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OS VERSINHOS 

DE JULIANA 
Com dez anos apenas, a menina Juliana Bezerra de Menezes 

Pinto, filha de Márcio José Pinto e Rosa Maria Bezerra de Menezes 
Pinto, teve os seus versinhos reunidos num pequeno tomo cari
nhosamente organizado pelos pais. A própria autora, aluna do 
Colé2io São Vicente de Paulo, intitulou a coletânea: ''Um ano 
:de poesia". 

Fez mais. Exigiu do avô, Gerado Bezerra de Menezes, um "pre-
fácio" e foi atendida com esta carta: 

"Juliana, meu bem-querer: 
O pedido,tantas vezes reiterado, para que o vovô prefacie as 

fpoesias de sua primeira iníancia, deixou-me emocionado, seja 
por sentir, mais a fundo, o seu afeto, seja por apreciar suas pri
meiras manifestaçt'Jes poéticas. Para melhor compreendê-las e jul
gá-las, retomo à sua idade. 

Os lindos versinhos se, de um lado, traduzem a simplicidade e 
a leveza de quem vive os seus dez anos, de outro, refletem a visfo 
ou a magia infantil das coisas e do mundo. Espargem, estas mi
mosas pétalas, sentimentos puros e róseos sonhos. Bem imenso 
que deve ser mantido e estimulado. 

Parabéns à poetisa que desabrocha em sua alma de criança. 
Deus a proteja e a ilumene:. 

''Unidade" oferece aos seus leitores três mimos de Juliana: 

A Pedra da Gllvea 

A Pedra ela Gwea d bonita 
quando o sol a ilumina. 
Parece a montanha de Deus, 
que d sempre meu 
e nunca me esqueceu. 

O mlgico 

Da cartola sai um coelho, 
da sua manga uma pomba, 
do seu coração sai amor, 
que me guiatá toda vida. 
Pega a van"nha, 
transforma a pedrinha 
numa linda florzinha. 

Rosa 

No grande-jardim próairavà: 
a flor que me amava 
e foi fácil descobrir. 
Achei uma bela rosa, 
minha Mãe a me sorrir. 
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TE-CEDOR DE 
Nestas linhas; abro espaço à vida à poesia de B.Lopes, me

lhor, de Bemanrdino da Costa Lopes, nascido a 19 de janeiro 
de 1859, em Boa Esperança, depois lmbiara, município de 
Rio Bonito. 

O bardo. fluminense não esquece o recanto que ilun:inou 
sua iníancia, riquíSsimo em sugestões. Temos, como exemplo, 
a surpreendente leveza destes versos: 

Recordo: um largo verde e uma igrejinha, 
um sino, um rio, um pontilhão e um carro 
de três juntas bovinas que ia e vinha 
rinchando alegre, carregando barro. 

Havia a escola, que era azul e tinha 
um mestre mau de assustador pigarro ... 
(Meu Deus! que é isto? que emoção a minha 
quando estas coisas tão singelas narro?) 

Em outra página evocativa, primor de sensibilidade e força 
onomatopaica, descreve, em "Val de Lírios", o espetáculo do 
"Divino", no dia dos Santos Reis. 

Em Rio Bonito, inicia os estudos. Ao longo da vida, enfrenta 
privações. Modesto caixeiro em casas comerciais na terra natal, 
em Santana de Japmôa, para· onde se transfere aos quinze anos, e 
em Porto das Caixas, mudou-se, em 1876, para o Rio de Janeiro, 
passando a servidor dos Correios. 

Aos vinte e dois anos, embebido nas paisagens da vida cam
pesina, no seu aroma, nas suas cores, sai-lhe da pena "Cromos" 
(Tipografia do Cruzeiro, Rio, 1881 ). Tão logo publicadas, fervi
lham aplausos a essas rimas, além de bucólicas, naturais e encan
tadoras. 

Ressalto os efeitos poéticos, o ritmo, a graça e a brandura des
tes versos: 

A minha musa, a minha pobre musa, 
de riso à boca e flores na cabeça, 
morena virgem, rústica e travessa, 
que um vestidinho dos mais simples usa. 

A noiva alegre de um rapaz de blusa, 
que talvez muita gente não conheça, 
de riso à boca e flores na cabeça 
vem visitar-nos, tímida e confusa. 

Não lhe aumenteis o rúbido embaraço, 
levando-a ao vosso lado e pelo braço 
com requintes fidalgos de condessa; 

Filha do campo, distinções recusa 
a minha musa, a minha pobre musa, 
de riso à boca e flores na cabeça. 

Jonathas Serrano, que nos legou o clássico Epitante de His
tória Universal", tão útil à formação de gerações brasileiras, no 
seu esquecido livro de crônicas "Contra a Corrente" (Tipografia 
das "Vozes de Petróp')lis", 1914). reporta-se ao soneto, louvando 
"a modéstia e'spantadora daquela Mussa" (pág. 76). 

Renato de Lacerda exalta em B.Lopes a expressão descrita dos 
costumes caseiros, as paisagens agrestes, os retratos familiares 
("Um poeta singular, B.Lopes"- Rio de Janeiro, 1949, pág.86). 

Mais tarde, resolve mudar a mão. Abandona o lirismo espontâ-
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''CROMOS'' 
Geraldo Bezerra de Menezes 

neo e introduz em sua poética algo postiço e artificioso, ao ena
morar-se dos fulgores da sociedade carioca no crepúsculo da cen
túria passada e alvorecer do século XX. Com novo estilo, poeta-vi
sionário, sonha incorporar-se à vivência da "bele époque". 

No reparo de Araripe Júnior, apaixona-se pelo luxo e acaba 
"trocando a cabana do ''Cromos" por castelos de duquesas 
ideais". 

Ao· que se vê, a integração àquela sociedade, refinada e ilusória, 
fica no plano imaginário. Pior - capricho do destino - transmu
da-se em triste aventura. 

Em1lio de Menezes, seu desafeto, desdenha-o em soneto 
malicioso, aberto com esta quadra: 

Empertigado malandrim pachola 
De polainas, monóculos e bombachas. 
Mandou pôr nas botinas meia sola 
E abondonou de vez Porto das Caixas. 

Na resposta, a vltima não se deixa mover por indulgência. 
Opta pelo revide ou ajuste de contas: 

Ésse que a forma lembra de uma pipa 
Das que vazam cachaça em vez de vinho, 
Esse monstro de palha e de toicinho 
De pouco cérebro e de muita tripa. 

Com Juliano Perneta, em 1890, lança o manifesto da Escola 
Simbolista, que em Cruz e Souza e Oscar Rosa outros corifeus. 

Prefacia "Anforas" (1900), escrito por um moço - Jonas da 
Silva. Com livro de versos de igual título- fique o registro- Agri
pÚJ.o Grieco daria, em 1910, o primeiro passo literário (Tipografia 
de G.Moraes e Cia. Rio de Janeiro). 

Completam a biblio~rrafia do autor de "Cromos": "Pizzacotos" 
(1886), "D. Carmen" (1894), "Brasões" (1895), "Sinhã Flor" 
(1899, ''Val de Lirios" (1900), "Helenos" (1901), "L{rios de Qua
torze Pétalas" (1901) e "Plumarias"(1905). Remeto o leitor às 
"Poesias Completas de B.Lopes" (ed. Zélio Valverde, Rio, 1945), 
precedida da apresentação de Andrade Muricy. 

Em 1905, encerra a atividade literária. Colhe-o a morte em 18 
de setembro de 1916. Foram "onze anos de melancólica sobrevi
vência na esterilidade e no delírio", conforme depoimento de 
Andrade Muricy ("Introdução" ao exemplar de Nossos Clássicos 
- "B.Lópes", Uvraria Agir Ed., Rio, 1962, pág. 7). 

Outro escritor que lhe celebra o nome é Melo Nóbrega em 
"Evocação de B.Lopes" (Uvraria S.José, Rio, 1959). 

Testemunho a ressonôncia e influência de sua produção poé-
tica os versos "Belopeanos" de Brasil dos Reis. . 

Entre as composições de vivo espiritualismo, que nos deixou o / 
autor de "Cromos", sobressai o soneto "Vas honorabilis", consa- } 
grado à "mater Der' . Dele , esta quadra : 

Virgem de olhos cerúleos de criança 
oh! minhas duas âmbulas sagradas . . 
Desde da glória as siderais escadas, 
Minha Nossa Senhora da Bonança. 

B.Lopes vincula-se à memória cultural do Esta do Rio de 
Janeiro. É patrono da cadeira n9 11 da Academia Fluminense de 
-Letras. 
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A missão da 
Universidade e a 

promoção humaná· 

Reitores, dirigentes de Fa
culdades, professores e univer
sitários, todos, a uma, deve
riam tomar consciência das pa
lavras de João Paulo 11, profe
ridas em sua viagem à América 
Central, há cinco anos ou, pre
cisamente, a 7 de março de 
1983. A mensagem é atual íssi
ma e folgo em divulgá-ta. 

Deteve-se, o Sumo Pontífi- · 
\,'e, na indispensável missão da 
Universidade no mundo con
temporâneo. 

Lembrou, inicialmente: foi 
na Europa que ~ Universidade 
nasceu no seio mesmo ;da 
Igreja .. Demais, deve-se-lhé a 

. criação no continente ametica
no. 

Por largo tempo, Igreja e 
Universidade viveram unidas. 
Conquanto não perdure a 
união, mesmo assim, frisa o 
Santo Padre, existe entre am

ções. Punha-se, é bom r 
darmo$, a serviço da DéliO& 
humana, dos seus direit 
suas I iberdades. 

Verdadeiramente, 
Universidade reflete a c 
de cada povo, enraizad• 
suas tradições e valore, 
lhe deve servir de est 
ao estudo apaixonante- · 
problemas humanos. 

Esse esforço enqu~~ 
em sua vocação human 
encontra o melhor ve(c · 
realização nos seus meioa-
cíficos: "ensino, investig ~ 
informação e diálogo". : <>::; 

Somente por um traSalhõ 
de profundidade, no espír-itQ 
da verdade e da justiça, conse
guiremos libertar o hornert;).4o 
"jogo cruel dos interesses e ~c:t. 
ideologias", segundo advériJR
cia textual do Santo Padre-. · 

bas "uma real conaturalidade': :sublinhe-se: a preie"'a 
por se consagrarem, cada uma universitária é imperiosa • a .. 
à sua maneira, "à busca da ver- bor comum pela justiça soêia /. 
dade, ao progresso do espírito, a fim de que se evitem - no 
·aos valores universais, à com- dizer do Pastor Supremo- ''ai 
preensão e ao desenvolvimento violências destruidoras das lu
do homem, à exploração dos tas revolucionárias". 
mistérios do Universo". Compreende-se que, ao 

Seu objetivo primeiro fora calizar a temática unive ., 
"cultivar as ciências sagradas e reiterasse Sua Santidade. o 
profanas" e servir à sociedade · maior interesse pelo "dil~ 
à base do aprimoramento cul- das cult!Jras e promoçlá:' 

· tural do homem e das gera- lectual do homem". ~ 



r----PROMESSA LITERÁRIA-
Juliana Bezerra de Menezes Pinto é filha de Már- ' 

cio José Pinto e Rosa Maria Bezerra de Menezes Pin
to. Apenas com dez anos, teve seus versinhos reuni
dos em tomo carinhosamente organizado pelos pais. 

A própria autora intitulou a coletânea: "Um ano 
de poesias". E exigiu do avô, Geraldo Bezerra de 
Menezes, um "prefácio", sendo atendida com esta 
carta: 

"Juliana, meu bem-querer: 
O pedido, tantas vezes reiterado, para que o vo

vô prefacie as poesias de sua primeira infância, 
deixa-me emocionado, seja por sentir, mais a fundo, 
o seu afeto, seja por apreciar suas primeiras mani
festações poéticas. Para melhor compreendê-las e 
julgá-las, retorno à sua idade. 

Os lindos versinhos se, de um lado, traduzem a 
simplicidade e a leveza de quem vive os seus dez 
anos, de outro, refletem a visão ou a magia infantil 
das coisas e dq mundo. Espargem, essas mimosas 
pétalas, sentimentos puros e róseos sonhos. Bem 
imenso que deve ser mantido e estimulado. 

Parabéns à poetisa que desabrocha em sua alma 
de criança. Deus a proteja e ilumine". 

"Letras Fluminenses" oferece aos leitores três 
produções de Juliana, boa prova de seus pendores 
poéticos: 

O passarinho 

Piu ... piu ... piu ... 
- Dizia o passarinho. 
Piu ... piu ... piu ... 
- Ele veio para mim. 
Piu ... piu ... piu ... 
- Ele falou assim: 
Piu ... piu ... piu ... 
Quer dizer: 
Te amo ... te amo ... te amo ... 
(Minha primeira poesia) 

Cem anos de abolição 

Nas senzalas, negros, 
nos feitores, ódio, 
nos senhores, orgulho. 
No palácio, há uma princesa 
que decide o fim 
dos escravocratas. 
Todo o dia o sonho 
dos escravos 
é a liberdade! 
Nos senhores, o chicote 
é a solução 
para o negro fujão. 
A princesa assina 
um papel, dizendo: 
- "Fim à escravidão!" 
Os negros vibram, 
vibram com o coração. 

Ecologia 

Você s~~e Q q~e_ ~-- ___ _ 
~cologia? 
E magia 
de plantas e animais. 
Bonito habitat 
que o homem 
conhece e ·desconhece. 
Que bom seria 
se todos amassem 
a Ecologia. 

o, 
~ -



José Bernardino Batista Pereira de Almeida 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Nestas notas, extrato vida e obra de 
uma figura histórica: José Bernardino Ba
tista Pereira de Almeida, filho de Manuel 
Batista Pereira e Ana Joaquina de Almei
da, nascido em 1783, aos 20 de maio, em 

- Campos dos Goitacazes, ou seja, em 
~ Campos de outrora, ainda integrada à 
., Província do Espírito Santo. 

Bacharelou-se "in utroque juris" pe
. la Universidade de Coimbra, o secular 
( entro de ensino que acolheu, especial
mente ao. longo do último quartel do sécu

. r-lo XIX l os primeiros decênios desta cen
- túria, ulna elite de jovens brasileiros que 

yiria a projetar-se na vida pública e cultu-
ral do País. 

Compartiu a vida universitária com 
os patrícios Bernardo Pereira de Vascon-

, celos, político aureolado que conciliou as 
\déias liberais com os anseios de organiza
ção nacional, e com Manuel Alves Bran
co, futuro Visconde de Caravelas, presi
dente do Conselho e, conseqüentemente, 
chefe do Gabinete de 22 de maio de 1847. 

José Bernardino foi Juiz de Fora nas 
vilas de Santo Antônio de Sá e de Magé, 
de 1815 a 1821. Magistrado às direitas, é 
desse tempo, mais precisamente de 18 de 
maio de 1820, o galardão do hábito de 

·C risto com que o distinguiu D. João VI. 
I 

J· Deixando a função judicante, 
~mbrenhoú-se na política, na qual teve ex

- t~nsa e vitoriosa trajetória. 
(' 

· Elegeu-se deputado às Cortes de Lis
boa pela Província do Espírito Santo, não 
chegando a empossar-se, já que optou pe
la permanência no Brasil, a fim de partici
par das lutas pela independência. 

Representou o Espírito Santo na 
Constituinte de 1823 e nas duas legislatu-
as seguintes, "em cujas atas - assinala 

Teixeira de
1

Melo, seu conterrâneo cam
pista- o vrmos com o nome de José Ber
nardino Batista Pereira (sem "Almeida" 
e sem "Sodré"), que lhe ajunta o "Ano 
Biográfico" (Efemt'!"ides Nacionais", Rio 
de Janeiro, 1881, t. I, pág. 319). 

No Gabinete de 15 de junho de 1828, 
geriu, inicialmente, a Pasta dos Negócios 
<!a Fazenda no exíguo espaço de 18 de ju

J..oho a 25 de setembro, quando assumiu 

Miguel Calmon de Pin e Almeida. De 
imediato, substituindo Teixeira de Gou
veia, foi elevado a Ministro da Justiça, 
posto em que permaneceu de 25 de setem
bro ao ano seguinte. 

Figura entre os estadistas que mais se 
destacaram na celebração do Tratado de 
27 de agosto de 1828, que assegurou inde
pendência ao Estado Oriental do 
Uruguai. ' 

Homem de costumes austeros, cioso 
de sua consciência, corrente a frase que os 
historiadores lhe atribuem, dita a peito / 
aberto, quando se furtou ao convite d_. Jt 
Pedro I, para o retorno, em 1830, ao Mi
nistério:- Confiança de Ministro é como 
honra de donzela, só se perde uma vez. 

Com o advento do Ato Adicional, de 
12 de agosto de 1834, presidiu a Assem
bléia Legislativa Fluminense nas duas pri
meiras legislaturas, importa em dizer, nas 
gestões ~os primeiros presidentes da Pro
víncia Rodrigues Torres (Visconde de lta
boraí) e Paulino José Soares de Souza 
(Visconde do Uruguai). 

Por último, o fazendeiro tomou o 
passo ao político. Entregue à lida rural em 
ltaboraí, ele, José Bernardino, foi o pri
meiro a empregar, na Província, máqui
nas a vapor para a fabricação do açúcar, 
informe que tem a chancela de Joaquim 
Manuel de Macedo no "Ano Biográfico 
Brasi,leiro" (Rio de Janeiro, 1876, li vol. 
pág. 44) e J. A. Teixeira de Melo (ob. cit. . 
t. I, pág. 320). 

Por dois dias, em 1847, hospedou D. 
Pedro 11 em sua fazenda. 

~ 
Em 1823, lançou os trabalhos de es

~ tréia "Reflexões histórico-políticas" e -
reparefnoJ tamanho do título - "Esboço 

I sobre bs obstáculos que se tem oposto à 
prosperidade da vila de Campos". Passa
dos trinta e um anos, escreveu sua obra de 
maior tomo, "Dissertação analítica sobre 
legislação e prática orfanológica". 
Situando-se em outra área, legou-nos, 
desta vez com epígrafe concisa, inerente 

· ao tema, "Prática Homeopática", em 
dois volumes, datados de 1856 e 1857. 

