liÚéri{o ,: d~ Tribunal. fel(~ ~m obsex-Vâncià_.:;~J 
'. ,t<)n~tit~'ição · dé ·I 916. · im:ice9eu~se à eleiçã~ .dê1P.res~d(!n_te: e o \roi~~:~ 
,_.unânime dos vossos . pares concedeu-vos i:ne~ddainente a honra'] 
._de tal ca·rgb. Uma expressiva manifestação do~f.vossos coestaduanos~ 1 

. mar~ou, . d( ma~ eira ! ~i?guléir, mais êsse t~jnfo .. na_ _· vossa '{idà .-1 
: p(lblica : fizeram~~e ou:Vii autorizados oradóf~s. entre os quais o · 
~r. ·_Desemb?rg~dor Abéi: Mag~lhães, diret~~ da: Faéuldade d~ ~ 
Direito de Niterói. e : ex;..;presidente do Td~mil de Apelação e _ 

· intérventor federal do .Estado, e o Sr. Dr. j~ié de Moura-e SÜ~a. 
·. então . prefeito. de Niterói , Era a alegria d.o·i~vossos ~migos e . d~s 

. . · - ·. . ·.-:\- . . · .' 

vossos admiradores .que procuravam, não . ~JJinentar a vossa vai.: ' 
. dade ....::_ sentímento q]le a vossa sinceridad~~ desconhece ~; mas. 
· tão sõmente, incentivar, pelo aplauso, o voss<fiespírito moço e capaz 

de maiores cometimentos. E tão brilhante tem'' sido a vossa atuação 
no Tribunal Superior do Trabalho que, ao _completardes 2 anos 
na presidência, recebestes significativas hoill;enagens na 2~ Junta 
de Conciliação e Julgamento do Distrito Federal e no próprio 
Tribunal. sendo inaugurado o vosso retrato Âa Sala de audiências. 
Foi ~a consagração de uma inteligência que .-~ ~ fir~ou ~o conceito I 
de tódos, pelo fulgor, pela sinceridade e pela independência . 

: Perten~eis ao «Ir{s~ituto Genealógico Br~sileiro de São Paulo», 
a9 ](Instituto Brasilei~o de Direito do Trap_alho>>-,, e à _«Academia 

- -~ . . . . . . .. . . ~ll" . -. . . .. ·- -

~i~~roiense de Letras>> ; desta , fôstes presidente âe-1945 á · 1947. 
· Agora, a Acade_mia Fluminense _ vos reclama. Vindes ocupar, 
entre nós, a cadeira · patrocinada por Cados de Lacerda, suce~ 

dendo a Tomé Guimarães . São 2 nomes ilustres, que a Academia 
venera, e que , doravante, ficarão lig ados ao vosso, nesta Casa, 
pela mesma elegância moral e pela mesma fecunda intelectualidade. 

Desde os tempos de estudante, singularizou-se ~ vossa perso~ \ 
nalidade pela palavra escrita e falada. São muitos os vossos \ 
trabalhos - artigos , ·. discursos , conferências, estudos de história , 

..... 
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.,. 

d~:i"~cÍÔlogiéi, -âe réÍigÍã-Q :ôu_c~fe:jurisprudênda, entre os quais pode~ \ 

~ :tt~~~:i~!~~ ~~~é::~§~~i~-l~ff'õi-fisã<>~~~:l?in-~,~~[~~~-i~~~~~~sa l 
. ]eg·i~l~Ção_ é9Ix!um;-~P!:_e~~iit?\-!ª:J~P..:l . .€op,_gr~sl'io . Lu~dico < Universi~ ' ',. ,_ .... r .. :·•'v -'~· .,..;., ~· ,. · ._. ~:,_, ',"!·"Y ' .. ~. ·~-~'!li"-•.' ~ '' ~\.· • ·f• ~. "";'·-·-~ "'>~'· .• l • -~--. ,•, r . ' .. 

