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O santo brigão 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Ocorre-me ter lido numa crô
nica de Tancredo de Barros.Paiva 
que José Geraldo Bezerra de 
Menezes, "filho de um santo bri
gão, herdou as qualidades pater
nas". Leandro Bezerra, seu pai, 
fõra o altivo defensor dos Bispos 
D. Vital e D. Macedo Costa na 
Questão Religiosa. Confirma-se a 
paremia: "Filho de tigre sai pinta
do. E por ex1ensão: "Casa de pai, 
escola de filho". 

Sincero, entendia José Geral
do que o católico não deve ficar 
somente na defensiva. Incumbe
lhe, quando necessário, mudar de 
estilo, no repúdio a posições e 
atitudes ruinosas aos princípios 
cristãos. Claro que em tennos. 
Sem injúrias ou ofensas. 

Finníssimo na Fé, zeloso da 
causa divina, não visava às pes
soas, fiéis ou infiéis, mas à pre
servação da crença na sua pure
za. Deo gratias. Como Santa 
Catarina de Sena, a famosa 
missivista, ele jamais olvidou "o 
fundo de bondade que há em to
das as criaturas". Ainda assim, 
por mais chegado, já que suas 
criticas não eram ad hominem, 
ninguém escapava a retificações 
e advertências. 

Pelas alturas de 1910, jovem 
ainda, Agripino Grieco estreara 
nas letras, publicando Ânforas. 
Do livro, a quadra: "E como po
derá salvar-te o insonte //Cristo, 
se é como tu frágil e imbele, I !Se 
ele próprio, entre a turba que o 
repele, I I Há de ser morto um dia 
sobre o monte?" 

Zangou-se o mestre: "Não 
gosto da idéia: o autor finge de 
ignorante, porque bem sabe ele a 
onipotência do homem-Deus. 
Não o quero incrédulo". 

A rabugice com o discípulo 
traduz-se noutra reprimenda, a 

propósito de "Paul Verlaine", da 
mesma obra: "Quem escreveu 
essa poesia irreligiosa, contras
tando com os versos piedosos de 
Verlaine, não parede ser filho de 
italianos. Na Itália, pode levar o 
diabo tudo, menos ... "La 
Madon.na". Peça perdão a Nossa 
Senhora, e que ela, que tanto ins
pirou a Rafael, lhe inspire melho
res versos". "E viva Maria! E viva 
Maria!". 

Laudelino Freire tem a sua 
vez. Eis o sumário relatório de 
José Geraldo: "É do Quadro 
Corográfico de Sergipe de 
Laudelino Freire, ao tratar do 
município do Espírito Santo, a 
seguinte lição (pág. 107): "Notí
cia histórica -Espírito Santo era 
primitivamente um povoado onde 
existia uma capela dedicada ao 
santo do mesmo nome". 

Segue-se o julgamento de 
sobrancelhas contraídas: 'Todos 
supunham, até então, que o orago 
era nada menos que a Tereceira 
Pessoa da Santíssima Trindade; . 
segunda obra adotada nas esco
las do Estado. hão de sustentar 
as novas gerações sergipanas 
que seja um santo por aí qualquer, 
chamado Espírito Santo .. : ·. 

Novo exemplo: É realmente o 
cúmulo" -pondera indignado ao 
Pe. Bonani, S.J. -"concorrer um 
católico ou um país católico para 
urna estátua de Garibaldi! Que lhe 
deve o Brasil? Esperem agora os 
Jesuítas pela estátua a Pombal" 
(Carta de 65-1932). 

Por não perdoar equívocos 
ou distorsões na seara religiosa, 
não se segue tivesse , como 
Agripino Grieco, vocação para 
"caçador de pérolas" . Cristão 
autêntico, tinha outra vocação: a 
do caçador de almas. 
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Vida sobrenatural, 
base do apostolado 

Geraldo Bezerra de Menezes 

O apostolado é a própria 
fé em movimento, a oração e 
o trabalho, o foco de luz que 
se irradia, in caritate Christi. 

Conhecidas as palavras de 
Joaquim Nabuco, exaradas em 
l'.llinha Formação, um dos pri
mores da I iteratura nacional: 
" Essa vida exterior, eu sei bem. 
não pode subStituir a vida in
terior, mesmo quando o espf
rito de caridade, o amor hu
mano, nos animasse sempre em 
nosso trabalho". 

Para que evitadas interpre
tações dJ bias, aponto o signi
ficado de vida interior, com a 
definição de Dom Chautard: 
"o estado de atividade de uma 
alma que reage, a fim de re!J-1-
Iar suas inclinações naturais e 
se esforça por adquirir o há
bito de j.JI!Jir e se dirigir em 
tudo consoante as luzes do 
Evangelho e os exemplos de 
Nosso Senhor" ("A alma de 
todo o apostolado). 

Cumpre ao católico ser aten
to, resistente, perseverante. 

Da encfclica l'llystici Corpo
ris Christi; em que é exposta 
ao povo cristão a doutrina doCor
po Místico, transladoestaslinhas 
de Pio XII : "Nem perdem de to
do a vida sobrenatural , os que 
pelo pecado perderam a cari
dade e a graça santificante e 
por isso se tornaram incapa
zes de mérito sobrenatural, mas 
conservam a fé e a esperança 
cristã, e alumiados pela Luz 
celeste, são divinamente esti
mulados com íntimas inspi
rações e moções do Espfrito 
Santo ao temor salutar, à ora
ção e ao arrependimento de 
suas culpas". 

As tentaçc5es, ou melhor, as 
nossas fraquezas nos impc5em 
vigilância indormida. O católi
co está sempre de sobreaviso, 
para enfrentar os próprios er
ros, as próprias paixões, as 
próprias misérias, humilhando
se, vencendo crises espirituais, 
cone il ia ndo-se e reconc il ia ndo-

se, permanentemente, com 
Deus. ~ um militante interior. 

Abroquelado em suas con
vicções, orando continuamen
te, como aconselhava São Pau
lo (sine intermissione orate), 
vivendo a vida crista em toda 
a plenitude, não lhe será diH
cil irradiar a fé, difundir a 
Boa i-Jova, estender o Reino 
de Deus. Santificação e aposto
lado, amor de Deus e amor do 
próximo, na hipótese, são ex
pressões que se completam. 

A cooperação dos leigos na 
obra divina pressupõe esse cu i
dado, essa vida sobrenatural, 
que lhe serve de esteio. "Aque
le que permanece no Cristo 
produz muitos frutos" (Jo. 
15-15). Ou, o que é o mesmo: 
"Aquele que crê em mim fará 
também as obras que eu fa
ço" (Jo. 14-12). 

A milícia do Senhor não 
pode compor-se de indigentes 
espirituais, de católicos só em 
nome, de pusilânimes, de me
dfocres, em uma palavra, de 
homens sem altivez cristã. Por 
seu e nunciado, sua natureza 
e caráter especffico, significan
do movimento, vida , expan 
são - força é reconhecer que , 
nas fileiras do apostolado, não 
há lugar para o leigo adistri
to ã vida devota ou contem
plativa, nem para o que · se 
deixa vencer pela inércia ou 
pelo pessimismo, despreocupa
do com o futuro da Igreja. 
Pio XII confirma o asserto 
quando pondera que, para o 
leigo participante da Ação Ca
tólica, "o adveniant regnum 
tuum é não só o voto ardente 
de suas preces, mas também a 
diretriz de suas obras" (En 
cfclica Summi Pontifica1Us). 

Convém insistir na famosa 
ponderação de Santo Tomaz: 
·"Somos chamados da vida 
contemplativa para a vida ati
va, não sob a forma de sub
tração, mas de adição". 



Ordem moral e 
ordem econômica 

Geraldo Bezerra de Menl!1.es 

Partimos nesta análise, da 
verdadeira hierarquia dos va
lores humanos, a impor orga
nização social compatível com 
os princípios cristãos. 

Os expositores das doutri
nas econômicas-sociais não 
hesitam em sustentar ·que o 
capitalismo se contrapõe ao 
primado da pessoa humana e 
despreza a moral, quando su
bordina o homem a economia 
e esta, exclusivamente, ao lu-
cro. 

Primeiro que tudo, é preci
so deixar claro, muito claro, 
que o trabalhador não perde a 
condição humana por integrar 
o processo produtivo. 

Compreende-se a reação 
contra a "deshumanização da 
empresa", conforme expres
são de Sombart, em livro clás
sico sobre "O Apogeu do Ca-

um erro afirmar que a ordem 
econômica e a ordem moral 
estejam tão separadas e sej~m 
tão alheias entre si que a pri
meira em nada dependa da se-

da" gun . 
A menos que se revele 

adepto da filosofia materialis
ta, não pode o homem arro
gar-se o direito de destruir os 
elos morais que consolidam as 
relações da vida coletiva. 

Tomo a Pio XI. quero di
zer, à lição que emitiu em ou
tra encíclica admirável -
"Summi Pontificatus", onde 
ressaltou a raiz profunda e úl-
tima dos males da sociedade 
moderna: "a negação e recu
sa de urna regra de moralidade 
universal, quer na vida social, 
quer na relações internacio
nais". 

pitalismo". Compreende-se, Ao da economia, junto o 
por igual, a advertência de exemplo do direito. Doutrina 
François Lescanne no estudo" Ripert, na obra imorredoura 
A psicologia operária e o sen- "A regra moral nas obrigações 
tido cristão do trabalho". "Na civis", que "a moral é um fa-
empresa moderna, diz ele, não tor essencial do direito. Não é 
há lugar para a alma". Enfim, somente um elemento do dado 
compreende-se a observação sobre o qual o jurista deve 
de Roberto Kothen de que as construir; é uma força viva 
empresas industriais foram que dirige sua construção e 
marcadas pelo pelo "signo do que é capaz de fazê-la ruir. 
impessoal". Não apenas na elaboração da 

Diante desse quadro, não regra do direito, a moral, in-
temos como contestar André tervém, mas na aplicação da 
Piettre ao definir a crise do regra. O juiz é o legislador des-
nosso tempo, no plano das re- sa área". A propósito, não se 
lações econômicos sociais, olvide o ensinamento de 
como "crise de finalidade". Biondo Biondi, mestre da Uni-

Não são frases, são fatos . versidade Católica de Milão: 
"Res ipso liquitur". Ou seja: as "o primeiro e fundamental 
coisas falam por si. 'praeceptum juri' é honesto 

Conhecemos os objetivos vivere'. A moral é sempre o 
próprios da economia. O que substrato do direito, é seu ele-
não impede nos manifestemos mento preponderante, que não 
contra a abolição dos principi- exclui, entretanto, a conside- s . 
os morais onde há intervenção ração de outr~'-elementos". _______ __; 
do homem, seja na produção, Não haja dúvida, infunda-
seja na circulação, seja distri- do o receio de que, ao deter-
buição da riqueza . se no relacionamento especí-

É certo -sublinhou Pio XI, fico deste artigo, esteja a lgre-
na "Quadregesimo Ano" - a ja profanando o seu minisi:é-
conomia e a moral, cada UJUa rio. O objetivo é·claro: subor 
tn r s"u_a' ·é#~Í!!.' ~~~!~l!l~_r~ . ~!J!.- -~ ,_djt)ªr ,_ ÇQQl~ ~~ !mR~,_é! 9!~~ 
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Página evocativa 

Niterói é o chão do meu 
nascimento, de minha forma
ção educacional da primária 
à superior. 