Terminou seus dias a 29 de janeiro de 
1861, na fazenda Boa Vista, freguesia de 
São Gonçalo, à época um pedaço de 
.Niterói. 
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O HOMEM CARRETEL 

"UNIDADE" reproduz, nes
ta edição, artigo de seu cola
borador Geraldo Bezerra de 
Menezes, publicado em fins de 

, 1966, ou seja, há mais de vinte 
anos, e que logrou a maior 
repercussão. Sua transcrição é 
feita tal qual foi publicado, 
sem quaisquer acréscimos o:u 
supressões. No final, a nota in
dicativa das revistas e jornais 
que divul~aram esta página 
ainda atualtssima}. 

Eis o escrito de Geraldo 
Bezerra de Menezes: 

"O leitor conhece o homem-
carretel? Conhece-o, na certa, e 

I·• de sobra. Em regra, é persona
lista, arrogante, cheio de velei
dades, todo prognóstico, onis-
ciente desbravador do futuro. 

Em máteria de Fé, apregoa
se católico e faz coro com os 
sem-Deus, colocando no pelou
rinho os que recorrem às fon
tes ou aludem à história religio
sa. O apelo aos Livros Sagrados 
não passa de "evangelismo ana
crônico". Nada de louvores e 
orações aos que nos precetle
ram com o sinal da Cruz. A 
Hierarquia não constitui o elo 
de união a Pedro e a Cristo, 
Redentor do Mundo, nem há 
falar na continuidade do magis
tério eclesiástico ou na suces
são do colégio apostólico. To
do o passado é o lugar comum• 

. do grupo - apenas relembra 
erros, intolerância, santos i
nexpressivos, Igreja comprome
tida e das condenações. Os que 
ousam mencioná-lo são ultra
passados, medíocres, surdos ao 
sinal dos tempos, surdos à luta, 
ou melhor, à conspiração de
moníaca, em prol de uma Igre
ja menos espiritual, menos 
sacramental, menos santa, em 
uma palavra, menos preocupa
da com o Regnum Dei. 

Obstinado, interrompe i qualquer raciocínio, qualquer 
. debate, com uma réferência 
I pomposa ao autal, ll moderni-
1 dade, às exigências do mundo 
1

1 

novo, à ordem nova, às forças 
sociais. Joga com palavras, 
olvida soluções, na "abertura 
para o futuro". 

do-a de intolerante para baixo, 
porque a voz do papa não co
incide com suas idéias e incli
nações. 

Apesar de tudo, faz questão 
de proclamar-se submisso à I
greja, mas logo esclarece que se 
curva apenas aos ensinamentos 
legítimos. Com esta pseudo
obediência, não perde os ares 
de decente, de superior, de ex
cepcional. O homem-carretel é 
assim mesmo: , não sai de sua 
linha, não muda, não se trava, 
não se desarma, não se corrige, 
não renuncia, não se humilha. 

. Se o fiel, cumprindo o seu 
dever, não dá tréguas ao vício, 
se combate o erro, a heresia, 
faz um pronunciamento, ainda 
que no plano dos princípios, 
contra a doutrina de materialis
m-o econômico, a advertência 
não tarda: - Alto lá, isto não é 
prudente, nem cristão. É obra 
negativista e polêmica. Não es
tamos numa época de hostili
dades e anátemas. O que cum
pre é ser a favor, e não contra. 
Destarte, o que se antepuser 
às leis de Deus, à Verdade, 
"ao legado espiritual de Cris
to", em suma, não merece 
condenação. O melhor, o mais 
cômodo, é cláÍhar '. contra a 

~- "lgf~ja, 0~óWWá' <f U,~p~,0 con~ 
tra tudo, menos contra o erro, 
a opressão religiosa, o ateísmo 
provocante. 

Insisto: a crítica, mesmo 
construtiva, 1 concepção mar
xista, únicamente por ser crí
tica, é tida, sem constrangi
mento, por uma doença, apeli
dada de "terror ao comunis
mo", e revela atitude (sobram 
os epítetos) "estreita", ''uni
lateral", "isolacionista", "rea
cionária", "política", "anti-de
mocrática", de "defesa de pri
vilégios", etc. O homem-car
retel pisa e repisa nestes cha
vões, mesmo sabendo que a 
Igreja continua, pelos reitera
dos ensinamentos pontifícios, 
a .condenar o comunismo ateu 
e sua inconfundível filosofia 
de vida. 

Pode a Igreja, sem fugir 
à sua missão apostólica, con
denar "as raízes materialistas 
do capitalismo" ou "o ateís
mo prático da civilização 
burguesa"; pode denunciar, em 
termos candentes, e nos diver
sos planos, a "onipotência eco
nômica", os desacertos e in
justiças do capitalismo, do sé-

Até os Pontífices, sim, até 
os Vigários de Cristo, são clas
sificados da linha tal ou qual, 
como se todos não assentassem 
sua atuação nas linhas mestras 
da Verdade, da Justiça, do 
Amor, da Liberdade, da Paz; 
como se todos ignorassem as 
notas características do Igreja: 
una santa cat<iica e apost<ii
ca; ·como se todos, na missão 
de evangelizar, de marcar .a pre-" 
sença do Filho de Deu~ no 

0

ID)lndo, não estivessem atentot 
às mudanças sociais, na defesa 

<de . um. Cristianismo " sempre o: 
imutável e sempre novo". • . 

dulo passado e do atual, co
mo o fez, por seus Pontífices, 
entre outros documentos, na 
Rerum Novarum, na Quadra
gésim o Anno, na Mater et 
Magistra, na Pacem in Teriis; 
pode "descer aos problemas 
~oncreijJ& e. positivos do nosso 
século", a ponto de realçar 
lOS contrastes entre as nações 
desenvolvidas e subdesenvolvi-

_,..,_ Choca-se, desce à crítica de-
. 'lbusada e implacável, taxan- .., 

das, deplorando nestas "o es
tado de indigência no qual se 
debatem milheos e milhões de 
seres humanos"; pode reclamar 
"o estabelecimento de maior 
cooperação internacional no 
campo econômico" (Gaudium 
et Spes); pode opor-se à guer

. ra, ao color_lialismo, ao ra
cismo; pode profligar as estru-
turas que se antepõem aos 
direitos do homem;· pode fixar 

· amplas diretivas através de sua 
doutrina social - nada, abso
lutamente nada, satisfaz ao ho
mem-carretel, sempre irredu
tível. 

O que lhe importa é. que a 
"Igreja fique acima das pai
xões"; reabilite-se; desprenda
se do passado, repudiando er
ros acumulados de outras eras, 
de estreito e fanático obscu
rantismo; vença preconceitos; 
desfaça "alianças comprome
tedoras"; seja oportunista, 
transigente, liberal; esqueça a 
promessa de Cristo e se trans
mude no rochedo submerso, 
despojando-se do patrimônio 
sagrado que o Filho único lhe 
confiou. Para dizer tudo, não 
condene o materialismo, com
preenda-o, faça-lhe concessões, 

Jv. incline-se para o seu lado, 
ap(;is suas teses. Eis a estranha, 
a escandalosa receita, "para 
que não se aprofunde o abis
mo entre a Igreja e o mundo 
modemo" ... 

A hora é de transigências 
e concessões. Que a Esposa 
do Verbo - ressôa o apêlo -
não dê ouvidos aos "catado
res de heresias". Não aprofun
de divergências. "concilie" -

Geraldo Bezerra de Menezes 

a exortação é sintomática -
aceitando, sem prevenções, a 
doutrina marxista. Abandone, 
decididamente, ·o sobrenatural, 
repudie os Sacramentos; re
jeite verdades eternas; altere 
a concepção crisfá da vida 
e do mundo; consinta, afinal 
- suprema blasfêmtia - na eli
minação de Deus. Este, nem 
mais, nem menos, o espírito 
conciliador, se quise~m, a li
nha do homem-carretel. 

Tranquilizem-se os católi
cos, pois não se pretende fe
char ou extinguir a Igreja. 
Esta deixaria, unicámente, de 
traduzir a imagem do Povo de 
Deus, de ser a instituição re
ligiosa destinada a prolongar a 
obra redentora de Cristo, de 
ter por missão própria "trans
mitir palavras de vida, comu
nicar vida divina à huma
nidade", segundo as expressões 
de Roger Haubert (Introdução 
Geral - Nova História da 
Igreja - 1966, pág. 8). O que 
se pretende é arrancá-la de suas 
origens divinas; é abolir o seu 
plano espiritual de conver
são e salvação das almas; 
é circunscrevê-la a uma dimen
são social, sem "perspectivas 
sobrenaturais", voltada, por 
inteiro, para o desenvolvimento 
material, para as realidades ter
restres. 

Uma coisa é certa: da Igre
ja, Igreja, nada restaria. 

Aí está, sem disfarces, a 
que extremo haveria de chegar 
o linhático, grosseiro símbolo 
da profanação, da insensatez, 
da impostura, do entreguismo. 
Urge q_ue al~ém, sem o 
temor do jargão de retrógra-

. ., 

do ou reacionário,. lhe aponte 
os erros, a posição radical
mente falsa, desnorteante, sub
versiva. 

Afinal de contas, pode-se e 
deve-se lutar, e lutar, cons
cientemente, corajosamente, 
por uma ordem social mais 
humana e mais cristã, na de
fesa, que se impõe, dos "opri
midos pela miséria e pelas 

. injustiças sociais", sem 
que haja mister arrasar a lgre
já, o corpo de Cristo e templo 
do Espírito Santo, ou . trair 
sua mensagem. 

Não é sob os escombros 
da liberdade, num clima tota
litário e ateu, não é ''mergu
lhado em trevas", que se pode 
pugnar, em nome da Justiça e 
do AmQr, cootra o egoís
mo, a exploração degradante, 
a miséria, o aniquilamento da 
pessoa humana. 

NOTA DA REDAÇÃO: Es'- artigo 
foi pu bl ice do 1181 sagu intn .., li
tas: "ESTUDOS" - Rwiltll Cu(). 
I ice dll fil01ofie e Cultu111 - Porto 
Alegre, RS, outubro-dezembro dll 
1967; "VERBUM" - reviste dll 
PUC do Rio dll Jimeiro, junho dll 
1967; "NOVA ERA", fwentiro
merço dll 1967. E nQJ ~!!f!intlll 
jornais: "Gezete c~-lefli • .l.lill: 
dll Fora, MG, 20-12-1966; "O Sio 
Gonçalo", S.Gonçalo, RJ, . 27-12 
1966; "Di6rio dll Not(cies", Ri
beirão Preto, SP, 3-1-1967; "A 
Gazeta", Vitbrill, ES, 5-1-1967; 
"Di6rio dll Notlci•"· Rio de Ja
neiro, RJ, 6-1-1967; "O Lutador" 
, Ment-...mirim, MG, 12-2-1967; 
"Di6rio Fluminense", Ni'-r6i-RJ, 
31-12-1967; "O Arquidiocesano", 
Mariana, MG, 6-6-1971; "A Cruz", 
Rio dll ,..neiro, RJ, de 2 (I I e 9 
(li) dll meio de 1971. 

c 
:3 -. 
P
çV 

~ 
(l> 

-
z 
,.... ' -r 
~ 
í 

~ -' 
p 
'-""' 

~r 
~ 

.§ 

~ 
~ 



\)0 

90 

<J 
~ 

...... 

i 
' " -' 

\() 

l
<U 

J_. 

·-
< 

"" q) 
-6 
~ 

-\5 . ,.,.., 

~ 
~ 

"UNIDADE" reproduz o 
discurso pronunciado pelo en· 
tão jovem acadêmico Geraldo 
Bezerra de Menezes da recep· 
ção à Monsenhor João de 
Barros Uchôa, em abril de 
1945, na recém criada Aca· 
demia Niteroiense de Letras, 
instituição vitoriosa, com no· 
tável acervo de realizações e 
que ainda hoje desenvolve in· 
tensa atividade cultural. No 
ano imediato, o autor da alo· 
cução, :nembro fundador da 
Acadeff f! , era eleito seu pre· 
sidente, e, a seguir, reeleito 
para novo mandato. 

Eis, na íntegra, a oração 
de Geraldo Bezerra de Mene· 
zes: 

Para as boas vindas ao 
novo confrade, sacerdote de 
Cristo, a escolha recaiu num 
Acadêmico católico, modes· 
to pregoeiro da Boa Nova. 
Prosperou o exemplo da Ca· 
sa de Machado de Assis que, 
na recepção a Dom Silvério 
Gomes Pimenta, recorrera ao 
aguerrido Carlos de Laet, lu· 
minar do apostolado leigo no 
Brasil. 

Passado próprio não o pos· 
sui a Academia Niteroiense de 
Letras, ·mas tem raízes histó· 
ricas, como depositária e in· 
térpre~ das tradições culturais 
de Niteiõi, em particular, e, 
por via extensiva do torrão 
fluminense. Tal seu escopo, 
sua nota distintiva, sua repre· 
sentatividade. Consequente· 
mente, seu inarredável com
promisso. Conquanto à visão e 
sensibilidade de seus fundado· 
res não escapassem a resso· 
nância e implicações da cu!· 
tura, além do regional, nos 
planos nacional e universal. 
Obviamente, sem evasões in· 
cabt"rleis. 

Na competente gestão de 
To/edo Piza, o nosso grêmio 
vem mantendo vida intensa e 
fulgurante 

Vulto proeminente do clero 
brasileiro, inconfundível tribu·' 
no e pensador, que ergueu, 
em campanha luminosa, a cons· 
ciência católica do país - aí 
está Júlio Maria, patrono da 
cátedra reservada ao novo 
imortal. 

Sua obra distingue-se pelo 
domínio do assunto, pela se
gurança e clarividência com 
que sublinha, no espírito do 
leitor e do ouvinte, a idéia 
central de seus escritos e ora· 
ções. 

·Leiam-se as doze prédicas 
sobre A SEGUNDA VINDA 
DE JESUS CRISTO, livro es· 
quecido, em que debuxa o qua· 
dro gigant[Jsco do Juízo Final, 
e ver-se-á -que o pensamento 
do autor se espelha, sem re· 
petições inúteis, em todas as 
páginas. E que originalidade, 
que arrojo de idéias! De igual 
teor, as memoráveis páginas 
dedicadas à História da /gre· 

MONSENHOR JOÃO DE BARROS UCHÔA Geraldo Bezerra de Menezes 

ja no 
LIVRO 

Brasil, inseridas no 
DO CENTENÁRIO. 

Pesastes bem, Monsenhor 
Uchôa, a responsabilidade que 
vos trouxe a eleição para a 
Academia, maxime porque 
ides ocupar a cadeira patroci· 
nada por um bacharel e chefe 
de família que, ao enviuvar, 
se fêz sacerdote, advogado da 
Igreja e apologista de fé. 

Já_ vos impusestes aos flu
minenses. De tal sor te, não 
carectets apresentado. Inda 
assim, não fujo ao encargo de 
repassar vossa vida e vossos 
escritos. Aposto/ares ambos. ; 

Em IDEAIS DO APOSTO
LADO; no ensaio vocativo de 
Dom Luiz de Brito, o novo 
imortal confessa enfaticamen· 
te: "Eu mesmo lhe devo a 
minha ordenação ao sacerdó· 
cio, tendo ingressado no Semi· 
nário de O/inda, onde recebi 
a Tonsura em 1909 até o 
Presbiterado em 1919. E a 
ele, depois de Deus, devo a 
honra e a glória de ser Padre, 
sacerdote e embaixador de 
Deus" (pág. 94). 

Em sua formação, o novo 
confrade enfrentou dificulda· 
des econômicas. Contou com 
o apoio benfazejo do Coro· 
nel Antonio de Albuquerque 
Uchôa, seu tio~ e de João 
Alves, pai amantíssimo de 
Dom José Pereira Alves. O nos· 
so respeitável Prelado contri
buiu, igualmente, para que 
o recipiendário realizasse o 
sonho sacerdotal. DemaJs, foi 
quem pregou na primeira Mis
sa de Monsenhor João de 
Barros Uchôa, celebrada em 
8 de dezembro de 1913, na 
Matriz de N. Sra. das Dores, 
em Timbaúba. 

Completado o curso, é no· 
meado coadjutor em sua ter· 
ra natal, onde ergue o Café· 
gio S. Luís para filhos de 
operários e funda "O I mpar· 
cial". ~ 

Em seguida, assume a di· 
reção do Colégio Arquidio· 
cesano de O/inda, substituin· 
do Monsenhor Fabrício de 
Araújo. O Arcebispo Dom 
Sebastião Leme da Silveira 
Cintra eleva-o a COnego Cate
drático do Cabido Metropoli
tano de O/inda. A esse tempo, 
já dirigia o Ginliip do Reei· 
fe, famoso .educandário. 

Com razão plausível, ufa· 
na-se Monsenhor Uchôa, lídi· 
mo nordestino, de perten,cer 
ao Instituto Histórico e Geo· 
gráfico de Pernambuco. 

Pelos anos de 1921, ruma 
a S. Paulo, a fim de dirigir a 
organização social da Fábrica 
"Maria Zélia" e suscita, na 
qualidade de Capelão, o apa· 
recimento de diversas enti
dades religioSas. 

Nomeado pelo Arcebispo 
de São Paulo, Dom Duarte 
Leopoldo da Silva, assistente 
eclesiástico do C/rculo Ope· 
r~rio Metropolitano, assegu· 

ra-lhe sede própria e man· 
tém o jornal "O Operário". 

É elevado, em 1927, a 
Cura da Catedral de Santos, 
Por sua inspiração, surgem a 
União dos Moços Católicos e 
a Cruzada Eucarística. lntensi· 
fica a atividade na imprensa, 
com a fundação de "O Santis· 
ta", hebdomadário, e a dire· 
ção da "Folha da Tarde", 
diário . 

Em 1930, recebe-o a capi· 
tal fluminense. É lodo desig· 
nado para a Confraria N. Sra. 
da Conceição. 

Um ano depois, instala-se 
em Campos, na condição de 
Vigário Geral e Cura da Cate· 
dral. Por sua dedicação e es· 
forças foram criadas inúme· 
ras associações e erguida a no· 
va Catedral, obra de porte 
que a muitos parecia inexe
quível. 

