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Se compreenáêsse11Ws em toáa a pfenituáe áe sua 
riqueza1 o ''Dom áa 'Eucaristia'; como teria outro 

sentiáo a nossa vida áe união com o Sen!Wr! ... 
(Maria Vi/lac) 
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Plfr»n ~venal' :!!$otlz - ~ YJ :!!l/l. 
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora 

Goiânia, 27 de fevereiro de 1992 

Meu caro amigo Dr. José Geraldo 

Recebi com mui t a alegria os livros: A margem da pseudo-teo

logia da libertação e JOS~ GERALDO BEZER RA DE MENEZES; 

Li com mui t a atenção o primeiro, por um tema que a todos nós 

interessa e preocupa. Li com carinho e respeito o segundo, por se tratar da 

árvore genealÓgica de sua respeitada famÍlia. 

Agradeço de coração a atenção de me mandar os dois livros, 

e peço a Deus que o abençoe para que continue lutando pela pureza da fé e 

pela causa da justiça e defesa dos pobres. 

Com meu abraço, minha bênção e minhas orações. 

Na Graça e na Paz do Senhor, sou f )ta~~ 
Alameda dos Bu~s, 304- Apto. 603 - Centro 
CEP. 74.110 - Fone: (062) 224-8947- Goiânia-Go. 

) 



CONVrf~ 
A Paróquia Salesiana de Nossa Senhora 
Auxiliadora tem o prazer de convidar V. Sg e 
Família para o recital de órgão, no ensejo do 
lançamento do disco gravado na Basílica 
em 1991, pela Niterói Disco: Missa brevis em 
Dó Maior de W. A. Mozart, K. V. 259, 
interpretada pelos cantores e solistas da 
Basílica. Gravação conferida como prêmio 
pela Prefeitura de Niterói. 

Pároco da Basílica 
Pe. LUIZ Melreles 

Prefeito de Niterói 
Jorge Roberto Silveira 

VIce-Prefeito 
Eduardo Travassos 

Secretário Municipal de CuHura 
ltalo Campoflollto 

Presidente da FUNIARTE 
Luiz Antônio de Farias Mello 

INFORMAÇÕES: 
Rua Santa Rosa, 216 - Tel.: 711-0970 
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Prezado Dr . Geraldo Bezerra de •1lenezes : 

Recebi seus dois livros , recentemente publicados. 

Meus agradecimentos . 

Vou lê-los com o interesse de sempre. 

Que Deus o fortaleça nessa luta pela difusão da 

verdade e do bem . Meu abraço . +- f!J / . 
Dom o 'ra ~eiJ J · ~ 

24-02-92 

PASSOS Rua D o m Iná cio Dalmont, 339 
37 .900 · M .G . Cx. Postal, 190 

Remetente DOM GERARDO FERREIRA REIS 

Endereço Carmelo S. José - Cx. Postal, 190 
. ... . ............. .... u . ..... ... . . . ... ........ . .. ....... . .. . .. . ... . . . .. .. . . . ........... . ... . . 

CEP 37.900 - PASSOS - M.G. 



Caratinga,20 de fevereiro de 1992. 

Prezado Dr.Geraldo Bezerra, 

Animados pela força de Cristo! 

Sirvo-~e deste para comunicar-lhe ' 
que recebi os seus mais dois recentes escritos so-' - , bre a Teologia da Libertaçao e " Jose Geraldo BezeE 

ra de Menezes ",seus ascendentes e descendentes. 
Com os meus sinceros agradecimentos 

e o testemunho de minha admiração,desejo-lhe e aos' 
seus as mais copiosas ênçãos do Alto. 