'-<fãfio-~Bt;à~~l~ir6; :: e~?)22@~Ç~~S:t~Cl.ô ~~ôbre .. O· ;«Pr9blenià soCial no 
' Br~~Íl;>{ · --~ ·, 1939:·· 8: -~~'(:Blritê~: dls-cÓ;sd '<íe orador ·da turma . de 
-~~àth~~l_á~A<?s .de ' l~:Jfi~:~:j)ftblf~%4/'~ci-~~v~lit~e ' ~e~s~ mesmo ano: _· 

,·. à-,, ~<>Iiief~Iicia_· «CarâÇ1~~íit!Ç~~i:üe::,_Réru~rii -.. Nóvarum; ( 1941 ) ; e ' 
~:::aí~dà:~ ~ «O·a~ Juniâ{ JJÇê~iiéüí~&~o:;_:e · Júlgã~entó _no meéanismo 
d~ j~~üÇ'a do Trabàlhtf~t~:~Jrii~i'êri~i~ :-pr~~un~iada · na Faculdade 

-d~ -~oi;~it~ ·de Nité~i. :·:~~-~~-t~f;""~~t~d~ - --~ôbr~ ~;; ·c~nselheiro 
-·Pàulfno»; publicado pel~ ~Rk:húa.;do-· Instituto Histórico~ Geográ~ 
. fit~' J?rasileiro», em l9~6;:'1's·:· ~riosas páginas dé contribuição ao 
a~edotário de Cafios de Laet (194 7) e. finalmente, os dois livros 
- <<Homens e idéias à itiz da Fé» ~ «Política sindical Brasileira», 
Pllbli~ad~s . respectiv.am~n~~t ~~ 1 ~10. e 1941. · . 

. «Homen~ e idêias àluz da. Fé», reúne estudos e conferências. 
São . páginas vibrànt~s de' sl.~ce~idade e de ~nálise . . destacand~~se 
os trabalhos sôbre · «Contardo Ferrini», «Felício dos Sa:ntos» e 
«Carlos de Laet» e, ainda, o estudo magnífico sôbre o «Comunismo 
anti~cristão». Sste livro, que tão justas referências mereceu da 
crítica, revelou, aos que porventura ainda não vos conheciam, o 
«batalhador do bom combate», como vos chamou D. Francisco 
Borja do Amaral. bispo de Lorena, «Honrando O'·nome paternm>, 
segundo escreveu o saudoso Cardeal D. Sebastião Leme, eram os 
vo~sos trabalhos «uma afirmação de cultura vasta e sadia». 

Ainda sôbre êsse livro, assim se expressou, em-carta ao autor , 
o Professor Oscar Steverison, catedrático de Direito · Penal da · 
Faculdade de __ Direito da. Universidade do Brasil: 

«Escrito em excelente linguagem, simples. elegante e expressiva, 
seu trabalho vale, acima de tudo, como bela comprovação dé sua 
alta cultura, principalmente cultura católica». 

O Professor Ricardo Sáenz Hayes, escreveu as palavras 
seguintes : 

«Embora pequeno pelo número de páginas, é grande pela luz 
da fé que resplandece nelas. · Revela um espírito sutil e, ao mesmo 
tempo, profundo; um escritor elegante c erudito; e um eloqüente 



,. 

.. de-fensor da . ~Q~aJ_ <:r~~t~. ~~~stes t~1ppos- _t~~o_b_scu~o~ ~e ; ~des~~!t~~~ 
cerlantes» -- · .... : .. ;, ·;;-.:;·':'!L -· · · · ··o· ;·;.'Z,~ 

', ... ·.butr~s,· p~lâvras._;eiõglbs~s·; qut~~~- ópirií:Õ~~~totizada~ -Cp;d~~ 
citar~~cis ; el~s êhóia9r~rá~:C:iefin~tiva~:~;it:~J~o~~o {lrimeirà : 1iviQ.~1 
Qom -Ran11lfó .. ·S~lva :Farias, arcebís'po · -~de";-rxf-aceió; DÓII1 : JCio~j!~~ 