Fêz jus aos títulos de Mon· 
senhor Camareiro e Prelado 
Doméstico de Sua Santidade: 
o Papa Pio XI. O último, 
quando inaugurada a Cate· 
dral. 

Retoma, em 1938, a Nite· 
rói como Pró· Vigário Geral 
da Diocese, posto em que 
permaneceu até 1942, ano de 
sua ascenção a Vigário Geral. 
Na sucessão de encargos, diri· 
ge a Ação Católica, a Obra das 
VocaÇões Sacerdotais, a Fede· 
ração das Congregações Maria· 
nas, a Federação das Pias 
Uniões, o Conselho Central 
dos Vicentinos, o Círculo Ope· 
rário e o Instituto Jackson de 
Figueiredo. 

Só um espírito comunicati· 
vo, pugnaz e apostólico pode· 
ria desincumbir-se de tais e tan· 
tas missões. Como presidente, 
dou testemunho, de quatro 
anos, do zelo e eficácia com 
que assiste, espiritualmente, a 
Federaçãodas Congregações 
Marianas. 

Monsenhor Uchôa, é, pois, 
uma força viva da Diocese, 
sincero colaborador de Dom 
José Pereira Alves, alma bonís· 
sirria, Bispo piedoso e culto, 
merecidamente enaltecido por 
Dom Sebastião Leme como 
"uma das figuras principais 
da Igreja em terras do Brasil" . 

Por este sumaríssimo escor· 
ço, apresentei-vos uma vida de 
porfiado e fecundo labor. 

Seus principais escritos, dis· 
cursos e conferências, de seis 
lustros de sacerdócio, reuniu-os 
Monsenhor Uchôa em Ideais 
do Apostolado, expressão de 
sua vida. São páginas de con· 
vicção arraigada, redigidas por 
quem, a exemplo de Ruy, 
e mais que Ruy, está persua· 
dido de que "O supremo 
elemento moral de nossa civi· 

lização é o catolicismo. Se 
fosse possível eliminá-lo, pou
co mais restaria nas nossas . 
veias, que um misto confuso 
de instin tos e paixões ingo
vernáveis " (Rui Barbosa - "A 
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Protonatário Apostólico e Vigário Geral 
de Niterói 

Legação do Vaticano", in "A A rigor, as páginas de 
Imprensa", Rio de Janeiro, 14 Monsenhor Uch~a, todas in-
de novembro de 1898). variavelmente, refletem-lhe a 

Lelis Vieira condensou 0 personalidade. Vale dizer, seu 
mérito do volume neste pro· espírito e sua têmpera. Redi· 
nunciamento, que reproduzo gindo ou orando, é sempre o 
linha por linha : mesmo. Na fluência, na afa· 

"Estamos diante de um fi· bilidade, no ardor. E assim 
vro que bem se pode chamar na clareza, na ilustração, no 
de obra santificante. talento. 

IDEAIS · DO APOSTOLA· Em suma, o contexto de 
DO está lançado sob o suave sua obra, a traduzir-lhe a vaca· 
ambiente da fé cristâ, na ad· ção, está impregnada de 
mirável transfusão do civismo "Ideais do apostolado". Bom 
e da crença religiosa. exemplo, louvado Deus. 

"O seu· ·autor modelou-O Intensificai, Monsenhor 
nas doces transparências de Uchôa, vossa pregaÇão. Levai 
um estilo ático em meio às a todos os recantos, nestes 
vibrações de uma alma linda· dias de justificadas apreen· 
mente engalanada de virtudes. sões, a mensagem de Cristo. 

"A nosso ver, estas pági· Mensagem de concórdia e salva· 
nas nunca deveriam emudecer ção. é de esperar que os brasi· 
no arquivo de quem as e/aba· feiras fiéis aos nossos valores 
rou com o carinho estético fundamentais, não ratifiquem, 
de uma fina sensibilidade espi· com o testemunho de sua 
ritual." pátria, o juizo de "'Garcia Mo· 

Outro livro de Monsenhor 
Uchôa: REMINISCÊNCIAS DE 
UM CARDINALATO, tributo 
a seu "maior amigo e prote
tor", Dom Sebastião Leme da 
Silveira Cintra. O insigne Car· 
dea/ teve no autor - revela-nos 
o professor Barreto Campello 
no prefácio - "o companhei
ro fiel e dedicado das asuas 
vigílias, trabalhos, canseiras e · 
preocupações". O biógrafo re· 
gistra, com reflexões precio· 
sas, a viagem de sua Eminên· 
cia a Roma, assim que eleito 

~ cardeal e a repercussão de sua 
presença em di versos Congres
sos "Eucarísticos Nacionais." 

Do recipiendário, há, no 
prelo, outra produção - NA 
SEARA DO MESTRE, com 
embasamento na continuiúade 
de sua pregação religiosa. "Es· 
te novo livro - sentencia D. 
José Pereira Alves no exór· 
dia - é o livro do pregador 
apostólico, destemeroso e 
cheio de entusiasmo que sem· 
pre foi, desde a mocidade, 
o Monsenhor Barros Uchôa. 
Conclui o prefaciador emérito: 
"Ler o autor é ouv/lo, no 
arrebatamen"to de sua pala· 
vra, na firmeza de suas con· 
vicções, na sinceridade com 
que sabe aposto/ar os direitos 
de Deus, a missão divina da 
Igreja e o bem maior das ai· 
mas." 

rena, segundo o qual, na Amé
rica do Sul, "o supremo de· 
ver de um político é o ódio 
ao adversário" Política, a 
sedimentada no bem comum, 
não se faz com intrigas, agres
sões e injúrias. Muito menos, 
à custa da consciência ou 
dignidade pessoal. 

Que a justiça de Deus, fon· 
te · inspiradora da paz, inspi· 
re os políticos, os governantes, 
os responsáveis pelos destinos 
da humanidade. Banida a jus· 
tiça divina dessas esferas, tudo 
se reduzirá à corrida oportu· 
nista, à desordem generaliza~ 
da, à intranquilidade universal. 

Mosenhor João de Barros 
Uchôa: os vossos confrades e 
velhos admiradores, conscien· 
temente, vos elegeram. Sacer
dotes à vista, eles que há mui
to aplaudiam vossos escritos, 
respeitaram vosso munus. Se 
quiserdes, vosso status sacerdo-
1tal. Todos compreendem, co· 
mo Júlio Maria, o vosso pa· 
trono, que "o sacerdócio é a 
maior das investiduras que 
Deus pode dar a um homem; 
é a que, reproduzindo na 
fraqueza humana a onipo· 
tência divina, perpetua na ter· 
ra os prodt'gios da redenção." 

Ao cabo, e sob o impulso 
de meu idealismo, digo-vos 
como o poeta : 

" Entrai: aqui há mundos 
luminosos. " 



FREI GUIDO 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

A o estimado e eminente amigo Frei Guido Scottine, OFM, a todos os títulos, 
benemérito Vigário da Porciúncula de Sant'Ana, o Tributo de um dos inume

ráveis admiradores de suas virtudes e exemplar atuações pastoral. 
Comprovam-na a firmeza doutrinária de suas pregações -· ouvi centenas - a 

traduzirem o zelo do pastor em sua integral submissão às eternas lições da Boa 
Nova. Insisto em aplaudi-lo pela preservação, sem reservas da Mensag~m divina, 
sempre autenticamente interpretada pela Mater Ecclesia. 

No Plano exegético, não há lugar para sofisticações ou desvios inconcebíveis. 
Registro , por igual, sincero louvor a seu espírito genuinamente franciscano. Deus o 
quer. Deus seja louvado! 

04/05/98 



HOMENAGEM AO 
MINISTRO GERALDO 

BEZERRA DE MENEZES 
(;~~IV~ ,~/f'!n, .... ~ 9? 

I ntegraçio ao Poder 
Judiciário 

WERNER EWALD ECKSTEIN 
Presidente da AsiOCiação dOI 

Servidores da Justiça do 
Trabalho da Prlméira Região 

A reforma fundamental ope
rada na Justiça do Trabalho, 
no governo Eurico Gaspar DU
tra, que sempre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judiciário, 
por força do Decreto-lei 9797, 
de 09 de setembro de 1946, 
providência em que teve par
te primordial o Ministro Geral
do Bezerra de Menezes. 

O Ministro Júlio Barata, ex
presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho e ex-titular 
da Pasta do Trabalho, em 
novembro de 1954, relembrou 
aos seus pares, ·naquela Corte 
Trabalhista, o nome daquele 
Ministro como "o verdadeiro 
autor e construtor do De
creto-lei 9797, que estruturou 
a Justiça do Trabalho, inte
grando-a ao Poder Judiciário. 
Nenhum Juiz do Trabalho es
quecerá esse serviço inestimá
vel". Tanto assim que, certa 

' feita, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
em curso promovido pela Aca
demia Nacional de Direito do 
Trabalho, disse o douto Juiz 
Vianna Qementino: "Que se 
dizer mais de Geraldo Bezer
ra de Menezes? Para mim, ele 
é a própria encarnação da 
Justiça do Trabalho". No mes
mo tom, manifestaram-se, em 2 
de outubro de 1986, dois 
preclaros Ministros do Tribunal 
Superior do Trabalho: o saudo
;o Coqueijo Costa, então seu 
lresidente, e Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, que 
lignificou o Tribunal Regional 
la Primeira Região. Do primei
o, estas palavras: "o eminen
e Ministro Geraldo Montedo
tio Bezerra de Menezes, que é 
, nosso fundador, graças a 
>eus, pode comparecer e dar 
~stemunho da história viva de 

~-----------!!!!!ll!!!l~ossa Instituição" nas come
lorações dos quarenta anos 
a Justiça do Trabalho. O se

gundo aplaudiu "o carinho 
no convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes, que mer
cê da cultura e afinada refle
xão, conduziu os primeiros 
passos desta justiça especiali
zada com a mão sempre fir
me do Jurista." 

Pelo referido diploma legal , 
que se antecipou às diretri
zes da Constituição de 1946, 
foram extintos os antigos Con
selho Nacional e Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
Superior qo Trabalho e Regio-

nais do Trabalho, instituiu-ie 
a autêntica magistratura traba
lhista, com a carreira respec
tiva, partindo do ingresso por 
concurso de títulos e provas 
do Juiz do Trabalho e seu 
acesso ao Tribunal Regional, 
pelos critérios de antiguida-
de e merecimento. -

Em verdade, aquele diplo
ma, de tamanha repercusslo 
histórica e social, inaugurou 
fase nova e definitiva da Jus
tiça do Trabalho, encerrando 
o que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua autori
dade, assinalou- o Ministro 
Mozart Victor Russomano, ex
presidente do TST, "a trans
formação substancial da Justi
ça do Trabalho, que se opera
ria através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem v~ .. 
cilações, "a significação histó~ 
rica daquele diploma" e a sua 
antecipação ao texto básico de 
1946, criando a magistratura 
do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal Su
perior do Trabalho em 03 de 
setembro de 1946, sob a pre
sidência do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. O Tri
bunal e a Academia Nacional 
de Direito do Trabalho or
ganizaram, em Brasüia o Semi
nário comemorativo da efemé
ride. Para proferir a palestra 
de abertura, o presidente do 
Tribunal Superior do Traba
lho, Ministro Coqueijo Costa, 
convidou o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, organiza
dor e primeiro presidente do 
Tribunal. 

O Tribunal Regional do Tra
balho da 1 ~ Região, hoje 
tendo como presidente o emi
nente Juiz José Teófilo Vian
na Clementino, foi instala-
do em outubro de 1946, em J.()c;· ""' solenidade presidida pelot __ ,... ______ .,... __ 

Ministro Geraldo Bez de 
Menezes, sendo seu primeiro 
presidente o Dr. Joaquim Má
ximo de Carvalho Júnior e vi
ce-presidente o Dr. Délio Bar
reto de Albuquerque Mara
nhão, integrando-o, ainda, os 
Juizes Aldilio Tostes Malta. 
Celso Lanna e Oscar Penna. 
Fontanelle, além dos Srs. 
'Aldemar Beltl'Uo e Antônio 
de Paiva Fernandes, respectiva
mente representantes de em
pregados e empregadores. Se
cretariou a sessão o Dr. Alci
des Ferreira colega ilustre, 
exemplo de dignidade e hon
radez , que. enaltec~u ~ _nossa 
classe.· · · · 
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~AGINA 6 -UNIDADE 

MIGUEL REALE , 
JURISTA-FILOSOFO 

GERALDO BEZERRA DE Da Academia Brasileira de 
MENEZES Filósofos Católicos. 

Notável a presença de Mi
guel Reale na cultura brasi
leira. 

No mal!istério suoerior. a 
que foi alçado por memorá
vel concurso, o seu nome 
rebrilha na Faculdade de Di
reito de São Paulo. Assim 
como enalteceu, em duas ges
tões, a Reitoria da Universi
dade daquele Estado. Tem 
sido um mestre a orientar 
e esclarecer gerações. 

Conheci-o, pessoalmente , 
quando chamado a compor a 
banca examinadora para o con
curso à cátedra de Direito do 
Trabalho da famosa Faculdade 
do Largo de São Francisco, 
onde voltei, convocado para 
novos prélios universitários. 
Dois dos concursos, em que 
figurei nas comissões julgado
ras, ainda me lembra, foram 
por ele presididos, e tiveram 
sua inexcedível participação. 
Doutrinador consumado, deu 
ao coo.clave contribuição à 
altura do seu renome e tradi
çã'o das Arcadas. 

A comprovar-lhe os méri
tos, acodem-se, em seu rol 
bibliográfico, Teoria Tridimen
sional do Direito, vertida para 
o espanhol: Teoria do Direi
to e do Estado, em terceira 
edição, e a clássica Filosofia 
do Direito, sua obra-prima, em 
sétima edição, traduzida para 
o italiano, e Ainda Horizontes 
do Direito e da História, vo
')ume dedicado aos temas atuais 
da ciência do Direito e ao 
humanismo, bem assim aos 
aspectoS de nossa experiência 
filosófica e jurídica. Que livro 
este! Em suas páginas, com sen
tido universalista e a profun
didade do ·mestre, o autor 
sonda as grandes concepções 
lógico-sistemáticas. 

Com a teoria . tridimensio
nal, sintetizada na fónnula -
fato, valor e nonna, pôs em 
evidência seu espírito criador. 
Abriu horizontes à ciência 
,jurídica, conquistando posi
ção singular no plano doutri-
1nário. Além-fronteiras, Legaz Y 
1Lacambra, Ricasens Siches e 
Lopes Blanco publicaram en
~áios voltados à obra e à teoria 
de Miguel Reale. 

Em · sua construção, de
ram-se as mãos o filósofo, o 
sociólogo e o jurista. E tudo 
sem quebra de unidade da vida 
jurídica. 

Expõe essas idéias primeiro 
e, especificamente, em Teona 
~ridimensional do Direito, a
pós em sua Fil6sofia do Direi
to, na qual as várias correntes. 
doutrinárias são detidamente 
revistas e confrontadas. 

Sua obra oferece-nos vi
>ão inteiriça do Direito, sob os 
prismas doutrinário, histórico e 
filosófico . Porém, nllo se perde 
:m exterioridades ou nas "ar
f aduras técnico-fonnais". Su
~era essa visão limitada. Recor
·e ao conteúdo axiológico ou à 
~erarquia valorativa. Conse-

qüentemente, à "constante éti
ca do Direito". Os valores, 
integrados com proeminência 
ao fático-nonnativo, nutrem 
sua construção. Dão-lhe o 
toque básico, a nota distin
tiva. Nesse quadro, o Di
reito fica a salvo das inves
tidas ideológicas político--sociais 
que o ameaçam, com o fim de 
reduzi-lo a mera projeção do 
Estado, ou a instrumento anti
democrático. 

A salvaguarda do Direi
to em tais tennos traz im
plícita a defesa da própria 
liberdade. Penetrante sua frase: 
"A democracia modema é 
sobretudo defensiva". Signifi
ca, diz ele, "proteção do 
indivíduo perante as exigências 
de uma ordem cada vez mais 
coletiva"(in Horizontes ... , pág 
25). Em última análise, sugere, 
nesta época de Absorções e 
autoritarismo, senão de onipo
tência estatal, a luta pela 
"autonomia da personalidade". 

De outro lado, não de
vemos esquecer sua condi
ção de advogado e juris
consulto, de Secretário de 
Justiça do Estado de São 

Das Academias Brasileiras de 
Citmcias Sociais e de 

Paulo e presidente, que foi, da 
Comissão Revisora e Redatora 
do Código Civil Brasileiro. 

-x>or igual marcante e incan-
sável seu labor no campo 
fllosófico. Com agudeza, tem 
penetrado na evolução do pen
samento nacional e universal. 
Destaco três dos seus títulos 
- A Doutrina de Kant no 
Qrasil, Pluralismo e Liberdade 
e O Homem e os seus Horizon
tes. E tenho presente os nu
merosos ensaios que estampou 
na "Revista Brasileira de Filo
sofia", de que é fundador e 
diretor. 

A Universidade Federal de 
Brast1ia promoveu, não faz 
muito, sucessivas Semanas de 
Estudos voltadas às figuras 
respeitáveis de nossa intelectua
lidade. O empreendimento, ver
dade seja, não importou no 
olvido da produção de sumi
dades estrangeiras, igualmen
te ressaltadas através de outras 
iniciativas. 

Aquele foro nacional dete
ve-se, inicialmente, nos tra
balhos de Gilberto Freire. A 
seguir, colocaram em pauta as 

I 

Ciências Pol(ticas e Morais. 

idéias político-sociais de Afon
so Arinos de Melo Franco. Na 
oportunidade, pronunciei-me 
sobre esse memorável encon
tro na capital brasileira. 

Por último _o professor 
Miguel Reale teve suas obras 
de batidas sob estas epígrafes 
sugestivas: o filósofo , o fi
lósofo do Direito e o teórico 
político. No encerramento, o 
próprio homenageado ofereceu 
depoimento acerca de sua 
experiência cultural. 