! .. 9:/Jk. ···r~-~.. j 

;~,ortv:{~J:. J~Jo~! 
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DOM WERNER SIEBENBROCK 
Bispo Auxiliar 

RUA MACAÉ, 629 - CEP 3 1.130 - BELO HORIZONTE - MG - FONE : (031) 444-2780 



~~~a/ ~ if',~?'~"'o ~ da7o Yah:1 
Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro . Brasil 

agradece cordialmente ao Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes a delicadeza do envio dos livros: "José Geral 
do Bezerra de Menezes -ascendentes, descendentes, cola
terais", "Ã margem da Pseudo-Teologia da Libertação -seu 
desprezo pela pureza da_ fé : '_'Alberto _de Sf!_~s Ma~tins . 
Torres", bem como a del~cator~a "~~ ~44 ~, 

" 

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 1992. 



ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA 
Caixa Postal 13 - Fone: 221 -4048 

58.000 - João Pessoa - PB 

8 r as i I 
João Pessoa, 31 de janeiro de 1992 

Prezado Dr. Bezerra de Menezes: 

Venho agradecer-lhe a atenção de enviar-me um 

exemplar do livro "José Geraldo Bezerra de Menezes", de sua au 

toria, assim como os demais materiais que o acompanharam. 

rem . 

Certámente o livro agradará a todos que o le -

Com votos de um trabalho sempre mais fecundo, 

Saúda-o fraternalmente , 

~· 
! b Maria Pires '( 

Arc~:~:po da Paraíba J 

r?~ -10 



ARQUIDIOCESE DE BELÉM 
CGC: 04814851/0001-29 

Caixa Postal, 282 
66.000- BELÉM-PARÁ 

Sr. Ministro, 

Belém, 02 de janeiro de 1992. 

Estamos ainda nos primeiros dias do novo 

ano, por isso, aproveito para desejar-lhe todo bem e to

das as graças e bênçãos para sua vida e seu trabalho nes 

te novo momento que somos chamados a viver. 

Mas o principal motivo desta, é agrade-' 

cer-lhe, de coração, os livros que me enviou (3). Além de 

tomar contato com o pensamento ali manifestado, tenho ce~~ 

teza de que terão muito a me dizer. Procurarei aproveitá

los ao máximo. 

sem mais nada para o momento, apresento

lhe cordiais saudações. 

Em Cristo. 

------

~1-JJ 



Ao prezado Amigo , 

Kuito grato pela biografia 
do eminente José Geraldo Bezerra 
de 1\:enezes e outros escritos com 

que muito o honram sempre . 
Um abraço amiso , 

§!O?n~~~ch·~AWz 
~n,,/r.-1-v 

ARCEBISPO ~TRBPQboiT'tiQ DE CAMPINAS 

Guarulhos , 4 de dezembro de 1991 
Bwa AleMa .. are ~IIA'IiAg , 7i4 ( Neva CaMpinas I GAMPINAS SP 

= Hospital Stella Yaris 
Postal, 199 
- Guarulhos (SP) _;...__ ___ .... 

3? -1:< 
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'Dom rwaL/rido cúxeira 'Dieíra 

Dom WALFRIDO TEIXEIRA VIEIRA , }Q Bispo Diocesano de Sobral , 

CE , t ransf . em 6- 1- 1965 ; Bispo - Auxiliar do Cardeal Arcebispo de 

São Salvador da Bahia ( 1961- 1965): 

1 . Os trabalho s Lliter~rios do Dr . Geraldo Bezerra de Me -
,.. , 

nezes mostram a sua preocupaçao continua do apostolado pela 

pena (Sobral , 12 - 10 - 197B). 

2 . Fez bem Edmo Rodrigues Lutterbach em reeditar Presença 

d e ~~ Geração , biografia do prezado Ministro Geraldo Bezerra 

de Me nezes , homem de cultura , sempre a serviço de Deus e seus 
, ... 

filhos . Apreciei tambem a reediçao do documentado trabalho Q 
Comunismo - Critica Doutrin~ria . Os intelectuais j~ se vão 

desencantando do marxismo e abandonando o barco que naufraga . 

Peço a Deus sempre anime Geraldo Bezerra de Menezes em seu a pos 

tolado da pena (Sobral , 9- 7- 1979). 

37-16 



DIOCESE DE IT ABUNA 
Rua das Nações Unidas, 400 Curta (073) 211-3520 

Fones 
Rua Evculsto Andrade, 205 Resld. (073) 211-2162 

CEP 45.600 - ITABUNA - BAHIA,.- BRASIL . 

Exmo.Sr. 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
e Família, 

Paz em Deus! Paz na terra! 

Recebi a remessa de livros que 
V.Excia. me enviou bem como suas dedicatórias e ri
cas mensagens. 

Muito agradeço a V.Excia. por es
ta sua atenção para comigo. Sou-lhe muito grato. 

Que Deus abençôe o seu trabalho, 
sua vida, sua família ! 

Fraternalmente, em Cristo Jesus. 

Itabuna, 25 de janeiro de 1992 

_±'!ltd_!!_~_#n_~-~ 
+Dom ~o Lopes de Faria, 

Bispo diocesano de Itabuna/Ba. 

81-1? 



• 
Wom q.,.e9e,.ico /Jeelmel 

Bispo de Guarapuava /? (-'!) 1J 2.. 

ff~r~.u-~ 
a~'llk~~ 
7~~~~~ 

