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General Dr. =~~:::!:==~=I~L!::H::O, pre i dente o Inst1 tu to 
do Cear4: 

o conceitos it1 os por Ger ldo Bozerr de Menezes no 
livro §ducacJQ Moral ~ Civicf - Estudo àA Problemas praJilei
zga comprov~ os valorc c~turais que ornam a pesao do au
tor, ressaltando una vi orosa cultura, a servi~o dos interes-
se oais elevàdo d P tri do Hooe" (Forta .... cza, 12· 1· 1977) . 

Dr. ORL NPO IEtxEIB D COST t Juiz-Presidente o Tribu
nal Racional do Trab lho d ·s • Regi o, com sede e Eel a 

'ducaç o M2IJl~ C1v.ca1 oportun obra, que constitui, se 
ddv da1 a rei?lr~ç o &bran ente cultur do Ministro Ge-
raldo Eezerra d Mln z s (Eel , 1- lZ- 1976) . q ~ -1 ?5 
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« Homens e Idéias à Luz da Fé » 
O Ministro Geraldo Bezerra de Me

nezes, ex-presidente do Superior Tri
buna l do Trabalho, aos vinte e cinco ano:; 
publicava o seu primeiro livrc
" HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA ~". 

Prefaciando o novo livro, sobre o 
mesmo disse Levi Carneiro, consagrado 
jurista: " ... todavia, a maior beleza. a 
mais alt a significação que ele tem, não 
se encerra nas suas páginas ex1guas: 
está nas promessas que nos traz, nas es
peranças que desperta. É prenúncio da 
mentalidade nova da nossa geração de 
amanhã é a revela ção de urna per.>o· 
nalidade jovem e for~e . oopaz de atua· 
ção, larga brilhante, fecunda, para abre
viar a nossa jornada e assegurar os be
nefícios que ela nos ~ve proporclo-
na r ... " 

Isso]~. ocorreu no ano de mil nove· 
centos e quarenta e dois, quando em crô
nica publicada no O SAO GONÇALO, dt· 
zíamos: "LIVRO FADADO A GRANDE 
SU CESSO" . 

Em mil no-;~ce.üu.s e quarenta e 
nove, surgiu a segunda edição de· ''HO
MENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ" . Pa · 
lavras de Oliveira via.na, príncipe dos 
sociólogos brasileiros e. ~omo Lcv i car
neiro, Membro da Academia Brasileira 
de Letras, serviram-lhe de prefácio: "0 
livro - disse o proclamado aubor de 
"Populações Meridicionais do Brasil" -
marca e define a personalidade do jo
Yem pensador flummensc, j á senhor de 
seus pensamentos e o que é mais, já 
senhor de sua pena, poiS, sabe versar 
os seus temas prediletos num estilo ex· 
celente, pela concisão, pela vernaculi
dade e pela dignidade de expressão". 
Aí, referindo-nos à primira edição, em 
confronto com a .segunda, dissemos, pe
las colunas do "O FlÜminense": "PELO 
DEDO SE CONH ECE O GIGANTE". 

"HOMENS E IDÉIAS A q .JZ DA FÉ" 
não ficou por aí; f oi além: em mil nove · 
centos e sessenta e três 1 veio a lume a 
sua terceira edição. Como a segunda 

melhor que :i!, primeira, a terceira, me
lhor que a segunda. 

Prefaciou-a. D. Antônio de Almeida 
.Morais Junior, então Arcebispo de Ni
terói, que viu no livro "um desses bra· 
dos vigorosos, rei vindicando o lugar de 
Deus no coração e na con.sciência dO.S 
homens" . Dizendo: "essas páginas de 
convicção e de .fé ~· vivas e 
ardentes, do admir um católico 
culto, erudito e devotado ao ma~belCJ' 
apostolado intelectual" . Por fim, de- 1 

fine: "seu livro é marcado pelo signo 1 
de Deus". 

Na nossa obscuridade, fren~ntos 
pronunciamentos eméritos .afirmamos: 
"HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA F'li:" 
atingiu o auge ". 

Para surpresa nossa, por esses dias, 
acompanhada de generosa e honrosa 
dedicatóri3.f. do autor, chegou às nossas 
mãos a quarta edição de "HOMENS E 
IDÉIAS A LUZ DA FÉ", acresc.da de ou
tros vultos e de novas idéias, tudo "à luz 
da fé". Excelente obra; ótima apre
sentação, duzentas e vinte e cinco pági
nas. conteúdo substancioso ... 

Nós que dissemoS sobre o livro: "li
vro fadado a grande sucesso'', "pelo 
dedo se conhece o gigante", "Homens e 
Idéias à Luz da Fé" "atingiu o auge", po
demos dizer hoje, frente à quarta ed1· 
ção de "HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA 
lt"'É", que os vaticínios não falh~ram: o 
livro de há muito deixou de ser uma 
esperança para se transformar em wua 
realidade. 

E mai.s : Geraldo Bezerra de Mene
zes n ão se acomodou sobre os louros da 
vitória. Pelo contrário, continuou~ con 
tinua na linha. de frente, na compre
ensão de que - usando as próprias pa· 
lavras - " <'. sociedade h umana carece 
da seiva do humanismo: fé, liberdade, 
justiça, paz e amor . Incumbe-nos im
pregná-las desses valores'. 

Telêmaco Antunes de Abreu 
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Carta a tm.l católico exe·mplar *JO ~TAL DO CO RCIOit- RECI~E( 09o09.84 

Eminente a.mlgo 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

Acabo de ler, encantado, seu livro - HO
MENS E lD.!:liAS A LUZ DA F.t, ja em 4a.. 
edição. 

Muito aprenc:u nessa. leitura acurada, que me 
devolveu a. velh<>s temas um dos qUais a Ques 
tá"o Rei'igiOsa, ao qual ~uito me dediquei. o 
ilustre amigo teve, Por sinal, a bondade de 
citar o meu nome e um dOS meu.s livros a 
respeito de tão momentoso assunto. Dessa 
vez, sua con~bUição alarga o horizonte da 
história. e da biografia, pois que divulga dO
cumentos inéditos, colhidos no arquivo -oes
SO&t do Dr. Leandro Bezerra, seu avô, gran
de defensor de Dom Vital na Câ.mara. Teln• 
porária. 

Nas pesquisas que :t'iz sobre o bispo cte 
Ollnda - o. Atanásio bra'Sileú·o, como !Oi cha
mado - encontrei sempre, a cada passo, o 
nome do Dr. Leandro Bezerra.. seus discursos, 
na Câmara, marcaram por um alto e esclare
cido teor de profundidade temática e de se. 
guro COnhecimento de uma. Qti'estão que, dita 
religiOsa, 11e esvaiu em equívocos de toda es
pécie, até terminar 110 jui'gamento de um 
Tribuna~ Civll, rncompetente na. matét1a. 

Conforme tentei prov:u- no meu livro 
ENSAIOS DE IDSTóRIA REGIONAL, que 
vou enviar-lhe, DOm Vital era pernambucano. 
Assim confeaso~J.ose ao Padre Bentes em ear
ta. m~morável, que transcrevo na integra no 
aiudido llvi'o. 

Parece.me um tanto irrelevante esse Pt'O.. 
blema; o essencial é, reaiinente, a atitUde 
desassombrada do grande Bispo. detin1DdO 
cla.ramente os llmitea ju11sc!tcionata entre o 
Espiritual • o Tem.porat. Ern todo eaao, • 

controrirsia anima, vez por outra, Os histo
riadores e pesquisadores, de mOdo que é sem. 
pre OP'Drtuno fazer valer a. própria palavra do 
heróico Prelado que espanca tódas as dúvi<ias. 

O que deseJo enfatiZ!ll' no seu llvro i a 
grande lição que nos dá.. Muito gostaria que 
e1e e tivesse nas mfros das novas gera.cões. 
que andam por ai às tontas, às apa•'padelas, 
desn.?rtfladas. sem saber que tUrno tomem. 

O pior dO nosso tempo é justamente o 
mau U'So da liberdade . Essa palavra mágica 
- que a Revolução Francesa terminou por 
levar â. g'\!ilhotina numa hora sOmbria da hU... 
manidade - se presta a muitos enganos . A 
juventude, excitada por falsos proretas, gt.'ll!. 

ta de empregá-''a e até mesmo de divinl.Zã....la; 
mas não sabe o qwe ela significa., isto 6, o 
bem e o mal que pode conter. 

Fala.se muito em libertação. Até já e.xts
te uma Tcoll~gla da Libertação, como se a ou
tra fosse de escravlzaçá'o. Sõ a Verdade nos 
libertart, disse o Cristo. Essa Verdade existe 
deslfe o momento em que o Redentor veio ao 
mundo e sel'ou..a. dramaticamente no sacrtff
clo do GóllOta. 

Não há uma Teologia da (ou para) a 
América Latina e outra para a Et'n'opa .. Há. 
uma sõ verdade. Inc:llvisivel. Até Tobias 
Barreto reconhecia que a IgTeja devia ~ fn,. 
toleratlte, pOrque, <!lzia ele, não se transige 
com a verdade, que I! uma s6. 

O que me tocou muito de perto no seu 
livro, que é a testemunho de três gerações, 
fOi a remem~o dos gra.ndes serviços que 
à causa da P6 prestaram o ,.eu av6, o seu pai, 
outros detieendentes e, 4e maneira deatacada. 
., ~te amigo, QUe tem o o~ (santo 
DrgU]ho) de se proclamar eoJli!'OI8do mariano. 

Também o sou e nw.1ca deixarei de ~~er. 
Devo à Congrc•gação Mariana - tanto a de 
Natal como a do R.ecife - minha fOl'tna{;áo 
espintual. Fol o lastro que fiz para. enfren. 
tar as tempestades da hOra atual, tão indt-4 
ClSa e vachlmte . Nunca tive, na minha vida, 
passando por dlversos cargos públle<>s e pelo 
ambiente ag'itado da Faculdade, um só ins .. 
tante de dúvida e de hesitação. E, hOJe. ,1á 
QU&Se ao findar este século, a respeito do 
qual escrevi um llvreeo que também ihe vou 
enVlar, minha maior consolação é a de man. 
ter de pé minhas convicções, transmltindo.as 
a filhos e netos, numa. oonstancla interior que 
me conforta e me anlma. 

Seu livro me !pz VOltar à época dos gran. 
des homens, que tinham fé, eram graOd~s 
humanistas, sabiam Latim e Grego, sa
bfem Obedecer e por isso mesmo sabiam man. 
daor, foram servOs da. Igreja e vexli.'ár10s d<~ 
Pátria. 

Que ge1-ação privilegiada essa que eu c:ba
mal'ia a d1Da5t1a dOs t.eandros. Eles serviram 
aos grandes Ideais. Os que mol'('era.m mor. 
reram santamente, como seu avô e seU pai. 
E Os que vivem continuam a traJetória subli
me que se abriu aos olhos de um mundo atôoo 
nlto, despedaçado, que anda à procura de 111 
mesmo, como tmla sombra erradia e pr~. 



Carta a um Católico Exem ar 
O consagrado professor Nilo Pereira, da Universidade 

Federal de Pernambuco, pubUcou no "Jornal do Comércio" 
do Recife, edição de 9 de setembro do ano corrente, órgão 
de que é colaborador aS$íduo, a carta que dirigiu ao Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes, a propósito da quarta edição de "Ho
mens .e Idéias~ Luz da Fé". O autor da carta publicou-a integral
mente sob o título supra. "Unidade" sente-se honrada em trans
crever, tal qual, o escrito do conhecido pub!icista pernambuca
no. Ei-lo: 

Eminente amigo 
Ministro Geraldo Bezemz ih 
Menezes: 

Aazbo de ler, encantado, 
leU livro - HOMENS E IDÉIAS 
À LUZ DA FÉ, já em# edição. 

Muito aprendi nessa leitu
ra acurada, que me devolveu 
11 velhos temas, um dos quais a 
Quatão Re/lgiom, ao qual mui
to me dediquei. O ilustre ami
go teve, por sinal, a bondade 
de citar o meu nome e um 
dos meus livros a respeito de 
ti/o momentoso assunto. Dessa 
vez, lUa contribuição alarga o 
horizonte da história e da bio
gra/ill, poil que divulga docu
mentos inéditos, colhidos no ar
quivo pessoal do Dr. Leandro 
Bezerra, seu av~. grande defen
sor de Dom Vital na Câmara 
Temporária. 

Nas pesquisas que fiz sobre 
o bi1po de Olindo - o Ataná
l}o_ bralileiro, "como foi chama
do - encontrei sempre, a cada 
ptUIO, o nome do Dr. Leandro 
Bezerra. Seus discursos, na 
C4monz, mflcaram por um alto e 
e~elorecido teor de profundidade 
temática e de ~~egu.ro conheci
mento de uma Questiio que, di
til religiom, se esvaiu em equ{
vocos de toda espie/e, até ter
minar no julgamento de um 
Tribunal Civil, incompetente 
na mlltérltl. 

Confonne tentei provar 
no meu Uvro ENSAIOS DE 
HISTÓRIA REGIONAL, que 
vou enviar-lhe, Dom Vital era 
pemambucano. Auim confe• 
JOu-se ao Padre Bentes em car
ta memorável que transcrevo 
na fntegrtl no aludido livro. 

Parece-me un tanto ir
relevante use probkma; o eJ
sendizl é, rttzlmente, a atitude 
daauomlndo do grande Bis
po, definindo claramente os 
limites julúdicionail entre o 
Espiritual e o Temporal Em 

todo caso, a controvérsia anima, 
ver por outra, Oi historiadores 
e pesquúadores, dê modo que 
é sempre oportuno fazer valer 
a própria palavra do heróico 
Prelado que espanta todas as 
dúvida~. 

O que desejo enfatizar 
no seu livro é a grande lição 

que nos dá. Muito gostaria 
que ele estivesse nas mãos das 
novas gerações, que andam por 
ai as tontas, às apalpadelas, 
desnorteadas, sem zzber que 
rumo tomem. 

-O pior do nosso tempo 
é justamente o mau uso da li
berdade. Essa palavra mágica 
- que a Revolução Francesa 
terminou por levar à guilhoti
na numa hora sombria da hu
manidade - se presta a mui
tos enganos. A juventude, ex
citada_ f!Or falsos profetas, gos-
tll de empregá-la e até mesmo 
de divinizá-/a: mas não sabe o 
que ela significa, isto é, o bem 
e o mal que pode conter. 

Fala-se muito em liberta
ção. Até já existe wna Teolo
gia da Libertação, como se a 
outra fosse de escravização. Só 
a Verdade nos libertará, disse 
o Cristo. Essa Verdade existe 
defde o momento em que o 
Redentor veio ao mundo e 
wou-a dramaticamente no m
crif(cio do Gólgota. 

Não há uma Teologia da 
(ou para) a América Latina e 
outra para a Europa. Há uma ro 
Verdade. Indivisível Até Tobias 
Barreto reconhecia que a Igreja 
devia ser intolerante, porque, 
dizia ele, não se transige com a 
verdade, que é uma w. 

O que me tocou muito 
de perto no seu livro, que é o 
testemunho de três gerações, 
foi a rememoraçífo dos grandes 
serviço! que à Causa da Fé 
prestaram o seu avô, o seu pai, 
outros descendentes e, de manei· 

ra destacada, o eminente amigo, 
que tem o orgulho (santo 
orgulho) de se proclamar con
gregado mariano. 

Também o sou e nunca 
deixarei de ser. Devo a Congre
gação Mariana - tanto a de 
Natal como a do Recife -
minha formOfãO espiritual. Foi 
o lastro que fiz para enfrentar 
as tempestades da hora atual, 
tão indecisa e vacilante. lV!mca 
tive, na minha vida, passando 
por diversos cargos públicos e 
pelo ambiente agitado da Facul
dade, um só instante de dúvida 
e de hesitação. E, hoje, já qua
se ao findar este século, a res
peito do qual escrevi um livre
co que também lhe vou enviar, 
minha maior consolação é a de 
manter de pé,minhas convicções, 
transmitindo-as a fillzos e netos, 
numa constância interior que me 
conforta e me anima. 

Seu livro me fez voltar à 
época dos grandes homens, que 
tinham fé, eram grandes huma
nistas, mbiam Latim e Grego, 
sabiam obedecer e por isso 
mesrno sabiam mandar, foram 
servos da Igreja e vexliórios da 
Pátrio. 

Que geração privilegiada 
essa que eu chamaria a dinastia 
dos Leandros. Eles serviram 
aos grandes ideais. Os que mor
reram, morreram mntamente, 
conw seu av6 e seu pai E os 
que vivem continuam a traje
tória sublime que se abriu aos 
olhos tk um mundo atônito, 
despedaçado, que andtJ à procu
ra de d mesmo, como wna 
!!Ombra erradia e presaga. 

Escrevo •esta cartll às pres
sas, sem rever as palavras, fiel 
apenas ao pensamento que me 
assalta a mente, quando consi
dero que os Leandros mar
caram por sua Fé, por sua 
vida ilibada, pelo amor à 
Igreja, pela fidelidade ao Evan
gelho. Grandes homens, que en
tram na História pela porta da 
Etemidade. 

Receba o abraço de 
profunda admiração e amizade. 

Nr/o Pereira 
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Aos editores e aut-ores s'Oiicitamos 
remessa de sua publicações 'Para es

te noticiário. 
I• __ .. _ ._ 

"HOMENS E ID~IAS À LUZ DA 
F~ - Geraldo Bezerra de l\1en~es 

- Edição do autor. 
.... Acusamos o recebimento e agrade

cemos muitíssimo. E' um livro que 
éertamente obterá grande distinção, 
p~is, fclizme~te o autor diz uma série 
de verdades que poderão ser uteis na. 
orientação de certos 'mdivíduos que 
se acham meio desprovidos de bús
sola no oceano da vida. 

O capítulo "Inocentes" vale por to
do um livro; alem de tratar de as
sunto muito intressante ainda é es~ 

crito num csti.lo claro e conciso, co
mo o livro inte'1To. 

"Homens e Idéia s à luz da Fé" 
constituem, no próprio dizer do au
tor, "páginas de reaçã o contra o es- .. 
quecimento das leis de Deus na so
ciedade contemporânea". Analisa, au
xiliado pelos seus destacados cabe
da~s. e iluminado pela sua viva fé 
("fé com obras"), os pensamentos em 
choque do mundo bodiCTno. 
'E' uma obra recomendavel aos ca-

ticos, os pscudos, porem aos verda-' : : 
dciros, aos esclarecidos ,aos que pro
curam fazer e melhorar algo du1·antc _. 

• sua existência sobre a terra. 

A redação de TINGUl apresenta 
ao snr. Geraldo Bczcna de Menezes 
o> seus paTabcns e votos de novas 
p1·~uções uteis como a presente. 

Tarcillo Gazire 





Ten;a-feira. 3 de Março· de 1959 

VITRINA 
DE LIVROS 

"HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA lt"'É'. 
RA DE MENEZES 

LIVRO DE GERALDO BE.ZER· 

Renato de Lacerda 

Revista, aumentada e enrique- leitores aquilatar com justeza do -
1
. 

clda, ainda, com a!)reciações de valor do presente livro de Ge- . 
escritores naciona:s e estrangei- raldo Bezerra de Menezes. 

1 

ros, além de outras personalida- Disse Buffon que 0 estilo é a i 
des de alto relêvo em nosso mun- Imagem perfeita do autor, esta! 
do social acaba de aparecer no verdáde mais uma vez se ·~VI-' 
cenário da publicidade a segUn- aencia quando se trata do artr-1 
da <wção do magnif:oo livro éiaà à L 1 

"Homens e Idéias à Luz da Fé", fic.e de ~Homens e Id uz 
b . 1 t da -Fé•. 1 da lavra do rilhante mte ec uar, , , l 

.Min:stro Geraldo Bezerra de Me- : -~.oi· ~dt:;'~ set.IS nu >t!'"ffl 't.v~JIJ'~'~$1! .,. ' ~ 
lume 'Wil*4Wl ~·~ :esçOrre!ta,l 
pela . Sttbátabeial', de louvâvéis propó

sitos instrutivos, pode-se per.fzi-
. ~~,aj!J~~ : tamente aliar tais atributos à sua 

1 

o saudoso 
logo brásileiro, Dr. Oliveira Via
na, íez -a sua apresentação em 
uma das sessões da Academia 
Brasileira de Letras, palavras 
que, pel<i sua significativ<l em
pressão, vou reproduzi-las neste 
ensejo. para melhar ilustrar o 
que tenho a dizer a ,·espeito da 
obra. que ora nos prende a aten• 
ção 

Apreciemos, pots. a dlgnifican
te mer1sagem de Oliveira Viana: 

'-B:ste livro, pela aititude e se
riedade dos temas nêle debati
dos, é, sem dúvida, uma rormosa 
afirmação de inteligência, a · re
velação de um espirito forte e 
austero que aparec~ já dotado de 
cultura b<>.stante para abordá-los 
com intrepidez e seguranç'l, já 
afeito à meditação e ao jôgo de 
idéias gerais, já senhor d2 seus 
pensamentos e, o que é ain.:la 
mais, já senhor da sua pena, pois 
sabe versar os seus temas predi· 
letos num estilo excelente pela 
concisão, pela vernaculidade !! 

pela dignidade de expressao». 
Por estas duas apresentações, 

oriundas de fontes tão honrosas 
nela elevação de nivel moral e 
(Je i 'ltelectualidade, poderã'l OI! 

individualidade, não só moral co-
, mo física. 

FisicaJVente é Gerald<> Bezerra 
de Menezes dotado de ~Jela plás
tica somática: alto, claro, de ca
belos castanhos, voz macia • 
convincente, olhos firmes e pe
netrantes, de modéstia 'bem equi
librada e de polidez cavalheires
ca que encanta e seduz. 

Moralmente é um dê3ses pa
drões de Plutarco que, herdando 
dos seus maiores um patrimônio 
de dignidade dos mais pomvusus, 
porfia em mantê-lo intacto atra
ves dos tempos, para transmiti
lo, ainda mais enriquecido, àque
l2S que o Destino confiou à cuida
dosa guarda do seu esclarecido ti
rocínio. 

Dividiu Geraldo Bezerra de 
Menezes o seu trabalh:> em seis 
partes e um anexo. 

Sendo católico fervoNso e pra
ticante. consideràdo mesmo líder 
leigo dos católicos fluminenses, 
escreveu tôda a sua obra sob 
moldss e orientação da Santa Ma-

1 dre Igreja Católica Romana. / 
Não afino pelo· mesmo diapa

são fil-osófico-religioso do Sr. Ge-
raldo Bezerra, o que não me im
pede de apreciá-lo d~vidamente, 
com isenção de esplrito, louvan
do-o em sua· coragem de exter
nar as suas convicções, na sua 
fidelidade ao credo que adotou 



c"mo norma de procediril~nto, 
correusmo com que dlscute 
suas .,... e as atpmenta. 

!lo P'l1e elo seu Uvro•wnvolvklla ltuda lle2lefta O& r.! 

gubltes ~ COIIt1'lt o ..... 
munwno - Açio cat6llea -
Igreja e a paz universal -
mação cristã - Inocentes - «DI· 
vOrclo ou Desquite:. - O pároco 
- A obra salesiana. Na st~gunda 
parte traça os perfis dos lumina-
res da Igreja: Pio XII- D. Jal- de um elleft• 
me lle Barros Câmara - D. José jA feito e bastBnte caprichoso, 
Pereira Alves - Monsenhor Me- :nio só quanto ao otaci!Dlo da 
lo Lula. Na terceira desenha em forma, como ao apuro do concet
targas pinceladas as persClnalida- 'I:O • 
des de: Oontardo Ferrlne ·- Csr· Ministro da Justiça dl) Trana-
tos de Laet - Felicio dos lho, várias obras jã t('m publl-
- Jackson de Figueiredo- Tr1s- cadas concernentes ao tssunt:> de 
táo de Atalde - Adroaldo Mes- su~ especialidade, send:J qu~ ai· 
quita da Costa - Melchlades Pi· gumas jâ em 3. 8 edição, como 
canço, todos vultos de foL·maçlo ««Dessidios Coletivos ·h Traba
católlca. Na quarta parte exalta lho e Direito de Greve:t, cuja OJ
a memória de seu saudoso pau -I Uma edição data de 1957. 
o sábio José Geraldo Bezerra de Não comungo os seus xdea13 re
Menezes - bosquejando-lhe n- liglosos. disse, linhas atr&s, eu
getra biografia e fazmdo cita- tretanto, admiro-o pelo aesassom
ções de trechos de vârios escrito- bro e equilibrado senso com que 
res a respeito dêsse seu mator manifesta a sua opinião sôbr as 
amtgo nos itens: Católico de fi- doutrinas que professa. 
bra - Entusiasta da Companhia •Homens e Idéias à Lu~ ela 
de- Jesus - O povo que primei· Fé• é, em últlma anâllce, um li
ro levantou igrejas ao Dl\•ino co- vro de bom quilate c que mer":
raça.o. ce o respeito de todos os nomens 

Na quinta .fala do seu avo pa- de pensamento. 
terno - Leandro Bezera Montei- Faz parte da coleçlo .-Estrêl:l 
ro, o grande defensor dos Bispos I do Mar:o e loi impresso nas cfl
no Parlamento Imperial - des- cinas da <~Gráfica Laemmert Li
crevendo a ativa e briU1ante mitada», do Rio de Janeiro, em 
atuação dêsse seu an'!estral nos superior papel e grande rormato. 
parágrafos: D. Vital -· O Epis· Geraldo Bezerra de Menezes é 
capado Brasileiro e a Questão Re- presidente da Confederaçã:J Na
ligiosa - O Cearâ e a QuP.stAo cional das C.ongregaçõ•s Maria
rellgtosa. .nas. membro das Academia3 Flu· 

Na sexta parte publica os '!eus minense, Niterõierue e Cearense 
Oiscursos proferidos em ocasiões de Letras, além dos Institutos 
e lugares diversos, em tOrno das Históricos de ~rgipe e de Pe
temãticas: Ao Episcopado Bras!- trópolls. 
loiro - Ao Catequista Geral da Agradecendo-lhe o v o 1 um e 
Congregação Salesiana - J)lscur- enviado com desvanecedora dodi
so proferido na Concentração Ma- catória, faço VQt~s para que no
riana do XXXVI Congresso Eu· vos e cada vez melhore~ traba
cartstlco Internacional. O anexo lhos produza para o m"ior bri
consta de dois artigos: um de lhantismo das lrtras nacionais. 
Carlos de Laet sObre Leandro 



Não há muito noticiáva- do.s recebem a verdade e a 
Jpos o recebimento do pre- professem. por ser ela o que 
ililoso · livro: HO~S E realmente engrandece e faz 

ÉIAS À LUZ DA FEl' - o homem feliz. Se a ver 
a lavra do escritor ma.ria cade·ra., nobreza e real feli

- n:> Ministro Dr Geraldo cidade ~o homem está pois 
Bezerra de Menezes . n c• gozo daverdade, devemos 

Aoui vai minha ousada a. ante de tudo procurá-la, 
precl,ação, depois de um 11- qefendê-la e publica_la. E' 
~iiro meditar em cada pá- porém hoje em dia do 
l{ina do livr:: de ouro de um que menos se cuida. e do 
homem de ciência e fê: , que muito se zomba. Cuida-

A Confederação N~onal se em amontuar publica-
as. ongregações 11:1 h>.nas, ções, mas não em espalhar 
~P de Janeiro, muito a. verdade. Estamos no é 

pene'flciou ao público ledor cuk· das publicações, é ver
com esta edição de fé e a- dade; porém não é isto que 
mor. engrandece e singulariza os 

A . página 11 nos retrata sécul::'S, mas é a verdade; 
u a .grande verdade: A ver porque não consiste a sabe
da.de é uma e brilhante cG daria em falar e escrever 
D1'0' a luz; d~ portao- muit~. em falar e ei:-
to apreseny sua sin crevet tn ~certo. Não 
g eza, po embeleza- é o alu o publicações 
me'lllto da ve.{ que i~ a verdade; 
rila verdace. m,.s ssim como 

E' o que stnç ~te pro nãc· São alavras que 
l!Urou fa~e:f !& tor. sendo justificam~ rtude, .~as 
seu ardente 'desejo que to-as obras. E ~ •O mesme V1 l ·--- - --- .. 