Nesta fase de sua vida, vol
ta o pensamento para o plu
ralismo. Se quiserem, para o 
tema universitário de maior 
ressonância, além de atualís
simo: a interdisciplinaridade. 
Ao participar, por último, de 
banca examinadora para a 
cátedra de Direito do Tra
balho da Faculdade de Direito 
de São Paulo, estive em visita 
ao campus universitário. Ai 
deparei com a sentença do an
tigo Reitor: "No universo da 
cultura, o centro está em 
toda a parte". Tal a síntese da 
interdisciplinaridade, ou seja, 
do pluralismo cultural. 

Folgara de fixar os mar
cos da vida e atuação do ca
tegorizado professor, jurista e 
f116sofo e de examinar-lhe os 
escritos inclusive Poemas do 
Amor e do Tempo (1965) e 
Poemas da Noite (1980), em 
que conde~sa o labor poéti
co, por igual, de comentar 
as páginas históricas e auto
biográficas, in tituladas 1\-iemó
rias, em dois tomos. 

Acentuo que nos livros 
Horizontes do Direito e da 
História e O Homem e seus 
Horizontes focaliza os proble
mas humanos e da existência, 
não só à luz da Filosofia, mas 
do "processo social e histó
rico da convivência humana". 
Razão houve para Gilberto 
Freire defini-lo um generalista. ,, 
E mais: "um humanista no me
lhor sentido da palavra". 

Em sessão plenária de 3 de 
dezembro de 1980, o Conse
lho Federal de Cultura, a exem
plo da Academia Brasileira de 
Letras,e exaltou o mestre bra
sileiro pelo transcurso dos seus 
setenta anos, quando Afon · 
so Arinos aludiu ao "signi
ficado pennanente da heran
ça que Miguel Reale deixara 
na cultura brasileira". 

Para concluir, importa lem
brar que, em sua coluna do 
"Jornal do Brasil", no arti
go "Modernismo Filosófico", 
Tristão de Ataíde, após repor
tar-se à "míngua de açudes 
filosóficos em nossa Pátria", 
não hesitou em julgar a con
tribuição de Miguel Reale "a 
mais importante do movimen
to filosófico contemoorâneo." 



PAGINA 4- UNIDADE 

MONSENHOR JOÃO DE BARROS UCHÔA_ Geraldo Bezerra de Menezes 

"UNIDADE" reproduz o 
discurso pronunciado pelo en
tão jovem acadêmico Geraldo 
Bezerra de Menezes da recep
ção à Monsenhor João de 
Barros Uchôa, em abril de 
1945, na recém criada Aca
demia Niteroiense de Letras, 
instituição vitoriosa, com no
tável acervo de realizações e 
que ainda hoje desenvolve in
tensa a ;~fvidade cultural. No 
ano imediato, o autor da alo
cução, membro fundador da 
Acaderr oi!, era eleito seu pre
sidente, e, a seguir, reeleito 
para novo mandato, 

ja no 
LIVRO 

ra-lhe sede própria e man-Brasil, inseridas no 
DO CENTENÁRIO. . tém o jornal "O Operário". 

Pesastes bem, Monsenhor É elevado, em 1927, a 
Uchôa, a responsabilidade que Cura da Catedral de Santos, 
vos trouxe a eleição para a Por sua inspiração, surgem a 
Academia, maxime porque União dos Moços Católicos e 
ides ocupar a cadeira patroci- a Cruzada Eucarfstica. lntensi-
nada por um bacharel e chefe fica a atividade na imprensa, 
de família que, ao enviuvar, com a fundação de "O Santis-
se fêz sacerdote, advogado da ta", hebdomadário, e a dire-
lgreja e apologista de fé. ção da "Folha da Tarde", 

Já_ vos impusestes aos flu- diário. 
minenses. De tal sorte, não Em 1930, recebe-o a capi-
careclels apresentado. Inda tal fluminense. É lodo desig-
assim, não fujo ao encargÕ de nado para a Confraria N. Sra. 
repassar vossa vida e vossos da Conceição. 
escritos. Aposto/ares ambos. . Um ano depois, instala-se Protonatário Apostólico e Vigário Geral 

') 

Eis, na íntegra, a oração 
de Geraldo Bezerra de Mene
zes: 

Em IDEAIS DO APOSTO-~ em Campos, na condição de de Niterói 
LADO~ no ensaio vocativo de Vigário Geral e Cura da Cate- Legação do Vaticano", in "A A rigor, as páginas de 
Dom Luiz de Brito, o novo dral. Por sua dedicação e es- Imprensa", Rio de Janeiro, 14 Monsenhor Uchaa, todas in-
imortal confessa enfaticamen- forças foram criadas inúme- de novembro de 1 B98). variavelmente, refletem-lhe a 

Para as · boas vindas ao te: "Eu mesmo lhe devo a ras associações e erguida a no- Lelis Vieira condensou o personalidade. Vale dizer, seu 
novo confrade, sacerdote de minha ordenação ao sacerdó- va Catedral, obra de porte mérito do volume neste pro- espírito e sua têmpera. Redi-
Cristo, a escolha recaiu num cio, tendo ingressado no Semi- que a muitos parecia inexe- nunciamento, que reproduzo gindo ou orando, é sempre o 
Acadêmico católico, modes- nário de O/inda, onde recebi quível. linha por linha: mesmo. Na fluência, na afa-
to pregoeiro da Boa No'va. a Tonsura em 1909 até 0 Fêz jus aos títulos de Mon- "Estamos diante de um li- bilidade, no ardor. E assim 
Prosperou o exemplo da Ca- Presbiterado em 1919. E a senhor Camareiro e Prelado vro que bem se pode chamar na clareza, na ilustração, no 
sa de Machado de Assis que, ele, depois de Deus, devo a Doméstico de Sua Santidade: de obra santificante. talento. 
na recepção a Dom Silvério honra e a glória de ser Padre, o Papa Pio XI. O último, IDEAIS DO APOSTOLA- Em suma, o contexto de 
Gomes Pimenta, recorrera ao sacerdote e embaixador de quando inaugurada a Cate- DO está lançado sob 0 suave sua obra, a traduzir-lhe a vaca-
aguerrido Carlos de Laet, lu- Deus" (pág. 94). dral. ambiente da fé cristâ, na ad- ção, está impregnada de 
min~r do apostolado leigo no Em sua formação, 0 novo .. Retoma, e"'! 1~38: a Nite- miráve/ transfusão do civismo "Ideais do apostolado". Bom 
Brasil. confrade enfrentou dificulda- ro1 como Pro- V1gáno Geral e da crença religiosa. exemplo, louvado Deus. 

Passado próprio não o pos- des econômicas. Contou com da Diocese, posto em que "O seu- autor modelou-O Intensificai, Afonsenhor 
st.:i a Academia Niteroiense de 0 apoio benfazejo do Coro- permaneceu_ até 1~~2: ano de nas doces transparências de Uchôa, vossa pregação. Levai 
L_etras, mas tem ra_fz~s his~ó- nel Antonio de Albuquerque sua ascenr:;:o a V1gano Ge~a~. u'!' estilo ático em meio às a . todos ~s ~e.cantos, nestes 
ncas, como depos1tána e m- Uchôa seu tio· e de João Na sucessao de encargos, dm- vibrações de uma alma linda- d1as de JUStificadas apreen-
térpre~s tradições_ culturais Alves, ' pai a;,antíssimo de ge a A~ão Católica,~ Obra das me~,te engalanada de virtudes. sões, a mensagem, d~ Cristo. 
de N1tero1, em particular, e, Dom José Pereira Alves. 0 nos- Vocaçoes SacerdotaiS, a Fede- :A nosso ver, estas pági- Mensagem de concord1a e salva-
por _via extensiva do torrão ~o respeitável Prelado contri- ração das Congrefl!ções Mar~a- nas nunca deveriam emudecer ç~o. é ~~-esperar que os brasi-
flummense .. :ai_ seu escopo, buiu, igualmente, para que nas~- a Federaçao das P1as no arquivo de quem as elabo- le1ros f1e1s ~os nossos_ ~a/ores 
sua n~t~ d1stm.#Va, sua repre- 0 recipiendário realizasse 0 Umoe~, o . Conselh_o Central rou com 0 carinho estético fundamentais, não ratifiquem, 
sentat!VIdade. Consequente- sonho sacerdotal. Demais foi dos V1centmos, o C/rculo Ope- de uma fina sensibilidade espi- com o testemunho de sua 
mente, seu inarredável com- quem pregou na primei;a 'Mis- rário e o Instituto Jackson de ritual." pátria, o juizo de Garcia Mo-
promisso. Conquanto à visão e sa de Monsenhor João de Figueiredo. . reno, segundo o qual, na Amé-
sensibilidade de seus fundado- Barros Uchôa celebrada em Só um espírito comunicati- O~u~o livro de Monsenhor rica do Sul, "o supremo de-
res não escapassem a resso- 8 de dezemb;o de 1913 na vo, pugnaz e apostólico pode- Uchoa. REMINISCÊNCIA~ DE ver de um político é o ódio 
nância e implicações da cu/- Matriz de N. Sra. das D~res ria desincumbir-se de tais e tan- UM c~,RD~NALA_TO, tributo ao adversário" Polftica, a 
tura, além do regional, nos em Timbaúba. ' tas missões. Como presidente, a s;,u maior am!~o e prote- sedimentada no bem comum, 
plan?s nacional e universal. Completado 0 curso, é no- dou testemunho, de quatro t~r '.Dom_ Sebastl~o _Leme da não se faz com intrigas, agres-
Obvla"!ente, sem evasões in- meado coadjutor em sua ter- anos, do zelo e eficácia com Silve~ra Cmtra. O mslgne Car- sões e injúrias. Muito menos, 
cabl'le1s. ra natal, onde ergue 0 Co/é- que assiste, espiritualmente, a deal teve no autor- revela-nos à custa da consciência ou 

Na competente gestão de · s L , Uh d Federaçãodas Congregações 0 professor Barreto Campello dignidade pessoal. 
r, 1 d p · ~ . g/0 · UIS para 1 os e · no prefácio - "o companhei- · · 

01e o tza, o nosso grem1o operários e funda "O lmpar- Mananas. . . Que a JUStiça de Deus, fon-
vem mantendo vida intensa e cial". ~ Monsenhor Uchôa, é, pois, r~ f!el e dedicado das _asuas te inspiradora da paz, inspi-
fulgurante E ·d d ' uma força viva da Diocese Vlgillas, trabalhos, canse~ras e re os polfticos os governantes 

. . m segw a, assume a 1- . ' preo - , 0 b" " ' ' 
Vulto proemmente do clero reção do Colégio Arquidio- smcero colaborador de Dom . cupaçoes · !ogra 0 ~e- os responsáveis pelos destinos 

brasileiro, inconfundfvel tribu-' cesano de O/inda substituin- José Pereira Alves, alma boms- glstra, ~om reflexoes pr~c~o- da humanidade. Banida a jus-
no e pensador, que ergueu, do Monsenhor Fabrício de sima, Bispo piedoso e culto, s~s, a VIagem de_ sua Emm~n- tiça divina dessas esferas, tudo 
em campanha luminosa, a cons- Araújo. 0 Arcebispo Dom merecidamente enaltecido por ,ela a Roma, assim q~e eleito se reduzirá à corrida oportu~ 
ciência católica do pafs - a( Sebastião Leme da Silveir

3 
Dom Sebastião Leme como -Cardeal e a reP_ercussao de sua nista, à desordem generaliza-

está Júlio Maria , patrono da Cintra eleva-o a COnego Caie- "uma das figuras principais ~~~s;:ça e';l_dlversos. Co~g~;s- da, à intranquilidade universal. 
cátedra reservada ao novo drático do Cabidn Metropoli- da Igreja em terras do Brasil". D Eucan~t~cos ry~clona~s. Mosenhor João de Barros 
imortal. tano de O/inda. A esse tempo, Por este sumarfssimo escor- o rec!plendar~o,_ ha, no Uchôa: os vossos confrades e 

Sua obra distingue-se pelo já dirigia 
0 

Giná"6ip do Reei- ço, apresentei-vos uma vida de prelo, outra produçao - NA velhos admiradores, conscien-
domínio do assunto, pela se- fe, famoso educandário. porfiado e fecundo labor. SEARA DO MESTR~, . com temente, vos elegeram. Sacer-
gurança e clarividência com Com razão plausível ufa- Seus principais escritos, dis- embasamento _na c~n~mwúãde dotes à vista, eles que há mui-
q~e sublinha, no espírito do na-se Monsenhor Uch&, /(di- cursos e conferências, de seis de sua pref!Bçao religiosa . . "Es- to aplaudiam vossos escritos, 
le1tor e do ouvinte_, a idéia mo nordestino, de perten.cer lustros de sacerd~cio, reuniu-o_s te ~ovo li_vro - sentencia f}· respeitaram vosso munus. Se 
ce_ntral de seus escritos e ora- ao Instituto Histórico e Geo- Monsenhor Uchoa em ldea1s ~~se Pe~e1ra . Alves no exor- quiserdes, vosso status sacerdo-
çoes. •ç· d p, b do Apostolado expressão de 0 - e 0 livro do pregador 'tal Todos compreendem co 

. . gra11co e ernam uco. ' apost • l' d t · · ' -
Le1am-se as doze prédicas Pelos anos de 1921 ruma sua vida. São páginas de con- . 0 tco, :s emeroso e mo Júlio Maria, 0 vosso pa-

sobre A SEGUNDA VINDA S p, 1 ç· d d'. · · vicção arraigada redigidas por cheio de entusiasmo que sem- trono que "o sacerdócio é a 
. a . au1o, a 11m e mg1r a ' fi · d d · ' 

DE JESUS CRISTO livro es- · - · 1 da F 'b · qaem a exemplo de Ruy pre 01• es e a mocidade, maior das investiduras que 
.d ' orgamzaçao soc1a a nca ' ' 0 M s h Ba 11 h~ 

quec1 o, em que debuxa o qua- "M · Z'f , ·t e mais que Ruy está persua- on en or rros vc oa. Deus pode dar a um homem· 
dro gigantesco do Juízo Final a:d'a d e ~a Cae ~~sei a, na di do de que ',o supremo Conclui 0 prefaciador emérito: é a que reproduzindo n~ 

, · ' qua11 a e ue pe1ao, o apa- ''L ; ' 
e ver-se-a -que o pensamento · t ...1 d' + ' elemento moral de nossa civi- er 0 autor é ouv1-lo, no fraqueza humana a onipo 
d 

rec1men o ue 1versas en,J- arreb ta t d I. • . . . -
o autor se espelha sem re- d ...1 1. · o r - , 

1
. . a men o e sua pa a- tenc1a d1vma perpetua na ter-. _ . , . ' aues re 1g1osas. 11zaçao e o cato /Cismo. Se ç · ' 

pet1çoes mute1s, em todas as N d 1 A b' ç , 1 1
. . , vra, na 11rmeza de suas con- ra os prod/gios da redença-o " , . . . . omea o pe o rce 1spo 10sse poss1ve e 1mma-Jo, pou- · - . . · 

pagmas. E que ongmalldade de São Paulo Dom Duarte . . Vlcçoes, na smcendade com Ao cabo e sob o impulso 
que arrojo de idéias! De iguaÍ Leopoldo da Silva assistente ~~~·asma!s restana . nas nossas que sabe aposto/ar os direitos de meu idealismo digo-vos 
t , . , . ' , que um m1sto confuso de Deu a · - d' . ...1 ' 

eor, as memoravels pagmas eclesiástico do Circulo Ope- de instint s . - . . s, m!ssao lvma ua como o poeta: 
dedic d ' H .. - · 0 e PBIXoes mgo- Igreja e o bem maio d 1 

, a as a 1stona da lgre· rário Metropolitano, assegu- vernáveis" (Rui Barbosa "A m~s , r as a · "Entrai: aqui há f}1undos 
· _ _ _ _ " ___ _luminosos. " 
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Aeademia Nitea·oiense de Letras SAUDAÇÃO A MONSENHOR JOÃO DE BARROS UCHOA 

LETRAS FLUMINENSES re
produz o discurso pronunciado 
pelo então jovem Acadêmico Ge
raldo Bezerra de Menezes de re
cepcão ao Morisenhor João de 
Barros Uchoa, em abril de 7 945, 
na recém-criada Academia Nite
roiense de Letras, instituicão vito
riosa, com notável acervÓ de rea
lizacões e que ainda hoje desen
volve intensa atividade cultural. 
No ono imediato, o autor da alo"
cucão, membro-fundador da 

· Acadef!tia, era eleito seu presi
dente e, a seguir, reeleito para 
novo mandato. 

Eis, na íntegra, a orafãO de 
Geraldo Bezerra de Menezes: 

··1 'ant a ... hua~ 'iuda~ au lln\ u t'uttfnult·. ~••
•·•·nlult' d1• ( :,-i,lu. a l''l·ullw •·•·•·aiu 1111111 \t'a
tlt-;uit·u t·atúlieo. rnudt•:oolu pn·~cu·ir·u da Hua 
"\,.,a. l'n'-'1"''""11 " .. -i..·u•plu da Ca"' dt· \la
t•lt:ulu dt• \"i' '1111'. ua l"t't't'pl;iill a Dum ~ih í•
r·iu C ;untt'!' Pinu·nta. n•t·utTe•r·a au i.lf!llt't'l'itlu 

(:a .-lu• 1l1• l.at'l. lumiu:ll' tlu "l"''lul:ulu lt•i;.!" 1111 
Bn•·il. ... 

P:r:--... aelu pt·úpriu nãu u IH)Sl"'IIÍ ;.1 ·\t·aclt•tnia 
'\ itt•r·uit·U:-.t• dt• I ~•'ll'i.ll"'. lllil~ lt•tn r·ai:t.t ',"' hi:-;túr·i
•·a.•. t'lllllll dt'lll"ililria I' iu11'· •·pn·1t· •la, ll·adi
l't"'' •·uhu•·ai, d•· :'llit••rí•i. <' 111 p;u·lit·ul:u·. E. 
f""' 'ia ,., ..... ,i, a. ,1., IIIITiiu flumillt'll'''· Tal 
........ t':-.t'HIH•. ~u•• nut ;a di:--tinti\il. sua n• pt·t~.!'<P U
Iali\ idad•·· Cuu"''lii•·nl<'lllt'lllt•. ,, ... iu;uTt•dú
' c•l c·utii(U'U1ttÍ:--:-.u. ( :unquilnlu &i 'isàu t' :o-t'tt:--il.i- · 
licl.ulc· d·· :"ot'll:- furulaclul't•:o- uiiu t"~'>•'&tpu~:o-t'tn a 
, .,.~,uniilwia t' illlplit ·at;ii•·~ dt· •·uhura. ulí•111 .lu 
c·~p•·•·ific·nnu·utt• n·;:iun&tl. nu!' plauu..: tHu·iuuul 
,. uni' t•t·sa l. CU), iauHtntt·. !'lt'"' ,., ,,!'\t-.·~ 
ieu·abht•i!-1. 