~~~~~~r~-v-

::-~-~------~---~------~----___ __!_31-13 



t 



'-· 

Ao prezado e eminente a mi go 

Min . GERALDO BEZERRA DE MENEZES , 
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Ao prezado e eminente amigo 

Min . GERALDO BEZERRA DE MENEZES, 

o 

~tLcd4:. 
D~R DO CENTRO 

1 ~: JOSÉ VIEIRA DE VASCONCELLOS 2 
agradece vivamente as belas publica es enviadas, 
de tanta utilidade e atualidade não somente para 
os descendentes da ilustre estirpe, mas a todos os 
a migos e admiradores do caro ami go . 

Boas Festas de Na tal extensivas à Exma . FamÍlia. 

03.12.1991 

CENTRO SALESIANO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA 

FONE (032) 331·31!!211 • CAIXA POSTAL 13Q • 3!1200 BARBACENA • MG 

</ I r t_ t1) 
MOSTEIRO BENTO 
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MONS. GUILHERME SCHUBERT. 
Aven. Heitor Beltrio

1 
1&2/401 

*''" de Janeiro - RJ. 
ROUO 





_.........._ __ ,__, 

Irecê, 20.012.1991 

~eu caro amiuo Prof. Jo~~ rerzl~o 

l.s.J .c. 

Verho, :nui to penhorado , avr:: decer-lhd os preCi.Q. 

~os i\rinho~ que teve a ~ert~1eza de ~6s enviar , 

onde Le vê é beJa L ela riq·1eza ini._g 

1 t 1 t l ' 1 ,.. · ' r ' d cc ua na~ aM0em pe a ilrmeza ce Eua e, e ana as 

ca profundeza do~ co~teci~entos e de:eea. invicta f~ 

ver"';; de. /•.provei to a .o,,ortunidade para dese.: r r-lhe 

. .u ?Rl 12 NATAl e tUl 1\~ 1 C FOVO de Paz e Pro.speridc·de. 

C m u.;:: .::._r P'1c'E> ~br~ço " ~ --udrções frc:ternais, 

~wv~~~~~ 
Bispo de I recê 



t D•m 'RdnaldD f)IJndfJf 
DIOCESE DE COROATÃ 

r,..,essa Oscar Jansen, 168 
6ft.411 - CORO - MA 
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Travessa Oscar Jansen, 161 
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®. José Rodrigues de Souza c. ss. R. 

Bispo de Juazeiro 

Av. Dr. Adolfo Viana, 08 

Tel. (075) 811-2244 - Caixa Postal 192 

48.900- Juazeiro- Bahia- Brasil 

Juazeiro, 23/01/92. 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Miguel Couto, 279 - to. 801 
24.230 - Icaraí - NiterÓi - RJ 

Caríssimo Ministro Geraldo Bezerra 
Feliz e abençoado AnO Novo 

Acabo de receber seus 2 livros : JOSÉ GE LDO BE
ZERRA DE ME11iEZES : Ascendentes, Descendentes, Colate
rais e À HARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA DA LIBERT ÇÃO. 

\ 

o primeiro,como estudo genealÓgico, me traz nomes de 
pessoas e lugares conhecidos, de recordações de minha 
terra natal, a inesquecível P RAÍB DO SUL: Parabéns 
por estas páginas de sabor literário: 

Quanto ao segundo, À MARGEM DA PSEUDO-TEOLOGIA DA 
LIBERTAÇÃO, penso que o perigo marxista passou. Ficam, 
porém, grandes perguntas no horizonte : Para onde vão 
as NaçÕes que saem do Marxismo e Comunismo? vão para os 
braços do FMI ? Ora, o receituário do FMI é o mesmo pa
ra o mundo todo : recessão, arrocho salarial, privati
zação, desemprego em massa e semelhantes. Foram dados 
passos enormes de libertação no Leste Europeu, mas res
tam grandes desafios! Assim como grandes desafios são 
colocados para nós, brasileiros, neste alvorecer de 
1992: Aqui, no Nordeste, esta situação se agrava pela 
SEC , que vem desde 1987 e terá seu pique neste ano. 