._._·_. Fréita~, ,·bispo~' ge· J o_~I;I'.7iie. •--~ - : Pi?f~s~or_N.~!iael Coutinho·.·-~ :a~u,~J; 
Secte.tário da EdueaÇão, o· Ptofess9r Cesari_n~Júnior; da Faculda:d~'~< 
de Díreito de São P~ulo; · o~ Ministri:>Valderii.-~~alcão e o Profes~<?'f~ . . . . . . . . . .. · . . .. :.·"'m · .. - .···· ..... _.__ 
Oliveira Viana·. entre outros, não vos regàteat~ aplausos e palavrii;$i;j 

.· ' -; . . . . .. ·~:: . -~ - .... -. :.•t·i 

de estímulo, pelo vosso· liyro de estréia. ·. · ;:,:=,;:_ · · ·-o}~ 

<~PoÚtka . Sindicál Brasileira» . foi ·i~~~ente recebido . c~hi:.~ 
elogios · irreshit6~. _ Na frase do _ Profess~ri<Í'fullio Ascarelli·. ex-'c-~ 

. . . ..· -~ . . 
catedrático da Univ~rsidade de Bolonhá e-~ professor . contratadô l 

· ::iÇ~:i::;~~=id~a:~e;~0d;a;~0·d~r~~;s~i-~~f~t0:r~:~~;ir~~a ~:~~1;:-:J 
opiniões valio~as foram · expressadas peÍos ~tpkssôres Rafael Cal-J 
der à, da Universidade de .Caracas, Moisés7"Poblete · Troncoso; dà 
Universidade ' do Chile . . Mario de La c·~~va, . da Urii,;ersidade' . 
Nacional do México, Mariano TissembaunÔ da Uni~ersidade dcl 
Litoral, Valdemar Falcão e Oliveira Viana e"'pelo Dr. Carlos Razzi, 
diretor do «Plano de Segurança Social», d~ Cuba. São aplauso:3 
que honram porqUe têm o cunho da sinceitdade, e mais valiosos 
se tornam porque foram expontâneos. _:~ 

-- ~-· : 

Bem sei que há uma falsa crítica, que 'i -amizade mal encobre; 
m~s . ante_ os vossos· trabalhos, desaparec~ êsse modo amável e 
superficial de criticar, porque êles se impõem ao leitor , pelas suas ·1 
_qualidades, pelo seu estilo; pelas suas idéia?. · Mesmo um pseudo- 1 

crítico::d;.feitio : daqtleles~que Vargas Vila tànto cciir;bàteu, recuaria, · • 
qes'ai-vór~·cio e venci-do: ria sua impotência a~ I caro sem ãs~s .· . .- . . 

São os vossos escritos de objetivo caracteristicamente social. 
V asados em linguagem simples, desataviada, mas escorrei ta, sem 
«marivaudages» ou efeitos gongóricos, não se destinam a limitado 
grupo de leitores - pelo contrário: a forma é cuidada, mas sem 
exagêros ; e as idéias fluem, claras, precisas, tal como um veio 
cristalino e cantante, onde não há estridor de cachoeir~s. mas 
onde as águas passam tranquilas, espelhando trêmulamente as 
árvores e o céu. ~sse é o segrêdo do verdadeiro escritor -

-



-. !.·· -r 

~~s:cr_i;"y:~r _:p:ar_9,';: qu~ todos o compreendaJJ?.: idéias nitidamente ex:-

-:-:-P.f.~s~..a§i;~tX~~~~~Ra. ·foriilá el~gant~;-,m~~ ,si~ples-;: ~--"l~m - l_it~!àtu~a. 
· cd.moi.tr~rte~a"ó-7qü"àlidades essenciais-ésincefidãde~ -·;üim-plÜ:iôáde · 

-~::~·~;:~i.?b,n.~ftW?t~:J:,~fss~.- _é tà_do · artifici~lid~Cif:·~~; ;: --D~t~k_étu~i ' d~ 
:;.fi~f.~;~·::P.~:4,~~,s?_9~~t~Jtêdo do -verdadeiró ~scritor.; que sente o que 
e~·cr~y:~;;:· :_·_-~pop~9"~na ._harmonia da prosa u.m ·p~ucó _de;>· seu · coraÇão, 
, ::._ !~; ' .. /'· ... ,~.:.:...~··· .~::; .... (::: .... · •.... ' . . . . · . ·.· -"'"~ . - .. . . 