"\a ' '" llllll'lt•nh• l!'''l;iu •I•· Tnlt•tln l'i :w. 11 

uu~:-.o :,!f~tuiu tnanli·u• 'ida intt•n:--a t• 

ful)!un:ul•·· 
\ uhu lll'm•lllill<'llll' .lu l'!t ' l'll hra~d•·ino . in

•·nufundí\ •·I 11·ilnuw I' !••·u,;ulnl'. 11111' <' 1';.!111'11. 
t•tn t·a tupauha lutuino ... a. a t·on ... t·if·nt·ia t·a túlic ·a 
do l'"í ' ai,.,,;. .J(diu \J;u·ia. pall'llllll da •·ilh·1l.·a 

' l ' t•:-.c-1-.\il.da ;an IIU\U Íll1HI"1UI. 

:-\ua uhl'a di ... tÍUJ.!llt"·~t" 1u·lu deuuíuiu du a!"I
!"'UUlu. pt •Ja ;f";,!l ll 'iJ IH:a t• t'lé.tl'i\ id~tH"Í&l l"UIII~t~~~~· 
~uhlinlw. 1111 "'I'ÍI'Íiu do kilur I' tlu "''' ÍII.II' ~Ú\1 • 

Geraldo Bezerra de Menezes 

i<IÍ•Ía t'l'llll'óll 1h• S<'IIS 4'SI'I'ilns I' HJ'at;ÍÍI'!<. 
Lt•ialll-"' "' tluz•· III'Í'<Iints A St'f!:Untla Vin-

1111 tlt• Jc•su,. t:•·io<ln. li\1'11 ''"'lllt't'i<ln. 1'111 11111' . 
dt•l11"a " <IIHHin• 1-(i;.!allh''''" 1lu .Juízo Final ,. 
'•••·-s•·-il 'I'~~' " l"'usamt•utn . .lu autu•· sr rsllf'
llw. st'lll ''''lll'li t;i'it•s in(llt·i:<. t'lll lmlas as pál-(i
nas. E •1111' m·i;,!inalidadt•. <!IH' a1T11ju 1l1· itlí-ias! 
Ut• i;,!llal . 11'111', "' 1114'1111,.-á\l·is pit;.!ÍIIas <lt•elit•a
tla' ú lli,lí..-ia da l)!l 'l'ja 1111 Brasil. inst•t·idas 1111 
Li-1·n tln t:t•nlt•mil·io. 

Pt•,aslt•s l. .. m: \111ust·nl111i· l '•·hôoa. a l't'"l""'
.. aloililla<lt · '111<' "" ll'nll"' a t•l•·io;:ill pant a 
\nult·u•ia. m;hinll' p111'1111<' i<lt •, _lll'llpm· a t'a

<lt·ira l"''n"·imula , ... ,. 11111 l.adwn·l•· t•hrft• •I•• 
f:uuília 'I'"'· au '''" iu' ;u·. st· f•·z sat•t•nlllll'. ael
' u;.rtulu cht l:,!t"t •ja t• H1Hllo:ti!-~lil da fi•. 

Jú "" i111pus••s1t•s a11s flulllin••ust•s. l>t· tal 
snt·t••. nàu t•at·t•t•t•i:-o apr·•·~··ntadu. Incha &l~'>l"'Ítn. 
Uiiu fuiu an t•ut·aq!u ele• n•pas~at' \Us~a \ iclu c-

' u~~u~ . t":-<~c'rilu!'\, \ pu!-~lulat ·t•:oo anthu~. 
. Em ltlc•ui,.. tlu .-\lw"luhuln. 1111 •·u,uiu t'\11-

•·ul i' 11 dt• Uum l.uí, d•· Hrit11. " 1111\" illltll'lal 
<'1111f1·"a •·nfulit·am1·1111' : "Eu lllt',mll 1111' <1<•\n 
a tninha cu·tlt'Uil\'à•• au sat·t·nh'U'iu~ lt\ndu in· 
;.!l'l',satln 1111 ~•·111iuiu· iu dt• ( )liutla. muh· l't•n·hi 
a Tun,u•·a <' 111 I 1)111) alí· " l'• ·•·~hih'nul11 t'lll 
I'JII). E a t•lt•. tlt·pui, dt• l>t · u~. d,.,., a 1111111'11 t' 
" ;.!lú1·ia dt· "''' l':uln·. '"l 't' rduh' ,. t'llllmi"ulm· 
d.· u ........ lpÍI;.!. 1)-J). 

Em , .... fm·mao.;1in. " 111" u •·•mfnul1• ••nfn·u-
11111 difi .. uld;ull·s l't 'uiiÔtnli<·u, . ( :untuu 4'11111 11 
"I"'ÍII lll'ufaz.-ju .lu Cunlllt'l \nlôouiu tlt• <\llm
'lllt'l'lllll' l du"o11. ~•·11 liu. t' dt• .l11iiu ""'"· pai 
:uu:111IÍ ~'inw ti•· l>nm .lu"·. l't·•·•·i m ""''· O 
1111"" l't'"l'''iiÚH'I l'n•lwl11 t•unlrillll.ill. i;.!IWI
uu·utt·. p&u·a qut• u t•t•c·ipiPtul{u·io t't'itlizu:-o:-ot• o 
.•n11h11 sa•·•·•·dutal. l>•·mai~. fui 11111'm pn'1!"11 1101 
lll'inu·i •·a \Hs,a d1• \ltou,•·nlu•r .luiiu dt· Bm·•·.,, 
l du·oa. t't'l1•l.nulu t•m H ,J,. dt•:t.<'lllhn• •I•· I 1) I :L 
1111 \lau·iz •I•· '\ . ~.-... tlu, l>un•,... 1' 111 
Timhmílm. 

Cumplt•lutlu u t'lll'"'· í· llllmt•;tclll t·umljulnl' 
t'lll :o:ua h•tTa UiltaL utule e•t';..! llt' u Culi·;.du ~
l.ui' pm·u filhus dt• "I'''I'Ú I·iu, I' funda "O 
lnqwn·ial" . 

Etn ~~'~tticla. a:--~unu.• a din•\·àu elo Culi·:,!io 
\•·'luidiut'''':lllll •I•• tllintla ..• uh:;liluindu \luu

'''nlwt· Falwí•·iu ti .. -\nu\jto. () \n·t·hi~l"' U11111 
~.·lo;,,tiiiu L•·•n•· du ~ih t•i•·a C iu11·a ,.1,., a -u 01 

Cillll'l!" Clll1'd1·úti•·~~ tl11 Cahidu \l,·lrupulit;lllll 
d1• tllindu. -\ •·s~t· to·mpo. jil di1·i;.!ia u Cinúsiu 
1lo B1•t•i f•·. fa11111~11 t•duca n<liu·ito . 

C11111 •·aziito t•lau~Í\ •·I . ufauu-''' \lun.•c·nhol' 

l ld1íla. lítlinw' nunlt>stinu. clr JX'I'It'llc.'t'l' au 
ln~litutu llis1ú•·ic·11 t' Gt>u~tt·áfirn dt> 
Pe•·nallllnu·••· 

Prl11s anu~ <Ir 1921. mma a S. Pauln. a fim 
d1• di•·il-(ir ~. 111'1-(ani.zat;àn su('ia! da Fáln·i,c·a 

' "1\lm·ia ZNia'' t' . usl·ita. ua llualitlallr tlt' Ca
prlãu " apac·t>dlllrutu dr divt'l'sas t>ntitladt>s 
t'f"li~iusas. 

Nomradn Jlf'ln An·t>hispc> tlr Siiu P11uln. 
Dum l>ual'lt' Lt>upuldn da Silva, assislrntr 
rdrsiástil'u dn Cín' uln Ül)frá•·iu Mt>tropnlita-
1111. HsSI'I-(lll'a-lht• srdt' Jn~'>fll'ia r manti'-m n jm·
nal "O 01.r•·ári11". 

~; t'lt•\atln. rm 192i. a Cu1·a ~~ Catrth·al elr 
Santus. jJIII'• sua inspi•·açiin. sUI'I-(1'111 a lluiiin 
tios M11ç11s Catblil'us t' a Cru:tatla Eurai'Ístil'a. 
luto•w;ific·a a ativitladc> na imp•·rnsa. c·u111 a 
fmulat;ÜII dr "O Santista ... hrhlluHiaelá•·in. r a 
tli•·rt; iill da ''Folha ela Ta1·clr". tliá•·io. , 

. Em 19:Jo. l'('('t'hf"-o a ntpilal numin~rn,t'. E 
l11;.!n •li~i~nadu pa•·a a Culif•·a•·ia N. S•·a. ela 
Cum·t•it;ãll. 

l lm an11 ·d,•poi"- instala-se• rm CaiiiiH>~. na 
nm<lio;iiu clt> \'i~á.-i11 (;rt·al c• Cu•·a ela Catl'lh·al. 
Por ~na drdil'at;àll t' .. ,. r~~• ·o;o~. f111·am t••·iadas 
inúnw•·••~ assul'iaÔ,:iit's r i'q.,'l1ida a nuv11 ralt' 
drul. 11ln·u tlt.> pm·tr llllt' a IIIIIÍin~ pul't't'ia 

ÍIIC'"' 'Iiiivrl. 
F r·~ jn~ a11s títul11~ tlr 1\luust'llhtll' <:ama•·ri1·11 

,. Pn•lutlll 1>1•111l·slit·11 tlt· Sua Suulicladt• 11 Papa 
Pi11 \1. O (lltimio. 'lllaUtlll inalll-(ll,l'atla a 
Calt' <lntl. 

Rrtornu. 1'111 1938. a N itt·•·úi c·om11 P•·í•
\ i;!át·iu ·(; ,·rui 1la l>ioc·t>sr. post11 rm •ru' p•'•:-
111am·c·ru utÍ' 19~2. án11 tlt' sua ast·rno;ao a \ 1-
"iu·io Gn·al. Nu snc-c>~são elr l'llt'UI'I-("~· dit·i;,!r a 
Á~;iio Cutúli·t·a. a Oln·a das \ ' m•at;iic·~ Sat·rnlll
iai~. a Ft•t lrntt;iiu tias t:<lll1!1'1'1-(ll t;iies 1\lm·ianas. 
u F1·•l•·•·a~;ii11 da, Pi~ts l lniiirs. 11 t:11nst•llw Ct·n
lnd "I" \ it•t•uliiiiiS. o Cín·•rlll o, .... ·ú •·io c• 11 
lu~1i111111 Jad .. sllll <11' Fi1-!tll'il't'tlu. 

Sú um t•spí•·ilu c·ouumit·atÍ\11. pnl-(naz <' 
ap•"lúli•·u 11111lt'ria dt·~iul'lllllhi•·-~c· dt> tais ,. 
lauras mi~~iirs . Cmuu pn•siclt•utc·. duu lt'sl<'
nulllhll. dt• 111WII'II an11s. 1l11 :t.rlo t' t'fin'u-ia rum 
, 1111· as"i"''' · r,piritualmt>ult'. a Ft•tlt'l'a t;ãu da' 
( : unf!t 't~~a~·i'if"s 1\lurian~s~ . . 

\lun"·uluw l '.-IH>a Í'. ,,..;,.,, 11111a fiii 'Ça "'" 
du l>i<ll'l'"' · si llt'f' l'll <·ulal.nnulm· "'' l>u111 .J.,"·. 
Pt•l'l'il·u A h,.,. almu l11oníssi ma. d11 Bis pu pio
""'" ,. t•u ltu. uu' l'l't' idalllrlllt' rnaltrritlll I""' 
Uum ~<'lll;~tiiiu Lt·lllr t·umo "uma elas fi;.!lll 'a ' 
pt·i•u·ipai' da 11-!•·••ja t>_ni_II'I'I 'U do H1·asil". . 

Pua· ,~ ~h· :o' Uitla•·ísl"~ Ítuu t .. st·u•~ço. apt·l"~t·nt•·•· 

vos ~una vida tlr pm·fiadn e frnuulo lahu1·. 
&ns p•·iudpais I'Sl'l'ito,;. tlisrm·sos t> t•ouft•

•·;:m•ias. clr ~t> is lusll·os dt' sal·rnlúdu. •·runi-us 
1\fonsrnhtn' llchi1a t'lll ldea'"' do A1m"lolado. 
e'l"'t'Ssãu clr sua viela. São pál-(inas dr t'<!u~· it·
t;ãu al'l'ai~ada. n·di;.:idas pu•· lllll'lll. a t''t'm1•l11 
dt> Ruy. t' mais <lllt' Rn~. sr llf'I'Snaeliu dr 11111' 
"11 supl't'IIIO t>lt.>mt.>nlo nwl,'al ele> nussa dviliza
çãti i> o ('atolidsrnu. Se> fusst' pt•ssÍ'Vc>l eliminá
lu. pun('o _mais l't'Sta•·ia na.~ nossas Vt.>Ías. 'I'!'' 
um misto eonfn(;t) clt.> instintos ·t' pai,iic>s in1!•,.. 
vN·návt>is" (Rui Ha•·l~t•sa - ",\ Lt'f.tll<;iiu 1l11 
\alit·anu··. in "A lmp•·rnsa". Rio tlr Jan(•im. 
1·4 ele novrmln·u dr 1898). 

Lt'lis Vit>i.l·a rondeusou u mí-•·itu du volnnw 
llt'Stt' fll'lllllllll'illm!'ntO. llllt' l't'PI'mfn:tn liliha 
I""' linha: 

"Eslanws eliantt' de um li.vn• <1111' hrm sr 
pmlr dtHIIIUI' de oln·a santifit·Ítnh',- · 

"ldt>ai>l do Apo!!tolado rst~ lançad11 s11h" 
sua\1' a111hirntt' .da fé e•·istã. 11Jt a.llllii'Ú\rl 
t1:ansfusiiu d11 t•iv islllll l' <la •·•·rnt;a n · li;.!illsu . 

O sru antm· 11111tlt>lun-11 nas clm·"" lrauspu
•·t-m·ias llt> 11111 rstiln álit'H rm nwin às 'ilu·a
t;iirs dt' 1111111 alma liuclamrnlr ('ll~alanalla tl t' 
vi•·tudt>s. · · 

.. A IIIISSII vt'r. t'Sias pál-(illa~ nunt·a dr,·r•·ialll 
t>lllllllt'rr•· nu al'clllivn ele llllt'lll a~ rlahunou 
c·utn n c·a•·inlw estNic-u •Ir uma fiua st•nsihili
da<lr rspirilual". 

()ui I'" li \Tu elr l\tun~t·nhm·l1 l·híl": Rf.'mini~
rê'ncias de um Cardinalato. u·ihulu a st•u 
"maim· ami~u <' lll'ulrtm·". l>n111 St>hasliãn Lt>
lllt' tia Silvri•·a Cint1·u. O insil-(111' Cunlral lt>vr 
11<1 autm· - rrvrla-nos 11 lll'ufrsstn' BaiTI'Iu 
Camj>l'llu nu p1't'fáC'iu- .. ., l'lllllllauhrim fit·l t' 
dt•tlil'a<ln tias suas vil-(ílias. t1·ahalhus. c·ansri
•·a, r p•·<'neupat;iit>s". O hiú1-!•·afu l't'l-(isll·a. t'ulll 
l'l'n,•,iir' pn·l'iusas. a 'Ítll-(t'lll dr Sua Emini-u-

. 1·ia a Hmua. assim '111~' rlriln Canlt•al t' a ,.,._ 
pt•n ·ussãll dt' sua JU't'S('Il\'U rm elivi'I'SII~ Cllu-
1-(l 't'ssus Euem·ístil·ll~ Nat·iunais. 

D11 l'l'l'illÍl' udá•·itJ. ltá. 1111 p•·rlu. uut•·a IH•du
<;iin- m1 St'a1·a elo Mrsll't', l'HIII t' lllhasameuln 
· .. a ('llllliuuitladt' ' dt' sua pn•~-tat;ãll n·lil-(iusa. 
"Esh• umu livm- St' lllt'Í11·ia D . .lusí- . Prn·i•·a 

. Alvt's un (•,únliu - Í' u li' 1'11 d11 Pl't'l-(<11 1111' 
apnslúlicn. tlrslt'lllt'rnsu r eheiu dt• <'llllls Íôls lllll 
qut• semp1·r fui. clt>sdr a IIIIH·idach·. a 1\luiiM'
nluH' Bm·•·u, llc-ht.a ·•. t:uuduiu 11 pn•faC'iud11r 
t•mí·•·itu: "Lt'l' 11 autm· Í' 1111\ i-lu. nu mTc•lmla
lllt'llln tlt' sua palav1·a. na finut•zil dt• ,uas t•un
vit·o;i'•t>s. na ·inc-N·itladr <'mn Cllll' saht· a1Hoslu- _ 
lm· us din•ilns dt> l>t>us. a IIIÍ~sãu <li' iua da 

11-(l'l'ja r 11 hc-m maior tl;t, almu/'. 
As pál-(iuas tlr \lunsrnlu11· l rhô>a. h11las in

\al·ia\'t•hnc•ult'. n•nt'h'ln-lhe 11 IH' I'SIIIlllliclaclt•. 
lmlwu·ta tlizt' l'. st'llt''f'ÍI 'illlt' sua ~~~~~~~~~•·a. Ht·
di~timlll 1111 Hl'all<ln. Í' "'1111'1'1' 11 lllt'SIIIU, i'l11 
nut-n•·ia. na afabilicloult•. 1111 anlm· . .:. a,,.; .... 
na dal't'Za. na ilu~t•·ao;iiu. nu lalru111. · 

llá mais. () t'nllh'''" dr -ua 11hra. 11 
t•·adnzi•·-lht' a \lll'a\·ã•.- t•slá i111p•·r~natl11 dt• 
"itlt>ais·du ·a iHistulaclu". Bum ''"'lllltlu. lnmu
dll Ut>us. 