' . ~ pit~ ( . ~ 

o li~rro preCIO 
q e 

, 
a nos faltava 

ra que nos ensina serem as da do Pai por lhes faltar 
palavd.s sem obras igua· s a MA -o e ria be-
tiros se mbalaa, pois fazem oes Marianas a êst · 
barulhos, mas não ferem . . . lo indicar nossas Congrega-

Se a virtude: sem obras vens e a estas donzelas, es 
não merece causa alguma. peranças da Igreja e da Pá
muito mencs os publicações. tr a ! ... 
d-estituídas .. d..;L verdade. Por MARI.tl a J ESUS ... 

Fc?'laF ~lg~:munismo e Materialismo. Página 51. 
o ooc~allsmo? CO!l-10 l!le a,- Eí-lo a penetrar em tudo 
trevena? ~do ah esta ela- s: b a capa. de diversos no
ra. Comumsmo esmagador e mes · Naturalismo liberalis 
S_oc1alismo ganancioso. (Pá- mo,· agnocismo, 'modern1s 
gma 19). mo. etc. etc. Portanto é pre

Sobre a benemi·rita Ação 
Católica ? Que dil'ei cu ? 
lç~o sublime e tremenda 

para os leigos que não com
preendem as apreensões da 
Hora presente na própria 
Igreja. (Página 35). 

A Igreja e a Pàz Univer_ 
Sl.lJ.. Página 47. Quantas ob
jEções maldosas ao insttt -
~o de Cristo. A verdad e tE>m 
contra si o êrro, como 3 lu.& 
as trevas. E' fanatismo da 

ciso sentir c:m a Igreja 
qtJando E'LA nos diz pela 
bôca do Apóstolo: "Nolite 
confnmari huic saEculo." 
(Romanos: 12 - v. 2) Não 
vos conférmeis com êste s~
culo, (~ste mun~o fd.oentio 
e materialista). Mia.sma fu 
nesta que se respira pelos 
seis sentidos . . . (-o sexto é 
o da pl":>paganda Vide 
Catol~ cismo, N.o 98, de Cam 
pos). 

presente época o- zombar de O que falarei do Divórcio? 
tudo. Mas, em vez de cc- Apenas isto: Queixam nos-

i 
nhcer a Igreja por dentro, l>C'S ca.tólicos do a:r...ll'echnen· 
éles a.tacam na por fóra .. to destes projetos lnf;unes 

F ::: rmação - éristã. Página aientadcres d.a ::.a.cmiidade 
55. Problema tremendo a a- do Matrimônio? Culpados 
gitar nossa presente civili- somos nós 4ue enviamos pa 

I 
aação. Mas de modo parti- ra os P lamentos homens 
eular nosa juventude Lão- ;JUe praticam desa.two cou
afastc.da de DEUS; afasta tra a boa mul'al. e con ra u 

José Pedro Mirallda 

à 'reik· divino e humano. ~ 
tJOiando tais medtdr.s aes
~raçadas . E' pl'eciso exami 
na.r profundame:nte cDda 
ooiítico antes, de votar ne
e6 , .. 

O Vigário. Página 70. A~ 
sunto que daria para um li
vro tã;:, grande quanto à sua 
111 ópria dignidade ex· ge. lH
felizmente ainda falta !'gue
:d bôa compreensão ria rr.ú 
tua união d·c leigo e .. u sa
~crdcte para a extE.; ,çáG ~o 
Heino de DEUS nas almas 
mediante a.s várias far.ets::. 
da Acão Católica ... 

A Obra Salesiana . Pagi_ 
tta 77. Grande obra 

Segunda parte do livro : 
N:J fundo do cenH·:o d:J 
grande p<•.lco surge \l, figu· 
ra branca de am.c r e ae pt~z . 
Pio XII. Este Papa ad.mil
rável 

Dom Jaime Câmara. Pá 
gina 91. Abre a grande e glo 
riosa. galeria dos vivos. 

Dom José ~ereira Alves. 
Página 95. Alma crisialma, 
diâfana no uso do verbo ele 
DEUS. O ador dos grandes 
e dos pequen.cs . 

Monsenhor J ... nla. págl 
Ç~lar nes e grande escri 
103. Há m~to que . ..9uvim 
Mas nOs&" admira~ct .. 
ceu aitldá maiS p~ a 



nos descortinar" O Proble 
ma. da D: r" - obra tão so
nhada pelo rabisca.dor d~
tas esata"Viadas linhas. Li-

1 vro digpo da pena de quem 
o produzm. 

Contando Ferrini. Págintf 
110. Retrato de quanto .(>O 
de a Graça de DEUS. Herq 

, da C' ência e da Fé ... 
Carlos de L<'.et. Página , 

13. "Crcde ut intellig~s''. 
c~mo nã:J faz falta airl 
ho.i e a certos homens 9 
se vangloriam de tõdat 
ciência humana sem pe 
oue a verdaceira Ciênc 
DEUS. Cheios de c'ênc e 
vazios de fé . Repudiam '1l. 
Graça. E Tertuliano en~
vado erpete-ria hoje: "O h-o 
mo tantum nomem si intel
ligas te!" 

Felíci'J dos Sanks. Pá~i 
na 115. Jornalista autêntico 
e destemido. Jornalista ca
tól'cc contrapondo_se a cer 
tos homens que se dizem 
''Jornalistas - E - Católi
cos" - quando deveriam ser 
.i rnalista Católicos. sem a 
letra de uniã'J. Nada de fin
gim~to com o jornal católi 
co. Nada de disfarçar o ver 
dadeiro jornalismo católico. 
Se mu:tos assim pens :; 
sem ... 

Jackson c' e 
Página 121. Hós ia consw:nl
d!l n :- Altar d'J Senhor p o 
ideal sublime de ter con e 
ddo a Cristo . . . -

Tristão de At ::· !c.'e. Págin ... 
129. Uoll1€n! públl<'·J de con 
l . ..;.;ões catól' ca·: públicr: 

Adroaldo Mcst 1•.;tt da CGS 
ta. Alma dos PUl'laluen•,::J:;. 
Grande Jl: m . 

Melchiades Pka,r.ço. Pl:igi· 
.iêi. 141 ... { ;• I do) ' · • :, r tl!\ · 
n,• . .hinr!a vUCO (·Qr•hel-. do. 

J osé Ch:.·'•·:· f- t z·• : :. d 
·.~~n r::z :..s . " ·' o...l~~ r. l4S Nad t 
mais a diz.,. <. do que C 1-

lico ce fHJJ.'a ... 

Sexta P.:rr.e. DiV"I'SJ:; t~lf
CUl'SOS e anexos preciosos. 

A maior de tôdas elas a 
Quinta Parte: O ínclito 

J D Lm Vitt.l. Não poderia fa·-

1 

tar, sob epna de esta;r in 
completa a obra delineada. 
Não poderia faltar neste al
bum toclf:l êle e.scrito com 
alma de 'apóstolo numa. li
ter" tu r a de fé e amcr. 

Apenas uma lacuna ex ste 
e como sugestão a c· Maximo 

ç tenário que ocorr~ ~m 
o nascimento do gran 

An tõnio d acê-
pederia que fútú
entrasse para. a 

"O 
Galeria destes imcrtais que 
o Ministr::• Dr. Geraldo Be
zerra ce Menezes soube per
petu n para a glória e hon 
ra do nosso povo e da Re
igião. 

Vai l'vrinho querida. Vai 
êste Brastl tnn, 



BI:ZERRA DE MENEZES, 
Geraldo HOMENS E 
IDLIAS A LUZ DA FÉ. 2.a cd. 
rc> 'ista c aumentada. Rio de. 
Janeiro, Gráf. Laemmert Ltda., 
1959. 

/;. Igreja tem no Brasil vários 
dt; seus defensores valorosos, c 
den:rc oêlrs um que se vem re
velando, é sem dúvida o dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes,- dd. 
t'rcsidentc da Confederação Na
cional das C.:>ngregações Maria
nas, que no; reedita o seu pres
tantíssimo lin·o «Homens e id . ias 
à luz da fé», que. a ~Coleção 
E:;trêla elo Mau vem de publi
car. Não se pode ler uma só 
página C$:ste volume sem admi
rar o e;pírito do intimorato de
fcm·:>r da !gr ja que ativamen
te trabalha e copia em sua vida 
o excmp!o de seus ancestrais e 
de personalidades como Jackson 
ele Figueiredo, Carlos de Laet 
e Adr:>aldo · Mesquita da Costa, 
não ccn nndo com -:>s verdadei
ros apóstolos, como foram Mello 
Lula e o Pe. L eonel Fran5.:1, que 
dci:.;a n m de sua pas5ag~m in
dd.!veis marcas que jamais ~e
rão esquecidas. tste trabalh o que 
it'mos em mão, um livro de ar
dente fé, é um exemplo do que 
pc.de um leigo quando de~cja 
também êle, particip.u do CÔI"

po da Igreja como o membro 
\"ivo do corpo místico de Cris
to. Leit ura que recornendamo5. 

XXX 
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Lhronique 
ESSAIS 

Homens e l deias a Luz da Fé, 
Hommes et Idée.s ê. la. Lumiêre de la. 
Foi L'auteur, Geraldo Bezer ra de 'lle· 
ne:!es. ministre ãu Tribunal supérieur 
du Tra.vail . dlrecteur général de la 
J ustice du Tra vail au Bre.sil. préslden t 
de la. Confédératlo-:1 nationaJe des Con
gré$aUotl6 man alE's, representant du 
Bresil au premier Congres mondial de 
l'Apostolat laique <Rome, 1!!51), publle, 
en portuga:.S, un gros et beau livre ou 
!'ideal chré tien de sa. vle est exposé 
comme on le voit, suivi, réa.llsé tant 
au Br ésil c;u·en d'autres pays du mon- , 
de ; ou de nombreuses , éminentes per
.sonnalités, tant relig" euses que Jat
que.s, toute.s vouées au même ideal so-

l ela! . sont biographiées avec i erveur 
particulle ·ement celles qui portêrent 

' son nom: Dr Leandro Bezerra Mon
. teiro et Dr José Geraldo Bezerra de ! Menezes. La premiére éditlon a béné-
1 !icié d'une élogieuse préface de Levi 

Camero. Oliveira Viana a présenté la. 
seconde R. I'Académie des Lettre.s du 
Brésil, en lnsis tant sur la fralcheur, 
l'intérét pr :.mord!al de l'ouvrage, sur 
l'expression vivante et digne. Ceux qui 
conna~ent la langue de Camoens li 
ron.t ce livre. d'accord . émus quand il 
rappelle les príncipes directeurs de 
l'Action Catholique, qua nd il nou.s lni
tie à la Doctrine sociale du graud 
pape F!e XII quand il s·a tt!'l.que avec 
v1rulence au communlsme destructeur. 

Le ::3 juillet 1955, l'auteur lJrononça. 
comme pré,;ident de la Con!edérat ion 
des Con'(regatlo~.s mariat:s, un admi
rab!e . fe•·ven t discours au 36e Congres 
eucharistiqur lnt <>r:lat.Jonr>. On m~cti 
tera cctte pa'.;e d'un vrand commenta
teur de la dcctr :ne soc:ale de r:;: ~~;!:Se , 
dont l'audif'nce m~ri ~ e d'être univer
srUe . <Ed:trur : Grafica Lnemmert 
Limitada. rua Carlm; d e Carvalho. 48, 
Rio de J nneiro. Adresse de l'auteur : 
rua Quevaldo Cn~ . 63. N:terol, Estado 
de Rio de J aneiro. Brésil.) ., 

J Ul6S-lA.H.U.::. ! ".t:LL!.ER. : 
I 

des Livres 
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••HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ" 

Quem dera tivéssemos ameudadas 
vêzes a felicidade de devorar quase de 
uma só assentada 246 páginas como as 
de "Homens e Idéias à Luz da Fé", re
centemente vindo a lume e cujo autor 
para nós marianos dispensa qualquer 
apresentação, pois outro não é senão o 
nosso Presidente Nacional, o Ministro 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes. Au
tor consagrado de tantos trabalhos co
mo "Doutrina Social e Direito do Tra
bal/zo", "Política Sindical Brasileira", 
"A justiça do Trabalho" e outros mais, 
aparece-nos agora com essa obra que 
está merecendo da crítica os aplausos 
mais entusiastas. 

"Aqui o temos,- escreveu Levi Car
neiro - exalçando os ideais a que se 
dedicou, a alguns homens que a êles têm 
servido com destaque. De tal sorte, tra
vando, ainda, o bom combate; dando, 
aos que o leem, não só o calor de sua 
convicção esclarecida e ardorosa, como, 
também, e melhor, o exemplo magnífi
co de sua apaixonada dedicação às 
mais nobres aspirações humanas. A 
concepção materialista da vida encon
trou sua afirmação mais exaltada e 
ameaçadora no comunismo. Nesse re
duto central o autor a ataca. Por ver 
no comunismo a antinomia extrema da 
doutrina católica - a violência CO!jltra
posta à bondade, a opressão de umas 
classes por outra em "(!Z da sua confra
ternização, o materialismo em oposição 
ao espiritualismo." 

Da metade do livro em diante vemos 

ANTONIO MAIA 

desfilar diante de nós - focalizand o 
Geraldo Bezerra de Menezes de modo 
preciso as características predominan
tes de seus biografados - Pio XII, 
D. Jaime de Barros Câmara, Mons. 
Melo Lula, Contardo Ferrini, Carlos de 
Laet, Jackson de Figueiredo, Tritão de 
Ataide, Adroaldo Mesquita da Costa, 
o inesquecível martir da Maçonaria D. 
Vital e tantos outros vultos, homens de 
Fé, homens de ação e de idéias. 

Não foi sem razão que assim se ex
pressou sôbre a obra Tristão de Atai de: 
"É bom ver subir assim a nova geração 
para a batalha em que nós outros já 
vamos fraquejando. É bom ver entra
rem na liça os novos lutadores, mor
mente quando vêm como o autor lutar 
o bom combate, com desassombro e 
coragem". · 

Em tão ligeira recensão difícil será 
dizer dessa obra o que ela é e o que 
constitui no panorama literário e reli
gioso. Mas queremos apenas dizer que 
a "Coleção ESTRELA DO MAR" fez 
ótima aquisição ao encorporar ''Hom ens 
e Idéias à Luz da Fé" à sua série CUL
TURA, aliás inaugurando-a, pois até 
então dita Coleção só havia cuidado da 
série FORMAÇÃO, com os opúsculos 
já conhecidos de todos os congregados. 

Portanto, de parabens estão o autor 
e também a "Coleção ESTRELA DO 
MAR" por este lançamento sobremodo 
auspicioso o que vem enriquecer as bi
bliotecas religiosas, sobretudo as ma
rianas. 

P.ig J5 JA!I.'ElRO DE 1959 - ESTRELA DO MAR - N.o )112 Pâg . 2813 
.. t . 
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j•Bomeas e 
Idéias à 
Luz da 
Fé~ 

Registramos com pra
zer a saída do novo li
vro da Coleção "Estrela 
do Mar'', publicada sob 
patrocínio da Confede
ção Nacional das Con
gregações Marianas. 
Trata-se de HOMENS E 
IDÉIAS À LUZ DA FÉ 

(2a edição revista e 
ampliada), do ínclito 
Congregado Ministro 
Geraldo Bezerra de Me
nezes, presidente da 
Congregação Nacional, 
e figura de realce da 
magistratura brasdeira, 
Ministro que é do Supe-
rior Tribunal de Tra
balho. Além de «nalisar 

\ \ 
\ \ 

\ ' ., ' ..... -- / .... ., -- -

....----------1 com lucidez e brilho li
terário o soci.alisruo, o 
divórcio; o sacerdóc1o, BXPED'IENTE 

AÇÃO MARIANA 
Boletim das Congrega
ções Marianas Masculi
na. Feminina e Estudan
til da ~ui& de SAo 
Pedro da Diocese de 
Cachoefro de ltapemirim 

Diretor Geral 
Pe. Murllo M. Soares 

Diretor ResponsáYel 
e Redator 

Pedro Estelllta Herke-
nhoH 

Correspondência p a r a 
Rua 25 de Março, no 9 -
Cachoefro de Itapemirim 

E. S. 
Impresso nas oficinas 
da "Soe. Gráfica Fôlha 

da Cidáde Ltda." 

a responsabüidade hu
mana dos atos morais, 
a Açãp Católica, a t
ducação, e as obras da 
Igreja em favor da Paz, 
o autor traça os perfis 
mo1·ai~ de grandes figu
ras do catolicismo bra
sileiro, como Jackson 
de Fig,.leiredo, Carlos 
de Laet, Felício dos 
Santos, Contardo Ferri
ni e outros. Esta obra 
enriquece ~~ valoriza 
qualquer biblioteca, e 
não pode faltar, especi
almente, nas dos con
gregados marianos, já 
que é uma edição dp. Co
leção uEstrêla do Mor", 
autênticamente nossa. 

--·-· , . - -. . 
t + . ~ .••.• ' 
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<<Homens e Idéias à Luz da fén I 
Pedro Estelllta Herkenholl 

Pelo titulo, poderia pare
cer um livro destinado só 
aos apreciadores de assuntos 
religioso&. No entanto, as idé
ias ali examinadas variam 
desde a "Penologia" de Lem
broso, até à função do Páro
co. Tôdas, é claro, analisadas 
sob o ponto de vista católico, 
mas de forma a interessar 
também aos leitores nR.o-ca
tólicos. 

O primeiro e mais longo 
capitulo, é dedicado ao estudJ 
do comullis111o. A Escola So
dalista e a Escola Socioló
gica Francesa são clissecadas 
em seus aspéctos filosófico, 
econômico e sociológJco. 

Em seguida, o autor a
presenta algumas reflexões 
sôbre o .moderno apostolado 
da Igreja, na chamada "Ação 
Católica". 

O capitulo seguinte é a 
critica às concepções sôbre 
ns princípios do Direito In
ternacional Púhlico, e a po
sição que a Igreja tem ocu
pado na consecução da Paz 
entre os povos. 

O outro capitulo é um seu 
di&curso ao paraninfar uma 
turma do Colégio Salesiano 
de Niteroi. Ao exaltar a for
mação cristã de seus jovens 
concluintes, diz em frase o
'portuna quando se pretender 
subordinar todo o ensino ao 
Estado leigo : "Que seria da 
famíla bt·asileira, da o1·dem 
social, - ]'á r;ensastes - se a 
y'uventude saísse das esco
las sem temor de Deus?. Que 
seria do futuro, - ]'á cuidas
tes - se a y'uventude, entre
gue a si mesma, sem o freio 
da Fé, ·pudesse dar plena 
expansão a seus instintos ?" 

O próximo tema é a dou
trina materialista da irrespon
sabilidade moral dos crimino
sos, dadas as influências da 
hereditariedade e do meio 
social. 

A critica ao livro " Divór
cio ou Desquite?" dá sequên
cia à obra. De Geraldo Bezer
ra de Menezes podemos di
zer o que êle próprio diz de 
Dail Almeida: "O ensaísta 
não é indiferente ao destino 
da sociedade em que tive= 
Sabe que a literatura exerce 
incontestável influência so
cial, daí por que emprestq. 
sentido coustrutivo aos seus 

escritos. Católico abnegado, 
traz as armas açacaladas 
cont1·a o materialismo e tô
das as investidas do êrro ". 

A primeira parte se en
cerra com um estudo sôbre 
a função do sacerdote, em 
particular do Pároco, e um 
outro sôbre a obra realizada 
pelos Sales'ianos. 

A segunda parte é consti
tuída de rápidos perfis de 
quatro membros da Hierar
quia católic'a, e a terceira, 
de sete destacados leigos. 
Não são biografias, antes co
mentários sôbre posições por 
êles assumidas, ou sôbre o
bras por êle realizadas. As 
cita~ões e-xcelentemente es
colhidas, enriquecem o tra
balho do Dr. Geraldo, dando
lhe vivacidade e encanta
mento. Seja exemplo o tre
cho de ~arlos de Laet sôbre 
o ensino leigo: {(Tirai-lhe a 
máscara a êsse avantesma, 
a êsse ídolo de praça públi
ca, êle terá de confessar 
quem é: "Eu sou a elimina
ção de Jesus Cristo na alma 
da criança sou a paguniza
ção progTessiva de um povo. 
( ... ) O mestre puramente 
leigo, imóvBlmente erecto, im
passíve qual um marco en
tre Oristo e Satã, é uma in
venção utópica da pedago
gia oficial". 

Geraldo Bezerra. de Me
nezes neste livro uão analisa 
.salvo no 1 o capítulo, profun
damente as idéias e os ho
mens escolhidos para tema1. 

Dos homens examina an
tes as idéias. Aliás, profun
didade exigiria um livro só· 
bre cada idéia, e não um só 
sôbre tôdas elas. Mas as su
as conclusões são funliadas 
t'm raciocínios claros, enri
quecidos por, êstes, sim, pro
fundos, conhecimentos filosó
ficos e religiosos que todos 
lhe reconhecem. 

Também não pode deixar 
sem referência o estilo agra
dável do autor, as suas fra
ses feitas com bom gôsto e 
concisão. Suas páginas são 
dig:aas de recomendação aos 
que desejam, a par de leitu
ra agradável e de enrique
cimento cultural, o aprimo
ramento do conbucimento 
linguistico 
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L \ m torno e omens e eaas a ux I 

d·ta fé11
, de Geraldo Bezerra de Menezes, ( 

u: 
. I 

CARL YLE MARTINS I 
i-

Coltl'03 luminosa c impon~nte das nguerrid:.ts 
hostes do catolicismo nacional, o dr. (jcraluo Be· 
zerra de :.\fenezcs, alélll das altas funções que de
sempenha na . Justiça do Trabalho, r um escri tor tle 
primeira plana, couhecl'llor da língua, argumenb
dor convincente, possuidor de um estilo claro c har
monioso, onde as louçanias da frase estilo na ra
zão direta do brilhantismo dos conceitos . 

:.\Iandou-nos o eminente jurista ·~Horhens e 
Iurias à Luz da Fé", em 2a. etli\:iio, revista aumen
tada, de. 246 pags., ~61 áfic.t Lílemm~l l.ltlu., d" 
~e-J.It'M"Í1"e . 

Com prefácios de Lcvi Carnciru e Oliveir.• 
V . t d "f . t .. d ~~ ' • . wna a~en enxompt Jtua t!Fe 4 81\Bc "" ~-

do, O o c ernlld&r-ft~rl!tclo de Jl..ileP91, 

Homens e Fatos à Luz da Fé", di·..-idido em se.is 
partes, é obra tle acuidade e erudição, a recomen· 
dar os créditos intelectuais do ilustre pllblicista. 

Numa das partes em objeto surgem trabalhos 
alusivos à obra cultural do autor, hem como um 
anexo contendo um estudo de Carlos de Lael refc· 
rene a Leandro Bezerra :\Ionteiro, nvô do tlr .. Ge
raldo Bezerra de. :.\lcnezes, encontrando-se ainda um 
magnífico per~~ _r~, traccjado por Agripino 
Gricco, oncle~~figur~ · onencial npare:ce soh 
diferentes aspectos, redoiralla logios 
tâneos e sinceros tio maior critico 
pre irreverente c sarcástico. . 

"Homens e Idéias à Luz da Fé" é uma coletànt'.1 
de real utiliuade, encerrando trabalhos de indiscu
tível mérito e reconstituindo episódios que nã.J 
devem ser esquecidos ela eoletivida lc pútria. 

Extrênuo defensor dos princípios cristãos que 
orientam a farnili H brasileira, -o tlr. Gerultlo Bezct'· 
ra de :.Ien~zes di cu tr com garbo e aprumo os pr,1. 
blemas que nos inleressan~ ·lucida pontos ohsruros 
das incertezas em que o homem rnodemo se deu!lt", 
biografando person alidades ilu Ires, corno Con!:l!·· 
do Fcrrine, Felício dos Santos, Juckson de Figu -~t

redo, Adroaldo :.\lcsquila ti~• Costa e outros. 
Como .orador tle vastos recursos, ardoroso l' 

entusiasta, deu-nos o dr. Geraldo llczen·a ele :'llen :=· 
zes várias amostr~ de sua cloquência nos disn:Tso·, 
que apresentou, ele onde ressumbra o reflexo c i 11 · 

tilante. de um homem de ação e a fib.-:1 podt·ro~:t 

de um cavaleiro armaclo para o hom combate. 
Em apêndice. encontramos valios ~s opiniõe!> tl~ 

emint'nlcs ri!{uras •lo mundo ec·l·s':.\s tico, ul'm romu 
de profcs ·ores c ju.-istas nurionais e extrang~·iro~. 

alusivas ao livro "Doutrinu ·Soeial e ~>irei lo elo Tr::.
b:llho", da lavra do dr. Geraldo Dezerr;t de :.\lcne
lCS, c·tlitado hú anos. 