;: .. ~:;.·_~·9iot~i;~~ili!) Sr, Ministro Geraldo Bezerrá .de Meneze~; . que 
: ~?C:>~~:Sbií>àf.cif<(:ao ._elogio fácil, tão do agrado · ~e fert~. gente: · não 
--'sÇÍ ~fà'iê.,-lb';, :~~;rt ~·à v()ssa sinceridade recebê~lo~ía _com prazer. Mas. ·· 
·.' a:c()fup~iill:~ri~~--~ v~ssa vida intelectual -desde -~~ - ·b~nc~s ~scolares. -

nãó "tre'púio ém' afirmar, neste instante, m~is . uma vez, a .ad~iraçã.:, . 
· qtte ~Ik m.e .. iri~pira. . . 

. ! .• ·.:· •·. ·.:: .· .. 

: Em· todos os vossos trabalhos, um só pensamento V01? animou 
· e dirigiu: co Brasil cristão e glorioso- esta grande Pátria, orgulho 
nosso · e· orgulho da América. Brasileiro e católico, pungem~vos as 

. incerteza~ . da hora presente, . em que o Brasil precisa de tôda 3 

sua 'fórça, de tôda a sua energia para não se afastar da estrada 
larga ~- ela~ a q~e percorre. Para os que, como vós, não querem 
da vida o gôzo efêmero e fáciL e sim, pela palavra e pelos atos, 
buscam fazer algo de mais nobre, de mais útil e mais patriótiCo, o 
Brasil é o tema de todos os instante<;. Estudá~lo e defendê~lo; 

conhecê~lo melhor, muito melhor, do que os outros países; trazer 
à luz os seus problemas, as suas necessidades e as suas possibili
dades , fazendo uma crítica judiciosa e construtiva - eis, em síntese, 
o nosso dever. Antes de tudo, conhecer o Brasil, social e histõrica~ 
mente, desde os primórdios da nossa vida colonial , quando il 

esquadra do descobridor desfraldou, galhardamente, no céu azul. 
as suas velas, onde, como um símbolo, a Cruz de Cristo abria o;; 
séu~ braç~s num gesto de misericórdia. . . Sim~~o um sí~bolo, 
Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes; - porque a terra, que 
em breve se chamaria «da Santa Cruz», viria a ser a seára bendita, 
incessantemente trabalhada pelo zêlo e pela dedicação dos Jesuítas . 
Pisando pela primeira vez terras brasileiras, o Padre Manuel da 
Nóbrega teve uma frase que era uma glorificação : - «Esta terra 
é a minha emprêsa». Talvez que o seu espírito de cristão sincero 
tivesse a visão exata do futuro daquela recente nacionalidade. 
Aquela terra, onde as mãos diligentes de Anchieta plantaram a 

..... 



'_ Cruz da Re:dúiÇã~. ·. sefiá; :no futuro,..: umà-~ação livre, . cresce~ do: 1 I 
. prospera~do·; ,-s~rií ·~ritl>ü;õ~s'- e';,t·~geràdas .. ôi!-:-.:_t~aiçÓeir~'s ; ~ sem' . vio--. 