Intensificai, Munscnhm· lJclu"•a. vu sa 

pt·e~a-;ão. Levai a todos tiS t·eranttls. nes
tes dias ele justificadas apreensões. a 

mensa~em de Crist•~· Mensagem de t'un- . 
t•íu·dia e salvac;àt~, E de t•sperat· tJII<' us 
brasilei1·us. fié-is aos nussm; valm·t•s fttn· 
clamentais, não t·atifittue, rom o teste· 
mtmlw de sua pátt·ia. o ' j1iízo de Gat·eia 

Mm·eno. segunclu o ttual. na Ami-t·iea do 
Sul, "o supt·enw cle\et· ele um políticu é-

. t1 t'tdiu ao allvt·t·sário ... Políti<•a -a sedi-

mentada 1111 bcnH'omum - nã11 st' faz 
eum intrigas.'agressiies _<' injúrias. Mui.ICI 

menos. à <'ttsta ela ClltllWÍrn<·ia 1111 cli~ni
elade JWssoal. · 

Que 11 justi-;a tk l>eus. funte inspira
diu·a da paz. inspi•·e us Jlctlítit'IIS, os ![O· 
vet·nantes; us t·espunsáveis pc·lus dt·sti
JIIIS ela lnttllllllidàele. Ba11ida a justi-;ad-i-• 
vi11a dessas esferas. tml11 se• ,.,,du:t.irá à 
cmTida opcll'tttnista. à desm•tlem getw•·a
lizada. à int•·am1üilicladc tttti\oersal. 

Monscnlwr Juão de Bat•t•us lJchí'1a: os 

vo~sos cunf•·atlcs c velhos aclmirallut·cs. 
t•unseielll<'mente. vos elef!;l'ram. Sat·<·e
tlote a vista. el('S (IIIC há muitu ·aplatttli
t·am HIS~IIS eS('J'ilOS, l'l'Speitat·am VUSSII 
munus. Sf quist"nles. v11sso status ~a
t•enlotal. A matlt'it·a (le jt'1lio i\lat'ill. to
dus t'OIIIpl'Ct"tltl.em IJII<' .. o saeenlt'u•iu (• a 
maiur ela~; itnesticluras <tue l>cus pucl(• 
dat· a um humcm: t' a que. repnuluzitulo 
na fraqueza humana a uniputê-tl<'ia di\, i
na. pc•qwttta- na kiTa ns pnttlí~ius ela 
rcdcnçãn··. 

Ao ealm. snlt n impul"o tln uu•tt iclc•a

listuu. ~''-PI'<'Ssn-llll' qual o p•wtas 
.. Entn1i. <ttltti há mtJntlo~ ltJmino,..,:·. 



SINAL DE DEUS 
-Geraldo Bezerra de Menezes 

DEUS TRINO 
Mui alto sobrepaira ao humano entendimento 
O meu escudo luminoso, o meu sustento: 
Filial adomção, crescente de humüdade, 
Ao Deus presente na Santz*ssima Trindade, 
O Pai; o Filho, o Divino Esp(rito Santo, 
Mistério em que medito e sempre me suplanto. 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
Meus passos de peregrino. 

VINDEI 
Em Vós eu creio, Esp(rito Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 
Provém de Vós a força ·e a luz divina 
À Igreja eternamente prometida. 

Sois chama ardente a penetrar as almas, 
O mundo renovais continuamente. 
Em Vós eu creio, Espznto Criador, 
Sois Deus no seio da Trindade Santa. 

Àquele que Te odeie ou Te conteste, 
Ao pobre pecador mais agressivo, 
Direi com Pedro e a fé que ainda me reste: 
- "Tu és o Cfisto, o Füho de Deus vivo! 

Eis a pergunta ouvida com frequ~ncia: 
- Na;; lutas pela vida, em que te apegas? 
- Humüde, implor(l a Deus sua cleméncia, 
Vivendo à Sua luz e n4o às cegas. 

Sem ódios, eu caminho vida afora, 
Por supremos ideais, entro na liça; 
Com fé, propago Cristo, hom por hora, 
E luto com ardor pela Justiça. 

O ser espelha filiação divina, 
No amor, o dom de Deus que nos irmana; 
Presos ao ter soberbo que domina, 
Menosprezamos a pessoa humana. 

Se a Deus a nossa vida se destina, 
Por que fugir à proteção divina? 

Ó meiga imagem deJe~s-menino, 
Que me sustenta desde o alvorecer, 
Ó fulgurante luz do meu destino, 
Trazei-me a paz no dia em que eu mo"er. 



DIREITO E 'USTIÇA DO TRABALHO 
''UNIDADE" publica nesta 

ediçlo, por sua oportunidade, o 
discurso de seu colaborador 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
ministro do Tribunal Superior 
do Trabalho, seu primeiro pre
sidente e organizador, aos trinta 
anos de idade. Nesta condiçlo, 
nos idos de 1949, proferiu a ora
ção oficial na solenidade de en
tro~lo da imagem de tiiSiõ 
no Sãliô de 'ul83!!J.entos do Tri
b n e ·on do Trabª-Ü!Q, 
com sede em Porto Ale e. Aqui 
está, na íntegra, o seu promun
ciamento: 

Enobrecedor e gratíssimo o 
convite que me fizeste para falar 
na solenidade da entronização de 

NTO 
Geraldo Bezerra de Menezes 

J 

Cristo neste colendo Tribunal, ;Leão xm (1810 -1903), o Pontiflce da Questão So-
integrado por juízes que se im- clal, o Papa dos Operirlos 

pOem para capaci~de, insençlo interesses individuais, desvian- filhos das ' classes trabalhadoras, 
e_ ~so ~ equ~n~. Nem pre- ·do-a do objetivo social. Fize- particularmente dotados de inte
cJ.Sana !fisar a Slgntficaçlo do ram-no batendo-se pelo salário ligência e boa vontade, estimule 
acontecunento, tars as sugeste)es justo e fàmiliar, razoável partici
que ap~esenta e a expresslo de paçlo dos trabalhadores nos lu
hannoma que encerra. cros da empresa organizaçlo das 

A judicatura traballhista é a . ' . 
mais simples, a mais democrá- classes, c?nvençt>es col_etiv~, 
tica a mais humana e talvez p~ncta no emprego, JUStiça 
por' isso e além diss~ 'a mais especializada, limitaçlo do horá
cristl de todas as Justiça's. ~o, repouso dominical, fé~, hi-

Democrática e simples na-es- gten~ e se~ nos locm de 
trutura, na processualística, no semços, particular proteçlo à 
funcionamento, nos fins a que m~er e. a~ menor, seguros co
visa. Foi posta entre pat:rOes e l~tivos, dire~tos, afinal, reconhe
empregados, para uni-los em c~d~ e_ codificados pelas naçOes 
prol do bem comum. C1Vilizadas. . 

Seu traço cristlo é fato in- À Qua~géswno A no tem-
contestável. Decide das relaçe)es bém se aplicam as palavras com 
de trabalho, nobilitando-o; o que _CLOVIS BEVILAQ~A se 
espúito conciliador a inspira, a refenu à Rerum N._~arum , 
equidade a vivifica e completa. louvando-a como l;1ffi d';. 
~ o baluarte de leis inspiradas cumento humano, de fetçlo ~
nos preconceitos evangélicos, ve~, que pode ser a?reciad? 
porque elaboradas sob 0 influxo obJetiVame~te_, como ststemati
de imortais documentos pontifí-: zaçlo de tdé~. para solver os 
cios tais a Rerum Novarum e a problemas soetats, que enfren-

' ta" Quadragéssimo A no. · . . 
IríamoS longe, dissertando De fato, , com objetiVOS n~ 

sobre 0 caráter objetivo da dou- bres, fundamentalmente morats, 
trina social católica, ou demons- nas duas famosas Cartas a~ueles 
trando seu reflexo irresistível sucessores de Pedro, cogttaram 
criador, na elaboração e desen: do direito positivo do ius. quod 
volvimento do Direito do Tra- est, mostrando-lhe as omissOes. 
balho e sua Justiça Especial. ~~ipando-se ao _legislador, 
Nlo temos, porém, como fugir m~uando-o condUZliam-no à. 
a ~ considerações. _ lf!ge ferendtl, ao ius conden~o. _ 

C61ébie o ensinamento de ''Certo, - escrevíamos no 
Slllto Tomaz de Aquino, repeti- Relatório de 194'7 desta Jus
do por Leio Xm e Pio XI: o ho- tiça especial, - nlo basta se re
mem necessita de certa profusa: o conheça a dignidade do labor 
de bens exteriores; seu uso é humano. Recorda-nos o Vigá· 

----~~--~~!!!!1!!!!!~1 reclamado para o exercício da rio de Cristo na Mensagem do 
virtude. Natal de 1942: "A Igreja nlo 

Acordes com a liçlo, objeti- hesita em deduzir as conse
~vando-a aqueles grandes Papas se quências práticas que provêm da 
opuseram aos erros e gravíssim~-; nobreza moral do trabalho e em 
cõnseqüências da ordem sócio-e- apoiá-la com toda sua autorida
conOmica, caracterizada pela de. Estas exigências compreen
desptnonlllizaç6o, a ponto in- dem, além de salário suficiente, 
clu!ive de atirar à miséria tmere· ás necessidades do trabalhador e 
cidll operários honestos e infati- sua fanu1ia, a consetvaçlo e 
gáveis. Sustentaram o direito na- aperfeiçoamento de uma ordem 
tural de propriedade, contraria· que tome possível a todos uma 
mente ao mandsmo e opondo-se segura, embora modesta, propri
ao capitalismo que, aferrado · ao edade particular, que favoreça 
tus abutendl, a subordinou a wna fonnaçlo superior para os 

no povo, no bairro, na província 
em toda a naçlo, o cuidado e -a 
atividade prática do espz'rlto so
cial que, mitigando os constrates 
de interesse e de classes, propor
cione aos operários, ao invés de 
isolamento, a experiencia con
fortável de uma solidariedade ge-

. nufnamente humana e cristl". 
Aí estio, em oportuna e feliz 

síntese, as nobres diretrizes fixa
das para que se tealize política 
adequada à nossa época, abala
da por crises e transfonnaçt)es, 
que se estendem e aprofundam 
no processo natural de evoluçlo 
da humanidade. Se a violencia, 
por si, nada constrói,- o que é 
verdade irrecusável - cumpre 
orientar, com segurança e pru
dência, a reestruturaçlo da socie
dade, em bases cada vez mais 
justas, para redimir o homem e 
dignificar-lhe o trabalho, dan
do-se a todos consciencia de sua 
origem e confiança em seu desti-
no. 

Nem precisamos insistir no 
progresso espiritual, nas conquis· 
tas morais, que o Cristianismo 
proporcionaou à humanidade 
igualando os homens nos direitos 
e deveres, nas aspiraçoes, nasl 
possibilidades de cultura, no de- ' 
votamento ao trabalho, ·nos sen-
timentos de honra e dignidade. 
Basta-nos lembrar que, reconhe-
cendo tudo isto, nas grandes a:. .lo:;l. • ~ 
sembléias humanas, - nos cor- · 
pos legislativos, nos colégios ju
diciários mais famosos,- a ima· 
gem do Cristo-Rei exsurge sem-
pre como o guia luminoso, a for-
ça suprema, Q símbolo da per-
pétua justiça. 

· Nobres colegas do Tribunal 
Regional do Trabalho do Rio 
Grande do Sul: Nlo sois ccmo o 
Juiz da parábola, que nlo teme a 
Deus e nlo estbna o homem. 
Bem compreendestes que a eter
na e infalível justiça é o atributo 

ial .. 
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Gragoatá 

Não sei o que sinto 
meu Deus, que será? 
Não venço a saudade 
do meu Gragoatá. 

Ó berço de luz 
suspiro por ti, 
ao canto sonoro 
do meu bem-te-vi. 

Meu doce lembrar 
de cada segundo, 
pedaço do céu 
mais belo do mundo. 

O velho solar 
No enorme quintal 
do velho solar, 
as flores virentes, 
a horta, o pomar. 
No topo das árvores, 
enfrento aventuras, 
e sinto feliz, 
a paz das alturas. 

o morro 
Indícios de medo 
nos ermos do morro, 
guris reticentes, . 
guris assustados, 
que ficam salientes, 
esquivos, parados. 
E põem-se a escutar 
confusos rumores 
ou gritos estranhos, 
que pairam no ar. 

Lagartos ligeiros, 
lacraias afoitas, 
no seu corre-corre, 
saltando das moitas. 
Pendidas num fio, 
aranhas horríveis, 
que dão arrepio. 

Assim por milagre 
o medo passou. 
O alívio nos chega 
por anjo da guarda, 
que Deus nos mandou. 

A criança invencível 
não perde o rompante. 
Retoma a escalada 
o audaz bandeirante. 

Balões 

Por que tanto amor 
ao mundo encantado 
dos nossos bal 
erquidos tão alto, 
levando ilusoes? 

Queimadas 

E o fogo imprevisto, 
às vezes, o fruto 
de algum insensato? 
Ele arde, ele estala, 
e some e ressurge, 
e vai pelo mato. 
Um travo de dor 
me traz a queimada, 
arbustos e flores 
reduzem-se a nada. 

Geraldo Bezerra de Meneze~ 

Do poeta. não me resta um dom ligeiro. 
Nem posso. um dia . merecer louvores: 
Na divisão do clássico mineiro. 
Sou da ··plebe dos magros rimadores" . 

(Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Obras Poeticas 

Passarinhos 

Ó pássar~ amigo, 
por quanto vos amo, 

·desfiz instrumentos 
de triste caçadas, 
que tisnam a beleza 
das tardes douradas. 

Quebrei alçapões, 
gaiolas, bodoques; 
lancei os pedaços 
por longos atalhos. 
Por fim dei sumiço 
ao visgo espalhado 
na ponta dos galhos. 

A mãe cordilheira 

Em nuvens deitada, 
à luz do infinito, 
repousa encurvada 
a mãe cordilheira 
dos velhos irmãos. 

És tu, Pão de Açúcar, 
o doce alimento 
à paz, ao amor. 
E lá, do outro lado, 
no mesmo esplendor 
és tu Corcovado, 
a fé que ressalta, 
erguendo o Senhor. 

Traduz o que sente 
o olhar peregrino: 
em tudo presente 
o gênio divino. 

A igrejinha 

Revejo mais perto, 
mais junto de mim, 
a meiga igrejinha, 
que infunde fervor. 
Repique de sino ... 
O sino-alegria, 
o sino da dor, 
rebate no espaço, 
gravando na gente 
batidas celestes, 
batidas de amor. 

Contritos meus pais, 
que sempre mostraram 
amor pelos seus, 
os filhos afagam 
e apontam à família 
a trilha de Deus. 
E nós - por que não? 
ouvindo o silêncio, 
o santo silêncio, 
de sua oração. 

O estaleiro 

No meu São Domingos, 
diviso o estaieiro: 
- Bom dia, operário, 
irmão brasileiro! 

Contemplo o trabalho 
sem lei, sem justiça, 
que o pobre amargou. 
Nas cenas amargas, 
bendigo o roteiro 
que Deus me traçou. 

Primavera 

Nos quadros ditosos, 
eu sempre me inspiro. 
Não guardo a tristeza, 
não tenho a leveza 
do meu Casimiro. 

Perpassa dos oito 
a paz que suspiro 
dos dias tranqüilos 
e sem desenganos. 
Amplio saudades ... 
e tu, primavera, 
viveste comigo 
por mais alguns anos. 

Das pedras do mar, 
eu lanço o caniço, 
varinha de fada, 
com isca de amor. 
Surpresa feliz, 
um toque de anzol. 
A ti, primavera, 
eu pesco sorrindo, 
aos raios do sol. 

Pescadores 

1. Zé Màreno 
Silente, remando, 
e sempre singrando 
as águas do mar 
lá vai Zé Moreno, 
de porte pequeno, 
gigante a sonhar. 

O barco encantado 
deslisa sereno, 
explode, a saudade, 
lá vai Zé Moreno. 

2. Seu Martim 
Um quadro indizível, 
lembrete de dor: 
naufraga "A Esperança", 
do bom pescador. 

Virou barra-a-fora, 
cobriu-se de véu. 
Adeus, seu Martim, 
me espera no céu. 

Escolinha 

Emplumo o meu VÔÇ>, 
soletro o futuro, -
na alegre escolinha 
do meu bê-a-bá. 
E dona Belinha, 
por onde andará? 

-,Jilênção 

urdino ao Senhor 
levai minha súplica, 
eu r_ogo, levai! 
- O mãe, minha bênção 
- A bênção, meu pái! 
A luz da alegria 
~esplende no céu. 
E luz que me envolve, 
é luz que se foi. 
Escuto meus pais: 
- A bênção, meu filho, 

.que Deus te abençoe! 

c ' ... 

1864. t. 1) . 

A vida 

Com Deus a meu lado, 
há muito previa, 
não tenho a tristeza 
da vida vazia . 
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O fim 

Não temo o declínio, · 
conheço o meu fim! 
Um deus generoso, 
meu Qeus e meu tudo, 
vigia por mim. 



·sodas · de Prata 
Ângela_ e Galindo 

A professora Ângela Bezerra de Menezes Galindo e o · 
procl!rador do Estado, Dr. Joio José Ribeiro Galindo, feste
jaram as bodas de prata na matriz do Ingá, onde se casaram 
a 5 de julho de 1962. 

Na missa c<memorativa, celebrada pelo vigário, Mon
senhor Elidio Roraima, o casal e os filhos - Patncia, 
Cláudia e João Geraldo - participaram da mesa eucarfs1ica. 

De autoria da esposa, constou do convite esta signi
ficativa afinnação de fé: 

Ontem, 
Há vinte e cinco anos, 
nosso sonho se tomava realidade. 
Diante do altar 
a realidade se f e? promessa ... 
promessa de amor, ternura, compreensão, 
respeito, coragem e humildade. 

Hoje, 
passados vinte e cinco anos, 
ajoelhados no mesmo altar, 
agradecemos a Deus 
a concretização do sonho, 
a vivência da realidade, 
o milagre do cumprimento da promessa. 