Niio cabe no limites de uma desprcteneiosa.
noln de jornal a :q.Jrel·ia\·:io eom pletu tle HJII :l ol11·a 
como "Homen .~ c l!léias ú Luz da Fc", r uj :1 kitur.1 
descerr o largos horizon tes à noss<' lllt'tli tu~·:io , alr.l· 
indo o espi ri lo JHH'a as ce>usns nobres t• LI ela · !h 
vidn. 

Niio constitui ex:u~t~ro a afinnntivn til· 'I~~"· " H•
mens c Id éias h Luz lln Fé'', ele (icmltlo Hnt•n·n de 
:.\lcnezes, é um grande livro, tbs melhore urgld!>'; 
no uealhnr de I !15!1. 

Lounu·rs t' npluHsos mcrerr o in~i g llt' poliW:l· 
fo J.H•la pu!Jiit' :u;:iu tle l;io CXl'Cicnlc l ' tJI t:l nea e 
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Em Tôrno De 
--------------------------

«Homens e l~éias á Luz ~a fé» 

ColÍ.Ul luminosa. e imponente Numa cKis partes em objeto 
das aguerridas ho.stes ® cato- surgem traqalhos alus!l;os à 
licismo nncional, o dr. Geraldo obra cultural do autor, bem co
Bezerra de 1\llenezes, além das mo um <.nexo contendo um es
altas fWlções que desempenha 1 tudo de CarJos de ~et. refe
na Justiça do Trabalho. é um rente a Leandro Bezerra M'on-
tscritnr de primt'ira plana. co
nh c aor da lL'í.gua, argumenta
dor convicente. possuidor de 
um estilo claro e harmonioso, 
onc!e as lcuç!lrias da frase 
tão na razão direta do brilhan
tlsn:'o dos conceitos 

Mandou-nos o eminente Jll· 
ris ta "Homens e Idéias à Luz 
<ia Fé ·•, em 2. a edição. revista 
e a\Unentada. de 246 pâgs. 

Com prefácios de Levi Car
neiro e Oliveira Viana, "Ho
mens e Iüéias à Luz da Fé", di; 
vídido em seis partes. é obra de 
acUidade e eruduçãb. a reco
mendar os créditos intelectuais 
do llustre publlcista. 

teiro, avó do dr . Geraldo Be
zerro. de ~fenezes, ncou tr:mdo
te ainda um magnifico per!ll de 
José Geraldt> Bezena de Mene-
zes, tracejado por Ag1·ipino 
Grieco, onde aquela f1gura x

ponencial aparece sob diferente" 
a.spect.os. redoirnda pelos elb
gios es-pontâneos c sinceros do 
maior critico brasileiro, sempre 
iueverente e sarcástiro. 

''Homens c Idéias à. Luz da. 
:F'é ' é uma colet.ànea de 1·eal 
utilidade. encerrando trabalhos 
de indiscutível mérito e rccons
titulndo episódioo que não cle

•·em :;er esquecidos da coletivi
<!ade pátria. . 

Estrênuo defen.:.or <lõs princí
pios cristãos que orientam a ía
milia br.tsíleil·a, o dr. G aldo 
Bei.erra de Menezes àU.cute com 
garbo e aprumo os problemas 
que no,; intere.s.oam. eluclda 
1t:mros obscuros das incerteza.< 
em que o homem moderno l>P 

debate bioljf"afan-do personali
dades ilustres. como COntardo 
Fe:rrine. Felicio 'bs santos. 
Jackson de Figueiredo, Adroal
do Mesquita da Coota e outros . 

Como orador de vastloo rccur
soo. ardoro.<b e entusiasta, aeu- -
nos o clr. Geraldo Bezerra e 
Menezes várias amostras de sua 
cloquêncla 1!-:>s discursos que 
apresentou. de onde res ·umbra. 
o reflexo cintila11te de um ho
mem de ação e a. fibra podero
sa cie um cavaleiro armado 
para o bom combate. 

E!n apêndice. encontramos 
"aliosas opiniões de eminentes 

j 1igill'n.s do mWldO eclesiástico, 

I 
bem como de professores e Jll
rh.tas nac:.Onnis estrangeiros, 
alusivas ao livro "Doutrina So-

\ 
cial e Direito do Trabalho" , da 
lavra do dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes. e-:iitado há anos. 

NãA:> cabe nos limites de uma 
C.espretensiosa nota. de jornal a 
aoreciação completa de uma 
cbra como "Homens e Idéias à. 

1 Luz da. Fé~. cuja leitura. des
cerra largos horivtntes à nossa. 
meditação. atraindo o espirito 
para as causas nobres e belas 
.:a vida. 

N!io constitui exagero e. a.fir
mat:r;a de que "B!.>mens e Idétas 
::.. Luz d· Fe", de oer:W:lo Be
zerra de ~nezes, é wn grande 
livro, do-; melhores surgido.s no 
dealbar de 1959. 

Louvores e aplausos merece 0 

insigne -poligra.J.> pela publica
ção de tão excelente coletânea 
e nós lh'os apresentamos com 
npreço :! admiração. 



e Idéias ' a da Fé l Luz 
• 

, Publicado pela "ColeÇão Es-~ 
trêla do Mar" acaba de s.--:tir a 
segunda cdlçiio <revista e au
mentada) do livro - "Homens 1 e Idéias à Luz da Fé", do Mi-~ 

• nistro Geraldo Bezerra de Me
nezes. A respeito do consagrado 

. autor, já tivemos a feliz opor
_tunidade de publicar uma en
.ttevista quando de sua estada 
em nossa Capital, ao vir inte-
-grar a Banca Examinadora de 
Direito do Trabalho, no con
curso realizado em a nossa tra
'dicional Faculdade de Direito. 
'Jurista, pensador, sociólogo, 
homem de crença, o Ministro 

• Geraldo Bezerra de Menezes, 
entre vârias obras de subido va

·lor, pubjicou: "'Política Sindical 
Brasileira", '"Doutrina Social e 
.Direito do Trabalho", 'O .Di
reito do Trabalho na Constitui
ção Brasileira", 'Dissidios Cole· 
tivos do Trabalho e Direito de 
Greve", "O ·conselheiro Pauli
no", "Relatório Geral da Jus
tiça do T rabalho", "A Justiça 
.do Trabalho - sua significação 
·na História Jurfdica e Social do 
•)3rasil ". '"Discurso de Posse na 
"Academia Fluminense de Le· 
~tr&s" , "Relatório Geral da Jus-
tiça dQ Trabalho", :·A Justiça 
.do Traba}no no Brasil· -=- Rela
tório d as Atividades de 1950". 
:Pensadqr católico, reedita agora 
"êsse li'vro de palpitante inte
:l'êsse, liVl:o escrito sob a ins
:J)iraÇão duma frase de Sant' 
·r~o: . :Fidcs sine operlbus mor
tua est in semetipsa" (A Fé se'11 
obras e a Fé morta em si mes
·ma) . ·Prefaciando êsse livro e 
n :ssaltando-lhe o pensamento 
dominante, escreve o mestre de · 
Direito - Levi Carneiro: "Nes
te momento de incertezas, de 
lutas, de transformações, é di
fícil senão impossível, prefixar 
o rÚmo dos acontecimentos. 
"Como ·quer -que seja, . teve ra
zão Berdiaeff, ao p1·ognosticar, 
através da nostalgia que inva
de a humanidade, o advento de 
uma nova· época religiosa. Com 
ó advento dessa nova época, se
rã·o realizados outros ideais po
líticos, . bem -diversos dos que 
ora escravizam alguns povos ci
vilizados .e ha-- de conseguir.-se 
a plenitude da justiça social. 
Camjnhamos ,nesse rumo. Nes
se rumo segue o pensamento 
.d-ominante dêste livro". E apre
sentando "Homens e Idéias à 
Luz da Fé" à Academia Bmsi
l eira de Letras, o sociólogo Oli· 

1 veira Viana pronunciou estas 
.Palavras justas de .. exaltação: 
"gste livro, pela altitude e se
riedade dos temas nêle debati
dos, é, sem dúvida, .uma formo
sa afirmação de inteligência, a 
revelação de um espirito forte 
e austero que aperece já dotado 
de cultura bastante para abor
dá-los com intrepidez e segu
rança. Já afeito à meditação e 
ao jõgo de idéias gerais, já se
nhor de seus pensamentos e, 
o que é ainda mais, j:i. senhor 
da sua pena, pois sabe versar 
os seus temas prediletos num . 
estilo e:'>celcnte pela conci51lo, 
pela vernaculidace e pela dig-

. nidade de expressiio". Dotado 
de llnUl erudição fantástica, que 
66mente o trabalho diuturno e 
incansável e o lento passar do~ 
snos :'!CS ~!)den~ cfc:cccr, tcn· 
do exa11únado aeuradaroente as 
obras dos sociólogos e pensado
res nacionais e estrangeiros, o 
.insigne escritor Geraldo Bezerra 
de Menezes, insurgindo-se con
tra o Comunismo, faz-lhe a cri· 
tica, tanto sob o ponto de vista 
cconómico. quanto social, mo
J"ul ou polilko. Sumariando a 
primeira parte do seu livro 
fUndnmcntal, podl•rlamos citar 
os scguínlt's ns ·untos (juc v rsõJ 
com mt\o d.:: mestre: "I - Tcn-
1 

do-a por um produto exclusiva- ' 
mente social, tanto a Escola 
Sociali sta, como a Escola So- · 
ciológica Francesa, são inimi
gas da religião. li - Aspecto 
l'el4fioso do Comunismo. III 

sua atitude ofensiva 
em ·face da Igreja. I"'-
A tãtíca dos sectários da incre
dulidade não muda. V - Posi
ção da ordem econômica no 
plano social. VI - Fraternida
de c violência. VII - Atrocida
des do Comunismo. VIII - A 
lei positivista rios três estados 
e a lei marxista das três clas
ses. IX - Marx e Hegel. X -
O mito comunista . XI - Capi
talismo e Comunismo. O êrro 
essencial de ambos - XII -
Advertência final". Falando do 
erro essencial do Comunismo e 
do liberalismo econômico, es
creve: "Doutrinas fundamental
mente eco!1ômicas, objetiva uma 
"o primado do individuo sõbre 
a sociedade", outra, "o prima
do da sociedade sôbre o indivi
duo". Mas, se elas nasceram do 
mesmo estado de est:1rito de 
autonomia econômica, é preciso 
esclarecer com Tristão de Atai
de, que ambas surgiram tam
bém da mesma concepção anti
transcendental e puramente 
materialista da vida, concepção 
que cojoca a economia sôbre a 
base única do interêsse e su
bordina ·os valores do espírito 
aos elementos da materia". E 
adverte no final, citando Carlos 
de Laet: 'Ou a Humanidade 
volta ao Decâlogo, ou se esbar- . 
rará na dinamite "! Com o I 
mesmo interêsse se lêem os ca
pítulos: "Ação Católica", "A I 
Igreja e a Paz ur.iversal", 
'Formação Cristã·•, "Absurdos e 
desastrosas consequências da 
evolução materialista", "Divór- I 
cio ou Desquite?", "O pâroco", 
'A obra salesiana", "Pio XII ", 
'·Dom Jaime ele Barros Cãma- . 
ra", "Dom J osé Pereira Alves, 
o orador", . "Monsenhor Melo 
Lula", "Contardo :Ferrini ". 
"Carlos de Laet ", "Felício dos 
Santos", "Jackson de Figueire
do ", "Tdstão de Ataide" . . 
Adroaldo Mesquita da Costa ·•, 1 
"Melchiades Picanço", "D . Vi-

. ta I" etc. Prestando no final do 
volume sentida homenagem a 
seu Pai - José Geraldo B ezer
ra de Menezes, escreve os capí
tulos "Católico de Fibra", "En
tusiasta da Companhia de 
Jesus"", · "O povo que primeiro 
levantou · I grejas ao Divino 
Coração"·. E encerra o livro 
com a transcrição do trabalho 
do critico Agripino Gricco -
"Meu Amigo Jose Geraldo". 
Falando dêssc grande humanis
ta assim" se expressa o mestre 
dê "Evolução da . Poesia Brasi
leira": '"Esse sonhador que não 
arranjou nada no mundo e apc

. nas possul a riqueza de uma 
dúzia de filhos, quasl todos de 
lindos nomes bíblicos, êsse u· 
tudloso que amontoou em casa 
mais livros que a livraria Bri· 
guiet; êsse advogado paradoxal 
que descompõe os clientes que 
lhe venham propor enredos de 
chicana desonesta: ·&se cristão 
que é hunúlde, distribui esmo· 
Jas às ocultas, não tom~ parte 
na espetaculosa comunhão dos 
ir.te tcctuuis ; éss~: erudito que 
não nos bombardeia jamais com 
citações inúteis, destoa escao· 
dalosumentc do nosso pais, do 
nosso s~culo. :1l:le nasceu para 
agiógra!o, para escrever, na 
I<ladc Media, vida de !'anlos. 
Percebe-se-lhe a nostal~la do 
claustro, a tristeza de nilo po
der ser mais que um terceiro 
irmão Íl'anciscano". 

ltPJRI"'. 
,\UGUS'fO Dt; SOUSA ·•· .. , 
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''Homeits e Idéias 
Luz da Fé'' 

·Guilherme Santos Neves 

" a 

Acaba de ser lançado, em pregnadas de ternura e de 
2." edição, o excelente livro s:wclade, nos toques emotivos 
do escritor católico Geraldo com que o autor orgulhosa
Bezerra de Menezes, "Ho- mente os 'evoca e retrata. 
mens c Idéias à Luz da. Fé . E', ::tssim. o livro de Geral-

Já conhecíamos e 'ãdmira- do Bezerra de Menezes, obra 
vamos o ilustre autor como àe história, obra de combate, 
um dos mais cultos conhece- ., obra ele convicção e de Fé, e, 
dores dos problemas sociais melhor ainda, na apreciação 
brasileiros, no belo e vasto cic ·Oliveira Viana (aposta à 
campo do Direito do Traba- guisa de prefácio desta 2.3 

lho . Aliás, o Ministro Geral- edição) obra que, "pela ati
do Bezerra de Menezes é tude e seriedade dos temas 
membro eminente do Egré- debatidos, é, sem dúvida, uma 
gio Tribunal Superior do formosa afirmação de inte
Trabalho, onde pontifica pe:- ligência, a revelação de um 
lo seu sab.er jurídico, aliado espírito forte e. austero que 

,. . a um perfeito e seguro senso aparece já dotado de cultu-
de justiça. . ra bastante para abordá-los 

"Homens e Ídéias à Luz da com intrepidez e segurança, 
Fé" mostra-nos outros ân_ já afeito à meditação e ao 
gulos, tambem brilhantes, da jôgo de idéias gerais, já se 
cultura do autor: como his- nhor de seus pensamentos e, 
toriador e homem de letras, o que é ainda mais, já senhor 
imbuídos - um e outro - de da sua pena, pois · sabe ver
elevado sentimento católico, sar os seus temas prediletos 
àrdega e sinceramente a pai- num estilo excelente pela 

1 xonado pelas l1oas causas da vernaculidade e pela dignl
lgreja, e paladino - dos de da de de expressão". · 
melhor. têmpera - da m~ís Assim é "Homens e Idéias 
pura moral cristã. a Luz da Fé" - livro que 

Convencem o leitor (sem convence e que conforta.! 
lhe constranger ou forçar a Convence pelo que conscien
aceitação) os capítulos que o t~~de~~OI~lbt:!.!;~h~ 

, ""•~·· ·J.,;,é~dlV'~":em"'S'ert t~ prega : Conrorta, pqr saber.;· ,..,. ._. . 
" vro, como, por exemplQ, o em · mos, à frente do bom com

que estuda cr 'Comunismo, dis ·bate, paladino da coragem e 
secado por êle no seu con- da estirpe moral do ilustre · 
teúcto dou trinÚio, na sua c::;critor católico Geraldo 
·posição c atitude frente à Bezerra de Menezes . 

· Igreja, suas táticas, seus 
erros, seus excessos, etc . -
estudo que prossegue nos ca
pítulos seguintes com a mes
ma segurança, a mesma co
ragem de afirmar, o mesmo 
estilo claro e limpo - esta 
uma das facetas marcantes 
deste belo livro. 

Vale a mesma crítica para 
outros capítulos: nos em 
que 0 autor desenvolve a bio
grafia de certas figuras de 
homens, caros à sua lem
brança e à sua admiração. 
entre outros, Carlos de Laet, 
Felício dos Santos, Jackson 
de Figueiredo, Tristão de 
Ataide e, muito particular-
mente, ao traçar o perfil e 
alguns' aspectos da vida de 
Josó Geraldo Bczerr:t de Me-
nezes tseu pul) e de Leandro 
Bezerra Monteiro (seu avõ) 
_ vultos que ressoltum, vi-
vos, das páginas do livro, im-

-~<os~~..,..,. 
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C t , 1. )) « a o 1cos, mas ... 
/ 

Há, no mundo, uma luta sem tn!-
guas entre Cristo-Rei, Príncipe t.la 
Lu'z, , e Satanás, príncipe t.las trevas, 
busl·ando Aquele, por amor, salvar 
as a lmas para o seu reino, enquan
to o outro, por ódio e inveja, esfor
ça-se por arrastá-las à perdiçà•.l 

Essa luta se trava dia a dia, 
' hora a hora, minuto a minuto, em 
cada alma. Cada ato humano tem 

·de ser 'praticado após uma decisão, 
uma escõlha entre o bem e o mal. 
Al<>uns infelizes já escolheram defi
nitivamente o ~:aminho largo e fácil 
da perdição e por isso sempre se · 
manifestam con tra os interêsses t.le 

·Cristo, contra as leis de Deus, a f a-
vo r de tudo· que e invenção de Sa
tanás: t.livó rcio. amo r livre, li cencio
sidade, roubo, mentira, idolatria, 
blasfêmia, maltusianismo, comunismo, 
idolatria, incredulit.lat.le, superstição. 

· Quem escolheu essa estrada é pes
soa marcada, tem a marca do t.liabo. 
Não sou eu quem o diz. Disse-o o 
!.'rant.le Pe. Júlio Maria. 
"' Outros escolheram a senda estreita 
que leva ao paraíso, ~:aminho áspe
ro, subida penosa, em que os pere
grinos estão sujeitos a tombos e es
corregões, mas amparados pela infi
nita misericórdia divina e norteados 
pela boa estrela que e Maria, a Mãe . 
~comum, prosseguem na jornada. i::s
ses também são marcados, tem Cris
to, siio os soldados de Cristo. 

E há a imensa kgiiio dos que não 
querem ser t:arne nem peixe; 111-

decisos, reticentes, dizem: «sou ca
tóli~:o, mas ... » E depois do «mas, , 
costumam definir-se não a favor de 
Cristo, «mas» a fa\lo r do mundo, do 
diabo ou úa carne. «Sou católico, 
mas... acho o divórcio uma necessi
dade». Ou então: «Sou c:~tólico, mas ... 
não creio . no inferno». 

E assim há os que se dizem ca~ 

tólicos, mas ... não se confessam, por
que não querem 1 ajoelhar-se aos pés 
de outro homem. Católicos, mas .. . 
l-êem tuuo, mesmo os livros conue
nados pela Igreja . Católicos, mas ... 
frequentam sessües espíritas, terrei
ros de macumba, cartomantes. Cató
licos mas.. . põem O'> filhos em Co
légios protestantes. Católicos, mas .. . 
não vêem nada de mal nos bailes lie 
~:arnaval. Católicos, mas ... votam em 
11católicos. Catól[cos, mas ... maçons e 
comunistas, ou casados com outra 
no Urugua i. 

A verdade é que nenhum uêles é 
católico, nenhum dêles sabe o que é 
ser católico. Por isso, é fão agra
uável quanuo, neste munuo cheio ue 
«catól icos, mas ... », encontramos um 
católico autêutico, de fibra. sem 
«mas», como o Ministro Geraldo 
Monteuõnio Bezerra de Menezes, au
tor uo livro «Homens c Idéias à Luz 
tia Fé», em segunda edição, revista 
e au mentada . Dêsse autor, disse Tris
tão de A ta ide que «é bom ver subi r 
assim a nova geração, para a ba
talha em que nós outros vamos fra
queando. E' bom ver entrarem na 
!iça os novos lutadores, mormente 

, 

quando lutam ~ o hom combate com 
desassombro e coragem ~ . 

Tantos vultos de destaque no cle
ro e nas letras nacionais, e até t.le 
países estran!!eiros, já se manifesta
ram sõbre as excelendas t.lo livro 
do Dr. Geraldo Rezerra de Menezes, 
que seria ocioso juntar eu minha 
fraca voz a esse g rupo, anue vejo 
nomes de bispos, arcebispos e o.:ar
diais. Limitar-me-ei, por isso, a 
transcrever um periot.lo do livro, e 
com ele fechar o presente artigo, en
tregando à n:editação dos leitores as 
sábias palavrC!S: 

O verdadeiro <?atólico é um mili
tante inte rior, um homem que traz 
a mão na consciência, enf rentant.lo os 
próprios erros, as próprias misérias, 
as próprias paixões, humilhando-se 
ven..:enuo cris~s espirituais, concili
ando-se e reconciliamiG-se, perma
nentemente com Deus». 

Obrigado, Dr. Geraldo . Era isso 
precisamente o que eu precisava di
ze r certa vez a um acusador gra
tuito de nossa religião, mas não en
contrei as palavras. Não ne).!amos 
nossos erros, nossas misérias, nos
sas paixües, uão as negamos, ma~ 

combatêmo-las; e a luta é, como ell 
t.lisse linhas :tntes : dia a dia, horl! 
a hora, minuto a minuto. 

Dr. Geraldo Bezerra de l\\enezes 
mui t.liCTno Presidente da Confedera 
ção N~:ional das Congregações Ma· 
rianas, que a Virgem Maria lhe dt 
a paga do seu zêlo cristão. 

OSWALDO FREITAS 
.... ~. 

----------------------
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COMENTANDO 
30RGE BELTRAO 

... 
·Homens e Idéias à Luz da 

Fé. De autori:t do magistrado 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
em 2.a edição, é um trabalho 
que faz surgir· da nova ge; 
raçãolr mais uma estrêla de
primeira grandeza para bri~ 
lhar na constelação dos es: 

. critores nacionais. Págin~ 

que refletem a beleza de uma 
alma, procurando oferecer ao 
público em excelente lingua-: 
gem, fácil descrição, conhe-. 
cimentos profundos do cato~ 
licismo , o quanto pode um 
espirito culto fazer, por pra;, 
zer ~spiritual , tão belo rama
lhete, para perfumar as es.
tantes com páginas brilhan
tes de erudição e beleza. O 
autor homem de profundos 
conhecimentos se revela , co
mo disse D. Francisco de As
sis Pires, Bispo de CratoJ «Unt 
intimorato paladino da Santa· 
Igreja de Deus ». O seu tra .. 
balho -de estudos é um índi
ce seguro dos conhecimentos 
do autor e a sua vontade de 
projetar fazendo conhecido 
todos os vultos que esco
lheu e em torno des quais feZ. 
as mais belas páginas que 
refletem ·a personalidade de 
seus retratados. Obra mere
cedora de leitura e pensa· 
mento, exame e refleção, por
que reflete na pureza das li
nhas, nas pinceladas do a r
tista, na fi!'meza das afirma· 
ções, na elegância do frasea
do, na combinação dos fatos , 
na estratégia das descrições, 
um verd.a.d.eiro livro que é 
!!m relicário sagrado de sau
dades e homenagenP, trans
bordando da alma do artis
ta, cheio de intenso sentimer
talismo e exuberante inteii
gência. · 

Para remessa de livrofi
CJJ.ixa Postal 14- Pouso Ale~ 
~re. . .. 

- ' 
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" Homens e Idéias: 

' A Luz da Fé" 

I
~{)~()~ ~()~{)~., 

MARIO CURTIS GIORDANI ,. 
r o 

"" Aparece agora em segunda edição revista e aumen: I 
l tada a obra de Geraldo Bezerra de Menezes, "Homens 

t: Idéias à Luz da Fé". O autor di pensa apn.:sentação: O 
O suas já numerosas publicações sôbre Direito do Traba- ~ 

I lho constituem consulta ob,ligatória para todos os que 
desejam aprofundar-se neste ramo relativamente rcccn- O 

O te mas fascinante da ciências jurídica -. Como juris- ~ 

I ta, a fama de Bc1.P.rra de Menezes ultral)assou, há mui-
to, as fronteira pátrias . Voltemos entretanto ao livro o 

O em tela: mais que o juri ta, aparece aqui o intelectual I 
I católico fervoroso que põe sua pena brilhante a serviço 

da causa da Igreja. "Verba rnovent, exempla trahunt"! o 
O "As palavras movem, os exemplos a,rrastam"! Em nos- ~ 

I sos meios intelectual onde o indiferentismo religioso 
e o respeito humano tanto perturbam o florescimento o 

o religioso, os homens, projetados à luz da Fé pelo autor, I 
I aparecem-nos como brados de al rta conclamando-nos 

para um apostolado mais fervoroso . Vejamo , a título ,.. 
,.. d exemplo, alguns vultos que já receberam a recom- ""I 

1-.; pen a do ju to c cuja vida o Ministro do Superior 
Tribunal do Trabalho nos põe diante do olho , em tra-

0 
,.. ços vigorosos; tais varões, para usar uma imagem do 1 

l
""lw p,rópiio autor, são verdadeiras colunas de fogo capazes 1 

de. guiar-nos na trevas da atualidade: ,.. ~ 
Contardo Ferrini, "da raça daqueles grandes católi- ... , j 

11 cos, como Pa teur, em quem 0 espírito científico, lon- 1 • j 
ge de aniquilar-se, ao contrário, adquire o dom ~a má- I j 

i ... xima penetração e se abre aos mais amplos honzontes 
'f' pelos sentimentos da Fé". O 

""I,.. Carlos de Laet adversário intran igente do ensino I 
leigo: "o mestre puramente leigo, i mó elmente ereto, 
impassível qual um marco entre Cristo e Satã, é uma O • 

I
..,,.. invenção utópica da pedagogia oficial". "Na história "" 

do jornalismo católico brasilei.ro, não houve quem o "'I 
ultrapassasse na · dedicação, no ardor, no brilhantismo _ 

O com que sustentou a campanha religiosa". ~ 

Pelício dos Santos, o apóstolo da boa imprensa que .... , 
fundou e dirigiu "A União". "Pelas coluna dêste jor-

,.. nal, bateu-se em pró! da regeneração dos costume e ,.. 