: lências ou hipoúisias, · à . sombni . do Divmi;:Madeiro,- mais firme. 
' ~ ... \~ .... · .... ·. -~ ~ .... _. .· .' ... • :."·~.·. . . . -· 

ainda,' na sua 'CrenÇa:~ e· ·no'. seii · ~·niC>r - a :Cri~~. cúja .cruz resplende; 
• ·.. •• . ,·_. •• .... • ~ .. ..( ,. • • ... .... - • ... . • . ...... '(...J't ' ' • . • 

em 'nosso • firmi:imérito: 
0 

'no cénárlo 
0 

dasi.T né@!s claras, • como um;f;j 
bênção dê ~~trêlàs'! · · · · ·. :.~/ .···.-: · ·:"_(?~f. . .· · - · :;'<.~ 

· .. ·: . · Sss~ pe~s~~;~~to, . q~eJoLi .. ~óisá. (Út~i~~.' ~o in o ~ · f~i de ·vosso~.~·~ 
.. m~iores, entre . ()s: qu~is .·. ~~it'à '· ~- . figur-;:j~àng~lizadora e amig~d 

-deLeandro Bez'erra Monteiro,.~ êsse'.pe~ameJ1tq, repito, ainda 
. mais valiosa torna . á .-voss~ obra. : Lendo,-~ os v~ssos trabalhos, < 

. . •. ':, ,' · ... ·· . ~- . -~ .. - ''-! . . .-..:.~ .. )~ .- . . .•. 

. . tem-se a certeza ·,ôe · que não são .. os de : :Utif~ jurista, a prelecionar; · 
orgulhoso da ·s~a ciê~ciá~ , Óu de.· um litó:~~. a querer d_emonstrar · 
erudição . e . estilo:. são expressões de uma:'~ma simples, misericor:. . 

· diosa e ben~vole~·te, qtie ._c9rrige ~em m'?g,lijk discute sem ofender .
.e convenc~ pela tr?nqtiila ~inceridade, éltrá~és de argumentos de fi- : 
nitivos. Escreveis ~om6 <~~ estivesseis faÍ.Ji'do, ·com a mesma ele~ j 

. :. . - . ·: . .9,; . - .. 

gância, com o mesmo sorriso. e, sobretu.dB. com ó mesmo entu- I 

sias~o ......:, co~ .êsse e~plê.ndido entusiasnl;ô das almas escolhidas 
para as lutas pela Ve;da.de e pela Justiça: ·7 ~~ 

. - •._;t.~ . 

Na ampulheta inexorável dos séculos, as instituições mudam, 
as sociedades evoluem, os homens pass'ii;t: só as idéias ficam. 
Os trabalhos fecundoSda intelig.ência dom'lnam o tempo- porqu~ 
no cenário mudável da vida humana, só :.<J Pensamento é imortal. 
Não foi a agitada política de Dante que li\~ trouxe ·a imortalidade: 
foram as páginas · da <<Divina Comédia», 'ª p.de latej'am e cantam, e 
choram, todos . os sentimentos da alma J1umana. Poucos sabem, 
tálve~. que Lavoisier foi recebedor-geral dé''impostos sob Luiz VXI: 
mas' todos ·~onheéem óif :·seiis " estudo~ qui:!· deriu;n o_rigefn à quíQ?.ica .J 
moderna. Se1Il a «lliada~ e a <<Odisséa>< não teda -dec~rt~ chegado~ 
ate nós o nome de Homero, como, sem,.'os «Lusíadas» e sem os 
admiráveis «Sonetos», Camões teria sido, apenas, um obscuro e · 
bulhento duelista. . . Cabe, aqui, a frase de Clemenceau : -
«Aquele que pensa, publicamente constrói». Porque, afinal. pensar 
é agir - agir em prol da beleza, em prol da verdade, em prol 
da justiça; agir, como uma Fôrça viva ou uma v9ntade firme; ter 
o heroísmo das suas convicções e a soberba coragem de afirmá-las ; 
e lançar, contra o ~rro e a Mentira, as ondas da sua indignação, 

-



, .. ·_r.:-:--::;;<: .. :~·-~~·~>~...1--:-~tl ... ~--·_:..- . -~~- .: . . 
:.t?t>coyro~-Q-:~c~àno, , em· t~~pe~t<idé, arroja contra --os ·recifes as ., 
-~ Çhi~~.ta_qaS~Í\;~u~;-espúm~;;s;-;fEsslíri' t~~ -sido~ em: -todó~~~o=s_ tempos; -, 1 