Com meus agradecimentos pelos dois livros envia
dos, vão minhas saudaçÕes mui o cordiais, com grande 
bênção e grande ab r~~o do, onte,rrâne~ ~..?.... 

Dom ~é Rodri ues de -s~~~~ c. ss. R. 
Bispo de Juazeiro - B 
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DIOCESE DE FEIRA DE SANTANA 
Praça da Catedral, 70 ·Fone (075) 221-0567 
44.100- Feira de Santana - Bahia 

Feira de Santana , 17 de janeiro de 1992 

llinistro Geraldo Bezerra de Menezes : 

Recebi e agradeço os livros José Geraldo Beze~ 
ra de Menezes, Ascendentes , Descendentes Colaterais e À margem 
da Pseudo- Teologia da Libertação o 

Agradeço também os votos para o ano de 1992 e 
os retribuo implorando as bençãos de Deus para o Sr . e toda a 
sua f amília . ~ue Deus o conserve na integridade de sua fé , e va
loroso defensor da Igreja e do direito. 

Com saudações em Cristo , 

f' i;JV~D ~~ . 
Dom Silvério Albuquerque 

Bispo Diocesano 

Dom Silvério Albuquerque O. F. M. 

Praça da Catedral, 70 - Fone {075) 221 ~0567 

44.100 ~ Feira de Santana - Bahia - Brasil 
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Cachoeiro de Itapemirim,07 de dezembro de 1991 

Prezado amigo dr. Geraldo Bezerra de Menezes. 

SaÚdo-o cordialmente,e , neste tempo do Advento, 
com votos para que tenha em sua alma , cristã e acriso
lada , a alegria de Cristo. 

Quero dizer-lhe ter sido muito compensador ao meu 
espírito entrar, de bovo, em contacto com o senhor, len
do mais estes escritos de sua lavra, que teve a gentile
za de me enviar . Pude, assim, apreciar , mais uma vez, o 
descortÍnio mental com que encara problemas os mais vi
tais, na área do direito e da historiografia , bem como 
pude , assim, ver confirmada sua linha ética de aprecia
ção dos fatos , o que é de imenso significado . Tal posicio

namento, aliás manifestado em linguagem clara e escorrei
ta , enriquece nossa literatura . 

co 
r a 

Permita-me , pois , vir agradecer-lhe , agora , o ri
presente recebido - estudos sobre José Geraldo Bezer
de Menezes , sobre Alberto Seixas Mart~ecortes , etc . 

, o que tudo vae acrescentar-se aos demais livros seus , 
que já possuo e li . 

Em minhas preces , humildes , hei de pedir a Deus , 
Senhor das Luzes , no Espírito Santo , que lhe conceda , Dr . 
Geraldo , saber apreciar sempre a verdade e sentir- se com-
prometido ela , para o bem de todos nós . 

Re mbém , votos de santo Natal . 

D. Luís 

Remebme. 
·DL . 

E:ndereço. 
Nestor Gomes , 42 

Cachoeira de Itapemir im - ES 
' ,....---.-

3r o 
I 

~ 2 1 ' 9 o 
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"O reino dos céus é como um comerciante que anda à procura de formosas pérolas. 
Quando encontra uma de grande valor. val. vende tudo o que possui e a compra" 
(MT.13.45-46) 

São Mateus 12/13/91 

Exmo. Senhor 

Min. Geraldo Bezerra de Menezes, 

recebo, com muita honra, urna 

nova série de publicações de V.Excia.que teste

munham a perene mocidade da atividade inteletual 

de V.Excia.Felicito-o por esse dom invejável. 