""I propagação da . Fé. Ali publicou, além de outro esc ri- wl 
tos, uma série de comoventes artigos intitulados "Minha 

l
o viagem das tré as à luz", relatando cena impressionan- .... 

tes de sua conversão''. , ... 

Jackson de Figueiredo: "Sua índole combativa, de 
o lutador intemerato, seu estilo agitado, suas imagens .., 
A forte , patenteiam-se neste conceito: "a \"erdade, à vê- A 



' ze , tem que aparecer arrastada pelos cabelos". J 
"" José Geraldo Bezerra de Menezes: figura exemplàr ..., 

I~ de intelectual católico congregado mariano, i entino, ~~ 
terceiro franci cano; aluno, admirador profundo e de
fensor de temido dos padres da Companhia de Je us. 

Cl Mas acima de tudo grande devoto do Sagrado Coração Cl 
de Jesus sôbre c~jo culto no Brasil fêz interessantí si-

' mas revelações. "José Geraldo Beezrra de Meneze não I 
..., foi apenas um estudioso, e:não o maior pesquisador da 

I
~ devoção ao Sagrado Coração de Jesus no Brasil, e sem- C 

pre reclamou para o nosso país as honras de sua primi- 1 
,.. dade. Foi "quem primeiro gritou", como realçara em 

I
~ carta, de 25 de junho de 1924, c:lirigida a Felício dos C 

Santo , "sermos o povo que primeiro levantou igrejas I 
1 

ao Divino Coração e se lhe tornou o mai devoto do ... 
1 
.... mundo" I" 

Lea~dro Bezerra Monteiro : Estudando a figu,ra do "' 
vibrante defensor da causa dos Bispos na Questão R • 1 

.... 
~~ ligio a, o autor revelou documentos de grande 1mpor- : 

tância para pulverizar a lenda "engenhosamente divul- ' 
gada" da indiferença do Episcopado brasileiro frent à ... 

~ ignominiosa atitude do govêrno imperial. 
~ "Homens c Idéias à Luz da Fé'' não contém apenas 1• vigorosos traços biográficos de católicos eminentes. Na 
C primeira parte da obra, por exemplo entre outros temas 

I de palpitante atualidade, encontramos uma admirável , ..... 
síntese dos perigos que o materialismo comunista en-

C cerra, fruto da desordem social gerada paradoxalmente " ri por uma época em que se "multiplicou a produção , .... 
multiplicando- c a mi éria .. . " Concluíamo esta rápi -

C da apreciação com as palav.ras de Dom Franci co de ..., ... As::.b Pires: "O autor se revela, por um salutar ata vi · - ~ 
mo, genuíno herdeiro daquela vigoro a fibra que carac
teriza seu ilustre avô, Leandro Bezerra 1ntimorato pa-

' ·"' ladino da Santa Igreja de Deus" . j ) 
~()~()~()~()~()~~()~()~' 
- - 1 



HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FE' I 
O Ilustre causídico c mestre 1 Tanto quanto o homem, o Es

dc Direito - Dr. Fern:mdo j tado moderno não pode viver ·· 
Dum·tc Rabelo a~radcccndo i~ ualrncute fóra da rcligi.ã.o. ,A 
ao Ministro'Geraldo Bezerra de ' n'Jrsa consciêr~cia rclic:lu!:a rc· 
Menezes a oferta do seu prE.-cio- ' pele a idéia do Estado ateu. O 
so livro - "Homens e Idéias à I "Ateis:non é o supremo mu i da l 
Luiz da Fé" - dirigiu-lhe a se- ~ccicd3de : Oomo afirmou o 
guinte carta que ternos o gran- 1 grande orador satro Padre José 
de prazer de publicar pelos · ~ U. !Iattu;.J., O. ~1.., "Se a ClÜU• 
conceitos elevados que conden- · 
sa, pelo ideal que dc!cnde e dadc pela morte de um poi en
pcla beleza da forma literária lu ta dolorosamente contrista 
em que foi vasada: toda uma fomilia. quem 11oderá 

VITORIA, 27 de moia de 1959. à justa, mt>dir e considerar o 
Preclaro e ilustre amigo Pro- mal ÍITeporá\'cl numa socicda

fessor Geraldo Bezerra de Me- de pela ausência. de Deus na 
nczes 

Meus cordiais cumprimentos. 
Foi com imensa sotisfação 

que recebi, por intermédio de 
nosso comum amigo Professor 
Délio Magalhães, a sua opulen
ta e rnagniCica obra "Homens c 
Ideais à Luz da Fé". Li-a so
fregamente, com o interêsse ·e 
a atenção que me despertam os 
bons livros e o alto conceito dos 
seus autores. Atro~·és das suas 
quase 500 páginas logrou o emi
nente amigo condensar, com 
rara felicidade, em valioso ma
nancial, o que de melhor pro
ciuziram os grandes pensadores 
pátrios no campo vasto da dou
trina cristã. como excelente 
contribuição ' à formação de 
uma elevada ccnsciencia cató
lica em nossa Pátria. 

Nesta hora dramática de in
quie~ções e semdeismo, é mis
ter, mais do q·.te nunca, apelar 
~ara sentimento de Fé c de 
Cristandade para o restabeleci 
mento da compreensão e do 
amor entre os Homens e as Na
ções. Só os milagres da Fé po
derão sustar a corrida louca do 
mundo contemporâneo para o 
abismo, para o sua total desb·ui
ção. :B n'tister, nestes dramáti
cos lances que a htunanidade 
está vivendo fazer despert-ar ;:~ 
consciência dos homens de fO 
para que ajudem aos outros ho
mens a meàitar profundamente 
nos sofrimentos e nas penas 
que ameaçam o conturbado 
mundo moderno. E sua precJO
s;: obra ê, neste instante. uma 
\'ibrante cl;:~rinada dentro da 
noite do egoísmo e do indiie
rcnlismo humano, visando acor
da-los para o bom combate da 

- ccnfl·atcn1ização e do amor ao 
t:róximo. Inegavelmente o ho
mem não pode viver !óra da 
rêligião. , Quanto mais cresce, 
quanto mais progride. tanto 
mais deve crer . suprimindo-se 
Deus os soú·imentos se trans
formam em desespero. :É um 
conceito de V1:or Hugo, o irre
>erante ateu, a quem as gera
ções modernas tanto glorifica
ram". Uma das necessidades 
mais prementes do espírito hu
mano, será. sempre mitigar a 
sua sêde inota de religião, escre
veu o grande tributo c pensa
dor espanhol Castellar na sua 
cdebrad::t obra "Lo Ci\•ilizacion 
cn los Cinco Primcros Si;;los 
dei Cristi;:~nismo". Estud::.i 
qualquer período clâssico, arUs
tico ou político, c, encontrareis 
sempre em l'l:U scio algo de rc
li~;ioso. Não se pode suprimir, 
cc>mo itúclú:mentc se prcLende. 
a idéia reli:;iosa du consc1ência 
hu.m.ma. Como a 1-'amllia c o 
hstado, a Arte e a iência, a 
Reli~ao, é uo1 &rau d.1 idt".ia, 
uma fa~c de ~· ;· pintll". O ho
mem t>. portonto, um ~cr eml
n.:ntcm<"nto· r 'libio:.o. Inda;;uc
mos, jl{'r~ ·rult!mos os mbtcrio.; 
i .sondawis d ~• \;da c da mor
t i:'. c lv:;rarcmos saber ;1penas 
que ~:::c :vr~i doso mh:rocu:;mo 
Ye.tn de Dcu:s e vai para Deus, 

vida pública? O 11tcismo contem 
todos os germes da desolação e 
da morte na vida socia l; por
que provoca a ct·ise das idcias 
na ordem intelectual; porque 
aJ1iquila os bons costumes, de
pravando a vida n::t ordem mo
ral 'JOrque dcstroe as obriga
ções c deveres na ordem social. 
O atelsmo público engendra a 
incredulidade. a libertin11gcm, a 
anarquia . . Esses tics pavorosos 
elementos desorganizam a So
ciedade li Falnilia, os Indivi
duas". Infelizmente D eus é, em 
nossos dias o grande ausente 
na vida dos' povos: e das nações. 

E assim é que se explica o 
advento desta tJ·iste era con
turbada de paixões e incom
preensões . . 

A sua obra, meu coro Profes
sor, vem pois, nesta hora pres
soga de 'inq~:ietações. prcen::her 
uma lacuna sensível no amplo 
movimento de recuperação de 
nossa Patria . para maior êxito 
das incruentas lutas do Catoli
ci!:mo. Respigar o que há de 
melhor e salutiiero na produ
ção iotelctual dos nossos lide
res católicos e condensa-lo em 
uma obro escrita em linguagem 
amena e despida de pedantis
mo literário é, sem du\"ida, uma 
valiosíssima e necessária col::t
boração dada à formação de 
1.<ma elevada e indestrutível 
conciencia católica no Brasil. A 
Fé como a entendemo os ca
tólicos de bõa cêpa, é capaz de 
grandes comentimeutos. No di
zer de um ~anta ela é capaz de 
rem.over montanhas. Sabemos 
que só por ela fortalecido wn 
ptinhado de inermes e hunul
dcs pescadores clavicularios do 
Ideal Redentor da Humanidade, 
abalando-se das longínquas 
margens do Tiberlades logrou 
conq~istar pela palavra, pela 
abnegação, pelo morti.rio, o 
mtmdo antigo à impiedade, 
afrontando impassível a sober
bia dos Cczarcs· e o orgulho dos 
Reis, penetrando no Panteon 
pa:-a apciar dos seus altares. os 
Deuses do paganismo ateu, Fe
licito, pois, ao presado ::tmig? e 
il t:strc Professor pela publtca
çiiu de sua oportunissima obra, 
ql1•~ sem favor algum. pode. se 
cnúlcirar entre qu::tntas tecm 
c.ontribuido para a prestigio da 
Rdigião de Cristo ·e da sua 
I g1·eja no contw·b::~do .1~1undo 
moderno . 

R•movando os meus sinceros 
a ~-:radeclm~ntos pelo úti~ c gen
tilissi ma oferta envio-lhe aqui, 
de p;:~!' com os 'protestos .de m~
nha dcsv;:~lios ::t amizade e admt· 
rarúo os meus mais sinceros \ ' O

tos de felicidade c de· plena 
saúde, para que possa prosse
guir, em dt!sfalecimcntos, na 
bendita cruzado a · que se 
propoz. 

." FJ::R~A?\DO O. RAB.ELO · 
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~ "Homens e Idéias a Luz Ja F é" 
~ 

i
--A;;~del;-~ livro 'Homens RAYMUNDO DEâ'OO"ZAMo'üF...A --4 

f! idéias à luz da. Fé", na segunda T 
edição que 'Ve1o a apaTecer no cor materialismo a título de filosofia de i. 

I 1 enteÉano .alm t b ü b vida. ire , • i re en e o ra va osa, so D ~ a t:Sse respeito que a ver 
f muitos aspectos. Constitui em pri- dade está dividida em duas parte~· _J11 
• meiro lugar, um registro ao mesmo entre o Ocidente e o O:r.lente, como o ~ ;! 

· I tempo fie] e afetuoso dos mais ilus- Anjo de <1!Ue nos fala, o Apocalipse; Q "" 

I tres ensaístas e escritores católicos com os pés em dois mundos. A de~ -
do Brasil, dos apóstolos laicos· como finiçãtJ política de liberdade de um ~ 

_ Carlos de Laet. Felicio dos Santos, lado; .Qe outro, 0 pão àe cada1 dia. 0 
f Ja<:kson de Figueiredo· Alceu AJfl'O- - - ..Acor~e que só r homem -;CriS" • 
I roso Lima. Adroaldo Mesquita !da tão - pocte,.refazer a ~::íntese dês'h .. ' ,o-
I Costa, I . 7 

?' 1 E. c;:::::·-mundo bí-partido, p-orque o homem : "' 
1 · ~esse relêvo,.a devoção filial cristão é a medida de tôda as cousa11- d 
f do autor tmiu-se à ·ustiça do biógra Só êle pode projtlaJ' CQID~"'U!L...-
1 fo, colocando José Geraldo Bezerra nidad.e a eXistên~ía te1~.rena por q~e 
1 d~ M~neze-. e Leandro Bezerra Mon- lhe da r.omo bnT."17"'{'lt"F; nrn::t -rt:>~H~R.ii#O> 

I te1ro. que a completa e ampim ao infinito I 
Reafirma, por outro lado, o livro o ~no de Deus. É essa visão totalm 

1 uma convicção mtrépida de fé mili- tegra, que nada retira ao homem ao "
i tante. que pod.e ser consider ada não que é justo e natural do que é parte J 

só a marca do caráter individual do de sua felicidade neste mundo, e o e1v1 
autor c.omo uma glória de :ta.mflia. É va a. Ulna ventura ir_ comparàvelme:u a 
swnamente respeitável esta. posição, te maior.fa visão da -grt'fja., p. seul':l ~ -1 
principalment~ em nosso país no qual ministros por seUs apóstol<Js, por ij j 
predominam menos os adversários seu. s escritores, por sc:us filhos fide·· t · 

1 àecla:rados da Igreja do que as almas dignos que há de condJJ.Z!r o homem '" 

I 
torn•da pelo morno indiferentísmo para o seu autêntico destJno .. 
ou pelo smcretismo religioso. Pode o Brasil mod .. rar eom or-- ~ 

Como escritor em dia com o gulho um grupo exemplar de espir.i-
1 ~eu tempo, analisa Geraldo Bezerra. tos s;ngularmente ll.iClóos, que des-
f de Menezes o profundo conflito ideo- cobrem a verdade inconsutil, à luz d 
t lógico que arde sôbre 1a, Terra, e do Cristo. .. 'essa compé!Dbla . insignf;; 

8 .~!!.~:.~~,~~,~~.~~~~!:!~!!!.'!.:!:!!.~=~~·- · · 
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HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ, pelo MINISTRO GE
RALDO BEZERRA DE MENESES - Coleção Estrêla do Mar. 

Rio, 1959. 

O êJtito alcançado por êste 
livro reflete claramente o 
geral agrado com que o 
acolheram os leitores em 
todo o B-rasil. O autor, 
além de tratadista do 
Direito do Trabalho, histo
riador, espiritualista do 
melhor corte, tem-se reve
lado um pensador vigoroso, 
traduJtindo, tôdas as suas 
obras, uma admirável or
ganixaçã;, filosófica. O s.i

bio e saüdoso historiador 
Oliveira Viana, escrevendo 
acêrca da 2.a edição de 

"Homens e Idéias à LuJt 
da Fé", disse estas pala
vras eJtpressivas :- "~ste 

livro, pela altitude e serie

dade dos temas nele deba
tidos é, sem dúvida, uma 

formosa afirmação de inteligência, a revelação de um espírito forte 
e austero que aparece já dotado de cultura bastante para ·abordá-los 
com intrepidelt e segurança .•. " Um crítico argutíssimo - Agripino 
Grieco - escreveu, ainda i "Alma ap-ostólica e espírito límpido -
eis José Geraldo Bezerra de Meneses". Trata-se, realmente, de 
um apóstolo l~igo das eternas verdades do Cristianismo. "Ação 
Católica", "A Igreja e a Pa:a: Universal", "Formação Cristã", "O 
P.iroC'O" são capítulos que poderiam aparecer firmados pelos m3ÍS 
not.iveis apologetas do nosso tempo. Um pregador admirável, un1 

pens.ador profundo - eiS> quem se nos depara nestas páginas, que 
lemos com entusiasmo e relemos com prazer . .. 
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omens e ld 'ias à luz da fé 
I HENRIQUE DE SERPA l'INTO I 

j Para o l!scr.tor pn<;suíclo de I ou insensível o Sr. Gcr:1ldC' I 
: espírito sqbrenatural, que não Bezerra de M.:nczcs, em <:·,tem 
: deseje, ouvires da pal:ln, f- a par de tanto> predicados que 

zer arte apena<; pela o::rte, lhe infonnam •t multimoda · 
mas, ~ contrúrio, prctcn'<.ia atividade, sempre vimos ufir
transmitir mc!1sagcm · pro,·ei- mar- e, inconfundível, a mar-

1 tosa aos que o Jc:!m, um dos ca ele vigoro.;;.:> zélo apos!óli 
• gêneros predil:::to5 de trabalho co . Daí não faltar o gênero 

1 
Uterãrio de\'e >c.r, fora de dú· biográfico - embora Yersado I 

I vida, a biografi:., quando pm de maneira lev•..: e sucinta, em I 
· objeto desta se tomam vidas como que instantâneo de per- ; I realmente e lificant !'>, ricas de fís ilustres - na farta messe 
I exemplos salutares de virtude . da su~ produçiio literária. 
1 E isto pela razão multo sim· 

1 
Em 1942, deu-no:; .::1e apri-

1 pies de qt.te, come aLh·erte o 
1 

meira ed ição de "Homens e j 
velho brccardo latino, se as idéias á luz da fé", qti'e a cri-

1 palavras voam, os escritos fi- tica recebeu e f~ste_iou com I 
cam e os exemplos ::trasté;m. l louvores muito merecidos. 

. I 
Ora, que melhor htento, há- Agora, oferece-nos a scl!unda 

' de animar o escritor consçicn- : eQ.ição, revista· e a:Jmc~tada,ll 
. te da sua missão que o de es-

1 
em excelente &prcsentação grh~ 

palhar, quanto possn, a semEn- 1 fica da "Col~ção Estrêla dó I 
I te fecunda de bons exemplos 1 Mar". E com0 diferi! esta da 
j que arrastem irrcsistivelm<'nte ~ primeira! 

1 os leitores no r:u,·~~ - ~os gr&n-
1

1 

A parte em certo sentido bio-
des e elevados tct::at"S. gráfica - porque o livro cnfei 

A esta orderr. '~e cons!dera- · xa também conferencias e cn-~ 
ções não poderi.l ticl'lr alhei~ li saios sobre à1versos temas, 

principalment~ scdoiC:•gicos e 
1 doutrinários - nm sobrema
; neira enriquecida, e para, de 
I monstra-lo baS!;J. •~h.;dir . entre 
'I novos estudos de · vultos náo 

contemplado<; na edição ante-
: rior, aos interessantes capítu

los sobre- Pio XII, D. Jaime l 
Câmara, Jackscr. de Fi~:->ueire. 

,do, Adroaldo Mesqutta da Cos l 
ta e OS muito. nO<;SOS, flurr...i- l 
nenses de conição, D. José Pe · 

i reira Alves c Monscnhôr ..,\1el- j 
lo Lula, de saudosa e impere-. 
cível mem~na. .. - . 

Um dos méritos indiscut'í, 
\'eis desta obra está ~m que 9 

I' seu autor, com ·~ Jupla autori
dade, que tod.::ls lhe recon!le· 

! cemos, de v:trà•l dcu to c vir-

1 
tuoso. nela examinàdo, com :J 

objctiddade a qut! o habitliOU 
1 a !>Ua austera ~rciissão de juiz, 
j homens, idéias e :icontccimcn 
I tos de ontem c de hoj ~. prati 
1 ca ainda aquí, c a :::.1da passo 
• aquilo que, por <.lisposição d:1

1 
, Provid~ncia, prccipu:lmente, 
i lhe toca fazer n~sta vida: dis· 
1 tribuir justip. 
i ."v1nis um ;r.1ndc serviço na 
•
1 bi'quéncia de tantos outros, 
: devem as letra.> c.1tólicas :1 C!. 1

1 
se estrênuo campdD da Fê 

; pela reedição, ~1primor:~da, doi 
b..:lo c snboron iivPJ, digno ; 

! ·~m tudo da sua pcn.l . J 
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Na Eloquéncia de Uma "Profissão de Fé", 

Os tempo!> correm, a vida passa na celeridade de um relâmpago.~ 
mas as suas horas deliciosa. ficam contrastando com as «hot·as, 
amargas • que, por VEzes, nos surpreendem e nos perturbam ... Ti- 1 

vemos, agora, a 1 
agrada!:>illssima ' 

oportunidade de 
- ~y-• · •1 w~r êsse pas~a- ; 

~" ~~ · , do, de sentir es- · 
.,"K "' - ~ • ;,. "<i' _-S~ I S~S «horas deli -

1-
·~· •:- .- -··..:.-~ " •.. :\1~~ c1osas• que se 
~\~_ -~7·· _ -~.\; 1 . j~t--, não olvidam, ao 

- o , 

' ' -- • · 1 1 ' ~ ~_ •• , ""'-'..! ·ol d • , ~)· . :·· _..- .'A _; -;._.;, ~', v. ver as pa-
- . _ .• · "'· ··~17:':~-::'\ -·~ g1nas que nos 
~ ~- ~ - . -~' -.~f;~ • .;tl chegaram às 

'··, v · ~ 1 ~ ~~ .,., ..... :=\J; . y mãos para o de-
i( n'J?JJ . .'::·: -:;. -~ tllt~:·.r .. &"..:.5\~;E :::ro:~ vaneio de nos-

' ~ ;' ·••.,)}. ,1 Pt'!f• · ,''·j-:1 1' ·. ~- :.<.'<~~· . .; so espírito, pá-
";..... . I , . ,, ~ ~,...IA, •'·· J J I ·~... • • . ; li', · "' ., , '·:' ' 'ít). • ,__.., - .. ·~ ~ . ,..r, .:y: gmas de um VI-

• li' -.i '''' • ' ; :~:·• , ::/,..;~-.u ~J: (··~ torios.:> na vida 
" "''• JD %':'' f'~ .•. 'f..~-.:~~·::;"'d inte1:)ctual do 
"""q· .;.;:::_ \1.:~-~~;:,~ •~;~ :~;~: .: ··t::·,>'>" p~í~, · filho ca-

,..,~ ~;~ ·-~~f.':~~ · ~· .. ~~~~ •--.!!"' • n~stmo dê! um 
· ~= ·:1)"/,g\· . .., . rr.&/"·'· ·~ ;. '\- ~ ' · · · homem de pro-

;~ ~ _. . . . ·~"':~~ ~- J.. ·: ;~:t ~-:j ·. porçõe~ mo1·ais 
. \ - 'f ;O' ; ~. • • • avançadíssimas, 
•· ~ ~!'_. (_,.,t1 t.>~--.::,._~,.' de um homem 
. ;· --~~-:.,~ que, pelos seus 

atos, valeu sem-
pre por uma legiã.o, homem sem preconceitos !úteis, entregue ao 
ambiente de suas cogitações mais íntimas, FRANCISCANO até à 
medula, d e um arraigado catolicismo que o teria sagrado o mais 
devptado defensor da Igreja Católica eLe seu tempo . . . 

Encontramo-nos, muitas vezes, e dêsses reiterados encontros a 
lição qu e nos ficava inesquecível. porque à corrente das suas pa
lavras, à eloquência do pensamento de um venerando Mestre, que 
considera vamos o nosso Mestr.e. Em sua residência, em S. Domin
go_, em um prédio, que ainda hoje existe, estivemos vezes segui
das_ No ambiente de seu «escritól'io-refúgio» livros aos montões, 
desordenados, e, em sua mesa de trabalho, autores mais compulsa
dos Em volwnes de páginas anotadas à margem. Clássicos e não 
clássicos se f:-aternizavam num mesmo aconchêgo, para as pesqUisa-; 
do beniditino incansável dos arquiv.os e das bibliotecas. do inca.n
sável perquiridor dos assuntos mais altamente sugestivos. 

Ao lado de tudo isso as Insígnias da ORDEM rm que VICENTE 
DE PAULO e FRANCISCO DE ASSIS teriam traçado as linhas 
mais seve ras de suas edificantes vidas, e em cujo ambiente, por 
vezes caridoso e sugestivamente crente, se deixava ficar num 
temporário retiro. para, em seu próprio dizer, a higiene m ental ne- , 
cessária ao rejuvenescer de sua alma. que jamais envelheceu . . 

, Nesses encontros, ao encantamento eLe sua palavra, orientad.ora c sã, 
pudemos compreender o alto grau d e sua cultura, historiador dos 
que mais o foram, na excelência de prodigiosa memória e sadio 
gosto pelos episódios mais comovedores dos nossos antepas ·a dos, 
construtor es inesquecíveis de nossa nacionalidade . O filólogo, pot• 
vezes, absorvia o sociólogo; o poliglota. por vezes, se prenunciava 
cloquente no focalizar do que além-fronteiras incitava a supre-
macia de quanto positivamente era nosso . • 

Conhecedor do tupi. que falava correntemente, divagava r.>elo 
interior de n.os ·as selvas e d espertava do sono dos tempos ido~ o 
caboclo que cristão se fizera às pa lavt·as evangclizaclo1·as de AN
CHIETA . Certa ocasi5o falavamos de seu fi lho- O GERALDO - ~ 
nessa época menino, r ecentemente said~ c c.om r brilba ntismo,> das 
pro\'as finnL elo en ino sccun ddrio, e dizia-nos, p1eno de ufama. c . 
de f~ : <:.- Tenho muit ::t c. puança nesse menino; su::t~ alitud. s con
troladi!'slmas, seu dcvo>tado amor aos livt'OS, sua decidida cduc:J<;à<• ' 
religiosa, tuuo me conv..,ncc d e• que horizonte luminoso se projeta I 
para a maior exaltação de sua personalidade c de sua car!'eira . 

r - O CEr~ . ...t\LDO scr3. c:;t ~u certo, o gr:!r.de m~tivo d.: minhas a!·\~riél~. 
já da vida n o ocaso•. 