'litiliit~l~i~~~:fli~~ki~i~>: 
· ·:~,_ :;::·,_A ,_Ac~deÍÍ;lia~ !ÍJÜito'·teíP::;feito 'na_s· esferas do p_erisamento,_ pela 

< ~~!t~"tf:f!iiJ1}ri~hse : ~ re?o~~ií~~se:;'~tr:3z pará o s~u~ _{q~~-h~iri í~di~ '' 
- . 'lt?~a_lidad_es :t:?mo ·a vossà~' Sf; Mini~tro Geraldo -~~t~t'f<nii> Me~ .. -

1 
.. ~ • . que :mais a prestigiam/~'-engràndecem. Por esta razão, disse 
' e~. :a~ prin~íp,io, que esta :Casa VOS esperava há i:ntilto: e repito-o 

'ifgot&,: .dé~vanecidó pela 'formosa missão gue me foi co~ferida, I 
de vós ie~eber em nome da Ac~demia Flumin~nse. Lamento; imica
merlte, qu~ ·as ~inhas palavrâs simples não vo~ possam f~zer uma 
recepção ·mais càforosa; todavia, trago~vos, cóm as boas~vindas 
de~ta Çasa •. a minha admiração e a minha sinceridade. 

Esta admiração e esta sinceridade não me pertencem exclusiva· 
-~ente: se '.i'ssim fôss~. pelo pouco que sou, nada representariam ... 
Mas falo-vos em nome da Academia, e, portanto, valem as minhas 
palavras como o testemunho da alegria dos que co~põem êste 
cenáculo, tendo-vos por companheiro de jornada. Sereis, assim, 

. mais uma energia moça, mais uma inteligência vibrante, a trabalhar 
conosco pelo mesmo ideal de glória e d~ beleza, para maior fulgor 
das letras fluminenses! 

E, como remate a estas frases simples, vindas mais do coraçã0 
do que do pensamento, eu só vos devo dizer ainda , de alma con
tente e coração co_nfiante : Sr. Ministro Geraldo Bezerra de. 
Menezes: a Academia Fluminense vos recebe COtllO a um dos niais . 
leg1timos representantes da nossa intelectualidade. Sêde benvindo! 
Esta Casa é vossa. . . Entrai!» 



• 
Homenageado em Brasflia 

O MINIStRO GERALDO BEZERRA 

Em 23 de setembro último, A conferência de abertura, 
comemorou~. oficialmente, em presidida pelo Ministro Coquei
Brasília os QUarenta anos do jo Costa, presidente do TST, 
Tribunal Superior do TrabalhQ. coube ao jurista fluminense, oca
de oue foi oroanizador e orimei- sião em que lhe foi tributada 

. .ro ores1dente o nosso colabora- homenagem especial, com o 
dor .llr. Geraldo Bezerra de ·Me- oferecimento de grande placa, 
nezes. O Tribunal e a Academia rememorando seu esforço pio
Brasileira de Direito do T raba- neiro. Estiveram presentes o 
lho promoveram, para festejar Presidente do Supremo T ribu
o evento, um congresso nacio- nal Federal, Ministros de Esta
nal de que participaram consa- do e representantes de outros 
~rad_Q_~j_uristas . . Tribunais Superiores. 

UM TERÇO QUE TRAZ FELICIDADE 
P. Ascdnio Brandão 

Pela · estrada que ia de Anag- tarde, o carro do castelo trans
ni em direção a um castelo de portava o ferido à sua choupa
Carpineto, na Itália, seguia um 
carro de luxo, levando um jo- na. Joaquim foi levá-lo e já lhe 
vem distindo da nobreza roma- havia dado uma boa esmola e 
na e seu preceptor. · alguns presentes. 
~ Ouvem gemidos e param. En- A pobre camponesa, mãe do 
contram um pobre pastorzinho a pequeno ferido, chorava comovi
gemer com um dos pés todo fe- da e profundamente grata. 
rido e ensanguentado. O menino - O, meu bom moço, que 
chorava e, com o terço nas mãos, hei de fazer para vos provar o 
implorava a proteÇão de Nossa. ~ ~~mento? ~ssa Se-
Senhom d~ ~- ·- -.i .&~ .c;. a-.r...r...;. · ~ .10. _ . .'-"WI.Q I6CJ ~1Jliiii'JW WS ,_.,.._, 