Geraldo Bezerra de Afenezes 

Nasci na Prata do 
Gragoatá, no histónco batrro 
de S. Dommgos: 

Nesse recanto, passe1 m
fância e adolescência 

Na capehnha de S. Domm
gos, voltada para as águas 
tranqüilas da Guanabara, re
cebi 0 Batismo a Primeira 
Comunhão e mgressei na 
Congregação Mariana, celei
ro de apóstolos leigos, 
abastecedora de seminários. 

Senti, naquele templo sa
grado, com maior intensida
de, 0 afago de meus pais, a 
revalarem aos filhos, dez ao 
todo, os caminhos do Senhor. 

E nós, por que não? 
Ouvindo o silêncio, o san

to silencio de sua oração. 
Em frenta a casa onde 

morreu 0 patriarca José 
Bonifácio de Andrada e Sil
va, na rua que lhe guarda o 
nome: 

Emplumei o meu vôo, so
letrei o futuro, na alegre 
escolinha do meu bê-a-bá . 

E dona Belinha, por onde 
andará? 

Na ma Passo da Pátria, de 
minha segunda residência, 
freqüentei o Gmpo Escolar 
Tomaz Gome!>, dirigido pela 
professora e amiga dona 
Ab1gail Cardoso. 

Em IQ27, aos 11 anos, 
matriculei-me no Gi 1ásio. do 

o;p ·-!!" •el , ucador F ranc -
co B tt () a. Fmdo 
qu,,y1'tê1Ío,o .s ja,cm 1 

D 1xe o Gma 10, cl or '1-

d'"' de d r, dois ano depo &, 

voltei profc 01 

bes ao lado de Luiz Henrique 
Ste~le Pilho, Desembarga~:-:-, 
ex-orestdente do Tribunal de 
Justiça, e do Dr. Eros Tinoco 
Marques, ex-Diretor-Geral do 
Tribunal Superior do Traba
lho. E os tres já atingiram, não 
as mínas ou os escombros; 
mas a respeitável casa dos 
oitenta 

Relevai-me se me transfor
mo-a expessão é conhecida 
"no Homero de minha Ilíada" 
esportiva. Conquistei mais de 
trinta medalhas - uma de 
ouro, em prova de honra -nas 
competições aquáticas, rea
lizadas, de ordinário, em fren
te ao clube ou na enseada de 
Botafogo e na piscina do 
Fuminense, do Rio de Janei
ro. Participei igualmente de 
competições universitárias no 
primeiro ano da Faculdade, na 
companhia, entre outros, de 
Inácio, saudoso innão, Depu
tado Estadual em três 
legislaturas, de Moacyr Braga 
Land, depois Desembargador 
e presidente do Tribunal de 
Justiça, dos irmãos Júlio e 
João Havellange. 

Cordialíssimo colega de 

São imensas as saudades 
do velho Gmpo de egatas 
Gragoatá que sempre aco
lheu. com respe1to exemplar, 
as fa1mllas do bairro H1 
a11os consenti 'la lembrança. 
fw galar::ioado com o título de 
. •rande bt.meménto da institui-
"" çãv c~menanc.. 

Defendendo-ine as cores. 
aos dozf· m ·o:.,. , ao mais. ven- · 
cemos uma prova inter-clu-

turma, João Havellange, pre
sidente da FIFA acabou, por 
adqmrir estabilidade em car
go eletivo e ~e confiança, 
contrapondo-se à lei, à juris
pmdêncta c à doutnna univer
sal. Emba1xador dos maiores 
deste Páis, sem mtegrar os 
quadros nobilíssimos do 
Itamarati 

;\la Faculdade, ensaiei po
bres versos de cunho 
evocativo. Estes, por exem
plo: 

. No meu S. Domingos, /di
viso o estaleiro: 

-Bom dia, operário, /irmão 
brasileiro! 

Contemplo o trabalho /sem 
lei. sem justiça /que o pobre 
amargou. !Nas cenas amar
gas, bendigo o roteiro /que 
Deus me traçou . 

Já nos anos acadêmicos, 
em pesquisas, debates ou a;
tigos, detive-me na problema-
tica social brasileira . 

Mal egresso da Faculdade, 
intensifiquei tais estudos. 

Divulguei-os através de 
colaborações em jorna is e 
revistas especializadas. 

' - 111-
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Respeito à pessoa humana 
Advertência a falsos estadistas 

' 

N o repúdio aos abu-
sos do capitalismo, 

ou à prepotência do capi
tal, nas manifestações em 
prol da intervenção do Es
tado, ou na reação contra 
a sua hipertrofia, na defe
sa da propriedade particu
lar com o empenho de 
assegurá-la possivelmen
te a todos - a doutrina so
cial católica empresta fun
damento moral: o respei
to à dignidade humana e 
sua preservação. A Igreja, 
fiel a seu divino Fundador, 
"não cessou, no curso dos 
séculos, de lembrar o 
inestimável valor da pes
soa humana, a qual, mes
mo no mais humilde dos 
trabalhadores, é a imagem 
de Deus", conforme ad
vertência de Monsenhor 
8. Mantini (Carta à Sema
na Social de Itália, em 14 
de outubro de 1946. Tal a 
lição do futuro e inolvidável 
Pontífice Paulo VI). 

Deve-se impedir, 
acrescentaria Pio XII, que 
o trabalhador, que ·é ou 
será pai de família, seja 
condenado a uma depen-

Geraldo Bezerra de Menezes 

dência ou escravização 
econômica, inconciliável 
com os seus direitos de 
pessoa (Rádio-Mensagem 
do Natal de 1942). 

Tais idéias atendem 
aos imperativos da demo
cracia moderna, pois, 
como foi realçado no an
teprojeto de Declaração 
dos Direitos e Deveres In
ternacionais do Homem, 
"además de reconhecere/ 
cambio de condiciones de 
la vida económica y soci
al moderna, la concepción 
de la democracia se ha 
ampliado a/ 
reconocimiento de/ valor 
moral de/ ser humano in
dividual y a la conclusión 
de que e/ hombre no 
puede alcanzar su 
verdadera personalidad. 
moral bajo condiciones e 
desnutrición, enfermedad, 
malas viviendas, falta de 
higiene y outros ambien
tes af/ictivos" (in Salvador 
M. Dana Montana, Justiça 
Social y Reforma Consti
tucional, Santa Fé, Argen
tina, 1948, pág. 71. 

8' - 1\-\-
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A dimensão social sem 
perspectivas espirituais 

Pode a Igreja, sem fugir à 
missão apostólica, condenar 
"as raízes materialistas do 
capitalismo" ou "o ateísmo 
prático da civilização burgue
sa"; pode condenar em ter
mos candentes e nos diver
sos planos, a "onipotência eco
nômica", ~s desacertos e in
justiças do capitalismo no sé
culo passado e no atual; pode 
denunciar - são palavras de 
João Paulo 11- "a situação do 
homem contemporâneo, 
como estando longe das exi
gências objetívas da ordem 
moral, longe das exigências 
da justiça, e, ainda mais, do 

Geraldo Bezze"a de Menezes 

amor social" (Redemptor prometedoras"; seja oportu
Hominis); pode realçar os nista, transigente; esqueça a 
contrastes entre as nações promessa de Cristo e se 
desenvolvidas e subdesenvol- transmude no rochedo 
vidas; pode reclamar "o es- submerso, despojando-se do 
tabelecimento de maior coo- patrimônio sagrado que o Fi
peração i~ternacional no lho único Jhe confiou. Para 
campo econômico" (Gaudium dizer tudo, não condene o 
Spes); pode profligar a guer- materialismo, compreenda-o, 
ra o colonialismo o racismo faça-lhe carícias e conces-

' ' ' bem assim as estruturas que sões, incline-se para o seu 
se antepõem aos direitos do lado, apóie suas teses. Eis a 
homem; pode fixar amplas estranha, a escandalosa re
diretivas através de sua dou- ceita , "para que não se 
trina social consubstanciada aprofunde o abismo entre a 

' "em enunciações pontifícias, Igreja e o mundo moderno" . 
conciliares e sinodais", entre Afinal, a hora é de transi
outras, na Rerum Novarum, gências e concessões! Que a 
de Leão XIII ; na Esposa do Verbo - ressoa o 
Quadragesimo Anno, nas _ apelo - não dê ouvidos aos 
radiomensagens sociais, de · "catadores de heresias", não 
Pio XII; na Mater et Magistra aprofunde divergências . 
e Pacem in Terris, de João~ Abandone, decididamente, o 
XXIII; na Ecclesiam Suam e sobrenatural; repudie os Sa
na Populorum Progressio, de cramentos; dessacralize-se; 
Paulo VI ; na Redemptor rejeite as verdades eternas; 
Hominis e nos discursos de altere a concepção cristã da 
João Paulo 11; nos documen- . vida e do mundo; consinta, 
tos do ll Concílio Ecumênico afinal- suprema blasfêmia -
do Vat icano : Dignitatis na eliminação de Deus. 
Humanae e Gaudium Spes; Tranqüilizem-se o.; católi
na De justitia in mundo, do cos; não se pretende fechar 
Sínodo Episcopal de 1971 - ou extinguir a Igreja . Esta 
nada, absolutamente nada, deixaria de fefletir a imagem 
satisfaz o grupo inquieto e do Povo de Deus, de ser a 
libertá rio do doutrinarismo instituição religiosa destinada 
inconsequente. a prolongar a obra redentora · 

O que lhe importa é que a de Cristo, de ter por missão 
Igreja se desprenda do pas- própria "transmitir palavras 
sado, repudie erros acumula- de vida comunicar vida divi
dos de estreito e fanático obs- na à humanidade", segundo 
curantismo; vença preconcei- as expressões de Roger 
to~;/~~#' r/.).~f:$.J~' t;>If{J. •, Haubert (Introdução Geral -

Nova História da Igreja -
1966, pág. 8). O que se pre
tende é arrancá-la de suas 
origens divinas; é abolir o seu 
plano espiritual de conversão 
e salvação das almas, idéia 
utópica, cuja supremacia não 
se justifica; ~ circunscrevê
la a uma ·dimensão social, 
sem perspectivas espirituais, 
voltada, por inteiro, para o de
senvolvimento material, para 
as realidades terrestres . 

Uma coisa é certa: da 
Igreja, nada restaria . 