As ·Jm v foi incontestav hl'lo<' nt . !:õc vivo ! i>ssc, no mundo m<~ 
t crial. JOSE GP~"U\LDO BEZERRA DE MENF.ZES - «almn apostó
lica c eSpll·i to Junpid o '• nu litwt· tlc AGI fPlN O Glt!ECO, Yirh a 
l'tillizaçdo <.lu que pi'O!etizara, qu;.~ndo ao men ino GERALDO c pro
nu ncíavn fi :Jq lll'la pu lcstt·a ~.:111 ~· u t~a bí netc de e,tudo , pJrqut., <'IH 
sua ampla \ i.;úu csptritual, ja o pcrcdJcu c S-" 1•••·:'1 r cgJl:ipclo de 
({U:tnto s fiZl' ·a uma tcalizac;;io sug~csltva pura a uwiur glcm .• c!,, ; 
l ctr·n11 e dn m:•J.!istrnt u nl Jc nos~., p-'.u·ia bt'm amnciR. 
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De GERALDO BEZERRA D; ;~~ES, em s e:gund~-~::~ol 
«HOMENS E IDEIAS A LUZ DA F:F.:• . Recebemos, pelo Correio, J 
o interessan te impresso, a c:onipanhado de uma ficha em que se J 
registra: <Armando Gonçalves - <Seara Alheia• - Política Sin
dical Brasileira - «Diário da Manhã», Niterói, 22 de jull1o c.i c 
1943. ~Dois d iscursos<. <O Fluminense", Niterói, 19 de fevereiro à~ 
194.9.. . E m ais o deli cado car tiio que muito nos desvan c:ceu pelas • 
referências, só atribuídas aos que nos julgam mais com o coração. l 
Reproduzimo-lo, para a P-J.aior exaltação d u uma alma nobilíssima 
que se não cxhaure ele sua nobreza, que v1ve a eloquência d-:! sua , 
formação moral: Rio de J::meiru, 18 de janeiro de 1959 . Ao p rezado 
e eminente amigo, Dr . Armando Gonçalves, que conquis tou r enome , 
como eximio Due Lar da Escola .:"'ol-:r.al d o Estado do Rio ele Janei- ' 
ro, ao in telectual de alto porte, co~dial ho menagem do v lho c 
sincero admirador a ) GERALDO BEZEr"1RA DE MENEZES~ . 

Gratissim o, Dr. GERALDO. A~; or a as suas páginas altun l'ml.: : 
sugestivas que mereceram de LE VI CARNEIRO, seu prefaciador. as 
palavras, que se nos afiguro.o justíssimas: <tA maior beleza, a mais 1 
altél significação, que o ~ u livro tem não se encerra nas suas · 
páginas eY..iguas; es tá nas p romessas que nos u-az, n as esp.!:'rança!., ; 
que desperta, é um prenúncio da m_nt<.lidade nova de nossa gent e · 
d e amanhii; é a 1·evebção de uma personalidade jovem e forte,, 
capaz de atuação, larga, brilh:L te, fecunda, para abreviar e o:r1 en-~ 

tar a nossa jornad a e assegurar os beneficios que ela nos deve J 

proporciona r,. . F a r.1>esma correr:!e de conceitos as palavra ,· de~ 
OLIVEIRA \'IJI .. NA, ap resewtando eHO.:.VlENS E IDÉIAS À LUZ D~ 
FÉ., à Acaderrúa Brasileirn de Letras: "Este livro, p <la atitud-~ e ~ 
seriedade d 0s temas nêle d.ebaf.idos, é, sem dúvida, uma fo rmosa 
afirmação de inteligência, a r evdação de um espírito fone e austc .. ·o í 
que apare ce j á dotado d e cultura bastante para abordá-las com ' 

. intrepidez e segttrança, já afeito à meditação e ao jôgo d e idéias~ 
gerais, jã senhor de seus pensamentos e, o que é ainda mais, s ?nhor/ 
de sua pena , pois sabe versar os temas prediletos num estilo exoe-Í 
lente pel11 concisão, pe a vernaculidade e pela dignidad e d e .::x-, 
pressão». ' I * 

J * * 
Escritor francamente católico, dentro do que, há muitl.l. 

constitui u a averda de• para o ~eu discernir, é 0 catequista que faz i 
uso da palavra escrita e da fala ·a a força J;ropulsora de argumento·( 
que se encontram perfeitam en te integrados na 12Ã"'J)ressão maior d :!: 
sua lógica. Aliãs, do velb o BEZERRA DE MENEZES, seu .i!u strl! 
Pai, teria ficado essa indt.lévcl fe ição de sua incontesl.áveJ •:lo
quência . Num volume de 2~ p~ginas, inclusive as palavras ünai::; 
d e um registro d e ap reci. ções à sua obra. autor dos livros: ~PO
LITICA SINDICAL BRASILEIRA», «DOUTRINA SOCIAL E DI
REITO DO TRA.BA~-IO ., <.0 DIREITO DO TRABALHO NA CONS
TITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1946» e «DISIDIOS COLETIVOS DO 
TRABAJ ... HO E DIREITO DE GREVE», e dos interessantes trabalhos: 
«O CONSELH ET.RO PAULINO -ASPECTOS DA POLiTICA DO 
SEGUNDO REINADO», «RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALH O ·, <.DISCURSOS DE POSSE» c <:A JUSTIÇA DO TRA
BALHO NO BRASIL• , GERALDO BEZERRA DE MENEZES. em 
sua linguagem .escorrcita, convida o ledor às digressões que deli
ciam· o espilito, porque vazadas .em pensamentos que mais Sol ex
pandem ne ~e anseio construtor, que vive a eloquência núxima das 
orientações sugestionantes. ~ 

Professor, imprime ú sua dialética êssc cunho de sincero con-~ 
ceito que empolga, incitando ao volver de outras páginas. Por 
vezes dogmitic.o. se insinua ~m suas deduções dentro de uma !ilo-:..-.. ___ _ 

---..-........ . --
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so!ia que se verifica intcgrõ.Llmente dcrramadu na multiplicidade 
de suas tcsi!S. Comb:nc, critica e doutrina, porque em alta conta l'~ 

I afigura ao sou espu·üo a nossa condição !'Ociológica, ao cmbat0 de 
; doutri;pas controversas. Em sua formaçãu crist;i, a in.spirat;ãu d~ 
PACELE . .:! o prcgueü·o c\a PAZ DE CONSCIEl...-CIA, dessa PAZ 
UNIVERSAL. que;; os povos an iosamentc aspil·am ncsu hora peri
clitante do Planeta, ao sabor de todus as ambiçõcs p : 1as trinch..iras 
que ainda se cavam, pelos escombros em que bandeiras em farrapos 

' nem podem dizer porque os pnv:>s de seus ::;acratissi mos simboli~mos 

:torc:Ill lc\·ados à luta ... 
E i~la de PIO Xll, u granae t: jamais esquccidõ ,...espir:itualist.:l 

do catolicismo· . na eloquéncia de seu luminar apostolado; e fa!~ de 
CARLOS DE LAET, o r espeitado filólogo que viveu os momentos 
:mais eloquentcs de sua cátedra e que se faz a pena sc'!llra c:k um 
jornalismo c.:mbatente e di gno; e fala de FELICIO DOS SANTOS. 
de JACKSON DE FIGUEIREDO. de TRISTAO DE ATAIDB, rte 
ADROALDO l\IES(-.!UITA DA COSTA, de MELQUIADES PICANÇO, 
homens todos de sua epoca, gr<lndcs pioneiros das idéias vitoriosas, 
:inspiradas num passado em que as palavras do NAZARE.i.'l"O sou
beram dignificar. essa m ·sma pregação que ficou pa 1·:1 o SEHl\L\0 
DA MONTANHA como o marco expressivo das iniciativas primei
. ras para a !;aivação do Mundo. 

Sua opinião sõbre «DIVóRCIO» ou «DESQUITE . no apreço ao 
trabalho de DA YL DE ALivlEIDA, não foge, como não poderia .fu. 

: gir. aus dogmas do catolicismo e se estende em consideraçõ;.s que 
julga capazes do dirimi~ de tantas di&~ncões que se provocam, quer 
no ~Erreno jc:ridic.o, quer no religioso . Diz do P AROCO e d; OBr..A 
SALESlANA, que evidenciara a personalidade de D. Bosco, obra 
que se insinuara atra\·és das épocas, o:alientando realizações. apre
ciando caracteres. de!inü1do aútudcs. D . JAIME DI: B~"!.OS CA-
1\.IARA, .JOSÊ PEREIRA ALVES e MELO LULA comoreenà~m 

!capítulos para referências que definem personalid_ades marca:::1tes, 
1no ambi~n!e c:m que tantas •l)I'OfiSSÕ.~S de fé,;, Se r:: \·~am . 

De JUSJi; BEZERRA DE :MENEZES uma página em que n::.ai;; 
':re alteia o inconteste mérito do PAI. ao encanto e. doçura d -1 pa-
negirico do FILHO. E uma página em que o TERCEIRO FR.A-l~

t CISCANO. c intransigente :Jpaixonado do CLAUSTRO r : vcl3 a 
· sua FIBRA CA ToLICA, em que o VICENTINO expõe tõda a gran

deza de sua alma forte. em que o educado na «ié j .esuitic;:::> se faz o 
pregoEiro de seus feitos. E o poliglota, conhecedor ào TUPI, o 
LATINISTA de conceitos d.eíinidos. o homem de atitudes messiüni
cas mais se opulenta num estudo biográfico que dignifica ~ qu~ 

i comove. Na parte final do seu Livro "D. VITA . : 0 EPISCOPA-
. DO BRASll.EIRO-> e a -QlJESTAO RCLIG:OSA'>. ,,o CEARA E A ' 
QUESTAO I..ELJGIOSA , ~o CATEQUISTA GERAL DA CONSA-

1 
1 GRAÇAO SALESIANA» ~ "DISCURSO DO XXXVI CONGRESSO 
I EUCARíSTICO INTERNACIONAL». 
t Essa a obra que deixou em nosso espírito de «esplrita convicto» 

a certeza de qu <-. por diferentes que sejam, as Religiões não p:1ssam 
tõdas de •vários caminhos· '· pois que tõdas se integram na c:xpres
sã-> moral que Lerá por obj etivo a VERDADE. que e una. que se 

I não divide. E assim o pensando, traçamos a cxõnica do DIA CERTO, 
q11e ora se registra, na exaltação do MINISTRO DO TRAB.o\LHO. do I 
SOClóLOGO. do PROFESSOR e do LITERATO. que terá muito 
ainda para oferece~·. nesse amplo e sugestivo ambiente em que a I 

. :rua pena se adestra para s prélios da INTELTGf!NCIA E DO SA-
' BER. Com GERALDO BEZERRA DE MENEZES, integtaáo em o 

número valüosi~simo de nossos verdadeiros c prczados ::1mi~os, o 
1 apreço · em que se não evidencia o CRíTICO, que jamais fomos ou 
' .dcsej<lmos !'er. m:~:. o DEDICADiSSIMO APRECL'\.DOR DOS T&V.:

·PERAl\filiNTOS DECIDIDOS E FRANCOS. que se revelam glorifi
cados no terreno das competições INTELECTUAIS E MOR.I\.IS. 

I 

ARMANDO GONÇALVES ) 
., ·- . 

......_..____ . - ~- ·- --· ___ .. -~---·-·--' 



HEITOi\: GURC:EL 
Chegou-me às mãos «Ho

mens e Idéias à Luz da Fé ~ 
escrito por uma «alma que pequena e a minha- rncre-. 
est6 de posse da Verdade» dulidade ~ grande ! Paro 
como disse um douto d~ crer ~ preciso aceitar sem 
IgreJa ao apreciar êste li- discutir os dogmas. Ora, 
vro de Geraldo Bezerra de lno não é c'l;sa para mim 
Menezes, ora em segunda que sou pior do que São 
edição. Tomé ..• E, o falso católico, 
. Para mim, pobre ser per- prefiro ser cristão a meu 
dido entre o agnosticismo e modo, não odiando nin-
o pantelsmo, o livro tem guém não invejando, fozen-
aeus senões eis que todo êle · do o bem que me estiver 
~ vasado nos limites da dou- na1 mãos e, sobretudo, 
trina Católico Apostólica amando a natureza e tudo 
Romana. Mesmo assim, com quanto dela foz porte, até ~ 
fsse «handicop», aprovei- 1-· mesmo o Homem com. todos 
tei-me da quietude do fim ' 01 seus defeitos. Doi o meu 
da semana e li-o de uma J agnosticismo e o meu pon-
assentado, tal o leveza do j teismo que se casam, sem 
estilo do autor e a manei- .; me perturbar ou inquietor-
ra realmente elegante e ob- 1. mo a razão. Por outro lodo, 
fetiva com que ·expôs suas I por mais que me esforçasse, 
Idéias e fi xou os perfis dos forçoso é dizê-lo, ficou-
homens que mais lhe fala- me fortes dúvidas sôbre os 
rom ao espíri to e à inteli~ demais religiões cujos li-
g~ncio, como esse soberbo vros b6sicos perlustrei, quer 
erador e pastor, d. José Pe - as que têm Deus por prin-
reira Alves, de saudosa lem- dpio ·e por fim, como as que 
brança, que foi dileto omi- o negam. E, no meio delas 
go meu. t~das, como um náufrago a 

Anos passa dos, també m espera de uma tábua estou 
em dias d• lazer e de paz, eu, querendo salvar-me não 
11 ~ demolidor Nicolos Ber- do inferno em que não 
diaeff e o suave pensador creio, mas de inquietadoras 
Jacques Maritoin deleitan- perguntas. Quem somos ? 
do-me mais com o modo Por que nascemos ? Poro 
escorreito com que escre- onde vamos ? 
veram do que mesmo com Viro a última página do 
os temas centrais de suas livro que, se não me deu 
obras. No fim, a minha con- maior crença, ensinou.-
vicção filosófica, alicerçado· me muitos coisas q•Je preci· 
em anos de descrença e de sava aprender e quedo-me 
estudos tumultuados, não se a reavivar trechos lidos que 
modificou numa só linho. No mafs me entusiasmaram. E, 
entanto, ninguém mais do ao espírito logo acode-me, 
que eu quer ter fé, acre- ~ . don~lnador e forte, esta fra-
ditor, seguir um Mestre, co- se lapidar de D. José Pe-
rhecer a Verdade. Mas, que reird Alves : «0 nosso es-
hel de fazer se paro ton- ! qulfe '- o berço da !morta-

. fo a minha inteligência .é . . .... lldade~. 
~~ ~~-------~~~~--~-~- ~-e~=~~c~~ 
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Saúdo, com júbilo, o rea
parecimento de "Homens e 

José Newton Alves de Souza. 

Idéias à Luz da Fé", cuja temático dos assuntos e pela 
primeira edição é de 1942. agradável forma literária, 

Trata-se de uma obra de ~ quer se considerem os estu
pensamento e de apostolado, r dos propriamente ditos, quer 
contendo a segunda edição, ps discursos, merecem não 
seis partes e um anexo. Con- apenas lidas, mas divulga
frontando-a com a primeira, das. 
nota-se o mesmo altn nível 
cultural, e mais uma amplia- O dr. Geraldo Bezerra Me
ção bem considerável. Abre nezes, atual Presidente da 
a primeira parte excelente Confederação Nacional das 
estudo sôbre· o comunismo. Congregações Marianas, mem 
seguido de outros sóbre a bro da:; Academias Flumi
Ação Católica I . nense e Cearense de Letras, 

' a greJa e a be d In t' 
paz universal, a formação t. ~ comdo os . s ttutos Ris-
cristã etc . As figuras de Pio < oriCos e Sergipe e Petró-
XII, .D. Jaime Câmara, D. polis, é autor de outras obras, 
José Pereira Alves e Monse- como "Política Sindical Bra-~· 
nhor Melo Lula são tratadas sileira", "Doutrina Social e 
com profunda veneracão e Direito do Trabalho", "O Di-I 
fidelidade, fazendo-as r.essal- reito do Trabalho na Cons
tar da História em molduras tituição Brasileira de 1946' .. 
que as vinculam ao tempo e "Dissídios Coletivos do Tra~ ~ 
os marcam para a eternida- balho e Direito de Greve" ' 
de. (3.6 edição) . 

A terceira parte são subs-
.tanciosos estudos sóbre Con- Católico de tradição e de 
tardo Ferrini, Carlos de Laet fato, filho do grande José 
Feliclo dos santos, Jackso~ Geraldo Bezerra de Menezes 
de Figueiredo, Tristão de e neto do eminente parla
Ataide, Adroaldo Mesquita da .mentar Leandro Be:t:erra 
Costa e Melchiades Picanco .~onteiro. o Dr. Geraldo Be
A quarta e a quinta trat~m·, 'JIIIIIIIIIIUe!IIIIIIIJJIIIICIIIIIIIIIIIttlllllll'' 

respectivamente, dos emi- I 
· nentes brasileiros José Geral

do Bezerra de Menezes e 

zerra de Menezes, pelo que é 
e representa dentro do pen
samento e da cultura cató
lica brasileira, pode figurar, 
com justiça, entre aquêles 
mesmos patrícios que, em 
"Homens e Idéias à Luz da 
Fé", tão bela quão compe
tentemente estudou. 

Leandro Bezerra Monteiro. -x-
A última compreende sau

dações ao Episcopado Brasi
leiro e ao Catequista Geral 
pa Congregação S~lesiana, e 
o. dlscur:_so do Aut.~~ na Con-

, centraçao Mar! "Õo xx..~vr 
I Congresso Eucarístico Inter

nacional. 
Lêem-se essas páginas com 

verdadeiro prazer e proveito 
• espi:t;!tual . Por sua oportuni

dade, pelo timbre doutriná
rio que as marca, pelo valor 

-.)!(-



-tHOMENS E IDÉIAS Á' LUZ 

I 
DA FE'» - (2'! edicão revista 
e aumentada - de Geraldo Be

. zerra de 1\Ienez •s). 

Padre José :,\larill Lustosa Cabral 
~irctor do jornal «:\ Cruz» do 

·Rio de Jane iro. 

.O ilustre presidente da Con
f federação Nacional das Ccngre
ga·ções Mar'ianas acaba de apre

' sentar a 2•.1 P.di('âo revista. e au-
í mentada de «Homens e Idéias 

à Luz da Fé». 
Êst~ trabalho, que foi tão 

bem recebido E' tão bem apre
ciado quando apareceu em sua 
primeira edição, ~gora vem no
vamente à luz, revisto e acres
cílio em seu conteúdo. 

Distintos prelados catól'!cos 
e conhecidos scritores fizeram 
o elogio do livro que então aca
bava de aparecer. Outro tanto 
e rriais ainda devemos esperar 
da nova edição de tão útil tra
balho. O título da obra é bem 
ajustado aos assuntos enfeixa
dos na mesma, em que a fé, 
ou seja a religião, yem a ser 
o elemento que inspira tôda a 
obra. 
Geraldo Bezerra de Menezes 
além de ser elemento de desta~ 
que no mundo mariano, perten-

titu-tos históricos do nosso País. 
E o que mais nos interessa, · 
que o seu talento e a sua pena 
estão a serviço de Deus e da 
Igreja, na defesa intemerata do 
d'ireito, da justiça, e da \ er
dade. 

Sua inteligência e sua cultu
ra são emp!'egadas nas boas 
causas. 

Os assuntos que mais versa 
são os atinentes à doutrina so
cial e ao c:.lí!:'eito do trabalho. 
sempre na sustentação dos 
princípios diftmdidos p~la reli
gião católica. E' por 1sto que 
lemos com prazer os trabalhos 
de Geraldo Bezerra de {\iene~ 
zes e os recomendamos aos nos
sos leitores. 

. Saudemos, pois, com aiegria I e entusiasmo o apareci~nent_o 
da nova ed:ção do refendo h-

1 vro e áuspiciemos ao mesmo o 
maior acolhimento da parte do 
nosso públk0. 

Ao ilustre e conhecido e cri-
tor os nosso~ mais s'incero- pa-
rabéns. 

, ce à Academia de Letras e ins-
r ' 

PO~o...~., . 
~~-11~ 
J~- 2_-: 1959 . -6'-t-..r "')~~~r~ 
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llnmens e i~éi~ à lnz da lé 
Oswaldo Freitas 

, ·'Ó grande divisor :dos. tho· 
.' mens é o Cristo, e foi f: I e 

mesmo Quem disse que veio 
trazer a espada, e não a paz. 
Há no mundo uma luta sem 
tréguas entre Cristo-Rei, Prín
cipe da Luz, e ~atanás, pr-ín
cipe das trevas, buscando 
Aquêle, por amor, salvar as 
almas para o seu reino, en
quanto o outro, por ódio e 
inveja, esforça.se por arras
tá-las à perdição. 

Essa luta se trava dia a 
dia, hora a hora, minuto a 
minuto, em cada alma. Cada 
ato humano tem de ser pra
ticado após uma decisão, uma 
escolha entre o bem e o mal. 
i\lguns infelizes já escolhe· 
ram definitivamente o cami
nho largo e fácil da perdição 

'"e por isso sempre se mani
festam contra os interesses 
de Cristo, contra as leis de 
Deus, a favor de tudo que é 
invenção do Satanás : divór
cio, amor Jine,) licenciosida
de, roubo,. mentira, idolatria, 
blasfêmia, maltusianismo, co
munismo, idolatria, increduli
dade, superstição. Quem es
colheu essa estrada é pessoa 
marcada, tem a marca do 
diab(). Não sou eu quem o 
diz. Disse-o o grande padre 
Júlio Maria. 

Outros escolheram a senda 
estreita que leva ao paraíso, 
caminho aspero, subida pe· 
nosa, em que os peregrinos 
estão tmjeitos a tombos e es· 
corregões, mas, amparados 
pela infinita misericórdia di
vina e norteados pehs boa 
estrêla que é Maria, a Mãe 
comum, prosseguem na jor· 
nada. Esses também são mar· 

~ cados, tem a marca de Cristo, 
são os sold8dos de Cristo. 

E há a imensa legião dos 

que não querem ser carne 
nem peixe; tndecisos, reticen
tes, dizem: «SOU catolico, 
mas ... • E depois do emas• 
costum11m defioir-se não a 
favor de Cristo, mas a favor 
do mundo, do diabo ou da 
carne. cSou catolico, mas ... 
acho o divórcio uma neces
sidade•. Ou então: c<Sou C8· 
tolico, mas ... não creio em 
inferno •. 

E assim há os que se di · 
zem catolioos, mas ... não se 
confessam, porque não que
rem ajoelhar--se aos pés de 
outro bom em. Católicos, mas ... 
lêt!m tudo, meamo os livros 
condenados pela Igreja. Ca
tólicos mas . . . frequetam 
sessões espíritas, terreiros de 
macumba, cartomantes. Cató
licos, mas ... põem os filhos 
em colégios protestantes, Ca
tulicos mas ... não vêem nada 
de mal nos bailes de carna· 
vaL Católicos, mas ... votam 
em acatólicos. Católicos, mas ... 
maçons, ou comunistas, ou 
casados com outra no Uru
guai. 

A verdade é que nenhum 
dêles é católico, nenhum dêles 
sabe o que é ser católico. Por 
isso é tão agradável quando, 
nesse mundo cheio de ;ccató
licos, mas • .. », encontramos 
um católico autêntico, de fib ra 
sem «mas•, como é o Dr. Ge
raldo Bezerra de Menezes, su
tor do Livro HOMENS E IDE
IAS A LUZ DA FE, qne acabo 
de receber com dedicatória 
do autor. Desse autor disse 
Tristão de Ataide que cé bom 
ver subir assim a nova gera
ção, para a batalha em que 
nós outros já vamos fraque
ando. E' bom ver entrarem na 
liça os novos lutadores, mor
mente quando lutam o bom 
combate com desassombroe 
coragem•. 

Tsntos vultos de destaque 
no clero e nas letras naciona- 1 

... ... sn···· e m c ft' o cn a 
?t -···· 1' 'O ·-

-- "" 
is, e até de pafses e8tt·ange. 
iros, já se manifestaram sobre 
as excelências do Livro do 
Dr. Menezes, que seria ocio
so juntar eu minha fr8ca :voz 
a êsse brilh8nte grupo, onde 
vejo nom es de bispos, arce. 
bispos e cardeais. Limitar me · 
ei, por isso, a transcrever um 
periodo-:do livro, e com ele. 
fechar o presente artigo, en
tregando á meditação do lei
tores as sábias pal8vras: 
-«0 verdadeiro cotólico é 
um militante interior, um ho
mem que traz a mão :na con
sciencia, enfrentando os pró
prios erros, as próprias mise 
rias, as próprias ' paixões, hu
milhando-se, vencendo crises 
espirituais,:' conciliando-se e 
reconciliando-se, permanente 
mente, com Deus.• 

Obrigado, Dr. Geraldo. Era 
isso exatamente o que eu pre
cisava dizer certa vez a um 
acue~ador gratuito de nossa re · 
ligião, mas não encontrei ·as 
palavras. Não negamos nos
sos -erros, nossas misérias, 
nossas paixões, nossas crises, 
não as negamos, mas CQmba· 
temo-las; e a luta é, como eu 
disse linhas ante" : dia a dia, 
hora a hora, minuto a minuto. 

Dr. Geraldo Bezerra de Me 
nezes, mui digno Presidente 
da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas, que 
a Virgem Maria lhe dê a p!ig 
de seu zêlo cri8tão. 



HOMENS E IDEIAS A LUZ DA FE 

Projeção internacional do livro 

Relendo, 
~ 

recentemente, o liv~e Geraldo 

Bezerra de Menezes estreou nas letras, Homens ~ Idéias A Luz da 

Eé, ora em quarta edição, verificamos que o publicista teve seus 

pensamentos lidos, apreciados e aplaudidos, por figuras 

singulares de vários continentes. 

Antistetes e leigos, de competência 

reconhecida, examinaram e enalteceram a obra. Alguns desses 

depoimentos, de natureza critica, despertaram nossa observação. 

Vale a pena indicÁ-las, e, por vezes, 

(~ examinj-l~s, ainda que de relance. 

Da maior eloquência, a carta vinda de «Roma, 

Octubre 20-63'>, subscrita por Sua Eminência o Sr. Cardeal Dom 

Santiago Luis Capello. Reflete o benemérito Arcebispo de Buenos 

Aires, em passagem que1 textualmente
1

reproduzimos: 

&Si siempre ha ~ una necesidad al ~ 

conecer el pensaroiento del Evangelio. ~ lQa actuales tiempos da 

tanta confusión ~ ideas. ~ un deber imprescindible. En al 

cumplimiento ~ ~ deber lQa creyentes laicos tienen al lugar 

destacado ~ ~ corresponde ~ al caracter sacramental da au 

Bautismo. Acepte, por estQ, Ilmo. Sr. Dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes, mis fervientes congratulaciones CQll lua votos ~ la 

difusió.n .de. ID.l interesante Q.Qr.a "Homens e Idéias à Luz da Fé". 