-Que te aconteceu? · -e vos pague. Só tenho o rrieu 
- Um carro me passou por . rosário, só este rosário, e eu os · 

cima deste pé, e sofro horrorosa- rezarei muitas vezes na vossa 
mente aqui, atirado à beira da intenção. E a gratidão desta 
estrada.. . pobre viúva. Meu terço há de 

O moço fidalgo, muito como- tornar-vos feliz. 
vido, desceu do carro, foi a um 
regalo próximo, trouse água no O moço fidalgo caridoso era 
chapéu, banhou as feridas e Joaquim Pecci. Mais tarde foi o 
amarrou-i:is com um lenço padre Joaquim Pecci, depois o 

d "d cardeal Pecci, e, finalmente, ume ec1 o. . p R , . 
- E onde moras; meu peque" Leão XIII, o apa do osano, 

no? .,__ · o Papa que institu-iu o mês do 
- Lá naquell! morro. __ rosário. 
- Mas não poderá caminhar 

' -~ié lá. Vamos ·levar-te primeiro· 
a Carpineto, onde farás o trata
mento desse pé ferido, e depois 
te levaremos a tua casa. 

O pequeno foi transportado 
ao carro com todo cuidado e 
carinho. 

-Joaquim, diz o mestre, que 
vai fazer , rapaz? 

- O que todo cristão deve fa
zer. Hei de abandonar aqui este 
pobrezinho? .. . 

Ao chegarem ao castelo , a 
mãe de Joaquim alegrou-se ao 
ver · o bom coração do filho. 
Recebeu nos braços o pastor
zinho e lhe deu logo um bom 
quarto . E chamado o médico 
da famílie : Algumas horas mais 

- -,-_-- - -
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L'l;.•----------
dente da AssociaçãÕ de Médicos Escritores. 

9ot--/tf 
14. Abeylard Pereira Gome~, Aparecida Ramos 
Edmundo Lélis. 
15. Onísia Lopes, Valmir Sarros 
(Grupo Nuance). ' I 
16. Luís Antônio Pimentel, laís 
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N° 91/95 lillllfftlllll-

A FESTA CULTURAL 
DA CASA NORIVAL 

DE FREITAS 
A COMUNIDADE ESTEW 

PRESENTE À INAUGURAÇÃO 
Gilberto Emflio Chaudon, Presidente do Conselho Municipal 

de Cultura, Nemécio Calazans, Amélia Bezerra de Menezes, Dire
tora do Museu Antônio Parreiras, Nicanor Ferreira, Nunes, ex
Prefeito de São Gonçalo, e João Rodrigues de Oliveira, escritor e 
poeta. 

O Prefeito Waldenir de , 
Bragança entregou à comu, 
nidade de Niterói mais um 
centro cultural, a Casa N~ri
val de Freitas, na Rua Maes
tró Felício To1edo, no Centro 
da cidade. 
~programação oficial ilk, 
1 c:tutu o dBcêtramento da pla

ca comemorativa, a posse da 
J)ln!tora, poetisa M'anita, a 
iiJBtalação da Biblioteca La
cerda Nogueira e da Unidade 
Carlos Mônaco. No local, es
tárão funcionando a Oficina
Escola de Encadernação e a 
Editora lcaraí, que prom oveu 
a segunda edição do livro To
pônimos Tupis de Niterói, de 
Luís Antônio Pimentel, lança
do na oportunidade. 

O Prefeito Waldenir de 
Bragança fez .a entrega da 
Medalha Cultural José Geral
do Bezerra de Menezes, insti
tuída pelo Decreto n ° 
5.431 / 88, a personalidades 
que se distinguiram na área 

.. 