Afinal de contas, pode-se 
e deve-se lutar, e lutar, cons
cientemente, corajosamente, 
por uma ordem social mais 
humana e mais cristã, na de
fesa, que se impõe, dos "opri
midos pela miséria e pelas 
injustiças sociais", sem que 
haja mister arrasar a Igreja, 
corpo de Cristo e templo do 
Espírito Santo, ou trair a sua 
mensagem. 

Não é sob os ombros da 
.liberdade, num clima totalitá
rio e ateu, não é "mergulhan
do em trevas", não é, reco
meçamos mas, com salário 
mínimo de fome, com apo
sentadorias reduzidas pelo 
assalto às contribuições dos 
empregados com pleno co
nhecimento e aquiescência 
do Governo - que se pode 
pugnar, em nome da Justiça 
e do Amor, contra o egoísmo, 
a exploração, a miséria, o ani
quilamento da pessoa huma
na. 

i ' I I -:)-
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A dignidade pessoal da mulher está vinculada 
ao valor, .santificação e estabilidade 

do matrimônio e da família 

N ão é esta a opor
tunidade para fixar a 

posição da mulher no mundo 
antigo, objeto de propriedade, 
maxime no Oriente, a fim de 
melhor distinguir o que 
representou o advento do 
Cristianismo em prol de sua 
elevação e dignidade. O Divino 
Mestre pregou a igualdade 
substancial entre homens e 
mulheres, reconhecendo-lhes 
os mesmos direitos e deveres 
fundamentais do ser humano. 
As páginas evangélicas são 
riquíssimas sobre o tema. 
Dizemos tudo, ou tudo 
resumimos, ressaltando que, 
historicamente, o 
Cristianismo alvoreceu no 
seio sacrossanto de Maria 
Imaculada - o prefácio da 
Redenção, o prímeiro ofertório 
à união divina e restauradora 
da natureza humana. Que as 
mulheres tomem a Virgem 
Santíssima por modelo e 
supremo exemplo! 

Também nao nos move o 
propósito de assinalar o que 
representou, para a conquista 
dos direitos civis da mulher, o 
Direito Romano, a partir do 
Cristianismo. 

O que nos incumbe é fixar 
aspectos da situação da 
mulher em nossos dias, 
atentos à realidade dos fatos 
e aos ensinamentos da 
doutrina cristã. Sua posição, 
antes da chamada revolução 
industrial, era diversa da 
época moderna. Orientava-se 
exclusivamente para o lar, 
para as tarefas domésticas, 
como filha, esposa e mãe. 
Alteraram-se as condições 
econômico-sociais, impondo
se-lhes atividade profissional 
ou extrafamiliar. Diga-se, com 
Pio XII, que "este novo gênero 
de vida não é um mal em si, 
mas, ordinariamente, não 
está isento de perigos: pára 
as mulheres, pela "miragem 
aliciadora da independência 
de toda a sujeiçao; para o 
matrimônio, que passou a ser 
rejeitado por muitas "como 
uma cadeia"; para o povo, 
"que sempre recebeu força, 
incremento e honra da família, 
sã e virtuosa" (Alocução de 
24 de abril de 1943). 

Por amor, à base da 
renúncia, ou, para dizer tudo, 
em doação recíproca, unem
se os esposos pelo 
sacramento do matrimonio, 
visando não só à realização, 
em comum, do seu destino, 
mas à procriação dos filhos. 
Aí temos a dignidade do 
casamento , comparado à 
u11if'•r entre Cristo e sua lereja,. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Esposa do Verbo. As notas 
características e, ao mesmo 
tempo, os alicerces do 
matrimônio cristão, cumpre 
buscá-los na unidade, 
assente no preceito divino: 
"Serão dois um só corpo", e 
na indissolubilidade, ex~res
sa no texto evangélico: 'Não 
separe o homem aquilo que 
Deus uniu". Fundamento da 
estalilidade da família, o 
vínculo matrimonial impõe aos 
cônjuges tanto a vida em 
comum, como os deveres 
recíprocos de respeito, 
assistência e fidelidade, bem 
assim o de criação e 
educação da prole. "O valor e 
a prosperidade de um povo
afirma Pio XII- residem, não 
na ação irrefletida da multidão 
confusa, mas na organização 
respeitável do pai, soó a 
vigilância e previdência 
materna, a uriião íntima e 
confiante dos filhos" (Mensa
gem radiofônica às famílias 
francesas, de 17 de junho de 
1945). 

A exata compreensão do 
problema exigia salientás
semos essas no9âes básicas 
acerca do matnmônio e da 
família. 

Em geral, a mulher é 
impelida à atividade fora do lar 
-que é o seu reino de afeto, 
abnegação e pureza - por 
exigências de ordem econô
mica, resultantes da insufi
ciência de remuneração do 
marido para a manutenção 
dos gastos domésticos, 
inclusive instrução dos filhos. 
Mas, a etafante atividade 
profissional prejudica a visão 
dos valores espirituais, 
sacrifica a mulher e, não raro, 
a incompatibiliza com a 
condição, fundamental à sua 
natureza, de esposa e mãe. 

A presença da mulher na 
casa, que se traduz em 
assitência, cuidados, ternura, 
influi, decisivamente, na,paz 
e felicidade da família. E do 
maior alcance para a formação 
e desenvolvimento da 
personalidade dos filhos, que 
não podem prescindir da 
educação materna. Situação 
que os esposos reconhecem, 
com amargura, indo ao 
extremo de invocá-la como 
argumento contra a natalidade 

ou para a eliminação da prole. 
Compreenda-se que 

importa é consolidar e não 
desagregar a família. É a 
salvagu~rdar, e não extermínio 
do lar. E a defesa, e não a 
coletivação da vida domés
tica. 

Os problemas resultantes 
dessa dupla atividade causam 
apreensão, tanto que se 
multiplicam esforços para 
minorá-los e resolvê-los, 
inclusive com a melhor 
adaptação da vida econômica 
ao trabalho feminino. 

Examina-se, por exemplo, 
a solução parcial, com o 
trabalho feminino à meia 
jornada ou tempo limitado. 
Conquanto de grande 
alcance, não está isenta de 
escolhos, tendo em conta a 
possibilidade de redução do 
ganho. 
- Medidas inúmeras têm 
sido tomadas, por meio de 
ampla legislação social. 
Sejam exemplos: a 
possibilidade de aquisição de 
casas ou apartamentos, 
dotados de higiene e relativo 
conforto; a luta contra a 
elevação do nível de vida, 
tentando-se, ao menos , 
remediar-lhes as 
conseq,uências, com a 
instituiçao do salário mínimo, 
individual ou familiar, 
aumentos periódicos, através 
de convenções coletivas e 
outros meios; a proclamação 
de normas especiais de 
proteção ao trabalho feminino 
e à maternidade. 

Ninguém ousará obscure
cer os reflexos sociais e 
espirituais do trabalho femini
no extrafamiliar. Estejamos a 
postos sobre o tema, 
estudando-o, investigando-o, 
com seriedade, espírito 
voltado para o valor pessoal 
da mulher e sua missão 
como esposa e mãe, que dela 
exige as virtudes de coração 
e do espírito. O tema está 
vinculado à formação cristã 
das gerações que surgem. 

· De João XXIII, ensina
mento: "Quanto às mulheres, 
seja-lhes facultado trabalhar 
em condições adequadas às 
suas necessidades e deveres 
de esposa e mãe" (Pacem in 
terris) 
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Escrito de ontem 

P ersistem alguns ativis
tas em brincar com as 

verdades divinas. Um dos 
corifeus, perdidos no porão da 
"teologia" libertária, distanci
ado da pura espiritualidade e 
da verdadeira libertação cris
tã, sustenta uma degradação. 
Ou seja, o primado de imagi
nária concepção sociológica 
dos Sacramentos. 

Olhemos para o trecho 
artificioso do "teólogo" mun
dano; antropocêntrico, ao in
vés de teocêntrico. E preso 
ao sentido horizontal da 
vida ou à "horizontalização 
da Fé" , como se exprimia 
Daniélou. Tal qual: "Quanto 
mais o homem se relaciona 
com as coisas do mundo e 
com outros homens, tanto 
mais se abre o leque da sig
nificação do simbólico e sa
cramental". Passagem, é bom 
ressaltar, extraída de um livro 
sobre os Sacramentos. 

Outra a colocação do pro
blema. Outra a lição da Mater 
Ecclesia. O eixo euc~ristico 
é um só. Quanto mais o ho
mem se relaciona com Deus 
(e não com "as coisas no 
mundo"), tanto maior a sig
nificação da vida sacra
mental. 

São um alento as palavras 
de João Paulo 11 em sua pri-

Geraldo Bezerra de Menezes 

meira encíclica: "Não é lícito 
nem no pensamento, nem na 
vida, nem na ação tirar a este 
Sacramento, verdadeiramen
te santíssimo, a sua plena di
mensão e o seu significado 
essencial." É grave a sua ad
vertência de que se respeite 
nele, dom inestimável, "a ple
na dimensão do mistério divi
no" . 

Por seu turno, o Concílio 
Vaticano li manifestou o de
sencanto dos padres concili
ares, neste alerta aos fiéis , 
verdadeira interpelação histó
rica: "Alguns exaltam o ho
mem a tal ponto que a Fé 
em Deus se torna como se 

encerrada e dão a impres- · 
são de estar mais preocu
pados com a a .fi rmação do 
homem que com a negação 
de Deus" (Gaudium Spes, 
19). 

Aí está. Tem o repúdio do 
Concílio a chamada "religião do 
homem-outro" (!), estranha 
criação de messiânicos 
ativistas. Três deles, Enrique 
D. Dussel, Filosofia de la 
Liberación (México, D. F. , 
1977), G. Gutiérrez, Teologia 
de la Liberación,Perspectivas 
(Lima, 1972) e Hugo Asmann, 
Opresión- Liberación . Desa
fio a los Cristianos (Montevi
déu, 1971). 
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Diálogo de amor humano 
Pressupostos do apost()lado 

Geraldo Bezen·a de Menezes 

"Não se deverá confundir 
o erro com a pessoa que erra, 
embora se trate de .erro ou 
inadequado conhecimento em 
matéria religiosa ou moral. A 
pessoa que erra não deixa de 
ser pessoa, nem perde nunca 
a. dignidade de ser humano, e 
portanto . sempre merece es
tima. Adtlmais, nunca se ex
tingue na pessoa humana a 
capacidade natural de aban
donar o erra e abrir~se ao 
conhecimento da verdade. 
Nem lhe faltam nunca neste 
. intuito os auxílios· da Divina 
Providência. Quem, num cer- . 
to momento da vida, se en
contre privado da luz da fé ou 
tenha aderido a opiniões er
rôneas pode, depois de ilumi
nado pela divina luz, abraçar 
a verdade" (Pacem in Terris). 