Por sua vez, o Cardeal Dom Nicolas Fasolino. 

Arcebispo de Santa Fé, dirige-se ao exímio escritor brasileno, 
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QQll ~ máa férvidas felicitaciones, declarando que au Qbra yiene 

a confirmar lQa altos dotes ~ au inteligencia v exteriorizar el 

hondo espírito cristiano. gue lQ anima. 

Avaliamos o peso do pronunciamento, face à 

posição e responsabilidade dos preclaros purpurados na cúpula da 

Igre,i a_ 

Não ficou aquém, a impressão do Bispo-Reitor 

da Universidade Católica de Buenos Aires, o conspícuo Dom Octávio 

Derisi: ~realmente alentador ~ QQIDQ un hombre laico ha sabido 

discenir CQll tanta luminosidad v QQll tanta corage lQs hombres ~ 

~ correntes actuales ~ pens~nto a la luz ~ lua princípios 

de uuestra &-

Mas, além do abono ,piscopal, há louvações de 

duas esclarecidas personalidades leigas. A primeira de Ricardo 

Saens Hayes, da Academia Argentina. Consoante o primoroso 

art{fice de El Brasil Moderno: Aunque pequeno PQr ~ número da 

páginas (referia-se à primeira edição), ~grande PQr lg luz Qg 

lg fe ~ resplandece ~ ellas. Revela un espírito sutil y 

profundo ª la ~ Yn escritor elegante v erudito. v eloquente 

defensor ºª ~ moral cristiana en estos tiempos ~ escuros y 

desconcertantes. 

Pertence ao ínclito professor da Universidade 

de Buenos Aires , José Gonzales Galé, a segunda: Su libro, au helQ 

libra -Homens e Idéias à Luz da Fé-~~~ :un tirón", Q.QD 

creciente placer v provecho 1 hasta QQr aqueles que tienen aus 

dudas sobre materias religiosas: QQU tantas, ~ profundas las 

verdades ~ expressaJ 
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Eis, em ligeiros fragmentos (basta relê-los), 

a prova irrefragável da ressonância do volume em plagas 

argentinas. 

Saltemos a outros pa1ses. 

O conhecido mestre da Faculdade de Direito de 

Assunção, Paraguai, Dr. Luis P. Frescura, tece considerações 

oportunas, para exaltar a publicação do jurista fluminense. 

Prova-o este tópico: 

En presentes tiempos plagados 

confusionismos doctrinarios y falsearoiento de yalores. 

cuestión ~ inquietante ~ ~ problema social en todas aua 

derivaciones. 

E1lQ realza lg reiterada utilidad de _au 

hermoso libro "Hombrea _e_ Ideaa-ª- la Luz ~ la Fe", tercera 

~ci~ escrito QQD estilo fluido y erudito. cuyas páginas 

inspiradas PQr ~ idealismo cristiano. condensan prístinas idaaa 

filQSóficas y morales ~ provectan luz meridiana ~ la justa 

solución ~ la problem~ social. 

Haja vistQ1 no Peru, o exemplo de M.E. 

Enchagaray del Solar, douto Presidente da Junta Nacional de Ação 

Católica. Após expandir admiracão pelo importante trabajo Q& 

difusi6n ideologica do confrade brasileiro, pede-lhe autorización 

~ traducir todos Q alguns ~ lQa capitulas y 

publicidad en al Earu. 

dar-les 

Da Universidade do Chile, o tratadista de 

Direito do Trabalho, Walker Linares, encantou-se com a leitura 

das páginas, ,iulgando-as pletóricas de ideas profundas y .de. temas 
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de actualidad. Congratulou-se CQll ~ acendrado espiritu cristiano 

~ anima ~ notable escritor. pensador y sociologo brasileõo. 

Para Dom Manuel Larrain, Bispo de Talca, na 

mesma República, Vice-Presidente do Conselho Episcopal da América 

Latina e do Secretariado Interamericano de Ação Católica, a 

coletânea de estudos está llamada ~ realizar Yn grau ~ ~ 

.América Latina formando cada ~ mAa la consciencia ~ ~ laicos 

~ el espititu apostá~ ~ la Iglesia. 

Desse modo, ressaltou o digníssimo prelado, 

com sapiência cristã, um dos objetivos essenciais do ensaio. 

Ainda em nossa América, ou, com mais 

prec1sao, na América Central, o Arcebispo de S. Domingos, Dom 
Ah'V~~-

Octávio A. Ber~~ -}-,Homens e. Idéias~ 

~posición luminosa. firme y severa ºª alta cultura. 

O texto não ficou ~ ~ia do outro lado do 

Atlântico. 

Dom Manoel Trindade Salgueiro, Arcebispo de 
, 

Evora, julga-o excelentemente trabalhado. Prossegue: Em Homens e 

Idéias à Luz da Fé, o autor, a par duma larga cultura religiosa e 

humanística, servida por impressionante clareza de pensamento e 

enorme facilidade de expressão - dons que o impõem à justa 

consideração dos leitores - dá público testemunho da sua fé 

ardente e do seu zelo apostólico, lição admirável do Homem e do 

Cristão. 

o crítico de "Magnificat", conceit~ada 

revista católica portuguesa. editada em Braga, número de julho 

agosto de 1959, saudou o lançamento da segunda edição de 
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"Homens e Idéias à Luz d a Fé", através de dignificante 

comentário . cuja sintese trasladamos, ao pé da letra: "Paladino 

de grandes ideais e nobres combates , Geraldo Bezerra de Menezes 

revela - se neste livro , além de esmerado escritor , um culto e 

desassombrado propugnador da moral c ristã. Contactamos nestas 245 

páginas com grandes vultos de pensadores brasileiros e id~ias 

candentes e cheias de atualidade " . 

Na pátria de Cervantes. a monografia alcançou 

receptividade incomum. O Arcebispo Dom Luis Alonso Munoyero gaba 

Geraldo Bezerra po r ve r juntas, no t omo, ortodoxia e linguagem: 

Denso contenido ~ ideas autenticamente católicas expuestas QQU 

un r opage literario i mpec able y ameno. 

E o afamado Decano da Faculdade de Direito da 
~ 

Pontif Í cia UniversidadeYSalamanc a, R. P. Marcelino Cabrero Anta_~ 
..(h.v.Jj-0"> ) 

d iscerne . n~ cultura e o vigor apostólico do publ ic ista. 

Su blinha-o s nes t e tópico : ~ ~ conec e ~ ~ autor ~ hombre 

de c áte dra y homb r e ~ ~~ Por e s o su obra es un f ulgurante 

de ste llo de luz evangélica y un vigoroso impulso de réPlica y de 

pr oselit ismo . 

As páginas em destaque c ausaram funda 

impress ão no e x e mplar condutor do mov imento mariano da Espanha , 

Pe . Ca r los Mi e l go . SJ: " He k.i® - diz e l e - c.nn .:t.Q.dQ interés cl 

magnifiQQ libro ~Homens e I dé ias à Luz da Fé ~ , Qll~ c onsidero 

importan t,í ssimo e_ ~é la mavor d ifus i ó.n posible de é_L_ s t ntiendo 

~ no ~é publicado fill le_ngua castel lana ~· . 

Prossegu i ndo no roteiro . passemos à I t áli a , 

pais gue é s ustentáculo e patrimón io do gênio lat i no. e onde os 
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estudos condensados no tomo tiveram julgamento de considerável 

expressão. 

De Carla Lega da Universidade de Ferrara. 

jurista de renome, a peremptória afirmação: QQmQ giá na 

2r.ecedente .au..a o per~~ ~\lk:C ~.o a ~ç>Ç,Á<f,l ff ~~I;~ ~to ® lrAAar\l;lo~-, ancbe 

in questa Geraldo Bezerra de Menezes hg portato Yn notevolo 

çontributo personale ~ oensiero social cristiano. 

O Magnífico Reitor da Universidade Católica 

de Milão, Franc isc o Vita, celebridade reconhecida, alude à dottª 

~ ~lara esposicione. Julga o autor attento ~ sagace studioso di 

documenti pontific i. 

As manifestações, copiosas e enaltecedoras. 

aditamos fat o de altíssimo rel e vo. Uomini ~ idéas alia ~ della 

~ figura na l ista bibliográfi c a de quinze obras universais 

s obre o pensamento social da Igre.i a, que o Instituto de Ciências 

Econômicas da Unive rsidade de Milão publica em apêndice ao volume 

de di c ado à Pa cem in Terris <Editrice ~ ª Pensero, Milão, 

1963 j . 

Com excepcional autoridade, o Pe. João B. 

Jannsens Ge r a l da Companhia de Jesus, traduz a convicção de que 

o l i v r o Homens e Idéias à Luz da Fé, terceira edição, continuará 

_a i luminar .a..s me nte s ~ .a ~ po r t ªdor ºª felicidade à.Q almas " . 

O mesmo voto de que o livro "continue ª ser. 

par:g Q maior númsrr.Q de pessoas . l u z ª bêncã.Q sobrenatural " , 

exp r e ssa , a o esc r itor o Pe. Rufo Mondizábal, S.J .. assistente do 

anti go Sec r etariado Central da s Congregações Marianas, em Roma . 
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Outro Assistente do Secretariado, Pe. John 

N~ns. SJ, impressionou-se com o livro de Geraldo Bezerra, 

fazendo-lhe previsão animadora: tio_ .du.dQ ~ IDJ bella Qbr.a "Homens 

e Idéias à Luz da Fé" servirá ~ .d..ar mucha gloria .al Sefíor. 

esclareciendo muchas inteligencias QQU la ~ ~ la ~ ~ 

Sa.n.t.ísima Virgem Aparecida nn de.jará ~ premiar au..s_ traba.i.o..s. 

Emprestamos valor excepcional à maneira por 

que se dirigiu ao apóstolo leigo brasileiro o Eminentíssimo 

Cardeal Dom A. G. Cicognani, Secretário de Estado do Vaticano. 

Repare-se: AJ?reciei. na verdade. Q conteú.Q.Q ~ "liRIP~H~ ~ I~~.~~s ~ 

~ ~ ~é:, t~rceira ~c~~ ~ faCQ votos para que Q mesmo possa 

contribuir para Q bem das almas (Vaticano. 2B ~ outubro de 

1B._6_3) . 

Atento ao que foi colhido em tópicos 

significativos, expressamos reconhecimento aos mestres 

argentinos. paraguaios, peruanos, chilenos, dominicanos . 

portu~ueses. espanhóis e italianos, tanto pelos elogios 

literários e culturais
1 

em que envolveram o nosso patrício. corno 

pelo tesouro comprobatório da irradiação de Homens e Idéias à Luz 

da Fé . 

Finalmente, mencionemos a mais notável das 

chancelas, a primeira de todas: 4 imm ~ a carta postada em 

~ila~ ~ Gennaio 1959, na qual o Eminentíssimo Cardeal Dom 

Giovanni Battista Montini escreveu a Geraldo Bezerra de Menezes, 

exprimindo-lhe congratulações pela obra. Ascendendo ao trono de 

São Pedro, o Arcebispo de Milão, figura luminar da Sancta 

Ecclesiq. tornou-se o Papa Paulo VI. 
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Mundial de 

Pontificado 

Grifemos que. ao participar do 

Apostolado dos Leigos, - Roma, 1951, 

de Sua Santidade o Papa Pio XII, na 

I Congresso 

à época do 

qualidade de 

integrante da Comissão Presidencial, de seis membros, o delegado 

brasileiro teve a ventura de conhecer Dom Montini e com ele 

debater temas relevantíssimos de ordem social e apostólica. 

Mais tarde, o Sumo Pontífice Paulo VI, 

distinguiu Geraldo Bezerra de Menezes com a Comenda de São 

Gregório Magno. 

Este r e gistro é oportuno. pensamos, às 

vésperas do 11 de julho de 1995, dia em gue Geraldo Montedônio 

Bezerra de Menezes compl e tará o octogésimo aniversário. na 

plenitude de sua lucidez. - a me sma c om gue esc reveu o livro c uja 

crítica f ocalizamos. intitu lado Homens e Idéias à Luz da Fé. 
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HOMENS E IDEIAS A LUZ DA FE 

Projeoão internacional do livro 

Relendo, recentemente, o liv~ue Geraldo 

Bezerra de Menezes estreou nas letras, Homens e Idéias à Luz da 

Eê, ora em quarta edicão, verificamos que o publicista teve seus 

pensamentos lidos, apreciados e aplaudidos, por figuras 

singulares de vários continentes. 

Antistetes e leigos, de competência 

reconhecida, examinaram e enalteceram a obra. Alguns desses 

depoimentos, de natureza critica, despertaram nossa observação. 

Vale a pena indicA-las, e, por vezes, 

~- examin~-las, ainda que de relance. 

Da maior eloquência, a carta vinda de ~Roma, 

Octubre 20-63~, subscrita por Sua Eminência o Sr. Cardeal Dom 

Santiago Luis Capello. Reflete o benemérito Arcebispo de Buenos 

Aires, em passagem que,textualment~reproduzimos: 

&s1· · s1empre ha ~ una necesidad ai bacer 

conecer al pensamiento ~ Evangelio. an lQa actuales tiempos da 

tanta confusión ~ ideas. ~ un deber imprescindible. En ai 

cumplimiento ~ ~ deber lQa creyentes laicos tienen ai lugar 

destacado ~ ~ corresponde PQr al caracter sacramental da su 

Bautismo. Acepte. por esto, Ilmo. Sr. Dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes. mi§ fervientes congratulacjones QQn lua votos PQr la 

difusión ~ .IDJ. interesante Qh.:rQ. "Homens e Idéias à Luz da Fé". 

Por sua vez, o Cardeal Dom Nicolas Fasolino, 

Arcebispo de Santa Fé, dirige-se ao exímio escritor brasile~ 

1 
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QQll las máa férvidas felicitaciones, declarando que au Qbra viene 

a confirmar lQe altos dotes de ~ inteligencia y exteriorizar el 

hondo espírito cristiano. ~ lQ anima. 

Avaliamos o peso do pronunciamento, face à 

posicão e responsabilidade dos preclaros purpurados na cúpula da 

Igre<i a. 

Não ficou aquém, a impressão do Bispo-Reitor 

da Universidade Católica de Buenos Aires, o conspícuo Dom Octávio 

Derisi: ~ realmente alentador ~ QQIDQ un hombre laico ha sabido 

discenir QQll tanta luminosidad y QQll tanta corage lua hombres ~ 

~ correntes actuales ~ pens~nto a la luz ~ lua princípios 

® ouestra .E..e. 

Mas, além do abono ,piscopal, há louvações de 

duas esclarecidas personalidades leigas. A primeira, de Ricardo 

Saens Hayes, da Academia Argentina. Consoante o primoroso 

artifice de El Brasil Moderno: Aunque pequeno PQr al número de 

Qáginas (referia-se à primeira edicão), ~grande QQr lg lYz de 

la ~ ~ resplandece ~ ellas. Reyela un espírito sutil y 

profundo ª la vez, Yn escritor elegante y erudito. y eloquente 

defensor ºª la moral cristiana ~ estos tiempos Lail escuros y 

desconcertantes. 

Pertence ao ínclito professor da Universidade 

d e Buenos Aires. José Gonzales Galé, a segunda : Su libro. au halQ 

librQ -Homens e Idéias à Luz da Fé - .e..e. .1.e..e. .:..:...de. :un tirón", CQU 

creciente placer y provecho 1 hasta PQr aquelas gue tienen aus 

dudas sobre materias religiosas: QQll tantas 1 Lail profundas las 

verdades ~ expressa! 
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Eis, em ligeiros fragmentos (basta relê-los), 

a prova irrefragável da ressonância do volume em plagas 

argentinas. 

Saltemos a outros paises. 

O conhecido mestre da Faculdade de Direito de 

Assunção, Paraguai, Dr. Luis P. Frescura, tece considerações 

oportunas. para exaltar a publicação do jurista fluminense. 

Prova-o este tópico: 

En presentes tiempos plagados 

confusionismos doctrinarios y falsearoiento de. valores. 

de. 

la 

cuestión ~ inquietante ~ ~ problema social en todas aua 

derivaciones. 

Ello realza la reiterada utilidad de. au 

hermoso l ibro "Hombres ~ Ideas .--ª- la Luz ~ la F e" , tercera 

adLció~ escrito QQll estilo fluido y erudito. cuvas páginas 

inspiradas PQr ~ idealismo cristiano. condensan prístinas ideas 

filQQóficas y morales ~ provectan ~ meridiana pgrg ~ ,justa 

solución de la problemá~ ~~. 

Haja vistQ1 no Peru, o exemplo de M.E. 

Enchagaray del Solar, douto Presidente da Junta Nacional de Ação 

Católica. Após expandir admiracão pelo importante trabajo ~ 

difusión ideologica do confrade brasileiro, pede-lhe autorización 

~ traducir todos Q alguns ~ lQa capítulos y 

publicidad en ~ E~-

dar-les 

Da Universidade do Chile, o tratadista de 

Direito do Trabalho, Walker Linares, encantou-se com a leitura 

das páginas, ,iulgando-as pletóricas ~ ideas profundas y ® temas 
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de actualidad. Congratulou-se QQll ~ acendrado espiritu cristiano 

~ anima ~ notable escritor. pensador y sociologo brasileno . 

Para Dom Manuel Larrain, Bispo d e Talc a , na 

mesma República, Vice-Presidente do Conselho Episcopal da América 

Latina e do Secretariado Interamericano de Ação Católic a , a 

coletânea de estudos está llamada g realizar Yn grgn bien ~ 

América Latina formando cada ~ ~ lg consciencia d e lQ§ laicos 

~ ~ espititu apostólico da la Iglesia. 

Desse modo, ressaltou o digníssimo prelado , 

com sapiência cristã , um dos objetivos essenciais do ensaio. 

Ainda em nossa América, ou, com mais 

preclsao , na América Central, o Arcebispo de S. Domingos . Dom 
Arf'IV~ -~-

Octávio A. Ber~4.: -+-Homens e. I déias_~ 

~xposición luminosa. firme y severa de alta cultura. 

O t exto não ficou .in albJ . .s d o outro l ado do 

Atlân tico. 

Dom Manoel Trindade Salgueiro . Arc eb i spo de 
, 

Evora , julga-o excelent emente trabalhado . Prossegue : Em Homens e 

Idéias à Luz da Fé , o autor , a par duma l arga cultura rel i giosa e 

humanística, servida po r impressionante c lareza de pensamento e 

enorme facilidade de expressão - dons gue o impõem à j u sta 

consideração dos le itor e s - dá público testemunho da sua fé 

ardente e do seu zelo apostólico, licão admirável do Homem e do 

Crist ã o. 

o c rítico d e "Magnificat " . conceitua da 

revista c atólica portuguesa. editada e m Braga , número de julho 

agost o de 1959 , s audou o lançamento da segunda e dicão de 
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"Homens e Idéias à Luz da Fé", através de dignificante 

comentário. cuja sintese trasladamos, ao pé da letra: "Paladino 

de grandes ideais e nobres combates, Geraldo Bezerra de Menezes 

revela-se neste livro, além de esmerado escr itor, um culto e 

desassombrado propugnador da moral cristã. Contactamos nestas 245 

páginas com grandes vultos de pensadores brasileiros e idéias 

candentes e cheias de atualidade". 

Na pátria de Cervantes. a monografia alcançou 

receptividade incomum. O Arcebispo Dom Luis Alonso Munoyero gaba 

Geraldo Bezerra por ver juntas, no tomo, ortodoxia e linguagem: 

Denso contenido ~ ideas autenticamente católicas expuestas cun 

un ropage literario impecable y ameno. 

E o afamado Decano da Faculdade de Direito da 
~ 

PontifÍcia Universidad~alamanca, R.P. Marcelino Cabrero Ant~ 
...v.. .cn.Ãi"o-? ) 

discerne. n~ cultura e o vigor apostólico do publicista. 

Sublinha-os neste tópico: B~ ~ conece que ~ autor es hombre 

~ cátedra y hombre ~ ~6~ Por eso su obra es un fulgurante 

destello de luz evangélica y un vigoroso impulso ~ réplica y de 

pr:Qselitismo . 

As páginas em destaque causaram funda 

impressão no exemplar condutor do movimento mariano da Espanha, 

Pe. Carlo s Mielgo. SJ: "He l.e_idQ - diz ele - QQ.D .t..Q..dQ interés .e.l 

magníf~ librQ ~Homens e Idéias à Luz da Fé', que considero 

importantíssimo ~ ~ê la mayor difusión posible de é~ stntiendo 

9..1lli nn ~á publicado sm lengua castellan.a. ~· . 

Prosseguindo no roteiro . passemos à Itália, 

país que é sustentáculo e patrimônio do gênio latino, e onde os 
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estudos condensados no tomo tiveram julgamento de considerável 

expressão. 

De Carlo Lega, da Universidade de Ferrara, 

jurista de renome, a peremptória afirmação: QQmQ giá na 

12.r..~_cedente .a.u..a oper~'" D.O\lki;:~.na 9Qr;,Á~\l ~ ~~I:~ i to ® l'r~Q9-;,l;lp-.'J ancbe 

in questa Geraldo Bezerra de Menezes hg portato ~ notevolo 

çontributo personale gl pensiero social cristiano. 

O Magnífico Reitor da Universidade Católica 

de Milão, Francisco Vita, celebridade reconhecida, alude à dQt~~ 

e ~lara esposicione. Julga o autor attento .e_ sagace studioso di 

documenti pontifici. 

As manifestações, copiosas e enaltecedoras, 

aditamos fato de altíssimo relevo. Uomini ~ idéas alia ~ della 

~ figura na lista bibliográfica de quinze obras universais 

sobre o pensamento social da Igreja, gue o Instituto de Ciências 

Econômicas da Universidade de Milão publica em apêndice ao volume 

dedicado à ~Pcem in Terris CEditrice Vita ª Pensero, Milão, 

1963 ) . 

Com excepc ional autoridade, o Pe. João B. 

Jannsens, Geral da Companhia de Jesus, traduz a conviccão de gue 

o livro Homens e Idéias à Luz da Fé, terceira edicão, continuará 

".a iluminar as mentes .e_ ª ~portador de felicidade ~ almas"_ 

O mesmo vo t o de que o 1 i vro ·· continue ª ser, 

pa_r:_a Q llliÚ.Qr: núlllill:Q de pessoas, luz ª bêncãQ sobrenatural " , 

e xpressat a o escritor o Pe. Rufo Mondizábal. S.J. , assistente do 

antigo Secre a riado Central das Congregacões Marianas, em Roma. 
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Outro Assistente do Secretariado, Pe. John 

N~ns, SJ, impressionou-se com o livro de Geraldo Bezerra, 

fazendo-lhe previsão animadora: N.o dudQ ~ ID.l. bella .o..br..a "Homens 

e Idéias à Luz da Fé" servirá .J2.a..r..a dar mucha gloria .al Sefíor. 

esclareciendo muchas inteligencias QQll la ~ ~ la ~ ~ 

5.an.t_ísima Virgem Aparecida nn de.iará ~ premiar m..ta traba.ios. 

Emprestamos valor excepcional à maneira por 

que se dirigiu ao apóstolo leigo brasileiro o Eminentíssimo 

Cardeal Dom A. G. Cicognani, Secretário de Estado do Vaticano. 

Repare-se: APreciei, n.a verdade, .Q conteúdQ ~ "l;l,q~q~ t;. I~~.+Rs ~ 

~ ~ ~, t~rceira ~c~~ ~ fQç.Q votos para que Q mesmo possa 

contribuir para Q bem das almas <Vaticano. 2B de outubro de 

1.9.6.3) -

Atento ao que foi colhido em tópicos 

significativos, expressamos reconhecimento a os mestres 

argentinos, paraguaios, peruanos, chilenos, dominicanos, 

po rtugueses, espanhóis e italianos, tanto pelos elogios 

literários e culturai~em que envolveram o nosso patrício, como 

pelo tesouro comprobatório da irradiacão de Homens e Idéias à Luz 

da Fé. 

Finalmente, mencionemos a mai s no tável das 

chancelas a primeira de todas: ~c ~ a carta postada em 

Mil~ ~ Gennaio 1959, na qual o Eminentíssimo Cardeal Dom 

Gi ovanni Battista Montini escreveu a Geraldo Bezerra de Menezes, 

exprimindo-lhe congratulações pela obra. Ascende ndo a o trono de 

São Pedro, o Arcebispo de Milão, figura luminar da Sancta 

Ecclesia, tornou-se o Papa Paulo VI. 
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Grifemos gue, ao participar do I Congresso 

Mundial de Apostolado dos Leigos, - Roma, 1951, à época do 

Pontificado de Sua Santidade o Papa Pio XII, na gualidade de 

integrante da Comissão Presidencial, de seis membros, o delegado 

brasileiro teve a ventura de conhecer Dom Montin i e com ele 

debater temas relevantíssimos de ordem social e apostólica. 

Mais tarde, o Sumo Pontífice Paulo VI, 

distinguiu Geraldo Bezerra de Menezes com a Comenda de São 

Gregório Magno. 

Este registro é oportuno. pensamos, às 

vésperas do 11 de julho de 1995, dia em gue Geraldo Monted6nio 

Bezerra de Menezes completará o octogésimo aniversário, na 

plenitude de sua lucidez, - a mesma com gue escreveu o livro cuja 

c rít ica focalizamos. intitulado Homens e Idéias à Luz da Fé. 
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- HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ 
Projeção internaci~nal do livro. 

,... ---·--·-- .. p;jj;,o Rodrigues Lutterbach 

Presidente da Academia 
Fluminense de Letras. 