Nós, 
sob a bênção de Deus, aqui chegamos 
através de lutas, vitórias, derrotas, 
alegrias e dores, risos e lágrimas 
na companhia dos frutos de nossa união, 

· três filhos maravilhosos 
Patricia, Claudia e Joa:o Geraldo. 
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Jubileu de Ouro da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas 

Depoimento de Geraldo Bezerra de Menezes 
Alauns dadoahiltóricos sobre a Federação de Niterói 

Prosseguem, em todo o 
país, as comemorações do cin
qüentenário da Confederação 
Nacional das Congregações 
Marianas. Sua fundação, a 2 
de maio de 1937 , foi aben
çoada pelo Cardeal Dom Se
bastião Leme, Arcebispo do 
Rio de Janeiro. 

A revista "Estrela do Mar", 
órgão oficial das congregações 
brasileiras, colheu o depoi
mento do ex-presidente Ge
raldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, formulando-lhe a per
gunta: - ' 'Valeu a pena ser 
presidente da Confederação?" 
E lhe exigiu resposta funda
mentada, mas em termos su
cintos. 

Transcrevemos a seguir, o 
promunciamento do nosso cola
borador, que por muitos anos, 
de 1938 à 1966, também presi
diu à Federação da Diocese de 
Niterói, fundada anteriormente i 
Confederaçlo Nacional, á época 
em que Dom José Pereira Al
ves era o Bispo Diocesano e 
se revelara grande incentivador 
do apostolado · leigo. Foram 
assistentes da Federação Pe. 
César Dainese. SJ e Monsenhor 
João de Barros Ucl1_~. 

A resposta - disse Geraldo 
Bezerra - por mais sucinta, 
impõe ligeiro retrospecto. 

Permanecemos na vice-pre
sidência da Confederação Na
cional das Congregações Maria
nas de 1945 a 1953, na gestao 
do Senador Apolônio Sales, 
assistida pelo Pe. Afonso Ro
drigues, SJ. 

Num primeiro período, cou
be-nos a presidência da Con
federação de 16 de maio de 
1954 a dezembro de 1959. 
Era Assistente o Cardeal Dom 
Jaime de Barros Câmara e vi
ce o Pe. Paulo José de Souza, 
SJ. Este permaneceu no pos
to de 1953 a 1966. 

Daquele tempo, a consa
gradora declaração do Pe. Luis 
Paulussen, SJ. diretor do Se
cretariado Central, em Roma, 
que na:o hesitou em conSide
rar as do Brasil, entre as con
gregações do mundo, "AS ME
LHORES SOB O PONTO DE 
VISTA DA ORGANIZAÇ~O 
E DA UNIÃO". Ressaltou-lhes; 
ainda, outro mérito excepcio
nal: "O GRANDE MOVIMEN
TO DE FERVOR QUE CON
TINUAMENTE REALIZAM". 

Retomamos à presidência 
em 1964, quando se iniciou 
e concluiu a aquisição da sede 
própria, sendo baluartes do ..... 
movimento Antônio Maia e 
Ed~rd Hoffmann. Realizaram-
se duas Assembléias Nacionais 
de Dirigentes. Uma no Rio de 
Janeiro e outra em · Ribeii1lo 
Preto, presidida por Sua Emi
nência o Cardeal Dom A~e- . 

Tercetra Concentraçllo Mariana da Diocese de Niterói no Colégio Salesiano. 
Ao centro, Mons. Jollo de Barros Uchôa e Gertddo Bezerra de Menezes, respectivamente, diretor 

e presidente 'da Federação. 

lo Rossi, então Arcebispo de 
São Paulo. 

Na gestão iniciada em 1964, 
como na anterior, participamos 
de um sem número de retiros, 
encontros, congressos, sema: · 
nas, assembléias concentra
ções e comemorações em todo 

. o território nacional e no es
trangeiro, ao lado dos Padres. 
César Dainese, Banward, Afon
so Rodrigues, Leme Lopes, Jo
sé Coelho de Souza, Paulo 
José de Souza, Romeu de Fa
rias e Valério Alberton, todos 
verdadeiros baluartes do movi
mento mariano. 

Por igual, multiplicaram-se, 
ao tempo, os cursos de forma
ção, tão úteis aos congrega
dos e dirigentes. Por outro 
lado, registre-se o lançamento, 
com éxito, de publicações ati-

nentes à doutrina católica e 
temas marianos. E acentue-se 
o empenho da diretoria, prin
cipalmente do Pe. Paulo José 
de Souza e Antônio Maia, em 
prol da mais ampla irradiação 
da revista "Estrela do Mar", 

que atingiu a tiragem de 50 
mil exemplares. A maior cir
culação de sua história. 

Tivemos a iniciativa do 
lançamento do tributo maria
no, até hoje vitorioso, con
tribuiçlo dos próprios COQ&re-

Geraldo Bezerra da Menezes 
Ex-presidente da Confederaçllo Nacional 

e da Federação das Congregaçnes Marianas da Diocese de Niterói 

gados, em aux11io · à Confe
deração, às Federações e Con
gre~ções. 

Sempre consideramos essen
cial ao êxito das congrega
ções e seu apostolado a vida 

1 interior dos congregados, ali
cerçada na [resença à mesa 
eucarística. a marca funda
mental de sua autenticidade . 
É o Cristo Redentor no cen
tro mesn:w da devoção maria
na: 

Pelo visto, a respesta à 
indagaçlo é esta, e na:o outra: 
sim, valeu a pena presidir à 
Confederação Nacional das 
Congregações Marianas. 

Por último, um apelo. Nas 
celebrações do jubileu de ouro 
da Confederação e deste Ano 
Mariano (7 de julho de 1987 
a 15 de agosto de 1988), 
façam, não só os congrega
dos, mas os católicos em geral, 
da última encíclica de Jollo 
Paulo 11 A Mae do Redentor 
("Redemptoris Mater"), a sua 
bandeira.Por esse memorável 
documento pontifício, ines
cedível na fundamentação teo
lógica da devoção mariana, 
tllo encarecida pelo Santo Pa
dre, muitas dúvidas e distor
ções foram desfeitas e a Bem 
Aventurada Virgem-Maria, 
mais uma vez, glorificada. A 
palavra infalível do sucessor 
de Pedro opôs-se à daqueles 
que, na sua inconsciência reli
giosa, tentam enfraquecer a de
voção à Virgem Santíssima 
e denegrir sua presença "no 

_mistério de Cristo e da Igreja." 

FEDERAÇÃO DE NITERÓI 

A Federaça:o das Congrega
ções Marianas da Diocese de 
Niterói foi fundada por D. Jo
sé Pereira Alves. Presidiu sua 
primeira àiretoria o congrega
.do Artur Torres Cunha, da 
Congregação dos Salesianos. 

Geraldo Bezerra de Mene
zes, da Congregação de S. Do
mingos, foi o seu segundo 
presidente, por mais de um de
cênio. 

Na sua primeira gestão 
(1938-1939), era esta a di re 
toria da Federação: diretor -
padre César Dainese , S.J ., pri· 
meiro diretor da Confederaçllo 
Nacional; presidente- Geraldo 
Bezerra de Menezes (S. Domin
gos); H- assistente - Manoel 
Simões (S. Gonçalo); 2 9 assis
tente - Paulo Raeder (Barre
to); secretário - Artur Tor
res Cunha (Salesiano ); tesourei
ro - Osório Silva (Catedral); 
Corpo Consultivo: Semeão Cus
tódio (Barreto); Celso Augus
to de Araújo (Ingá); Antô- . 
nio Duque Estrada (S. Gon
çalo); Alberto Ribeiro Go
mes (S. Domingos); João Qua
resma (S. Gonçalo); Moacyr 
Ferreira da Silva (S. Louren-

1 ço ); André Inácio (S. Fran
cisco). 

Estava a Federaçllo dividi
da em quatro Setores: 
1) ''Padre Anchieta" (com 143 
congregados), compreendendo 
as congregações do Barreto 
(diretor - Pe. João Quintel
la Raéder); S. Gonçalo (Mon
senhor Rocha); S. Louren· 
ço (Pe. Jerônimo Roosen, 
SSCC);S 
2) "Araribóia" (com 208 con
gregados): Catedral (Pe. Euri
co Braga); lngá (Pe. José La
bat). Salesiano (Pe. Fran
cisco Xavier Lanna, SS); S. 
Domingos (Frei Acúrcio, 
OFM); Saco de S. Francisco 
(Pe. Francisco Arlotte, ODP); · 
3) ''Petropolitano" ( com 241 
congregados), congregações: 
Franciscanos (Frei Jollo José 
Pedreira de Castro, OFM); 
S. Pedro de Alcântara e do 
Colégio São Vicente de Pau
lo (Cônego Raimundo V erco
teren); 
4) "Friburguense" (com 138 
congregados), congregaçfles: 
Colégio Anchieta (Pe. Valen
tim Rozmann, SJ); Colégio 
Santo Estanislau (Pe. José 
Maria Piet, SJ); Preparatório e 
Círculo S. Luis (Pe. Joio Bos
co Rocha, SJ). 

Total: 730 congregados. 
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Os ''Teólogos" .libertários despem a
Teologia dos valores absolutos 

Tendo em conta o erro de 
Jllginação com que foi publi
mda, em rosso último número, 
esta colaboração de Geraldo Be
zerra ~ Menezes, tornando-a 
pratimmente ininteligíwl, UNI
DADE republim-a, na t'ntegra, 
para atender ao apelo dos nos
sos leitores. Ei -la: . 

c..ldo Ba..,. de Meaaa 

ta, . pragmática, . ~rti~~ia, sem de própria-do "·conserwdorismo 
h~~1zontes, · de v1sao e JUIZos par- eclesiástico", dos ''bispos. tími-
CIBIS. . · dos", do "interclassismo", das 

!enhamo~ .confiança, .a ~eo- "terceiras posições". Os revolu
logla sob~ev1yerá_ à f!l~d10cnda- cionários cristãos, pregoeiro~ ·da 
de e à ra~cahzaçao ativiSta: ''eologia da violência, pugnam 

Abraf!l-se novos _ ~m 1n~s. por uma presença _ a palavra 
N~essanamente, serao abertos. é deles - "absolutizadora" do 
Nao se proceda,. ~orér:n, como marxismo. . · 
os turbulentos ativiStas que, nas 

· Não se estranhe que um ''te6- suàs· inovações ou sofisticações, 
logo" patrício, dado a entrevis-· ignoram a tradição da Igreja ~u · A posição mrimta e defor
tas e promoções espetaculares, o Pensamento -Cristão. Não lhes mante - escondam-no como 
haja expressamente renegado a descobrem nada de vivo e per- quiserem os seus propugna-
Ortodoxia, substituindo-a . pela manente. dores tem signifimdo 
Ortopraxia - que ele entende estratégico. No particular, 
por "prát~ca $01idária e ·tiber- a prestexto de torná-la abran-
tadora". Verdadeira panacéia. O Anjo da Escola, por ex em- gente!. reduz~ a !eologia,a uma. 
A seu ju!'zo~ "a própria Teolo- pio; sofre, despiedosamente, -nas qu_esta_o prát1m, vmculada, 
gia, em última instância, quer· mãos desses críticos apaixona- e~clus1wmente, ao contexto só
ser (sic) ciência prática." dos. · Diz Frei Hubert Lepag- qo-cultural, desmrtando-a do 

Nenhuma originalidade. Co- neur, O.P., que· não há "o me- sobr~~atural. Tr~ta-.se.d~ posi~~ 
modamente, o autor encosta-se nor _interesse .· pelo tomismo, si- em131r.1ca e apnonst1ca. Pohtl
a um determinado círculo ·de nônimo de teologia que "já zam a Teologia. Desnaturam-na. 
"filósofos" e "teólogos" holan- era", da. Igreja pré-conciliar" 
deses e alemães, franceses e bel- (São Tomás ~e Aqujno ~o futu- Oegràdam-na: Evidente 0 desi
gas ou da rébeldia continental, ro da teolog1a sul-amencana - deratum não só de entreabri
de estilo reconhecidamente "sen- rev. "Presença ~ilosófica" - S. la, senã~ de amarrá-la ao mar
tencioso é quase oracular". (E. Pa~lo, 1974, · pag. ·162) .. A se- xismo .. Sabidamente, para Marx 
Oussel, Filosofia de la Libera- gutr, adverte que a cnse se "é na praxis que o homem de
cilD, México, O. F., 19n, estende e aprofunda. "t s~r}~ ve demonstrar a verdade" {V. 
pág. 9), para os quais a prá- e deve ser levada a · sér1o · a Segunda Tese sobre Feuer
tim é o wlor supremo, tan- qtarece-no~ um sintEma: a ati- bach). 
to que os problemas essen- v1dade .básrca da raza~ huma~a, Não 'é à toa que um dos nos
ciais de suas disciplinas são a. se~v1ço da ! eolog1a -:- ?1s- sos prete~sos teólogos , indorna
os práticos, com o prima- tmgUir par~ umr, é substltUida, do apologista da doutrina, pro
do dos pol t'ticos, no plano n.a c~~fumo ãtual, por um . - põ~, com a maior desfaçatez, 
militante e libertário. Sequência Slmpltf·l~r·. para opor, para m- se entronize "o marxismo ma-
ou construção frágil, artificial, compatibilizar· terialismo históri~o, dentro da 

'sem. ponderação lógica. E o pior, teologia" (?). Já se viu pro-
mal inte~cionada; ~ra e~ gen- Mesmo em face das "indaga- posta Tais ~i~paratada? Com 
~e, prax1s e poht1m dom1na~, ·ções modernas", não se pode essa teologia de névoas· 
mte1ramen~e, ta_nto a T eolog1a dispensar. 0 Tom ismo no dis- vermelhas, os homens se 
como a F1losof1a. Saturam-nas. curso teológico. Sem capacidade aprestam a mandar pelos ares· 
~uer numa, q~~r noutra •. de~e- para deter-se nos temas em bus- o edifício espiritualista. 
r1o~a-se o esp1r1to ~ou~rmár10. · ca do "profundo e último das 
VeJa-se, quanto â pnmetra, que, coims" da verdade em suma os 
na versão- ou redução ideológi- nossos ~ti vistas faze~ de um i deo- Em tempo. Otávio Tirso de 
ca. do Evan9elho e na catequese logismo importado 0 núcleo cen- Andrade rechaçou essa tentati
agltadora, e ele transformado, trai da filosofia. A base dos seus ~ pe "infectar a teoligia do 
pondera A. ~rippa, "num ma- pressupostos. e ,postulados, mor- v1rus marx ísta" (Uma vela ao 
nua\ de guernlhas ou numa prn- mente da d1aletica revolucioná- diabo .- O Marxismo na teo\o
voca~o social" ("convivium", ria, ufanam-se de reinterpretar gia - "Jornal do Brasil", R i o 
1978, pág. 417). e reescrever não só a história de Janeiro, 11-5-1980). No estu-

Atente-~ , n~ta a~e!ração: mas todas as ciências sociais ~ do desassombrado, o articulis
a obra ftlosof1co-teolog1ca de bem assim as especulativas. Do ta reprortwz trechos inteiros do 
Dussel e seus comparsas tran~- programa~ não excluem a Reve- "teólogo" auto-propagandista, 
f~rma-se em obra 9e~-poll- lação. Imaginem! para demonstrar que "é nt'ti
tlm. O autor,_ ur:n gen1o ra:- Um dos .corifeus da corren- da a sua conversão ao marxisr 
ra . os confuslomstas tuplm- te, Hugo Asmann,. referindo-se à mo". 
qums, ~ mestre - meu Deus -_ América . Latina, a~egura que . . 
do I ns~1tuto do C_ELAM o~ Cen , 0 reexame econômico-poh'tico Num livro sobre , a oraçãoJ 
tro Ep1scopal Latmo-Ameru::ano, do nosso ·passado e do nosso afirma-se, inequivocamente, que 
?}onga-se para ~emonstrar. qu_e presente" esta, diz ele, "obvia- o cuidado . càm a libertação está 
o s,ub-desenvolv1mento p~rtfén- mente, penetrado pelas -catego- aci'ma da santidade pessoal. Con-

co e. resultante d~, ladroe1ra co- rias essenciais da análise mar- venhamos, para um. religioso, a Jo«:t- sg 
P""""--!!!!!!!!!!!!!!~11!!!!!!!!!1111!!!!!!!!!111!!1!!1!!!!111 ... mercta}, do ce~t~~- _ . . xista". 0 tt'tulo do trabalho é· declaração é temerária. ~~-~---~ 

A .teologia, na~ v1ve ma1s altamente significativo: Compro- Acelera-se, desse modo, 01 
da f.e, do cammhar para missa Poh'tico no Contexto de processo de frustração espiritual, 
Deus , dos val_ores·absoluto~. A Luta·de Classes (in "Conêilium" Falemos claro. Precipita-se o en-
suposta teologia passou a v1ver, gajamento à proposta e à visão 
exclusivamente, marxisticamen- marxista na análise dos fenô-
te,. do questionamento econô- - Revista Internacional da "Teo- menos religiosos. Como resulta
mico-social. Este o seu único e logia", nQ 84, 1973/4, pág. do dessa confluência ou con
incontestável compromisso. A 475, publicação da Editora VO- jugação ideo1ógica, verdadeira
consciência moral, fundamenta- ZESLtda., Petrópolis). No artigo, mente desvairada, apresentam
da na ordem essencial das coi- Asmann deixa claro que os nos uma religião social, aliena
sas ou na realidade e wlores que ativistas não admitem "re- da, secularista, soi dissant catá .. 
emergem da própria personali- ducionismos a duas ou três lica. Um catolicismo in nomine, 
dade humana. .sobrepõe-se a chaves vulgares do marxis:-. pois o genuíno é tra!'do e mar-

1 

consci~nc~ ideológim, imediatis- mo", o ÇJUe seria uma atitu- ginalizado . . 
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l ~e, ~raxis e poll'tul:l dom1nam, ta, pragmática, partidária, sem ·ções modernas", não se pode 
mte1ramente, tanto a Teologia horizontes, de visão e juízos par- dispensar o Tomismo no dis