Jogado ao serviço do povo sofrido e abandonado 

desta região, minha atividade tem outra direção 

e possivelmente também outro posicionamento socioló

gico, bem distante de me impedir admirar a quem se 

encontra com possibilidades outras. 
Cumprimenta V.Excia. Desejo o Pai do 

, 
.Ç §~rador de pérolas" - C.PASTRO 
pintura sôbre tecido 

lhe proporcione o Feliz Natal. 
D .Aldo Gerna -1. 

~ ~~EN - Alemanha 

BISPADO 
Av. João XXIII, 410 • C.P. 38 

Telefone: (027) 763-1177 
Cep 29.930 • São Mateus • ES 
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N. S. \DQ AM<DR' ·DIVINO 

ESTRADA UNIÃO E INDÚSTRIA, 3441 

TEL 7~ - CORRtAS - PETRÓPOLIS 

Corrêas,l9 de Dezembro de 1991 

Prezado Sr. Ministro 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Em minhas maos o exemplar da 

biografia do seu saudoso pai Jose Geraldo Bezerra de 

Menezes com todos os ascendentes e descendentes ances

trais, que V. Excia. teve a gentileza de me enviar e 

que li com atenta consideração e sincera admiração. 

Agradecendo cordialmente, a

presento-lhe meus respeitosos sentimentos pelo valor 

imenso de sua tradicional Familia, paradigma de virtu es 

e costumes genuinamente cristãos. Nosso 

a assisti-la hoje e sempre! _j 

Queira aceitar , Sr. Ministro, 

meus votos de feliz e santo Natal, extensivos a todos 

os seus. 

-Com a expressao da mais alta 

estima e consideração subscrevo-me devmo. em N.Senhor, 

Rte- Seminário Diocesano 

25720 corrêas- RJ 
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DIOCESE DE CAMPOS 

Av. 7 de Setembro, 247 

28.013 - Campos - RJ 
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Cx. P. 74.193 

CEP 23.801 • ltagual • RI 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Miguel Couto, 279 ·Apto 801 
lcaraí · Niterói-RJ - 24230 

Estimado amigo, 

ltaguaí, 27 de dezembro de 1991 

A demora em responder a uma homenagem ou a um gesto de amizade, 
freqüentemente significa uma insensibilidade ou um descaso da parte do destinatário. Não 
creio, porém, que tal análise se aplique a esta minha palavra de agradecimento. A demora , 
aqui, atesta o não-esquecimento de um gesto seu que muito me sensil1í/ízou. 

Ta/vez, pelo menos em parte, eu tenha merecido a atenção do amigo devido ao fato 
de o nome de seu avô , Leandro Bezerro Monteiro, estar ligado ao meu homônimo, Dom 
Vital, Bispo de O/inda.. Figura episcopal que deve ter impressionado o jovem que eu era, ao 
ponto de ter adotado , ao meu ingresso na Ordem Carmelita, o nome de "Frei Vital" . 

Muito obrigado pelas publicações suas que me enviou em novembro. São páginas 
que vão enriquecendo a História Nacional. Que Deus lhe dê o espaço e o tempo para esse 
seu trabalho. 

Apresento-lhe meus votos de um abençoado Ano Novo. Que seja novo da Novidade 
de Deus. 

Com meu abraço, 

+Vital J.G. Wilderink 
Bispo de ltaguaí 
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17500 • MA R I LI A • S. P. 

Marília, 3/12/91. 

Prezado Sr. Ministro Geraldo HontedÔnio Bezerra de Menezes: 

Recebi, mais uma vez, livros, folhetos, recortes de~ua lavra 

ou que falam a respeito de V.Excelência. Deleitei-Ire com o discurso 

de recepção de seu colega no Cenáculo Fluminense de História e Letras: 

português castiço, como tudo o que sai de sua pena, idéias e conceitos 

admiráveis, erudição invejável. Deleitei-me ainda mais com a genealogia 

de seu ilustrA pai. Admiro e louvo os 15 filhos de V.Excelência, de fa

zer inveja a qualquer cristão menos ferv0roso e fiel como é V.Exa. 

Fico-lhe muito grato pela gentileza e peço a Deus retribua cen-

tucplicadamente. Aceite os treus votos de 

Abraços do irmão e servo: 

feliz Natal. 

-;.~\b~;~ 
t.Ç~d7_r~ 

Dom Frei Daniel Tomasella 
Caixa Postal 11 

17500 MARILIA - SP 