O diálogo, para o cristão, . 
sempre se traduziu no traba
lho apostólico. Sempre. Por 
mais perigosos os princípios 
que defenda, nada de ofen
sas ao adversário. O ódio não 
corrige, não atrai, não leva o 
homem a Deus. Sejamos 
compreensivos; cristãos, em 
suma. Diligite homines, 
interficite orrores - é 
ensiriamento. de Santo Agos
tinho, o Doutor da Graça. 
Amai os hom~ns, amai os que 
erram (Diligite errantes), des
truí os erros. O primeiro de
ver, a preocupação máxima 
do católico, é o amor a Deus 
e ao próximo. 

No caso,' são magistral
mente elucidativas as pala-
vras do Santo Padre João 
XXIII: 

j L I I :r 



~~~-··*11!1 , 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Fundada em 7 de abril de· ·rejeitam, a seu gosto, dogmas 
1872, .. sob a direção do Pe. marianos ou verdades de Fé 
Vicente Concumelli, Reitor do . sobre Nossa Senhora. E vamos 
ColégioSIO Luis, de Itu, sendo pagando por essas atitudes im· 
ieuprimeiropresidenteoaluna pensadas, de catolicismo de · 
Râ&el Correia da Silva, mais meia tigela. As conseqüências 
tan'Je. lente da Faculdade de aiestão.Multiplicatn-seosobs
Direito de Slo Paulo. táculos ao labor apostólico de 

A únagem de N. Sra. do salvação das almas, de salva
·üomConsclho,numquadroem guarda e estabilidade da fanú
• foi trazUta para o Brasil lia. E o povo, humilde, esse que 
em 1785 pcl~ Pe. José de Cam- sempre contóu com ·a proteção 
Pos Lara, da Companhia de da Mãe Santíssima, é induzido, 
Jes1ls. Era venerada na Capela fortemente induzido, por for
do Colégio S. Luís, em Itu, e ças estranhas, a desprezá-la. E 
agora em Slo Paulo, para onde assim vamos desbrasiteirando 
foi remetida com a transferên· o Brasil. 
cia do cspmelecimcrito. 

NIO é a condição de con· 
grcgado c antigo presidente da 
Federação das .Congregações 
Marianas que me induz a dar 
relevo ao sodalici9 dos cOlegi
ais ituanos, mas sua influência 
decisiva tia formação espiritual 
é moral daqueles adolescentes. 
SirVa o exemplo, o admirável 
éXemplo, para os nossos dias, 
em que' tal formação vai sendo 
postergada. Ponham a mão na 
consciência os responsáveis 
pelo futuro das gerações brasi
leiras. Não se destrói; impune
menie, o fervor juvenil. 

Consinta o leitor num 
parmtese .. A guisa de pretenso· 
ecumenismo, claramente 
redutivo da autencidade da Fé 
·católica,- que tristeza~· - há os 

· que ousam arrancar dos nossos 
altares a imagem santa da Vir
gem Imaculada, Mãe de Deus, 
Mk dC Cristo, Mãe.da Igreja, 
Rainha dos Apóstolos, Espelho 
da.1\1$tiçt, por sin&l, tftulos aos 
quais b Concilio Vaticano li 
~restou o maior relevo. ·Por 
~lado, há, nas fileiras cató-

· licas, ;credite ·posteril - os que 

Retomo ao tema central 
do artigo, sublinhando que José 
Geraldo Beze~ de Menezes, 
meu saudoso pai, madrugou no 
amor à Imaculada. Pertenceu à 
Congregação de Nossa Senho
ra do Bom Conselho; quando 
frequentou o Colé~o São Luiz, 
de Itu. Em seus registros, 
relembra os companheiros, as
sim dirigentes da Congregação: 
Diretor, desde 1877, o Pe. Rei
tor José Maria Mantero; Pre
feito -Pe. José Schwenck; Se
cretário - José Manuel de 
Madureira, que se tomaria sa~ 
cerdote jesuíta e filósofo; Lei
tor - Cândido Mendes de 
Almeida, que lograria projeção 
na vida nacional. 

Em 9 de novembro de 
1934, desenganado pelos médi
cos, escreve carta dramática ao 
Pe. José Maria Bonani, S.J., 

·seu mestre en1 Itu, "amicíssimo 
na vida,e na morte", referta de 
belíssimos apelos e recorda
ções. Ressalta, orgulhosamen
te, que dois de seus filhos, Inácio 
e Geraldo, "acadêmicos de Di
reito, são também congregados 
marianos". · - · · · . .' ... "' '- ' ... ., _, _,....,; ·'· 
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Quadras cristãs 

Geraldo Bezerra de Menezes 

D o poeta, não me resta um dom ligeiro, nem posso, 
um dia, merecer louvores, na divisão do clássico 

mineiro, sou da plebe dos "magros rimadores" (*) 

* Manoel Inácio da Silva Alvarenga - Obras Poéticas, 
Rio de Janeiro, s.d. 

Supremo quadro da história 
o amor divino descerra: 
Natal, sagra memória 
de união do Céu e da terra. 

Primeiro e eterna lição, 
valor supremo da vida: 
de nós, de todos os homens, 
é Deus princípio e medida. 

Serene o homem e reflita 
na máxima soberana: 
Só Deus, grandeza infinita, 
redime a franqueza humana. 

A vida inteira persisto, 
em declarar-me, onde esteja, 
humilde servo de Cristo _ 
e filho humilde da Igreja. 

No lar, não faltam milagres: 
o amor, do não faz o sim; 
pequenas coisas são grandes 
alguns instantes sem fim. 

Os bons amigos de infância, 
não sei, meu Deus, onde estão, 
pensar neles me remoça, 
me faz bem ao coração. 

De Deus, senti a presença Com tantos anos de vida, 
mas suaves trilhas de outrora a minha força se esvai, 
e sinta-a bem mais intensa ó Mãe de Cristo, piedade, 
no meu trajeto de agora. abri-me a Casa do Pai. 

"Um amigo fiel é uma poderosa proteção, 
quem o achou, descobriu um tesouro". 

(Ecl 6, 14) 
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Exemplo de formação 

.. M enino de dez anos, José 
Geraldo Bezerra de 

Menezes recebeu a primeira 
comunhão no Colégio São 
Vicente de Paulo, das Irmãs de 
Caridade do Matoso, Rio de 
Janeíro, em 11 de novembro de 
1877. Essa data, ainda me lem-

1 bra, ele a comemorava por en
tre manifestações de júbilo e 
exaltação espiritual. 
Esclarecedora a passagem, de 
4 de novembro de 1932, "pri
meira sexta-feira do mês", ao 
filho, Dr. Cefas Montedõnio Be
zerra de Menezes, que estudou 
até o segundo ano de Filosofia 
no Seminário Maior de S. Pau
lo: "Não me esqueço de que 
fazes anos a 1 O e Débora a 12 
do corrente. A 11, dia de São 
Martinho de Tours, faço tam
bém anos de minha primeira 
Comunhão, que a recebi do 
Monsenhor Couturier, no Colé
gio São Vicente de Paulo, das 
Irmãs de Caridade, do Matoso. 
No ano seguinte, ia eu para o 
Colégio de São Luís Gonzaga 
de ltu, São Paulo". 

No curso ginasial, foi atrai
do às fileiras da Congregação 
Mariana e sua devoção à Nos
sa Senhora jamais arrefeceu. 

Em regra, o católico brasi
leiro é religiosamente mal ins
truído, seja quanto à doutrina, 
seja quanto à história da Igreja. 
Em uma palavra, falta-lhe for
mação autêntica. 

Demais, "aposenta-se· 
muito jovem. Não vai além do 
ingresso no curso superior. 
José Geraldo, porém, manteve, 
hic et nunc, na Faculdade e 
sempre, intensa vida espiritual, 
refletida nesta informação dos 
idos de sua juventude: "Confes
sei-me e comunguei Quinta-fei
ra Santa em companhia dos 
confrades de São Vicente e o 
mesmo farei amanhã, domingo 
do Bom Pastor (São Paulo, 14 
de abril de 1888)". A época, ini
ciava o terceiro ano do curso 
juridico. 

Na Academia de São Pau
lo, com Francisco Morato, Má
rio Viana, Wladimir Mata e Her
culano de Alvarenga, integrou, 
em 1887, o corpo de redatores 
de "A Reação", órgão do Círcu
lo dos Estudantes Católicos. 
Não se escravizou ao sexo, não 
consumiu a mocidade em dis
sipações ou aventuras liberti
nas. Pelos dotes de espírito e 
conduta exemplar, tinha autori
dade para assumir posição de 
relevo no movimentd católico 

religiosa 
Geraldo Bezerra de Menezes 

empreendido por sua geração 
acadêmica. João Mendes, em 
comunicado a Leandro Bezer
ra, foi claro a respeito de José 
Geraldo: ·o rapazinho é inteli-

gente, estudioso e sem vícios; 
por isso devemos esperar mui
to dele" (São Paulo, 28-VI-
1837). 

Outro depoimento, prestou
o naquela quadra Monsenhor 
Arcoverde, que seria nosso pri
meiro Cardeal e da América 
Latina: ·senti não poder 
encontrá-lo em minha passa
gem por São Paulo. Fiquei fa
zendo do Sr. o mais lisonjeiro 
conceito e em sinal de estima e 
consideração que lhe consa
gro, ofereço-lhe este retrato. 

- Corte, 1 11
• de julho de 

1887". 
Significativa a maneira por 

que, dirigindo-se ao pai (São 
Paulo, 21-07-1887), se refere o 
estudante José Geraldo ao fu
turo purpurado: "Foi passar uns 
dias em ltu um tal Padre 
Arcoverde, de Pernambuco daí 
chegado há pouco; mas que 
volta. Que Padre bom! Estudou 
com os Jesuítas em Roma, no 
Colégio Americano, que o Go
verno garibaldino de Itália aca
ba de confiscar, para bem e 
maior glória do Estado.. . Des
cobrimos parentesco. Pois, diz 
ele descender do célebre caci
que Arcoverde. Ora, pelas in
dagações que tenho feito, tam
bém nós descendemos .. ." 

Transferindo-se para a Fa
culdade de Direito do Recife, 
guardou a Fé: "Confesso-me e 
comungo semanalmente; meu 
Padre espiritual é o santo mai
or que tenho conhecido, 
lazarista, Pe. Willemin. Ao pé de 
um homem tão cheio de virtu- . 
des eu deveria ser outro, e não 
sou; não sei quando serei um 
bom católico! Continuo a fre
qüentar, como membro ativo, a 
Sociedade de São Vicente de 
Paulo; sou presidente da Con
ferência de São Luiz Gonzaga, 
que se compõe de moços sol
teiros, sendo que a nossa prin
cipal ocupação, além do exem
plo mútuo e exercícios de pie
dade, é a visita à Detenção". 
Após mencionar a igreja do 
Corpo Santo, cujo capelão era 
o Pe. Willemin, conclui incisiva