Relend~, recent~ente, o li- princípioSdeliuestrã ~· lhe autorización para traducir 
vrocomqueGeraldoBezerra Mas, além do abono ~2~de!2!caoitulos 
de Menezes estreou nas letras, apiscopal, há louvações de v dar -les P.Ublicidad ·ÇD el }Jm. 
ijomens ~~!Luz da Fé, duas outras personalidades lei- Da Universidade do Chile1 
ora em quarta edição, verifi- gas esclarecidas. A primeira, 1 o tratadista de Direito do Tra-j 
camos que o publicista teve de Ricardo Saens Hayes, da balho, Walker Liftares, delei-l 
seus pensamentos lidos, apre- Academia Argentina. O artífice : tou-~e com a leitura~~ pági-1 
ciados e aplaudidos, por figu- de El Brasil Moderno externa nas, julgando-as pletoncas dei 
ras singulares de vãiios conti-: s~;-;dmiração . registrando: ideas profundas y ~temas~ 
nentes. Aunguz pequeiío Q2[ ~ núme- actualidad. Congratulo~ :se~ 

Antístetes e leigos que d!s- 1 !2. de páginas, ~ grande por c~.i . .& acend~ado espttttw 
punham, e ainda dispõem, de · l!,~ ~]!~~resplandece cns~ano que~~ n~table! 
competência reconhecida na . ~~-~mnespirito sutil escntor, pensadorysoctologo; 
América do Sul, examinaram 1-Jirofundo A!â $. YJLE- brasilefto. 
a obra e enalteceram-na. Al-1 !2!. elegante :i.. erudito, y _Para Dom Manuel Larrain, 
guns desses depoimentos, dei eloquente.defensor ~ !!~ l Btspo de Talca, (na mesma 
natureza crítica, despertaram! ~ãl cristi~ ~ ~~t' -· ··;:· · · ··-· República), Vice-Presidente 
nossaobserva~ão . j t;oscwos~d=~tes. do ~~nselh~ ~piscopal da 

Na Argentma o Cardeal' Do proc:ess d U . . AmencaLatmae do Secreta-
' : 11 or a ruverst , . . . 

Dom Nicolas Fasolino, Arce-· dade de Buen Air J , i nado Interamencano de Ação . . os es, os 1 C , li 1 ,.. d 
bt~~ de S~taFé, ~~e-se ao. Gonzales Galé, a segunda: S , [._. -~'L <?a. a _~o _ e_tiVlea e, es~~ 
emo escntor bra,cnl'*'o, 92Jr: libro, su belo libro _Homens· dos está llamada-ª realizar un 
J.M I$, férvidas feJicitacig?es, : idéias à :C;; d;Fé _ ~ ~ "d ~ ~ E! Ãmérica Lati;
declarando que su obra~..!!!! tirón",~ creciente láce formando cada ~ más !! 
,!C~~ar~-. . yprovecho,~ggr uelo consciencia~laicos~~ 
su mteligenetayextenonw~ gue tienen ~ ~ espitituaoostólico~!ã_Iglesia 
~ espirito cristiano, guelo matetjas religiosas;~~. . Ressaltou o prelado, e com 
m . . ~profundas~ verdades~ sapiêncía cristã, um dos obje-

j Avaliamos o peso do pro- expressa! . tivos essenciais do ensaio. 
1 

1 
nunciame~t~, fàce à posição e Eis, em alguns fragmentos, Ainda em nossa América, 

; responsabilidade do preclaro a prova irrecusável da resso- ou, com mais precisão, na 

I 
pury_:u-ado na cú~ula ~ Igre- nância do volume em plagas América Central, o Arcebispo 

+)
1 
J~~aofi~uaque_m;aunpres- argentinas. de S. Domingos, Dom 
sao ~p Btspo-~ettor da Uni- Saltemos, porém, a outros Octávio A Beras, garante ser 
vers1dadeCatólicadeBuenos 

1 
países. • Homens e Idéias uma 

1 Air~s: o c~~spícuo Dom · No Pe~ estribamo-nos no , exposiciónTumino~ª' '~ y_ 
Octavtb Denst: Es rea}mente . ~emplo de M.E. Enchagaray severa, ck~ cultura. 
alentadorygcomo~hornbre ' dei Solar, douto Presidente da Seu texto não ficou iri albis 
laico h!. discernir~ Junta Nacional de Ação Ca- do outro lado do Atl~tico . 
tantaJurmnoSidad,.Y.~ tólic~. Esse, após expancfu1l Demonstremos. . '., rJ·'-/J 
corage los hombres ~IM~- admiração pelo importante Dom Manoel Tnndade Sal
rente§ . actuales sW trabaio ~ difusión ideological ~~iro, Arcebispo de Évora, 
pensarruento a la ~ ~ .!Q! · do confrade brasileiro, pede-!· julga-o excelentemente traba-
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PARABENS DR. GERALDO BEZERRA DE MENESES 

"~AJ?E" ' ao publicar o artigo de Edmo Lutterbach, na página 7 da Acade
mia Fluounense, tr~sforma-o em especial tributo ao Ministro GeraÍdo Bezerra 
de Menezes, colaborador assiduo deste órgão do Jo;cato fl · · · ·te . . .... ummense, por atmg1r 
?s OI nta anos no p~óXJmo dta 11 de julho. Mercê de Deus, em plena vitalidade 
mtelectual e apostólica. Paulo Emflio - Diretor. · · · • · 

lhado. Prossegue: Em Homens De Carlo Lega, da Univer- Dom GiovanniBattistaMontim . 
Sti~,! Luz ã!F é, o QJ.ltor, sidade de F errara, jurista de escreveu a Geraldo Bezerra de 
a par duma largà cultura religi- renoll1e, a peretl;lPtória afirma.: , Menezes, exprimindo-lhe con
osa e hwnanística, servida por ção: Como gi! !!!precedente . gratulações pela obra. As
impressi.onanteclarezadepen- §Y! opera Doutrina~ s_ cendendo ao tr_ono de São 
sarnento e eflonne facilidade Dereito Q2. Trabalho ~lll, Pedro, t ' ,àlt $J o Arce
de expressão - dons que o guesta Geraldo Bezerra de bispq de Milão, giande figura 
impõem à justa consideração Menezes . .h! porta to .!!!! da ~Ecclesia, tomou-se 
dos leitores - dá públic_o tes- notevolo contqb.uto _t>çrsonale o PapaPaulo VI. 
temunho da sua .fé ardente e _!!penstero soctàl cnstlano. Acentuemos que, ao parti
do seu zelo apostóÍieo., lição O ~co Reitor da Uni- · cipar do I Congresso Mundial 
adinirável do Homem e do versi~e Católica de ~ão, de Apostolado dos Leigos, -
Cristão. Franctsco Vita, celebndade Roma, 1951, à época do Pon-

Na pátria de Cervantes, al- reconhecida, alude à 22!1! ~ tificado de Sua Santidade o 
cançou receptividade ~ esposicione. Julga o au- Papa Pio XII, na qualidade de 
incomum. Pronunciando-se, tor attento e sagace studioso integrante da Comissão Presi
em duas linhas, o Arcebispo ~ dorumenti pontifici. dencial, de seis membros, o 
Dom Luis Alonso Muõoyero ÃS manifestações, copiosas delegado brasileiro teve a ven
aplaude Geraldo Bezerra por e enaltecedoras, aditamos • tura de conhecer ~ontini e 
ver juntas, no tomo, ortodoxia fato de altíssima consideração. com ele debater temas de or
e linguagem: Denso cont~do Uomini e idéas alla luce ~ dem social e apostólica, im
, de ideas aute~ente cató~ ~figura na lista bibliográfi-, portantíssimos. 
Ucas expu estas S2.!l unjd I ca de quinze obras univ~rsais Mais tarde, o Sumo Pontí
ropage literario impecable .L sobr~ o pensame~to soctal d.a fice Paulo VI, clistingüiu Geral
ameno.. . . . · I IgreJa, que o Instituto de Cl- do Bezerra de Menezes com 

E o cifam~do DACano da ênciasEconômi~~ Univer- a Comenda de São Gregório 
I , . - · - - -.- -~ · · .J' sidade de Milão publica em Magn 
I Facu~dade ge Dlretto ~.a r apêndice ao volüme de<hcado o . 
. Pontfticia ·U.niversidadde à..,P§fm in Terris ffiditrice Este registro é oportuno, 
Salamanca, R.P. Ma~c~lino Vita e Pen-;ro Milão l.9.63) pe~samos, às vésperas do 11 
Cabrero Anta disceme, na A.!;nto ao ·q~e· 

601
• ex' amm···. a~ de julho de 1995, dia em que 

b ul · Geraldo Montedônio Bezerra 0 ra, a c tura e 0 VIgor apos- do e colhido em tópicos sig-
tóli.co do publicista, para mais ruflcativos expressamos reco
facilmente realçá-los: .!llim ~ nheciment~ aos mestres argen
cono~~~~ghombre tinos, peruanos, chilenos, 
~ .~atedra .-t_hombre ~ d.ominicanos, portugueses, es-

de Menezes completará o oc
togésimo aniverssário, e na 
plenitude de sua lucidez, - a 
mesma com que escreveu o li
vro, cuja critica focalizamos, 
intitulado Homens e Idéias à ---' accton. ~ ~ ~ 22!! ~ 1!!! panhóis e italianos tanto pe-

1 ~gurante d~ello ~luz~ . los elogios literário; e culturais 
8, :v~VIgorosc:>~ulso<;k , em que envolverrun O nOSSO .Luz da~ 
rep ca~~Broselittsmo. . · patrício, como pelo tesouro 
Prosseg~mdo no rote~ro__, comprobatório da irradiação 

pas~amos a Europa, ou seJ~a de Homens e Idéjas .ã, Luz da 
i Itália, pais que é-sustentáculo li. - --
e patrimônio do gênio latino, e Por último, mencionemos a 

t onde os estudos condensados mais notável das chancelas, 
I no livro, tiveram, igualmente, qual seja, a çarta postada em 
julgamenfo de considerável, Milano,".§:Gennaio 1959, na 
exJ)ressão. - qual o Eminentíssimo. Cardeal 
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- HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÉ 
Projeção intemaci_onal do livro. 

r Edmõ ROdrt~es Lutterbach 

Presidente da Academia 
Fluminense de Letras. 

Relendo, recent~ente, 0 li- princípio~de .. nuestm ~· lhe aut?rización para tr~ucir\ 
vrocomqueGeraldoBezerra Mas, além do abono ~2~~~caottulos 
deMenezesestreounasletras, apiscopal, há louvações de ydar-~~ubli~dad~~~ .. ~ 
ljomens ~ ~! ~ .2! ~. duas outras ~nalidades lei- Da U~verstd~d~ do Chile~ 
ora em quarta edição, verifi- gas esclarecidas. P::- primeira, 1 o tratadista de D~etto do T~-~ 
camos que o publicista teve de Ricardo Saens Hayes, dà ·: balho, Walker Lüiares, delet-1 

seus pensamentos lidos, apre- Academia Argentina. O artífice : tou-se com a leitura das pági
ciados e aplaudidos, por figu- de El Brasil Moderno externa ' nas, julgando-as pletóricas de 
ras singulares de vários conti-: s~;-;dmiração. registrando ~ ideas profundas Y. ~temas~ 
nentes. Aunguz pequeno Q2! E núme- actualidad. Congratulou -se: 

Antístetes e leigos que d~- 1 !:2. de páginas, ~ grande qor_ c~i. & a~end~ado espititw 
punham, e ainda dispõem, de ·J!~ ~ J!.~ .91!i,resplandece cnsttano que~~ notablel 
competência reconhecida na . ~~·~umespirito!!!!!, êscritor; pensadory_sociologoi 
América do Sul, examinaram l_P'rofundo .!!!'~, un.escri- brasileiío. 
a obra e enalteceram-na. AI- !2!, elegante :L erudito. r ParaDomManuelLarrain, 
guns desses depoimentos, dei _eloquen~~-.~efe~~~ ~-~ m~~- Bisp? ~e Talca, (na ~esma 
natureza critica, despertaram! rãl cristia.ôã en esto f Repubhca), Vice-Presidente 
nossaobservação. I t;oscurosvd ~ m do Conselho Episcopal da 

I - ___ ... _esçon_ante§. Am ' · La· d S 
Na Argentina, o Cardeal ~ Do profess d U . . enca tmae o ecreta-or a ruvers1 1 'ad . .d A 

DomNicolasFasolino, Arce-· dade de Buen Air 1 , , n olnteramencano e ção . . os es, os , C , li 1 A d 
b~deS~Fé,~e-seao: GonzalesGalé,asegunda: S , 1:..2 ~'?. -~ a _~o ~e_t;~ea- _ e_es~~ 
emo esçntor brasd~no, ~! libro, su belo libro _Homens· dos está llarnada ªrealizar un 
~~férvidasfeticitacio?es, : idéia;à"~daFé-~~"d ..8!]!!~ ~ Ãmérica Latina 
declarando que su obra~..!:!!! t[Qn.'',~ creciente Qláce formando cada ~- más k 
!. c~tm:mar ~ ~ . . yprovecho, hasta Q2! aguelo consciencia çk los laicos ~!i 
su mteligenCia l:. extenonzar ~ que tiçnen ~ ~ esoititu aoostólico de la Iglesia. 
~espírito gjstiano, ~ l matqias religiosas~ !iQ!! ~' . Ressaltou o prei;d~, e com 
m . !!!:! profundas.,W verdades~ sapiêncía cristã, um dos obje-
A~aliamos o ~eso do pro.- expressa! _ · . tivos essenciais do ensaio. I 

nunCiamento, fuce à posição e Eis, em alguns fragmentos, Ainda em nossa América, 
responsabilidade do preclaro a prova irrecusável da resso- ou, com mais precisão, na 
?wyurado na cúpula da lgre- nância do volume em plagas América Central, o Arcebispo 

•51 J~~ãofi~uaquém,· aimpres- argentinas. de S. Domingos, Dom 
sao ~p Btspo-~eitor da Uni- Saltemos, porém, a outros Octávio A. Beras, garante ser 

· vers1dadeCatólicadeBuenos 1 países. • Homens e Idéias uma 
1 _Aires! o- c~~spícuo Dom No Peru, estribamo-nos no , exposiciónTuminosª' ·~~ 
I OctáVlb Den~t: Es rea1mente . exemplo deM.E. Enchagaray severa,~~ cultu'fa. 
alentador~como\!lhombre del Solar, douto Presidente da Seu texto não ficou iri albis 
laico li!. discernir~ Junta Nacional de Ação Ca- do outro lado do Atl~tico. 
tantaJummoSidad_y_Ç.Qg tant tólica. Esse, após expan~ Demonstremos. 9 2 ... J.lj 3 
corage los hombres ~lã§~- admiração pelo importante Dom Manoel Trindade Sal-

1 

rentes . actuales ~ trabajo ~ difusión ideological! ~eiro, Arcebispo de Évora, 
_ pensanuento a la ~ Q!.J2! 1 do confrade brasileiro, pede- . julga-o excelentemente traba-



PARABENS DR. GERALDO BEZERRA DE MENESES 

"~AJ?E"' ao publicar o artigo de Edmo Lutterbach na página 7 da Acade
mia Flurmnense, ~sfonna-o em especial tributo ao Mmistro Geraldo Bezerra 
de ~enezes, colaborador assiduo deste órgio do laicato fluminense ti . 
?s oJtenta anos no próximo dia 11 de julho. Mercê de Deus em ple;a~~.;a~r 
mtelectual e apostólica. Paulo Emílio - Diretor. , I e 

lhado. Prossegue: Em Homens De Carlo Lega, da Univer- Dom Giovanni.BattistaMontini . 
s_IJ1,éW à Luz Sã,~, o Q,Utor, sidàde de F ~rrara, jurista de escreveu a Geraldo Bezerra de 
a par duma largá cultura religi- reno~e, a peren:tptória afirma- Menezes, exprimindo-lhe con
osa e hurnarústica, servida por ção: ÇQmg ai! !!!precedente gratulações pela obra. As
impressionanteclarezadepen- §!!!opera Doutrina~~ cendendo ao tr.ono de São 
sarnento e efiorme facilidade Dereito do Trabalho anche in p d ~ t I • Ar --. ........ ;;; _ __ e ro, • SJ o ce-
de expressão. - dons que o guesta Geraldo Bezerra de bispq de Milão, grande ~gura 
impõem à justa consideração Menezes h!_ portato !!,!! . da s·anctaEcclesia, tomou-se 
dos leitores - dá públic.o tes- notevolo con!!ieuto _õgsonale o Papa Paulo VI. 
temunho da sua fé ardente e ,!!pellSlero soêiàl cnstlano. Acentuemos que, ao parti
do seu zelo apostólico, lição O ~co Reitor da Uni- cipar do I Congresso Mundial 
adinirável do Homem e do versid_ade Católica de ~ão, de Apostolado dos Leigos, -
Cristão. Franctsc~ Vi ta, cel~bndade Roma, 1951 , à época do Pon-

Na pátria de Cervantes, al- reconhecida, alude a 22!1! !L tificado de Sua Santidade o 
canço.u recep~ividade ~ esposjc.ione. Julga 0 au-.. ·Papa Pio Xll, na qualidade de 
incomum .. Pronunciando-se, to~ attento e sagace studioso integrante da Comissão Presi
em duas linhas, o Arcebispo 2i dorumenti pçntifici. dencial, de seis membros, o 
Dom Luis Alonso Mufioyero XS manifestações, copiosas · delegado brasileiro teve a ven
aplaude Geraldo Bezerra por e enaltecedoras, aditamos ... tura de conhecer ~ontini e 
ver juntas, no tomo, ortodoxia fato de altíssima consideração. com ele debater temas de o r
,e linguagem: Denso cont~do Uomini e idéas alla ~ ~ dem social e apostólica, im
de ideas autenticamente cat&: ~figura na lista bibliográfi- , portantíssimos. 

• licas expu estas ~ unjd ca de quinze obras universais · Mais tarde, o Sumo Pontí
ropage literario impecable . .Y.. sobr~ 0 pensame~to social ~a fice Paulo VI, distingüiu Geral
ameno4 . . . IgreJa, que o lnstltuto de Ct- do Bezerra de Menezes com 

E o .afam~do DAcano da ências Econômi~ ~ Univer- a Comenda de São Gregório 
r F td d- -d· - D-.-=-. --- d .J, sidade de· Milão p~plica em Magno. 

acu_ a e ... e tretto a I apêiicbce·aovolumededicaao . , 
Pontfficí a ·Universidadde , p . T . fPd" . Este regtstro e oportuno, 
Salamanca R P Marc~lino ~ ~~ .!!! eMilm.s '~ ttnce pensamos, às vésperas do 11 
Cabrero Anta. discerne na ttaA~ ensero,_ · ;, ~o, lR~J) . de julho de 1995,' dia em que 

' tento ao que 101 examma- Gerald M edA · 
obra, a cultura e o vigor apos- d lhid . . , . . o ont orno Bezerra 
' li d . . . o..,. e co . o em-roptcos s1g- d M 1 , 

to _co o publiCI~ta, para mats nificativos, expressamos reco- e enezes COil).p etara o oc-
facilm~nte realça-los: Bie~ ~ nhecimento aos mestres argen- togésimo aniverssário, e na 
cono~ ~ el ~ g hombre tinos, pemanos, chilenos, plenitude de sua lucidez, - a 
de catedra :L hombre de domini . rtu mesma com que escreveu o li
- · ' p - canos, po gueses, es- vro, cuja critica focalizamos, 
aceto~ --2!' ~ ~ ~ g !:m panhóis e italianos tanto pe-
fulcn•r.:ont d st 11 d 1 ' intilulado Homens e Idéias à 

, éli7*'* e ~ e 0 ~ uz ~ . los elogios literários e culturais · ~yunVI~ ul d . Luz~~ ---
, li doro~ ~ 80 ~ : em que énvolvenÚn o nosso 

rep cai~ Broselittsmo. . · -patrício, como pelo tes~uro 
Prosse~mdo no rote~ro" ·comprobatório da irradiação 

1 
P~~amo~ a Eu~opa, ou seJ~a de Homens e Idéias! Luz da 

1 Itália, pats que e-sustentáculo Fé. - --

e pa~ônio do gênio latino, e Por último, mencionemos a 
1 onde os estudos condensados mais notável das chancelas,' 
I no livro, tiveram, igualmente, qual seja, a çarta postada em q 1- f. LJ LJ 
julgamento de considerável · 1 7 ' . · ' Milano, .§_.Gennaio 1959, na 
expressão. qual o Eminentíssimo Cardeal 

--
UNIDADE- O JORNAL CATÓLICO DO ESTADO DO RIO 

ANO XVll- JULHO ~ 1995 COLABORE 



O COMUNISMO - CRÍTICA DOUTRINÃRIA 

de Geraldo Bezerra de Menezes 

~ ( Sa. edição - 1974 ) 

Opiniões sobre as diversas edições. Do estrangeiro: 

R RGEr-111 !V f{ 
1. CardeaÍ D. NICOLÁS FASOLINO, Arcebispo de Santa Fé, ~entina: 

.. _ 

~Geraldo Bezerra de MPnezes, distinguido jurista brasile~ó, 
ha hecho obra buena en e.ditar el folleto "O Comunismo"; las 
producclones--grandes son para los intelectuales; estes_ folle= 
tos van al pueblo, al que hay InStru1r y salvar. PodÍa Q. 
8 J i Geraldo Bezerra haber fecho un libro, pero su DUmil-
dad, su apostolado, su comprens1on le han aconse]ãdo-el folle
to, en cuyas breves paginas_hay cuanto se necesita para cono
cer _ti Comunismo* (Santa Fe, 19-I-63). 

2. D. Adolfo To~tolo, Arcebi~po do Paraná , Aftgentina:, Cnpelao-Chefe 
das Forças Armadas: 

Ya he leÍdo con ~rov~cho en otra edici6n su valioso libro "O ~ 
Comunismo - Crit1ca Doufr1nária". Hago votos pare; sue el 
Senor lo siga iluminando _en su_magisterio al serv1c1o de la 
Doctrina de la Igles1a+ (Parana, 12.XII-75~ 

3. D. MIGUEL RASPANTI, Bispo de Mor6n, Argentina: 

''O Comunismo" - importante aporte doctrinario y_ de" esclareci
miento. Ao felicitarlo por su val1osa obra tan fUndamentada 
en la doctrina soc1al ~la Igles1a, se complace ~ relterar
le su mayor cons1derac1on y__estima en Cto. (Moron,l•III~,l). 

4. D. MARIO PICCHI, Bispo Auxiliar de Comodoro Rivad~via, ~entina: 

Su Crítica Doctrinaria sobre el Comunismo es Útil para ilumi
nar~ Pueblo.~ ~ante este real peligro que amenaza nues
tra ClVll1zac1on cr1st1ana. 
---16- deseo las meJores Bendiciones del Cielo sobre su apos-. 
tolaco 1ntelectual ~ soc1al-cr1stiano, de urgent1s1ma necessl
dad (Comodoro Rivadav1a, 7-III-71). 

5. Pe. EDUARDO MAfltf NEZ I1ÁRQUEZ,, Reitor da Universidade de Salvador , 
Buenos Aires: 

Trabajo tan valioso por la claPidad y exactitud co~ue senãla 
la postura-esenclalmente-antlrrellglosa ~ errares 1los~ficos 
del comunismo as1 com~ la respuesta de la Igles1a Catol1ca 
ante los problemas de la sociedad actual. 

6. Professor Dr. LAERTE ffiSSARI, Reitor da Universidadepa Patagônia 
de S. João Bosco, ~~entina: 

"O Comunismo - Crítica Doutrinária" - magnÍfica síntesis so
cial-filos6fica- econ6mica de ~ de las telis sue agitan--y 
con~uls1onan el mundo contemporaneo (Comodoro Rlvadávia, Ar~ 
gentina, 1-VI-71). 

.. 
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7. Dr. JUAN D. POZZO, autor d e Derecho .~ Trabaio , ~omos: 

O~ra altamente provechosa :L. de grandes ensenanzas (Buenos 
A1res, 2L~-X-6 2) • 

8. Dr. HUMBERTO A. PODETTI, jurista: 

!d:!_ ~ publicación "O Comunismo" ~ advierte no sÔlo .ill1L cabal 
conocimiento ç;le__.1.à_ çioctrina social _9.g. _k Iglesia como del mar
~ism~, ~ como ~ enfoque histÓrico, filosÓfico~sociolôgi= 
gp.J cimiento de autêntica cultura _y_ magistralmente sintetizado 
~ pàrrafos -~ f~cil y inmediata ç:omprensi_Qn (Buenos Aires , 
31..-1 ... 63). . ·-

URUGUAI 

9. D. AUGUSTfN J. SEPI NSKI, N~ncio ApostÔlico no Uruguai: 

Frente a los errares del comunismo la Iglesia presenta una 
~lara doctrlna soc1al-y-es nuestra Obligaci6n - ~ ~6y b1en 
lQ hace Geraldo Bezerra de Menezes en la tercera edlCl n ~ 
~ libro - presentar con sencillez ~vãientla, todos esos pos
~~ Pero, ciertamente es mas lmportante que todos. ~ 
catol1cos tratemos de v1v1r la plenitud del mensaje soc1al de 
la Igles1a. -

Le fel1cito por su nob~e esfuerzo por presentar diafanamen
te la doctr1na social.catÓlica y Le aufuro, en ese sent1do, 
nuevos ~ltos apostol1cos (Montevideo,1 .XII-70). 

10. P. PEDRO RICHARDES, C.P., Assessor Nacional do Movimento Familiar 
Cristão e do Centro de Investigações e Estudos Familiares do Uru
gual: 

Quiero felici tarlo por su tan buen trabaj o ''O Comunismo·~ 2a. 
~-, y q~e tanto ayudar~la AmeriCa. Se necesita desenmasca
rar enem1go tan peligroso. Pareclera que la gente ~ encuen
tra dormida frente a él. Su trabaJO es muy necesar1o para 
mover ~l~ gente ~ Trtomar conciencia'' antes que esta todo 
perd1do. 

Quiero fel~tar Geraldo Bezerra de Menezes por el conte
nido - tan ~retado pero tan claro de "O Comunismo =-crJ.tlca 
Doutrinãrlá~ Creo qu7 su-manualidad facilitará ~ difusiôn. 
Su ortodoxia ~ recom1enda y su oportun1dad v1gor1zara la 
causa de la L1berdad. 

Una de las cosas que me conmovieron fue.la defe~sa 
hace del ~ Papa Juan XXIII. B1en merec1d~ lo t1ene 
amable anc1ano su7 huella tan profunda ha de]ado en la 
r1a de la Igles1a. ( Montevldeo, 7-VII-7SJ. 