:como a Filosofia. Saturam-nas. ciais. curso teológico. Sem capacidade 
Quer numa, quer noutra, dete- Tenhamos confiança, a Teo- para deter-se nos temas em bus-

1riora-se o espírito doutrinário. logia · sobreviverá ã medioaida- ca do "profundo e último das 
'Veja-se, quanto ã primeira, que, de e à radicalização ativiSta. coisas", da verdade, em suma, os 
na versão- ou redução ideológi- Abram-se novos mminhos. nossos ativistas fazem de um ideo
ca do 'Evangelho e na catequese Necessariamente, serão abertos. logismo importado o núcleo cen
agitadora, é ele transformado, Não se proceda, porém, como trai da filosofia. A base dos seus 
pondera A. ~rippa, "num ma- os turbulentos ativistas que, nas pressupostos. e ,P.ostulados, mor-

. Nio se estranhe que um ''te6- nua I de guernlhas ou numa pro- suàs· inovações ou sofisticações. mente da d1alet1ca revolucioná
lqgo" patricia, dado 1 entrevi~- 1 vocação social" ("(oiwivium", ignoram a tradição da tgreja -u ria, ufanam-se de reinterpretar 
tas e promoçia espetacular~~, 1978, pág. 417). _ o Pensamento Cristão._ Não lhes e reescrever nã~ s~ a his~~ria, 
haja expressamente renegado a , Atente-~ n~ta a~e.rraçao: descobrem nada de v1vo e per- mas todas as ctênc~as soc1a1s e 
Ortodoxia, substituindo-a p• a obra fllosóflco-teologlca de manente. · bem assim ~s especulatiws. Do 
Ortopraxia - que ele entende Dussel e seus comparsas tran~- pr~grama~ ~o excluem a Reve-
por "prática solidária e ·liber· f~rma-se em obra ge~-po1J- laçao. lmagmem! 
tadora". Verdadeira panacéia. tull. O autor,. ur:n gêmo ~- O Anjo da Escola, por ex em- Um dos corifeus da cor ren-
A seu jue'zot "a própria Teolo- ra . os confuslontstas tupml- pio; sofre, despiedosamente, nas te, Hugo Asmann, referindo-se à 
gia ém última insdncia quer qums, ~ mestre - meu Deus - mãos desses críticos apaixona- América Latina, aSS9Jura que 
ser'(sic) ciência prática." ' do 1 ns~ltuto do ~ELAM 0~ Cen- dos. · Diz Frei . H~bert Lepag- "o reexame econômico-poh'tico 

Nenhuma originalidade. Co- tr.o Episcopal Latmo-Amencano, neur,_ O.P., que nao h~ "o m~ .do noss.~ ·passad~ e do, no~o 
modamente, o autor encosta-se ?,longa-se para . ~emonstrar. qu.e nor Interesse pelo tom1smo, s1- presente está, d1z ele, obvea
a um determinado círculo ·de 0 sub-desenvolvimento p~nfén- nOnimo de teologia que "já mente, penetrado pelas ..catego
"fil6sofos" e "teólogos" holan- co é. resultante d~, Jadroelra co- er!"· da. Igreja pré-conciliar" ri~ ,essenci~is da análise mar
deses e alerriães, franceses e bel· mercea.~ do ce~t~,0· _ . . (São Tomás de Aquino e o futu- xasta '. ·O tttulo do trabalho é 
gas ou da rebeldia continental, A teologia, na~ VIVe mais ro da teologia sul-americana - al~mente ~i_gnificativo: Compro
de estilo reconhecidamente "sen- da f.é, do cammhar para rev. "Presença Filosófica" - S. m1sso Poht1co no . Conte~to de 
tencioso é quase oracular". (E. Deus ' dos wl.ores · absoluto~. A Paulo, 1974, pág. 162). A se- Luta de Classes (in "Concilium" 

I . supost~ teologia passo~ ~ v1ver, guir, adverte que a crise se 

de própria do "-conservadorismo 
eclesiástico". dos "bispos tími
dos", do "interclassismo", das 
"terceiras posições". Os revolu
cionários cristAos, pregoeiro$· da 
"teologia da violência, pugnam 
por uma presença - a palavra 
é deles - "absolutizadora" do 
marxismo. 

A posição mrimta e defor
mante - escondam-no como 
quiserem os seus propugna-
dores tem significado 
estratégico. No particular, 

.a prestexto de torná-la abran
gente, reduzem a Teologia, a uma 
questão prátim, vinculada, 
exclusivamente, ao contexto só
c.io-cultural, desmrtando-a do 
sobrenatural. Trata-se de posição 
emp!'rica e· aprior!'stica. Politi
zam a leologia. Desnaturam-na: 

Degradam-na. Evidente o desi
deratum, não só de entreabri
la, senão de amarrá-la ao mar
xismo .. Sabidamente, para Marx 
"é ná praxis que o homem de-Dusse, Flosofia de la L1bera- exclusivamente marx1st1camen- de f da "E é · 

MJ..a Mé · o F 19n . ' esten e apro un . s na ... _, xeco, . :• , te,. do questionamento econõ- de 1 da · sér. " = 9) para os qua1s a prá- · . 1 E , . e ve ser eva a 10 . 
· • !"1co-soc~. ste o seu .umco e Oferece-nos um sintoma: a ati-

tt d o valor supremo, tan- mcontestavel compromisso. A ·dade bás. . da - h 

- Revista Internacional da "Teo- ve demonstrar a verdade" (V. 
logia", nQ 84, 1973/4, pág. a Segunda Tese sobre Feuer-
475, publicação da Editora VO- bachl. 

to qua. os problemas essen- consciência moral fundame· nta- VI . fcada T ralza~ umad~· 
· · ~ di · 1· são ' a serviÇo eo ogea - IS-

CI8IS uc suas sc1p 1nas da na ordem essencial das coi- 1• · · é bst"t 'da os práticos com 0 prima- . mgu1r para unar, su 1 u1 , 
d do pol, , . la sas ou na realidade e wlores que na confusão -atual por um _ 
o s 1t1cos, no P no emergem da própria personali- · 1·f.· ' · 

mtlitante e libertdrio. Sequência d de h b - Slmp l·l~_r,_ para opor, para m-
- . . . . j a umana. so repoe-se a compatibilizar 

... ou construçao frágJI, artef1ctal, consciftncia ideológim imediatis- · 

ZESLtda., Petrópolis). No artigo, Nao é à toa 9ue um ~os nos
Asmann deixa claro que os sos pretensos teologos ,_mdoma
ativistas não admitem "r e- d~ apologesta. ~. doutr.m~. pro
ducionismos a duas ou três POf, com_ é) ,f!l810r d~sfaçatez, 
chaves wlgares do marxis~. se .e~tromze. 0 . marx1smo ma-

o" o que seria uma atitu-· tenal 1~0 hlstónco, de~tro da 
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essa "teologia" de 
vermelhas, os homens s 
aprestam a mandar pelos ar 
o edifício espiritualista. 

Em tempo. Otávio Tirso 
Andrade rechaçou essa tentati 
~ ~e "infectar a teotigia d 
v~rus marxista" (Uma vela ao 
d.1abo .- O Marxismo na teolo
gia - "Jornal do Brasil" Rio 
de Janeiro, 11-5-1980). No' estu
do desassombrado, o articulis
ta repror11.!z trechos inteiros do 
"teólogo" auto-propagandista, 
para demonstrar que "é m'ti
da a sua conversão ao marx · 
mo". 

Num livro sobre . a oração~ 
afirma-se, inequivocamente, que 
o cuidado com a libertação está 
acima da santidade pessoal. Con
venhamos~ para um religioso, a 
declaração é temerária. 

Acelera-se, desse modo, o 
processo de frustração espiritual, 
Falemos claro. Precipita-se o en
gajamento â ·proposta e ã visão 
marxista na análise dos fenô
menos religiosàs. Como resulta-~ 
db dessa confluência ou con
jugação "deo1ógica, verdadeira
mente desvairada, apresentam
nos uma religião social, aliena
da, secularista, soi -disS&nt cató
lica. Um catoliciSmo .iD.Qomine, 
pois o genuino é trat'do e mar-

1 ginalizado . . ~ sem ponderação lógica. E o pior, · ' 
mal intencionada. Para essa gen- Mesmo em face das "indaga-

m • teolog1a" (?). Já se v1u pro-
posta mais disparatada? Com ------e--lilllllllll!l----....-1 ... 
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NO CONSELHO FEDERAL DE CULTURA ., J> 

HOMENAGEM A GILBERTO FREYRE 
PRONUNCIAMENTO DO 

Cingimo-nos nesta intervenção a breve registro 
de aspectos peculiares à obra de Gilberto Frevre. 

I - O "escritor 'literário" - Sem descermos a 
indagações estilísticas, cabe o reparo : corajosamen
te , o autor deCasa Grande e Senza1adefende sua po
sição de "escritor literário" contra o entendimento de 
"críticos brasileiros dominados pelo purismo bele
trista" (Prefácios Desgarrados,l, pág XXIX) . Esta
mos com ele. Tanto mais quanto, em seus escritos 
- vê-se. do prefácio à segunda edição de sua obra 
máxima - não se restringe à terminologia ou voca
bulário científico, s~ja do antropólogo, seja do cien
tista social. 

Não aceita a acepção redutiva do homem-de
letras, circunscrita - assim o declara - a "catego
rias bibliográficas". Significa dizer, à J:lOesia ou à 
prosa de ficção. Opõe-se à rigidez desse critério, a 
seu entender, "ortodoxamente literário". De igual 
modo, reage à estagnação lingüística e à redação ta
belioa, está 'uma doença de historiadores 
despreparados. 

Escritor autêntico, sua expressividade não é re
buscada . Revela comunicação espontânea, clara, 
expansiva, informal. No seu vocabulário, não dispen
sa "a contribuição popular e brasileira", como exem
plificou, à larga , Moacir Borges de Albuquerque 
(Linguagem de Gilberto Freyre- Tese de concurso, 
pág . 75 - Recife, 1981 ). 

No mais, não temos porque fugir do confronto. 
Perdoem-nos a ousadia. Quatro estilos, de matiz in
confundível: o de Gilberto Freyre - vivo, distendido, 
perspicaz; o de Oliveira Vianna - medido, elegante, 
conclusivo; o de Alberto Torres - claro, austero, per
suasivo; e o de Euclides da Cunha - soberbo, pictó
rico , onomatopaico. Quatro celebridades, dotadas 
de excepcionais qualidades literárias. 

11 - Conciliação do universal com o regional -
No contexto da obra freyreana , frisante a preocupa
ção de conccliar o universal com o regional. "Tipos e 
momentos universais, leciona o autor de Sobrados e 
Mocambos, não deixam de ser condicionados no es
paço". Entre os primeiros, relembra o caso de Dom 
Quixote, a seu ver, "tão universal e tão regionalmen
te espanhol". 

Pres1:amo-nos do julgamento, para dizer de Gil
óerto Freyre: tã o universal nas idéias e tão regional
mente brasileiro. Sem a estreiteza e vícios do mau 
provincianismo, ninguém o supera na militância 
regionalista . 

Sua obra é marcada por um ir e vir regional, na
cional e universa l. 

Modos de ser brasileiros, particularizados pelo 
estudo e definição das constantes regionais, são, não 
temos dúvida, sua "pernambucanidade" e, por igual, 
o "fluminensismo" de Oliveira Vianna, assim o "mi
neirismo" de Afonso Arinos de Melo Franco, a "baia
nidade" de Pedro Calmon, o "paulistanismo" de 
Afonso de Escragnolle Taunay e Alcâtara Machado, 
o "amazonismo" de Artur César Ferreira Reis. Lou
vável, a todos os títulos, o regionalismo de confluên
cia cívica. 

111 - Sociologia não insulada - De igual modo 
marcante; a preocupação de não insular a Sociolo
gia, de não fechá-la, inexoravelmente, a sete cha
ves. Tem o cuidado de harmonizá-la, mais que isto, 
de vivificá-la com a Ecologia, a Antropologia, a His
tória, a Psicologia Experimental, permeando-a, sem 
delimitações empobrecedoras. Nisto reside sua po
tencialidade sociológica. Melhor, a própria concep
ção gilberteana da Sociologia. Consulte-se, a propó-. 
sito, o trabalho de sua lavra Como e Porque Sou e 
Não Sou Sociólogo (Ed. da Universidade de Brasí
lia, 1968, Brasília) . ' 

Impressiona a flexibilidade que imprime às pes
quisas, buscando ou adicionando, na exata medida,. 
a contribuição de outras ciências, mantidos os crité
rios de apreciação e julgamento adstritos à apregoa
da sociologia científica. 

Nem todos os colegas de ofício se permitem es
sa aproximação, esse transbordamento, essa capa
cidade integradora, essa liberdade, essa abertura. 
Há sociólogos exclusivistas, ilhados na "pureza" de 
suas investigações: · · --·-- ·· 

Decididamente, os modernos "métodos experi
mentais de verificação sociológica", Simmel já o 
sustentava, não aprovam o confinamento. Exigem a 
dimensão em que opera o nosso patrício, que abriu à 
sociologia Qrasileira perspectivas ousadas, sem 
reduzi-la, para ficarmos num exemplo, a "puro ins
trumento de dilatação da história". 

De outro lado, confessada sua "tendência de 
sentido social-personalista ou histórico
personalista" (Prefácios, I, pág. 165), com a qual, 
utilizando-nos da expressão de José Honório Rodri
gues, não desnuda a natureza humana. 

Tornamos a dizer: com "prudência científica", 
não dispensa "hipóteses analíticas" de outras ciên
cias inclinadas para a mesma realidade social.. 

Aluno de Antropologia e Sociologia em cursos 
de graduação e pós-graduação de universidades 
americanas, assevera não compreender a Sociolo
gia sem "lastro antropológico". Foi além. A discipli
na, soma o lastro histórico, fugindo à concepção res
tritiva de "numerosos sociólogos anglo-americanos 
no seu sociologismo anti-histórico ou ahistórico". 

Sem o exame das "inter-relações de raça, clas
ses, regiões, épocas e culturas", ninguém escreveria 
livros, quais os seus, de tal extensão e segurança. 

No fim de contas, Gilberto Freyre não é apenas 
um sociólogo. Ostenta, à justa, os títulos de antro
pólogo e historiador, sempre adjetivados de social. 

IV - Abastecimento da riqueza fática - Se 
bem observarmos, há na vasta obra do mestre per
nambucano característica muito própria: a riqueza 
de informações, a acumulação minuciosa e talvez 
excessiva de dados. 

Sistematicamente, de tudo se abastece: arqui
vos de engenhos, diários íntimos ou de viagens, al
manaques, biografias, memórias, autobiografias, li
vros de estrangeiros, romances, contos, correspon
dência, anúncios, cartões postais, ilustrações, ali
mentação, incluídos doces e pratos de cozinha fami
liar, doenças, móveis, xícaras, copos, talheres, ves
tuário, retratos, Retalhos de Jornais Velhos (título 
de um de seus livros) , medalhas, brinquedos, profis
sões, passatempos, transportes, arquitetura, jardins 
e quanta coisa mais. 

Âí está a universialidade de seu instrumental e 
de sua motivação para inteirar-se da realidade social 
brasileira. Nãõ relutamos em considerá-la uma par
ticularidade de sua metodologia. Quem duvidar que 
lhe folheie, entre outros títulos, Casa Grande e Sen
zala, Sobrados e Mocambos, Ordem e Progresso, A 
Vida Social do Brasil no Século XIX. 

Nem é tudo. Temos em mãos a seminovela O 
Outro Amor do Dr. Paulo. Nela está patente a sedu
ção do autor pelo pormenor. Uma constante em sua 
obra. 

Da seminovela, realçamos trecho bastante a de
monstrar que Gilberto Freyre não abre mão da mi
núcia em seus escritos e análises sociológicas. Atra
vés de interminável seqüência de objetos, a traduzir 
- por que não dizê-lo? - certa afetação fática, o se
minovelista fixa-se no personagem central, Barão de 
ltanhangá, exilado em Paris: 

·· '4Tr~uxer.a, com a família, mucama de estima
ção e escravo pagem para o serviço doméstico dele e 
dos seus. Trouxera sacos de feijão e sacos de fari
nha. Trouxera charque do Rio Grande. Trouxera la
tas de goiabada e caixas de marmelada. Trouxera 
fumo de seu próprio fabrico: cigarros teluricamente 
de palha. Trouxera charutos. Trouxera vidros de pi
menta. Frascos com temperos: dos capazes de resis
tir ao tempo. Trouxera juá com que ele se acostuma
ra a escovar os dentes. Remédios a que se habitua-· 
ra: xaropes, elixires, infusão de ervas brasileiras. Re
médios para tosse, para o fígado, para o estômago, 
para inflamação, para dor de ouvido, para os olhos. 
Molhos de cheiro também de plantas tropicais, para 
perfumar interiores de guarda-roupas, de cômodas, 
de estantes. E mais: " ... Vai longe o escritor ao reve
lar a estranha bagagem do Barão. 

Para José Lins do Rego, Gilberto Freyre "parte 
não de uma teoria para submeter tudo a essa teoria. 
Parte da vida, vai aos insignificantes da vida, aos 
menores detalhes e aos grandes blocos para tirar de 

tudo a sua essência" (O mestre Gilberto Freyre - "O 
Jornal", Rio. 21.6.1942). 

A riqueza fática é por ele atentamente registra
da e submetida a exame e interpretação, para co
nhecimento de causas e efeitos. Dessa forma, procu
ra esclarecer "as variações' e constantes do compor
tamento do homem, dos grupos e das sociedades" 
(Prefácios, I, pág. 179) ou, consoante sua concepção 
de Sociologia, "para estudar o processo de interação 
social e as formas em que esse processo se manifes
ta" (Sociologia - Introdução ao Estudo de seus 
Princípios, 5a ed., José Olímpio Ed.). 

"A que deveu Thierry o sucesso de suas investi
gações?" - indaga Araripe Júnior. Eis a resposta: 
"A essa imaginação que deu vida a fatos miúdos de 
que ninguém fazia caso" (Obra crítica, vol. IV). 
Com esse método thierryano e outros, Gilberto Frey
re abriu rumos à Sociologia. 
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