mente: "Sou eu, todos os domin
gos e dias santos, como nas 
primeiras sextas-feiras de cada 
mês, quem ajuda as missas· 
(Recife, Rua V. de Goiânia, 69, 
em 28-XI-1890). · · · · · · · 

Na capital pernambucana, 
é surpreendido com a 
"infaustíssima notícia" do fale
cimento de seu irmão Francis
co. Escreve ao pai, em 23 de 
maio de 1892, lembrando-lhe, 
como lenitivo, que o irmão "mor
reu no dia do grande inimigo 
dos anjos maus - São Miguel 
Arcanjo, e foi enterrado no dia 
(9 de maio) do grande doutor 
da Igreja São Gregório 
Nazianzenzo, o nosso padroei
ro da Arcádia Gregoriana do 
Colégio S. Luís Gonzaga em 
ltu". 
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CONCURSO DE LÓGICA 
Euclides da Cunha versus Farias Brito 

O artífice de Os Sertões 
submeteu-se a concur

so, iniciado a 17 de maio de 
1909, para professor de Ló
gica no Colégio Pedro 11, en-

. tão Colégio Nacional, com a 
vaga aberta pelo falecimento 
de Vicente de Souza. Com
petiu com o filósofo Antônio 
de Farias Brito, que, em 1906, 
editara o livro de filosofia do 
direito A Verdade como Re
gra das Ações, precedido de 
A Filosofia como atividade 
Permanente do Espírito 
(1895), A Filosofia Moderna 
(1899), Evolução e Relativi
dade (1905). Posteriormente, 
publicou Mundo Interior 
(1914) . 

A comissão examinadora, 
constituída pelos professores 
Raja Gabaglia, Paulo de 
Frontin e Paula Lopes, com 
acerto, classificou em primei
ro lugar Farias Brito; a seguir, 
Euclides da Cunha, em quem 
recaiu a nomeação. 

Regia a cadeira 
Escragnolle Dória, que fez 
aos discípulos a apresentação 
do novo lente. Dele, o infor
me: Euclides deu apenas dez 
aulas, de 21 de julho a 13 de 
agosto, ante-véspera de sua 
morte trágica . 

Conceito de Verdade e de 
Erro, o ponto da prova escri
ta. A revista Studia, da Con
gregação do Colégio, estam
pou uma e outra , a de 
Euclides e a de Farias Brito. 

Euryalo Casabrava, mais 
tarde professor de filosofia , 
no próprio estabelecimento, 
submeteu-as a comentário 
critico, do qual traslado este 
lance: 

"O autor dos Sertões não 
possuía aptidões especiais 
para o cultivo da especulação 
propriamente e essa aventu
ra pouco representou na sua 
existência atribulada. Os seus 
conhecimentos de fisica e de 
matemática orientaram o seu 
trabalho para um caminho que 
a metafísica de Faria Brito 
jamais ousaria trilhar". Pros
segue: "A filosofia matemá
tica não constituiu o forte de 
Eucli.9es da Cunha", que de
lllOllStrou "certa disposição do 
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espírito para o dogmatismo 
racionalista". Ao passo que 
Farias Brito "impressiona 
pelo amor às idéias puras e 
dedicação ao ideal especu
lativo e recorria à metafísica 
em busca de que o orientas
sem" (Euclides da Cunha Fa
rias Brito e o conceito de ver
dade ("Jornal do Brasil", Rio, 
25-03- 1951)). 

A prova oral subordinou
se ao tema A Idéia do Ser, 
estranho à educação filosófi-
ca de Euclides . Conforme 
Artur Mota, levou-o à classi
ficação em segundo lugar 
(vultos e livros, São Paulo, 
1921, pág. 239). 

No alentado ensaio Face 
oculta de Euclides da Cunha, 
Miguel Reale entra no deba
te sobre o concurso da Lógi
ca. O mestre de Introdução 
à Filosofia (São Paulo, 1988) 
e outras grandes obras, sem 
embargo de reconhecer que 
Euclides da Cunha "não foi 
um filósofo" (págs . 18 e 19), 
"jamais pretendeu ser" (pág. 
24), de proclamá-lo "escritor 
seduzido pela filosofia, nele 
prevalecendo o valor literá
rio" (pág. 17) de afirmar que 
"a ciência foi para Euclides o 
valor supremo" (pág. 67), ain
da assim, atarvés de densa 
fundamentação, manifestou
se pela superioridade da pro
va do prosador fluminense, 
reabrindo, com sua autorida
de, os debates em torno do 
pleito. 

Na área filosófica, a for
mação do escritor de Os Ser
tões começara na Escola 
Militar. Discípulo de Benjamin 
Constant, registra Múcio 
Leão, Eucl'des e os colegas 
adolescentes "viviam lendo 
Spencer, Darwin, Haekel e, 
sobretudo, Comte" (Registro 
Literário- "Jornal do Brasil", 
Rio de Janeiro, 9-03- 1938). 

Euclides atribui a Augusto 
Comte pomposo galardão: "o 
mais robusto pensador do sé- · 
culo". Não obstante, fizesse 
o seguinte reparo, aludindo ao 
"impulso tooificador da filoso
fia contemporânea": "esta, 
certo, não a· vamos buscar 

nesse tão malsinado e' 
incomprendido positivismo 
que aí está sem a influência 
que se lhe empresta~ imóvel, 
cristalizado na alma profun
damente religiosa e 
incorruptível de Teixeira Men
des" . 

Surpreende que, em carta 
de 20 d~ março de 1905, des
te modo se expressasse a 
Alberto Rangel: "Tenho a 
crença largamente metafi
sica de que a nossa vida é 
sempre garantida por um ide
al, uma aspiração superior a 
realizar-se" . Ao fazer a reve
lação, estava em Manaus~ de 
partida para Alto o Purus. 

Com a morte de Euclides, 
apoiada em parecer de Sílvio 
Romero sobre os trabalhos de 
Farias Brito, a congregação 
do Colégio Pedro 11, pronun
ciou-se por seu provimento 
no cargo de lente de Lógica. 

Devotado a tais estudos, o 
pensador sergipano, carrega
do de serviços à cultura bra
sileira, já escrevera, por esse 
tempo, A Filosofia no Brasil, 
O Evolucionismo e o 
Positivismo no Brasil, Ensaio 
de Filosofia do Direito. No 
trabalho apresentado à Con
gregação, procedeu à 
sumaríssima síntese histórica 

das publicações de caráter 
filosófico no país e sublinhou 
os títulos do autor de A Fina
lidade do Mundo. Em seu 
parecer, a contribuição de 
F a rias Brito é "considerável", 
"a de maior fôlego publicada 
entre nós" . De sua leitura, 
adiciona Sílvio Romero, "re
sultam dois fatos inegáveis: a 
capacidade filosófica de nos
so patrício, quero dizer, - o 
aprumo com que estuda as 
mais complicadas idéias e 
concepções dos pensadores 
e o conh~imento que de to
das revela". Louva-lhe a par
te,critica e exemplifica: "As 
páginas · consagradas especi
alm·ente a Kant, Mill e 
Spencer são feitas por mão 
de mestre". (História da Li~ 

. teratura Brasileira, t.V, ~o,

1 1960, pág. 17- 59). 
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Niterói é o chão do meu 
nascimento, de minha forma
ção educacional da primária 
à superior. 

Nasci na Praia do 
Gragoatá, no histórico bairro 
de S. Domingos: 

Nesse recanto, passei in
flincia e adolescência. 

Na capelinha de S. Domin
gos, voltada para as águas 
tranqüilas da Guanabara, re
cebi o Batismo a Primeira 
Comunhão e ingressei na 
Congregação Mariana, celei
ro de apóstolos leigos, 
abastecedora de seminários . 

Senti, naquele templo sa
grado, com maior intensida
de, o afago de meus pais, a 
revalarem aos filhos, dez ao 
todo, os caminhos do Senhor. 

E nós, por que não? 
Ouvindo o silêncio, o san

to silêncio de sua oração. 
Em frenta a casa onde 

morreu o patriarca José 
Bonifácio de Andrada e Sil
va, na rua que lhe guarda o 
nome: 

Emplumei o meu vôo, so
letrei o futuro, na alegre 
escolinha do meu bê-a-bá. 

E dona Belinha, por onde 
andará? 

Na rua Passo da Pátria, de 
minha segunda residência, 
freqüentei o Grupo Escolar 
Tomaz Gome&, dirigido pela 
professora e amiga dona 
Abigail Cardoso. 

Em 192 7, aos 11 anos, 
matriculei-me no Ginásio, do 
respeitável educador Francis
co Bittencourt Silva. Findo o 
qüinqüênio, ou seja, em 1931. 

Deixei o Ginásio, choran
do de dor; dois anos depois, 
voltei professor. 

São imensas as saudades 
do velho Grupo de Regatas 
Gragoatá que sempre aco
lheu, com respeito exemplar, 
as famílias do bairro. Há 
anos, consenti na lembrança, 
fui galardoado com o título de 
grande benemérito da institui
ção centenária. 

Defendendo-lhe as cores, 
aos doze anos, não mais, ven
cemos uma prova inter-clu
bes, ao lado de Luiz Henrique 
Steel~ fi.lh<;>,. Desembargador, 
ex-presidente do Tribunal de 

Página Evocativa 
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Justiça, e do Dr. Eros Tinoco 
Marques, ex-Diretor-Geral do 
Tribunal Superior do Traba
lho. E os tres já atingiram, não 
as minas ou os escombros, 
mas a respeitável casa dos 
oitenta. 

Relevai-me se me transfor
mo-a expessão é conhecida 
"no Homero de minha Ilíada" 
esportiva. Conquistei mais de 
trinta medalhas - uma de 
ouro, em prova de honra -nas 
competições aquáticas, rea
lizadas, de ordinário, em fren
te ao clube ou na enseada de 
Botafogo e na piscina do 
Fuminense, do Rio de Janei
ro. Participei igualmente de 
competições universitárias no 
primeiro ano da Faculdade, na 
companhia, entre outros, de 
Inácio, saudoso irmão, Depu
tado Estadual em três 
legislaturas, de Moacyr Braga 
Land, depois Desembargador 
e presidente do Tribunal de 
Justiça, dos irmãos Júlio e 
João Havellange. 

Cordialíssimo colega de 
turma, João Havellange, pre-

sidente da FIF A acabou, por 
adquirir estabilidade em car
go eletivo e de confiança, 
contrapondo-se à le~. à juris
prudência e à doutrina univer
sal. Embaixador dos maiores 
deste Páis, sem integrar os 
quadros nobilíssimos do 
Itamarati. 

Na Faculdade, ensaiei po
bres versos de cunho 