PARAGUAI 

que 
eso 

H istO-

11. Professor LUIZ T. FRLSCURA, da Faculdade de Direito de Assunção: 

Vibrante trab.:~.i52, ''El Col'!!..~-i.~..2.'' g~e anornada en forma conci~a 
y term1nante ~ nefasta E.2.!2E_epci..Q.!1 de lé! vida ht!_rr.L<!l:@. baJ o 
todos ." los aspecto_§_ de la realidad social. Las vali~sas op,i
niones ' .PYbl?:_ç_éi.das -~ el anexo sob~~ .li!. prime~ ediç~Qn. :~
to de 1962, todas ela~ fundamentada~ gn QQD~~toR fllQaQÍlCQS, 
,!!l~l~~ Q religio~_os, demuestran cabalmente .l.a inm.m uti 1 i
dad y el aue~ continental que ~ merecidQ ~ brillant~ ~
d io p~r~ ~a ~~~ y consol~dación de todos los Rrincipios 
y civlllzacion, occid enta+es y cri~~ia~, frente ª ~ §Qf~-
glaS marxi §>_!.§:..§. d ~ 9y_e_:r y_ hoy. (() fl "l ~ 

f ..l-.;. ... , 6 . 
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BOL!VIA 

12. Card~~l - ~. JOSf CLEMENTE MAURER, C. SS. R., A~ebispo de Sucre,9~: 

CHILE 

Veo que el Comunismo y su Crítica Doctrinaria es um traba~o 
de mucha profund1dad y de extraord1nar1a claridad que harla 
mucha falta non difundirt~ en estos t1empos que parecen favo
recer el avanço de tales doctrlnas nefastas. 

Lamento de que non ~ traducldo ~ castellano, lo que 
fac1l1rar1a su mayor c1rculac1on espec1almente entre los es
tudlantes, tan propensos ahora a tbdo lo que huel~ a ~võiu
~ tajant~ .. ~ su atta lectura-muchos abrirfan qu1zas 
los ojos, porque s1empre es una m1nor1a adoctrlnadaJ(â que se 
lanza ~ esta clase de propaganda. 

~ le bendiga ~ le dé el êxito merecido ~tan utiles ~
blicaclones :L trabaJos (Sucre, 3 ... II-71 ). 

. 
13. HERNÃN CUBILLOS, Embaixador do ChÁle no Brasil; 

Felicito Geraldo Bezerra de Menezes por las elogiosas críti
cas que ha recibido su interesante obra r.o-comunismo - Crlti
ca Doutr1Ji"ária"_y por haber escog1do este tema, el cual 1;er~ 
ffiítfrá' "a' muéflas personas COnocer la reãlldadde lo MgatlVO, 
sistem&tico y destruidor que es el marxismo (BraSília,22-V-75). 

14. Pe. CARLOS HALLET~S.J., Provincial da Companhia de Jesus no Chile: 

Saluda con toda atención don Geraldo Bezerra de Me~ezes y 
mucho agradece el envto de su obra "O Comun~smo-Cr1tica Dou
trlnaria", al qual ha leído connotable pro\1e.cho CSa.T'ltiago 
do Chile, 2 2-X-7 5). 

COLÔMBIA 

15. Cardeal D, LUIS CONCHA, Arcebispo de Bogotá: 

"O Comunismo" es ciertamente ~ solido trabajo muy o~ortuno 
no solamente para el Bras1l s1no para todos estos pa1ses de 
Am~rica . (Bogota, março-1966~ 

16. D. TULIO BOTERO SALAZAR, C.M., A~ebispo de Med~llfn, ColÔmbia: 

''O Comunismo - Crítica Doutrinária", interesa.nte y erudita 
obra, que ha le{do ~ singular complacencla, admirando la 
claridad y la ev1denc1a con $u~ pone al descoberto al peor 
enem1go qu~ ~oy t1ene la~l1g16n, lacivilizaci5n y-nuestra 
querid~ Amer1ca Latlna~Medellin, 8-VII-75). 

17. HELIO MALDONADO , Presidente da Junta Nacional de Ação CatÓlica da 
ColÔmb~a e do Primeiro Encontro Latinoamericano de A~io CatÓlica 
(Bogota - 1967): 

\ 
Geraldo Bezerra de Menezes hace la Crítica Doctrinaria 
forma.amena, sencilla y de gran profund1dad f1losof1ca 
c. omun1smo. 

en 
al 

Quiera el Senor alcançarle todas las gracias necesarias 
Eara que su an1mo se sostenga,.~ descaiga um instante para 
b1en de la Igles1a, de su prop~a alma y de todos cuantos nos 
orgullecemos al conSiderarlo un verdadeno-amigo (Bogota , 
25-IV~73). --
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18. POLICARPO GUTIERREZ E . ( Bo gotá- ColÔmbia): 

He percibido con claridad ~ ~ensamiento de don Geraldo Be
zerra de Menezes de muy catol1co arraigo para dilucidar pro
blemas socio-econbrnicos dentro del marco del cr1st1an1smo 
frente a l~tesis materialistas del comuniSmo. Realmente ln
teresante-planteamlento para los~empos que corren en que 
se proponem muchas soluciones que prescinden del humanismo 
cuya fuente mas abundante esta en los evangelios(Bogota , 
21-.III ..... 73),. 

v. n. 51. Fr. J. SEVERO VELASQUEZ CH., Diretor Nacional dns Obras Nacio
nais Pontificias da Colômbia 

VENEZUELA 

19. Professor Dr. RAFAEL CALDERA , Presidente da RepÚblica da Venezuela: 

Reciba mis con~ratulaciones por su folleto intitulado "O Co
mun1sro~Cons1dero indispensable d1vulgar, a traves de pu
blicaciones senc1llas pero bien concebidas y-adecuadamente 
or1entadas, la lucha ideol~giCa frente a una 1deolog1a expan
~ :L amanezadora (Caracas, ~ ... ~ -

20. SÉRGIO PfREZ F., Diretor da revista "HOMBRE", Caracas,Venezuela: 

Su magnÍfico libro "O Comunismo" pareció un grande aporte a 
todos los catol1cos en oarticular y un rayo de luz cristiana 
~ todos los pueblos del mundo, escrito en lenguage senc1llo 
y d1recto ~los hechos, val1ente y elegante estilo. ~tema 
sociolog1co, de moral cr1stiana y con profundo conoc1miento 
de su doctrina soc1al. --

En cuanto ten~a la oportunidade de que la traducción sea 
hecha, publicare en nuestra revista HOMBRE, por lo menos un 
compendio de su valiosa obra, la cual merece mayor difusiÜn, 
por ser una de las mejores que se han hecho ultimamente sobre 
tema tan debatido y interesante. 

21 . Pe. t~NUEL ESTABÁN F., Assessor da União dos Homens de Ação Católi
ca da Venezuela: 

PERU 

Estoy convencido que los AScritos de Geraldo Bezerra de Mene
zes son una gran siembre y s1rven para aclarar muchos concep
!;!r> -rEaracas, 19-VII-7 3 ). 

22. Pe. ARHANDO :t-JIETO , S . J ., Professor de História da Igreja: 

El importante libro ''O Comunismo-Critica Doutrinária" será de 
gran valor para los Padres jesuítas que se interesan en estos 
ternas, ya que revela un estudio serio y ponderado del marxis
mo (Lima: G~X-75 - Companh1a de Jesus - Comunidade de Fatlma). 

v. n. 55 - pg. ~o 

EQUADOR 

2 3 . Cardeal D. PABLO MUNOZ VEGA, S . J ·; Arcebispo de Qui to: 

Es~era que la ensen~ contenida en esto libro "O Comunismo 
Cr+tica Doutrinaria" contribuíra a esclarecir la verdad tan 
c:l'e'l3f'ig~rada y alterada ~ 1~ ideologla del comunlsmo (Qui toJ 
24-IV-7 5). 
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24. D. ERNESTO ALVAREZ ALVAREZ, S.D.B ., Aneebispo Titular de Clipia e 
Bispo de Cuenca, Equador, Presidente do Departamento de EducaÇão 
do CELAM: 

~ leÍ~o con interés "O comt;nismo '' y_ he suedado sumamente 
1~pres1onado po~ ~ ~rofund1dad de doctr1na y por la cla
rldad de su expcs J.cion. 

Es de desear••e 4t;e librc~ como estos se traduzan al 
castellano, vayan d1fund1ndose en Lat1noamer1ca y vayan-
creando una aut~nt1ca consc1encia de responsab1lidad cris
tiana (Cuenca, 1-III-71). 

REPÚBLICA DE S . DOMINGOS 

25. Cardeal D. OCTAVIO ANTONIO SE~AS ROJAS , Arcebispo de S. Domingos, 
RepÚblica Dominicana: 

OJ?ortuna y magnÍfica· obra "O Comunismo - Crítica Doutriná
rla11 ( 3a .-ed. ampliad~ Quier~ Dios 9-ue llegue ~ muchos 
lectores para que haga mucho bien hac1endo resaltar el 
mal de doctrinas antihumanas (19-IV-71). 

HONDURAS 

26. D. JAIME BRUFAU, C.M., Bispo de S~o Pedro Sula, Honduras: 

Su opúsculo "O Comunismo" me parece,mt;y claro y valiente. En 
esta hora de confusionismos es muy ut1l recordar realidades 
y doctrinqs.que parecen olvidarse~en alsunos momentos. Pero 
lo ~s crÍt1co de nuestra s1tuac1on actuale es f~rer ver ~ 
todos.la necesidad de traba~~r intensamente~ que el 
comun1smo no sea una tentac1on para muchos desesperados. 
Nad1a ~ acepta 1 sab1endo de lo que puede suceder. 
~~ fel1cito por su trabaJo y deseo que tenga ampl1a acogida. 
( 2 2- I I I ... 71). 

REPf1BLICA DO SALVADOR 
V. n. 52. D. OSCAR A. ROMERO, Bispo de Santiago de Maria_ 
27 . D. BENJAMIN BARRERA Y REYES, Bispo de Santa Ana, Republ1ca do Sal

vador: 

"O Con)unismo - Crítica Doutrinária" hará mucho bien a los que 
lo Iean con atenc ión ( Santa Ana, 2-III-75 ). 

MfXI CO 

28 . D. FRANCISCO JAVIER NU~O , Arcebispo-Coadjutor de Guadalajara,México: 

Hago votos porsue este trabajo ~ ~ Geral~o Beze~ra de M~ne
zes sea d1fund1do con amplitud, y a ~ue hav1endo s1do reallza-
do con capac1dad especial, con carino ~ la verdad y con~, 
puede contribuir eficazmente ~ que se disiue la confusion en 
esta ~ del mundo tan neces1tada de que sea la verdad la 
que v,u1a ~ los hombres para gu1fon perescan (Guadalajara,18~-r4) 
He estado leye11do "O Comunismo-Crítica Doutrinária", 5a. ed.J 
con grc;-n interés, ~ q';l~ aparece. allÍ con claridad, expuesto 
por qu1en pos a e erudicJ on y profundo conoc1m1ento de la mate-
ria,~ es ~ Geraldo Bezerra de l1enezes, lo que es el 
Comun1smo y el peligro que constituye . 

Estoy se8uro de q ue, con el auxilio del cielo, su trabajo di-
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_fundirá con e·ficacia luz sobre las mentes que, sobre todo en 
esta hora, tanto lo neces1tan. ------

Me agradaria conocer su volun~ad acerca de si po1emos aqui 
reproducir al~unos de-ros capítulos de su-libro, naturalmente 
indicando quien ~ el_ãütor (D. FranST~co Javier Nuno, Arce 
b1spo- B1spo de Sao Joao dos _fagos, Mex1.co - 2 5-III-7 5). 

, 
29. D.ROMAN ACEVEDO ROJAS, Bispo Auxiliar de Morélia, México: 

Felicito Geraldo Bezerra de Menezes por la forma tan acerta
da, tan clara y_.tan breve a la vez~,de tocar ese tema,ahora 
de tanta actual1dad, as1 como tamb1en P?r su labor en contra 
esta doctr1na opuesta-e5encrãlmente a D1os-rl2-I-73); 

30. Pe. ALFONSO DE LA MORA, S.J., presidente da Conferência de Institu 
tos Religiosos do México (CIRME): 

v ..... . 511· 

Creo que el liQ.ro "O Comunismo - Crítica Doutrinária" ~ ~ 
buena aportac1on orientadora en el momento actual de descon
tro..l doctrinarÍo..l,_ E.ract1C:Q (MexiCo, 1:1...-III-7 5 ) .. 

CANADÁ 

31. Pe. LUDGER BRIEN, S.J., do Centro Leunis, de Montreal, Canadá: 

Mes ~l~s sinceres remerciements ~our la broch~re O Comunismo 
- Cr1t1ca Doutr1nár1a: Je ~ p~1s que v~tp féliciter de 
votre travail au serv1ce du Chr1st, de 1 gl1se et de vovs 
encoureger-ª.- le poursüiV~e(Montreal-,-6-XII-72) .--- -

i 

PORTUGAL 

32. D. JOS~ PEREIRA VENÂNCIO, Bispo Resignatário do Leiria, Portugal: 

Felicito vivamente o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pe 
lo Ótimo livro O Comunismo - CrÍtica Doutrinária ( Leiriã, 
12-XII-7 2). 

33. D. JOÃO DA SILVA CAMPOS NEVES, Bispo Resignatário de Lamego, Por 
tugal: 

Li e reli com sumo agrado o magnÍfico estudo 0'Comunismo 
Crítica Doutrinária, 4a. edição, do Ministro ~eraldo ·Bezer 
ra de Menezes. Merecia ser divulgado, sobretudo entre a 
juventude de modo a precavê-la do veneno da dou!rina comu
nista gue, embora de forma sintética, o autor tao claramen
te expoe e refuta (Lamego, 13-XL-72). 

34. D. JOSt COLAÇO, Bispo de Cabo Verde, RepÚblica Portuguesa: 

Depois de ter lido Q Comunismo, em quarta edição, manifesto 
ao Ministro Geraldo Bezerra de Menez~s o meu apreço pelo es 
forço esclarecedor em que se acha empenhado em prol de um 
mundo mais fiel ao pensamento cristão (Praia - Cabo Verde , 
2...JCIII-7 2). 

/ 
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35. D. JOS~ JOAQUIM RIBEIRO, Bispo de Dili, RepÚblica Portuguesa: 

Li com crescido interesse o precioso livro O Comunismo - Crí
tica Doutrinária, que cerr~mente fará muito-bem entre os po
vos da l1ngua portuguesa. Felicito o autor por esta excelen
te obra de esclarecimento (Dili, 15-XIII-72). 

36. Coronel HERMES ARA0JO OLIVEIRA, de Portugal: 

Li o livro O Comunismo-Crítica Dout~inária, d~·Geraldo Bezer 
ra de Menezes, com toda a atenção e o ma1or proveifo, e con= 
sidero-o digno de ser objeto de consulta obrigatória não só 
por todos quantos se consagram ao estudo dos problémas nele 
versados, mas também dos responsáveis pela governação da 
coisa pÚblica. Na verdade, ne~ serena meditação sobre os 
conceitos nele expostos, evitariam, disso estou bem certo) 
muitos erros e lamentáveis atitudes, mais frequentes do que 
seria de desejar. 

Li e gostei, devendo, entretanto, salientar quanto me impres 
sionaram os .ca.pÍtulos "Falsa noção do homem", "O trabalho em 
comum pela p~omoção humana", "Idolatria da técnica" e "O mi 
to comunista-. Bem haja o autor pelo prazer que me proporei 
onou com a leitura destas páginas tão valiosas e úteis ( Lis 
boa, 13-III-73). 

ESPANHA 
37. Pe. PELAYO DE ZAMAY6N, O.F.M. Cap., Decano da Faculdade de Filoso

fia da Universidade Pontifícia de Salamanca: 

LeÍ con fruición su trabajo. Es una ~reve, clara y sustanci---- ~ -- ---~ . osa s1ntes1s, que expone la doctr1na comun1sta X desenmasca-
ra lo nefasto de esa corrcepc1on de la v1da humana y su dest1-
no TSalamanca,~-IV-66). ---- ---- --

Repito para ~ edición los elogios q~e f~ibuté a este li
bro en las ed1c1ones precedentes: erud1to, sut1l, profundo y 
Ciarõ":" MUestra, en prime~ lugar, ~acertado conocimiento 
~ la doctr1na soCial católica; y luego ~ JUsta apnec1ac1-
on del conten1do del marx1smo comunista con sus neTastos er
rores-acerca de.la vida humana, del destinO del hombre, de 

--~-- ---- --- --- --la rel1g1on. Adernas defiende Geraldo Bezerra de Menezes con 
Sinceridad y hasta con valor la moral cristiana y_contriEUYe 
a desenmascarar los pel1gros con gue el marx1smo amenaza al 
crist1an1smo y a la civilizacrbn de Occidente (Salamanca , 
10-XII-70). ---

38. Pe. CARLOS MIELGO, S.J., Assistente da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas da Espanha: 

El libro que lleva P?r título "O Comunismo-Crítica Doutriná
;ria 11 me ha parec1do lnteresanti_simo, máxime en momentos como 
~ actuãles, de tanta confusión por todas pãrtes. ----

Guardo un recuerdo imborrable de Geraldo Bezerra de Menezes 
y de las Congregaciones Mar1anas del Brasil (Madrid,S-VII-75). 

39. ANTÔNIO FUERTE GRASA, Presidente da Junta Nacional de Ação CatÓlica 
Espanhola: 

Acabo de recibir un ejemplar de su monografia sobre "El Comu
nlsmo" X le feliciTo P?r haberllegado a la te_rcera edíc~ 
prueba del ex1to obten1do . M1 primera im~resiõn es de que con
tribuirÇ en ran Jil~ne~p. J q ITBP;i;; l § ~li !! mü'Qhõi 6 otõiii6 
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que, por ansias de originalidad ~ la rnayoria de los 
~por desconocirniento ~ otros, son simpatizantes de 
sistema, 1gnorando las fatales consecuencias q)e Ud, 
acertadamente, va enumerando (Madr1d, 4-III-71 . 

casos, 
este 

tan 

V.n. 49 - Cardeal D. MARCELO GONZALEZ MART!N, Arcebispo de Toledo • 

ITÁLIA 

40. Cardeal D. FRA~JO SEPER, Prefeito da Sagrada Congregação para a 
Doutrina da Fé: 

Apresento ao nobre Ministro Geraldo Bezerra de Menezes os 
cumprimentos pelo rnagníf{co trabalho O Comunismo-Crítica 
Doutrinária, que certamente terá um resultado muito positi
vo em todos os que tornarem conhecimento de tão bem documen
tada obra (Roma, 15~IV-75). 

Cardeal D. UGO POBLLI, Vigório Gernl de Sua Santidade (V. P~· 10) 

41. Cardeal D. ~UMBERTO MOZZONI, ex-NÚncio Apostolico no Brasil: 

Pela leitura do livro O Comunismo pude observar que houve pre 
ocupação em esclarecer-dev1darnente, e à luz dos ensinamentos 
da Igreja, o verdadeiro sentido da filosofia comunista. 

Faço votos e peso a Deus que seja difundida a obra para a 
qual envio minha benção (Rio de Janeiro, 9-XI-70). 

42. D. CARMINE ROCCO, NÚncio Apost~lico no Brasil: 

Que o Senhor conceda ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
muita vida e saúde para que possa continuar o seu apostola
do e desenvolver cada vez mais sua capacidade literária pa
ra o bem da Igreja e da Pátria (Brasília, 22-V~74). 

43. CARLO ENRICO GIGLIOLI, Embaixador da Itália no Brasil: 

Tive ensejo de ler com muito interesse e pro~eito o meritó
rio trabalho O Comunismo-Crítica Doutrinária, do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes. Com s1ncera admiração, reitero
lhe minhas melhores congratulações pela excelente exposição, 
estilo e cr!tica da inspirada obra~ (Brasília, 11-IX-75). 

44. CHARLES MOELLER, Secretário do Secretariatus ad Christianorum Uni
tatern Fovendarn (Cidade do Vaticano): 

Votre livre "O Comunismo-Crítica Doutrinária" contient une 
documentat1on peu connue en Occident ~ méme ternps qu 1il ut1-
11se certa1ns docurnents, c~rnme ceux de Georges Garaudy. Il 
nous sera ut1le pour compléter notre~ocumentation ( Rom~ 
14.-IV-7 5). 

45. Pe. RUFO MENDIZABAL, S.J., Assistente da Federação Mundial das 
Comunidades de Vida Cristá (Co.ngregações Marianas) : 

~~g~ rnÍas todas las aprecia9iones que personas de rnayor pres
:f"'JY',.Y autor1dad le han tr1butado e,or su herrnosa y acabada 
obra O C<;>rnun1s~o'', ~ su ~. ed1cion y_ hago votos para que 
este prec1oso l1bro s~ga d~fund~ndose y con el se vayan propa
gando las doctr1nas que Ud. tan acertadamente propone ( Roma 
24-XI-'7'2T. 
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46. Monsenhor PAULO GIGLIO, Conselheiro da Nunciatura ApostÓlica do 
Brasil: 

Tomei conhecimento do conteudo do livro O Comunismo-Críti
ca Doutrinária, fruto de longos estudos e reflexoes.. Fell.
cito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo resultado 
( Brasília, 7-V-75). 

47. ALDO AGAZZI, Professor de Pedagogia na Universidade Católica do 
Sagrado Coração (Milão) e Diretor da Revista "Meridiani dell'E
ducazione". 

Il studio "O Comunismo", espos1.z1.one chiara e lineare de 
/ quella 1.deologia (Brescia, 26-III-71). ~A~~. Pc~~ 

V. =n..::..• _..5;.=..0• Senndor GIORGIO OLIVA. V.~. 5.3 . ~.o.~~~ 
ALEMANHA 

48. P. KASPAR DEMMELER, S.J.: 

O número dos diversos autores citados no livro O Comunismo
Crítica Doutrinária mostra os largos estudos e l1.vros zelo
samente estudados pelo autor sobre este assunto sempre mais 
atual e pernicioso do comunismo. O Ministro Geraldo Beze~~ 
ra de Menezes faz um grande apostolado ao mostrar em capítu 
los claros, concisos e bem compreensÍveis, tambem para o
leitor simples, a ideolo~ia, a prática e as traições desta 
doutrina contra a religiao, as aspirações legftimas dos po , . . -
vos, das fam1.l1.as e de cada pessoa part1.cular. Que Deus , 
Nosso Senhor, abençôe, e largamente, este livro, os muitos 
estudos e sacrifÍcios que custou a já Sa. edição. 
(Schrobenhausen, Kreiskrankenhaus, 3~IX-75). 

Cont·inua~ 
ESPÁ 

49. Cardeal D. MARCELO GONZALEZ MART!N, Arcebispo de Toledo: 

, 

Fe~ici to -ª. D. Gera:do Bezerra de Menezes s·i nce:re.mente por 
le. rnngn"f ficn 3Tritcs ·i s .Q.llil Qll el 11 bro "O Conunismo - Critica 
Doutrin6ria" no3 ofrece porn dcsenmnscoror errares y_ dn:r o:rien
tnc~ones seguros y p:rovccho3as" (Toledo, 13-II-76). ---

I TA LIA 

50. Senador GIORGIO OLIVA: 
Since:re felicita z·i one per lo sviluppo cosi chiar o e o:rd i na to 

delle idee e dei giudizi. Le-euguro lett~lJL segunci che HiJJJ 
saypinnn-ãppreznre il suo alto ~ nobile pensiero (Roma, 12-I-
76 • 

COLOMBIA 

51. Fr. J. SEVERO VELASQUEZ CH., Diretor Nacionnl das Obras Nocionai~ 
Pontiffcins da Colômbia: 

Con los rtejores votos poroue la obra"O Conunismo - Critica 
Doutrin3rin" haga rnucho bien Qll ln Alil'6rico (Bogot6, 30-I-76) • 

. , REPlJBLICA DO SALVADOR 
52. D. OSCAR A. HOMERO, Bispo de Santiago de Maria; 

Sincera fe~icitnc-16n por .2.1! libro titu;ndo: "O Comunisllllll 
Critica Doutrin3rio", Q!!Q no s6lo por el tema, sino ndemés 
~r las vigoroGaG y oportunos or1entac1ones QQg contiene, 
sole con un abnnderado m3s gg pro de las tradiciones cultu
rales de nuestra c1vilizaci6n y en defensn de la dignidad 
humana, que rechazo cualouler fo~ma excecrable de vida (Santia-
go de Marin, 15-III-76). ----
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I TfÍ i./8. ( \..Q'>...-.......~~~""' 
53o Cardeal Do Vigório Geral de Sua Santidade: 

~ 'Vivamente ringrazia Dott o Geraldo Bezerra per'' i2t il 
gentile omaggio dei suoi libri, con l'augurio che la forza 
della veri tá cristiana v·i nca definitivamente il comunismo 
(Roma, 10-III-76)o --

l'tli-.><ICD (~) 
54. D. FERNANDO VARGAS, S. J., Bispo de Huarnz, México: 

Su obra "O Comunisr:to - Cr:iticn Doutrin6ria" Q§. magni
fica y_ m3s Qn 0:3tos e1omento:J .QI! .Q1!Q ln confusi6n de idens 
escurece muchns mentes y_ hnce ..Q_1!g a-: gums pT'etendon ,ÇQD
ci:inr cri:3tinnismo y_ coC1unismo. 

Es importnnte al rnismo tiempo el oue llegue o los -:ecto
res con c::.nri dnd e::. men:3<?. .i e de :a Igle::>ia, como lo hnce 
resnltnr Ud. ton ob,ietivaC1ente en su obra y_ al mismo tiempo 
descubrir las nrdides y sofisrnns do quienes pretonden pre
sentnrnos un marxismo i nofensivo y_ capnz de compnrtir los 
idcales cristinnos. 

Lo fe~ ·i cito y_ pido nl Sefior lo siga i-: urtinando Q fin de 
oue pueda Ud. con sus ublicacioncs a udnr Q tnntns mentes 
confusos n dcscubrir lo verdod Hunraz, -IV-76). 

$$ PERU (Continun ç~o) 

55. P. FELI PE HA / RIA ZA LBA, O. P., Dil"'e tor Nt:t cionn: uns Obr as 
Mis :3ion6rins Pontt i fíc i os: 

E: : ·t br o ''0 Comunisr:10 - Cr ít icn Doutrin6r in" 2 escrito 
con t n'l t o dom ·in ·~ o de: temn, y_ .Q.Q!1 t nnt o fervor fi§. CT'eycnte, 
hn L1 o ht:tcer lill grÓn bien, dando .fl conocer el si s t ema ~
YiT sE y_ l n posi c·i n de ln I g:es i n ante élJC'(Limu, 28-vrr-
76). -