Municipais 
no , Armindo D' Ascencão 
de Administração. • 

cultural. 
A Casa Norival de Freitas 

constitui um acervo de im
portância vara a comunidade 

Prefeito discursa, entregando a Prefeito Adílson Lopes e o 
Casa Norival de Freitas à comuni- tário Municipal de Cultura, Alaôr 
dade, tendo ao lado o Vice- Eduard~ Scisínio. 

niteroiense, dentro da· meta patrimônio histórico, além de dos pela Secretaria Munici-
do Prefeito Waldenir de Bra- proporcionar à comunidade pai de Cultura e a Fundação 
gança na valorização da vida uma ativa participação nos N itero i e n se de A r te, 
intelectual da cidade e seu eventos culturais, promovi- FUNIARTE. -

. ~·-

., 
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TELEGRAMA 
MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENESES 
RUA EROTILDES DE OLIVEIRA 13 ICARAI 
NITEROI/RJ 

EXCELENTISSIMO SENHOR TENHO A HONRA DE CONVIDAR VOSSA EXCELENCIA 
E EXÇELENTISSIMA FAMILIA PARA SOLENIDADE DO DIA 06 DE FEVEREIRO Y 
QUARTA FEIRA , AS 18 : 00 HORAS , NO PLENARIO DESTA CAMARA QUANDO LHE 
SERA ENTREGUE A MEDALHA DO MERITO JOSE CL EMENTE PEREIRA , POR 
INICIATIVA DESSA PRESIDENCIA . ATENCIOSM1ENTE 
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J OSE VICENTE FILHO 
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.. ACA DEMIA NITEROIENSE D! LETRAS 

FUndada em 11 de junho de 1943 

Senhor ACadêmico 

/ 

Tenho avhonrª de convidar oveminente e prezado Aeadêmico 

paraª Sessão Especial com quevnossa Academia Niteroiense de Letras 

revenciar~ no dia 25 de junho eorrente, às 17 horas, a memória do 

nossovquerido Dom. Antonio de Almeida Moraee Junior, no 5º andar do 

aJifÍcio do SESO de Nite;6i 1 â rua)Padre AnChieta nQ 56. 

o .-i-J,u,st r e 

§e:..·á r§alizado um "painel'' em que será orador principal 
------~----~--

Acadêffiieo Geralgo Bezerra de Mªnezee. 
I ,.-

Pstá certa a Academiff de seu comparecimento. 

Oom distinguido apreço1 

fiO Ri\ C I O P A UHF CO 
PRESIDENTE 
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R~c.e-b\ f'.M-0-/IA \--o 

OUTORGADA AO MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
A GRÃ CRUZ DO MÉRITO DO TRABALHO 

O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, ao seu homenageado pelo Ministro do Trabalho, 
Almir Pazzianotto, com a faixa do Mérito do Trabalho. 

O Ministro 
Geraldo Bezerra de 
Menezes recebeu, no 
dia 26 de novembro 
último, em Brasília, 
a Grã Cruz da Or
dem do Mérito do 
Trabalho, · que foi 
concedida por de
creto do Presidente 
José Sarney. 

O Professor e 
jurista fluminense, 
que já ostenta a Grã 
Cruz do Poder 

Judiciário e a Grã 
Cruz do Poder Ju
diciário Trabalhista, 
bem como o título de 
Construtor do 
Direito do Trabalho, 
vê, assim, mais uma 
vez reconhecidos os 
seus esforços resul
tantes do projeto de 
sua autoria que deu a 
Justiça do Trabalho 
sua organização 
atual e de sua 
atuação . como or-

ganizador e primeiro 
presidente, por seis 
anos, do Tribunal 
Superior do Tra- · 
balho. 

Entre os agra
ciados, figuram 
o Ministro Paulo 
Brossard, da Justiça, 
Rafael de Almeida 
Magalhães, da 
Previdência Social, e 
Moreira Alves, do 
Supremo Tribunal 
Federal.. 
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