evocativo. Estes, por exem
plo: 

No meu S. Domingos, /di
viso o estaleiro: 

- Bom çlia, operário, /irmão 
brasileiro! 

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

Já nos anos acadêmicos, 
em pesquisas, debates ou ar
tigos, detive-me na problemá-
tica social brasileira. 

Mal egresso da Faculdade, 
intensifiquei tais estudos. 

Divulguei-os através de 
colaborações em jornais e 
revistas esl?ecializadas. 

rr; - f / ~ 



l)'l\\~~o\e,; A) l+-~,;\ / ô<()fJ -) 1\_~~6 ' 

UNIDADE-: pág. 3 

DIÁLOGO E AMOR HUMANO O.~.wJ" .... 1 
PRESSUPOSTOS DO APOSTOLADO --7;-, --

Geraldo Bnera de Me~~ezu 

"Não se deverá ccnfundir 
o erro com~ pessoa que erra, 
embora se trate de erro ou 
inadequado conhecimeuto em 
matéria religiosa ou moral. A 
pessoa que erra não deixa de 
ser pessoa, nem perde nunca 
a-dignidade de ser humano, e 
portanto. sempre merece es_. 
tima. Acremais, nunca se ex
tingue na pessoa humaila a 
capacidade natural de aban
donar o ,erra e abrir-se ao 
conhecimento da verdade. 
Nem lhe faltam nunca neste 
intuito os auxílios da Divina 
Providência. Quem, num cer
to momento da vida, se en
contre privado da luz da fé ou 
tenha aderido a opiniões er
rôneas pode, depois de ilumi
nado pela divina luz, abraçar 
a verdade" (Pacem in Terris). 

o diálogo, para o cristão, 
seq»re se tniduziu no traba
lho apostólico. Seq»re. Por 
mais perigosos os princípios 
que defenda, Dada de ofen
sas ao adversário. O ódio não 
corrige, não atrai, nãO leva o 
homem a Deus. Sejamos 
campreeosiws; cristãos, em 
suma. Dili&ite homines. 
interficite orrores - é 
ensinamento de Santo Agos
tinho, o Doutor da Graça. 
Amai os hODifllS, amai os que 
erram (Dili&ite errantes), des
truí os erros. O primeiro de
ver, a preocupação máXima 
cio católico, é o amor à Deus 
e ao próximo. 

No caso, são magistral
mente elucidativas as pala
vras do Santo Padre João 
xxm: 
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PROPOSTA E LEGADO 
NACIONALISTA 

Geraldo Bezerra de Mea.aes 

Alberto Torres serviu de sarnento torrcano, manancial somem". "Nio bá" - proctama- de, em 1921, na· magistral Ora
paradigma· às gerações que o ordenado e riquíssimo, está co- va em 1912 • "nem tcDd!ncia çao aos moços, Ruy Barbosa, 
sucederam pela idcntificaçio raizadonoqucénosso. Pcrma· espont.inea para a produção, ministro da Fazenda nos 
com os problemas brasi1éiros e nece vivo c impregnado do ins- nem politica social c governa- primórdios da República, con· 
rcaçio às manifestações tinto de naciooalidadc, titulo, mcntaJ organizada para centrado na matéria, deu-lhe 
apátridas, ou, para falar à mo- por sinal, de pequeno ensaio de estimulá-la c fundá-là em bases identico rclevo: 
c1cma. por seu discurso nacio- Machado de Assis, inserto em estáveis". "Nio busqucmoa os cami· 
nalista. sua Critica literária, ediçlo de Categórico, assegurou que nhos da volta da situaçlo colo-

Nesse compromisso com o 1946, págs. 133-IS4). · nlo podcriamos pcrmanccer à oial.Ouudemo-oosdaPf'C*Çio 
Brasil, antecederam-no, sob Os livros citados do vigoro- O)Crcê de "opcraç&s de meia iDtcraacianal. 
prismas diversos, Silvio so penSador, assegura Oliwira . cspecnlaçlo ou de cxploraçlo Acautdemo-aoldat~ 
Romcro c Euclides da Cunha. VIUIIA, do, "um e outro, fim· avcotuiosa", nem de "transa· eciao&D~. ~ du 
Slo • 01 tJta - bomc:as atentos damentalmcnte brasileiros na çõcs e negócios de aaturerA in- pcdacial ab1orwafca e du ra-
aas destino~ aacianais. Namum sua inspiraçlo" (Problemas de teiramcntC artificial". çu expiUIÍÍOIÚStU". · 
deles presou o patriotismo de politica objetiva, ob. cit., pq. Só economicameate estru- Apesar dos COiltrltCmpOI, o· 
vistas curtu, mal assimilado c. 2S9). A "polftica nacicaal" que turados. teremos ccmdiç6ea e analista de O p1'9blaua Dido
sem o espirito de medida. 1101 apn:soa, declara o eltadio- meios de explorar 1101111 rique- nal brasileiros ·nlo cedeu ao 

O publicista fluminallc nlo so de Evoluçlo do pow brasi- zu, livres de clepeNMncia com peaimilmo, nem à iDquietlçlo. · 
cedeu à influaacia CltJ'U&Cira, leiJo, "é wna polftica 110111, ~ prometedora. . Confiava DO seu pow. Repa
quer DO plano de cqaniraçlo laiwa de cstraD&d-rilmo, aem Partiápodu criticuàcolo- rem: "Temo~ Vip o ema.", 
politica e admiaistrativa, quer influbiu de alán-mar, sem a Caçlo de capitais aliad-p~~~ que 1101.....,_ "IIICIPaa~ 
de Olpl'iraçlo c1u riquczal ou IJ\&Zela deptorbet dessa no Bruil, olvidando IDICiijlaa cioaal", à bue de "uma fbrtc 
no edbrço por preeervi-181. A "bibbio--upptt". acauteladoru dos intereacs ccascieDcia patri6tica, de sila-
poliçlo destanida marca-lhe a · "'CimW curwdol"a.cluliva· ra e viva IOiidariedlde cMca, 
per10111lidd. ÃD CONUIW-Ibe a obra, do- -~ iadeniiDidollltlla- do ..... caafiançlaa Cipi!Ci-

No ..... cldaiodol6cu· pareicam-IICioáaio,CipU ,.._., ..u1 --dlucio-
lo XX. ~ICIIIl'bi- de ciDiwadar-lho o..., 111Ci- V61idoeilnllltiMI dl -.i .. .,...... 
tidade e vido hilf6rica, .U. onaliaa: .. As icliu ciD que IC drio de nm. famiiJIIIo • u .. ti_., de-~ 
viu aaifll diftcaldedN porque buliam OI OltUdoi sociais e .... claal: • As oporll9l5el de pdo tllbiJbo I pdo crilf" 

.... p -- ..... ~.-.r. ..-.,.e...:.....--- ~- -- &.__._ ~.. ...:.a....~-...• p111..,.. 111'1C01111....-- ..-.- .... ...,.. - MIUI1i' a - quo •-__.., no_,.,.... w;~-. · 
e uâlaimo lclnbrar-lbe 01 ro- noaa vida partem de polblla· cam capillia ......, va- · A ~10 pra111t0cle 
tcilw. DCIIa bora a que o ao- doi e dldol ana1iticol ou siaré- 1cllll 111im, ecaaomicameate, . oonftança apdmem, h,.....,.... 
vemo p&oe pauta DO Coapes• tiCOI, inferidos D& vida da cvo- taDto quanto emialo de plpl1 mealO, a propOita I O tepdo 
so, sujcilaado-a a debate, a so- luçlo cl!:ll pcMII de exist&lcia moeda, iDdo produzir o acelo- aacicNlilhl de Alberto Torrei. 

· luçlo da problemMica nacional, multinecuJar e do seu prosres- rar aesócios artificiais, cujos 
sob pcnpectivu sombrias. sivo ~lvimenlo em regi- 6nua nairlo todoll01n DÓI, 

Alpecto relevante a fUbli- 6es densamente povoadaS, sob por efeito de noaa inferiorida
nbar: expostas de forma sesu- . a açlo dos fatores originários de iDccntativel". 
a, u ~ desbravado- · da fonnaçlo e dcsenvolvimeo- A Ílotabilfaima lldverdDcia, 
ru do autor de A organlztlçw!o to du velhas sociedades c civi- datada de l912, é de imprcssi
naciOiftll e O probl•ma nacto- lizaç&:s. Estas idéiu n1o tmt onante atualidade. 
nal brasll•lro mudaram a men· aplicaçio à interpR:taçlo dos fe. Deve-se notar que, mais tar· 

• Prlwwlro pruiiMnk do Tri
bunal SlqHrlor do Trabalho. 
Do I111t1tuto Htst6rlco • O.o
grájico BrrJIIIIIto. Menbro • 
ex-presidente da Acad1mla 
Flumtnt~~Se do Conulho F•IM
ral de Cultura. 

taüdade polltica c o comporta- n&ncnos dos paises, como o .,.....;..----------------...:'---------" 
meoto dos dirigentes, e foram nosso, criados por dcscobrimcn· 
estratificadas em normas de to, com sociedades formadas 
conduta nacional. "Os seus li- por coloniz.açio, nem à solução 
vros" -consigna Afonso Arinos dos seus problemas": 
de Melo Franco· "contribuiram Torres fugiu aos artiftcios, 
bastaatc para as tranSforUJaçõcs preferindo apegar« a critérios 
constih!cionais que sofreu o realistas de observaçlo c _expc
Brasil a. partir de 1930" (O som riência sociopoliticas. 
'do outro sino, Rio 1978, pág. Antes da publicação dos. li· 
178). Em verdade, o idcário ' vros básicos, feriu o tema Co
tomaDO, em grande parte, in- pttaii estrangeiros, em estudo 
corporou-se ao acervo de nossa de primeira ordem estampado 
cultura polftica. no Jornal do Commercio (Rio 

Na rcvisio de 1926, prcva- de Janeiro, em'8 de dezembro 
lcccu o naciooalismo ccoo&ni- de 1912). Dcfiniaaposiçlobra· 
co. O lncsmo, na Constituiçlo sileira em face do problema que 
de 1934. Afora a nacionaliza· ainda hoje nos úliae. Partíndo 
çlo das minas e fontes do cner- de dados irJec:Usávcis atinentes 
gia elétrica, estabeleceu-se o à orpnizaçlo ei:onamica e ao
monopólio de detcnniDadas ati- cial, teve a intuiçlo do futuro. 
vidadcs 11.05 brasileiros. A Car- . Há mais de oitenta anos, pre-
ta outorgada em 1937, a Cons- cavia-nos cootra, l.itcralmcntc, 
tituição de 1946 c as postcrio- "as imprudêDcias financeiras 
rcs, a vi~ inclusive, manti· que estão praticaodo em nosso 
vcram a diretriz,' ampl.iandQ-a. pais". Exortava-nos ao cstabe-

Aiberto Torres ensinou aos lecimcnto da "onicrn econômi· 
cootemporioeos, c urge trans- ca", istó é, de "política ccooô
nUtir às gerações de agora, que mica organi;rada"~ no intuito de 
somos brasileiros. Precisimos favorecer a produçlo c o con
comprcendcr o Brasil. Dar-lhe sumo. Ordem que sciia implan· 
mak1r hpl\lÇO. Pata mim, o pen- táda "em ~cio dos que con-

!5- I \'V 
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Tolerância no Camp. 
~ 

Por imperativo de consci
ência, ergo a voz neste ple
nário. Porto de algumas evo
cações. Antes do movimen
to revoluciohário de 1964, 
sem buscar inspiração em 
instituições ou 
enfrentamentos político-par
tidários, voltei a atenção para 
o significado da cátedra uni- . 
versitária e o que pode re
presentar como instumento 
de desorientação. 

Seja como estudante, com 
participação ativa na vida 
acadêmica, na quadra de 
1932 a 1936, tendo atingido 
a presidência do Diretório 
de minha F acuidade e a con
dição de orador da Turma, 
além de integrar o grupo de 
fundadores e dirigentes do 
Diretório Central dos Estu
dantes do Estado do Rio de 
Janeiro e da Academia de 
Letras dos Universitários 
Fluminenses; seja na cáte
dra, conquistada por con
curso, ou como ex-diretor 
da Faculdade, - por tudo, 
posso testemunhar o aspec
to negativo de conduzir-se a 
mocidade por descaminhos 
que se opõem às tradições e 
aos sentimentos cristãos e 
democráticos do povo bra
sileiro. 

Antes de 34, publiquei a 
primeira tiragem de "O Co
Qlunismo - Critica Doutri
nária", que logrou a 68 edi
ção. Advirto: não escrevi o 
livro com a faca entre os 
dentes, num anti-comunis
mo fácil. Publicando-o, não 
pretendi calçar o chão da 
democracia com um anti
marxismo precipitado. Suas 
páginas, de sentido doutri
nário, traduzem uma con
cepção de vida. Se quise
rem, uma presença cívica e 
cristã. 

Vêm. essas evocações, a 
propósito das abalisadas 
manifestações de Djacyr 
Menezes, Rachei de 

Filosófico 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Queiroz, Gilberto Freyre e conclave são essencialmen
Adonias Filho e da circuns- te democráticas. ·Idéias que 
tância de ter lecionada na se refletem na página que a 
Faculdade de Direito da professora Anna Maria 
Universidade Católica do Moog Rodrigues propôs 
Rio de Janeiro, antes de sua servisse, entre as de outros 
transferência para a Gávea. autores, para o debate uni
E aqui está o Conselheiro versitário. 
Pedro Calmon, mestre e 
amigo, que me enalteceu No jornal "Folha de São 
com seu estímulo, quando Paulo", publicou o mestre 
iniciei as atividades docen- paulista vigoroso artigo, 
tes na PUC. conquanto marcando pelo 

Tenho razões para preo- equilíbrio e descortínio cul
cupar-me com os aconteci- tural, sob o título "O Texto 
mentos, objeto da análise e Censurado" . Não lhe moveu 
transparente inquietação dos a procuração de discussão 
digníssimos Conselheiros. estéril incompatível com a 

Em número recente, a matéria em debate e a digni
"Revista Brasileira de Filo- dade universitária. Repro
sofia" estampou excelente duziu; verbum ad verbum, a 
colaboração da professora passagem de seu livro sele
Anna Maria Moog cionada para estudo. No es
Rodrigues e outros ilustres crito, insiste na necessidade 
colegas, além de incisivo de que o ensino de filosofia 
pronunciamento de Aroldo se processe com ampla tole
RodrigueseJoséArturRios, rância. Notem os Senli6res 
mestres ambos, versando a Conselheiros: "com ampla 
questão em pauta. O último, tolerância no campo filosó
estudou no Ginásio e na F a- fico. Há mais. DestaCfl, a 
culdade por que me formei, ~oexistência piural das teo .. 
impondo-se a professor e rias, como característica do 
alunos. Foi expoente de sua pensamento hodierno. Não 
geração. há, na passagem malsinada, 

Faz dois meses, pedi a o menor vislumbre de secta
palavra neste recinto, a fim rismo ideológico ou 
de congratular-me com posicionamento anti-demo
Miguel Reale - para ser crático. Pelo visito, imp 
extato, a fim de congratular- se tenhamos a atenção volta· 
me com este Conselho e com da para posições e atitudes 
o Brasil - pelo fato excepci- assim unilaterais, absorven
onal de um patrício nosso, tes e dominadoras. 
credenciado representante Não haja dúvida, da maiori 
do pensamento brasileiro, oportunidade e de indiscutí
ser distingüido para proferir vel relevância, as advertênci
na Europa, a conferência de as que acabamos de ouvir 
encerramento de um con- dos eminentes Conselheiros 
gresso mundial de Filosofia. (Sessão Plenária, de 4/4/ 
As idéiaS que defendeu no 1989). j_Q - 11+-
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DA MULHER 
Geraldo Bezerra de Menezes 

Fixemos alguns aspectos da na. Situação que os esposos 
situação da mulher em nossos reconhecem, com amargura, 
dias, atentos à realidade dos indo ao extremo de invocá-la 
fatos e aos ensinamentos da como argumento contra a nata
doutrina cristã. Sua posição, !idade ou para a eliminação da 
antes da chamada revolução prole. 
indusrria!, era diversa da época O que importa é consolidar, 
moderna. Orientava-se exclu- e não desagregar a família. É a 
si\·amente para o lar, para as salvaguarda, e não o extermí
tarefas domésticas, como filha, nio do lar. 
esposa e mãe. Alteraram-se as "Quanto às mulheres, - ad-

. condições econômico-sociais, verte João XXIII, na memorá
impondo-se-lhes atividade pro- vel encíclica Pacem in terris -
fissional ou extra-familiar. seja-lhes facultado trabalharem 
·Diga-se, com Pio XII, que "este condições adequadas às neces
novo gênero de vida não é um sidades e deveres de esposa e 
mal em si, maS, ordinariamen- mãe". 
te, não está isento de perigo: Aexatacompreensãodopro
para as mulheres, pela "mira- blema exigia salientássemos 
gem aliciadora da independên- essas noções básicas acerca do 
cia de toda a sujeição; para o matrimônio e da família, 
matrimônio, que passou a ser alicerçada em fundamentos éti
rejeitadopormuitas "como uma cos e não em concepções 
cadeia"; para o povo, "que amorais e hedonísticas, que, 
sempre recebeu força, incre- dramaticamente, a esvaziam e 
rnento e honra da família, sã e degradam. E pensar na 
virtuosa" (Alocução de 24 de ignomínia de muitas novelas de 
abril de 1943). hoje, sujeitas apenas a pseudo 

Por amor, à base da renún- "auto-censura" da emissora, 
cia, ou, para dizer tudo, em que, ordinariamente, teima etn 
doação recíproca, unem-se os conspurcar a dignidade huma
esposos pelo sacramento do na e destruir lares bem forma
rnatrimônio, visando não só à dos. 
realização, em comum, do seu Emgeral,amulheréimpdida 
de~tino, mas à procriação dos àatividadeforadolar, -que é o 
filhos. Ai temos a dignidade do seu reino de afeto, abnegação e 
casamento. · pureza- por exigências de or-

As notas características e, dem econômica, resultantes da 
ao mesmo tempo, os alicerces insuficiência de remuneração 
do matrimônio cristão, cumpre do marido para a manutenção 
buscá-los na unidade, que res- dos gastos domésticos, inclusi
salta do preceito divino: "Serão ve instrução dos filhos. Mas, a 
dois num só corpo", e na estafante atividade profissional 
índissolubilidade, expressa no prejudica a visão dos valores 
texto evangélico: "Não separe o espirituais, sacrifica a mulher 
homem aquilo que Deus uniu". e, não raro, incompatibiliza com 
Fundamento da estabilidade da a condição, fundamental à sua 
família, o vinculo matrimonial natureza, de esposa e mãe. 
impõe aos cônjuges, tanto a Os problemas resultantes 
vida em comum como os deve- desta dupla atividade causam 
rcs recíprocos de respeito, as- apreensão, tanto que se multi
sist~ncia ~.: fidelidaae, bem as- plicam esforços para minorá
sim o de criação e educação da los e resolvê-los, inclusive com 
prole. a melhor adaptação da vida eco-

A presença da mulher na nômica.ao trabalho feminino. 
casa,qucsctraduzemassistên- Examina-se, por exemplo, 
cia, cuidados, ternura, influi, solução parcial, com o trabalho 
decisivamente, na paz e felici- femininoàmeiajornadaoutern-, . 
dad~ ~. família. E do maior polimitado. Conquantodegran-
alcancc para a formação e de- -
senvolvimento da personalida-
de dos filhos, que não podem 
prescindir da educação mater-

de alcance, não está isenta de 
escolhos, mormente com a p0'l

sibilidade de redução do ganho. 
Medidas inúmeras têm sido 

tomadas, por meio de ampla 
ligislação social. Sejam exem
plo: a possibilidade de aquisi
ção de casas ou apartamentos, 
dotados de higiene e relativo 
conforto; a luta contra a eleva
ção do níve! de vida, tentando
se, ao menos, remediar-lhe as 
conseqüências, com a institui
ção do salário mínimo, indivi
dual e familiar, e de aumentos 
periódicos, a través de conven
ções coletivas e outros meios; a 
proclamação de normas espe
ciais de proteção ao trabalho 
feminino e à maternidade. 

Ninguém ousará obscurecer 
os reflexos sociais e espirituais 
do trabalho feminino extra-fa
miliar. Estejam a postos os ca
tólicos. Estudem-no, investi
guem-no, com seriedade, espí
rito voltado para o valor pesso
al da mulher e sua missão como 
esposa e mãe, que dela exige as 
virtudes de coração e do espíri
to. O tema está vinculado à 
formação cristã das gerações 
que surgem. 

Em suma, o problema da 
mulher, no mundo modemo, 
colocada entre a família e a 
profissão -complexo e da mai
or ressonância social e espiritu
al exige não só o cuidado, mas 
a atuação dos leigos. Reitero ? 
Urge estudá-lo, investigá-lo, 
com seriedade e senso apostóli
co, trabalhando, antes de tudo, 
para a Santíssima Virgem Ma
ria seja o modelo e o supremo 
exemplo de todas as mulheres . 
Essas, para enfrentar as condi
ções sociais contemporâneas, 
não podem prescindir, desde a 
adolescência, de adequada for
maçãoespiritualehumana. lnú- . 
til qualquer tentativa de solu-1 
ção que se n.w fundamente na 
dignidade -pessoal da mulher, 
na sua condição de esposa e 
mãe; no valor, santificação e 
estabilidade do matrimônio e 

1 
da família, centro ab~nçoado l' 
da formação do ser humano. 

J 1- 1/ ~ 
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-· FORUM MINISTRO GERALDO BEZERRA MENEZES 
Agradecimento do homenagiado 

Na foto: O Ministro Geraldo Bezerra ao aer recebido pelo Plesidente 
elo TRT, Juiz Mello Porto 
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Tendes-me aqui • outros 
diriam - cOmo um favormdo da 
sorte. Com muita convicção e ne
nhum excesso, prefiro dizer-vos: 
aqui me tendes como um favore
cido de Deus. 

Assisto, envaidecido ao pú
blico reconhecimento dos méritos 
doDr. Alédio Vieira Braga, íncli
to vice-presidente do Tribw:ial es
timado ex-aluno da Faculdade de 
Direito, quando já se projetava, 
no meio universitário, e abria a 
inteligência ao Direito do Traba
lho, disciplina que empolgava a 
mocidade de seu tempo, como 
empolp as llOY8S ~. 

Rcjubilo-me como preglo 
dos talentos superiores do ~go 
presidente da Ordem dos Advo
gados deste Estado, Dr. Alberto 
Francisco. Temes, padrào - se a 
palavra prccisaue ll(ljetivada pa
drloaltfssitnodcctipidadceamor 
à coisa-piíblica, a ponto de 
ttansmudar em norma irredutfvd 
de vida a divisa do velho Estado 
do Rio de JaDCiro: Rg;tç r;m ou
hJiqm III'R· 

Aplaudo, ipalmentc, o 
~dolaborprofissi
onaldcdOis i.lustrescausfditos. os 
presidentes da OAB-Niterói, Dr. 
OrquiDésiodcOiivcira c da~ 
ciaçlodos Advogados Trabalhis
tas, Dr.Sérgio V'-ICOIK:Cihos· Dig
nificam, um c outro, sua cadeira 
de advopdo, impoDdo-seao con
ceito dos colegas c da magistratu
ra, comum e especial. 

O nobre presidente do Tri
bunal Regional do Trabalho, Dr. 
José Maria de Mello Porto, ao 
annnci:u-me a hnmemurem nlln 
só, generosamente, deu relevo a 
uma vida dedicada ao Direito e à 
Justiça do Trabalho, na qual in· 
gressei em 1938, aos 23 anos, no 
cargo de Juiz-Presidente da Se
gunda Junta de Condliaçao e Jul
gamento do Rio de Janeiro, entJo 
capital da República, mas, cava
lheirescamente, frisou o fato de 
ser prestada em Niterói, o chio do 
meu nascimento, de minha for
mação educacional da primária à 
superior, e onde constitui familia, 
esteio da sociedade, alicerçada em 
fu.'ldamentos éticos. 

Nasci na Praia do 
Gragoatá, no histórico bairro de 
S. Domingos: 

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

Nesse recanto p,usei in
fância e adolesceência. 

Na capelinha de S. Do
mingos, voltada para 11 águas 
tranqüilas da GuaDabara, recebi o 
Batismo e a Primeira Comunbao 
e senti, com maior inteosidade, o 
afago de meus pais, a revelarem 
aos tUbos, dez ao todo, os cami· 
nhos do Senhor. 

E nós, pOr que nlo? 
Ouvindo o silêncio, o san

to silêncio, de sua oraçlo. 
Em frente a casa onde 

morreu o patriarca José Bonifácio 
de Andrada e Silva, emplumei o 
meu vôo, soletrei o futuro, na 
alegre escolinha do meu bê-a-bé. 

Na rua Passo da Pétria, de 
minha se2UDda residencia. fre. 
qQentei o Grupo Escolar Tomaz 
Gomes. 

Êm 1927, aos 11 anos, 
matriculei-me no GiDMio, ctirigi
dopelo respátáYel educadcr Fran
cilco Bittencourt Silva. Fiado o 
qflinqüenio, ou seja, em 1931, 

Deixei o Ginésio, 
cboraDdo de dor, 
dois IDOI depois, 
~ltei profeaor. 

NoYO regiltro, i.Jpeulas as 
saudades do \'elbo Grupo de R.e
ptas Gragoatá, prateia celebrar 
o primeiro ceatenério, e que leDl· 

pre acolheu, com respeito exem· 
piar, as famfli• elo bairro. Há 
81108, consenti na lembrança, fui 
pla.rdoadocom o titulo de 8)-ande 
benemmto. 

Defendendo-lhe as cores, 
aos doze anos, não maiS, vence
mos uma pro"a inter-clubes, ao 
lado de Luiz Henrique Steele Fi· 
lho, Desembargador, ex-presiden· 
te do tribunal de Justiça. e do Dr. 
Eros Tinoco Marques, ex-Dife
tor-Geraldo Tribunal Superior do 
Trabalho, os três preparados para 
atingir, nlo as núnas ou os es
combros como se diz brincando, 
mas a respeitável casa dos oitenta. 

R.ele\'8i-me se me trans
formo- a expresdo é CÕnhecida
"no Homero de minha ilfada" es· 
portiva. Conquistei mais de tti•ta 
medalhas- wnade ouro, em prova 
de honra· nas competições aquá
ticas, realizadas, deordinário, na 
enseada de Botafogo e na piscina 
doFluminense,doRiodeJaneiro. 
Parl.lcipei de competições univer
sitárias no primeiro ano da Facul
dade, ao lado, entre outros, de 
Inácio, saudoso irmao, Deputado 
Estadual em três legislaturas, de 
Moacyr Braga Land, depois 
Desembargador e presidente do 
Tribunal de Justiça, de Joao e 
Julio Havellange. 

~ 

CordiaUIIIimo colega de 
. turma, JoloHa\oellaqe, plelliden· 
te da FIF A acabou, por adquirir 
estabilidade em C8l'Jieleti\'O e de 
confiança, contrapOIIdo-ee i lei, à 
jurilprudencja e i doatriDa UDi· 
venal. Embaixador dos IMÍCftS 
date Pais, 1em intlplr Cll qua
~ actilw;IMI do Jaamenti 

Na Faculdade, --JIO" 
· bres venos de cunho evocativo. 
Estes, por exemplo: 

Contemplo o trabalho 
sem lei, aem justiça 
que o pobre amargou. 

· Nas cenas amarps, 
bendigo o roteiro 
que Deus me traçou. 

Já nos anos acadêmicos, 
em pesquisas, debates, ou artigos, 
detive-me na problemática aocial 
brasileira. 

Mal egresso da Faculdade, 
intensifiquei tais estudos. 

DivuJguei-osatravésde()()o 
laboraçOes em jornais e revistas 
especializadas. 

Quando de minha nomea
çao, em 1938, a Justiça do Traba· 
lho~ no plano constitucional, esta
va incluída no capitulo da Ordem 
Econômica e Social. Viviamos sob 
a Carta autoritária outorgada em 
1937. A Constituição democráti
ca anterior, de 1934, fixara a 
mesma diretriz, no tocante à sua 
exclusao do Poder Judiciário. 

O "velho individualismo 
formalista", esse o grande obstá
culo que, originariamente, tive
mos de enfrentar, magistrados e 
juristasconsagradosaonovumjus. 

Em 1941, instituidaa1us-



tiça do Trabalho, mediante proje
to elaborado por comissllo sob a 
presidência -melhor, sob as luzes 
do notabillssimo jurista, pensa
dor polltico e sociólogo Oliveira 
Vianna, a quem substitui na cáte
dradaFaculdadedeDireito,autor 
da magistral exposiçlo de moti
vos da proposta legislativa, a ins
tituiçlo deu passo decisivo: 
desburoçratizou-sc ao abolir a 
avocatória das decisacs da Juntas 
pelo Ministro do Trabalho. Cria
ram-se oito Conselhos Regionais, 
ampliou-scacompctênciadocon
selho Nacional, voltado, desde a 
fundaçlo, em 1923, primordial
mente, às questões 
previdenciárias, passando a fun
cionar com uma Câmara de Previ
dência e outra de Justiça do Tra
balho. 

Do Conselho Nacional do 
Trabalho,fuiProcudadorem 1945 
e último presidente em 1946. Ano 
em que acompanhei, atentamente 
e com vivo interesse, os debates da 
A$sembléia Nacional Constituin
te e ofereci modesta contribuição 
ao doutíssimo Senador Atílio 
Vi"'áqua, presidente, na Consti
tuinte do setor do Judiciário. Fora 
meu colega na Procwadoria da 
Justiça do Trabalho. Após a pu
blicação do Pacto Politico de 1946, 
votei -me, sem medir sacrificio, ao 
livro o Direito do Trabalho na 
Constituicão Brasileira. 

À época, dirigia os desti
nos do Pais o honrado Presidente 
Eurico Gaspar Dutra que institu
íra um Governo de coalisão naci
dos. 

Pois bem. Antes da publim 
cação do Estatuto Político, sub
meti à lúcida apreciação do Presi~ 
dente Dutra ~ projeto, por mim 
elaborado, do Decreto-lei na 9. 797, 
que foi apreciado em reunião de 
que participei, para esc.arecer 
possíveis dúvidáS,'em companhia 

do Consultor e Procurador -Geral 
da Rupúblic8, dos Consultores 
Juridicos dos Ministérios da Jus
tiça e do Trabalho, e de douta 
representação de Senado!'es e 
Deputados, que compuseram a 
Assembléia Constituinte. Os par
ticipantes da reunia:o, por voto 
unânime, aprovaram o projeto, 
tal qual. Entenda-se, ipsis verbis, 
ipsis litteris, ipsis virgulis. 

Na Assembléia Constitu· 
inte, e na Ordinária. em que se 
transformou, não houve, · que eu 
saiba, uma só voz, uma que fosse, 
contrária à promulgaç!o do di
ploma. 

Em sua sobetba obra Có
digo de Proceuoilo Tnbalho, o 
Professor e Ministro Mozart 
Victor Ruuomuo, antigo Presi
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho, sublinha, textualmen
te, "a transformaçlo substancial 
da Justiça do Trabalho, que se 
opera através do Decreto-Lei 
9. 797". E proclama, sem vacila
ções: "asigniticaçlobistórica" do 
diploma, "a sua senstvel anteci
paçlo ao texto bésico, criando, no 
regime anterior a setembro de 

· 1946, a magistratura do Traba· 
lho". 

Non est hic /ocus, diga-se: 
nlo é o lugar, para o exame con
cent,rado da Justiça do Trabalho 
na ordem constitucional, llllálise 
a que procedi na conferência pro
nunciada em Brasllia, no Tribu· 
nal Superior do Trabalho, ao fixar 
o tema, inclusive sob a Carta 

Nesta foto - vemos o homenageado 
Dr. Geraldo Bezerra e outro colabo
rador de Unidade Dr. Reginaldo de 
Barros Neto, ambos amigos na fé 
Cristã. 

~ 

Magna Vigente. Nem se justifica 
ti'ansforme em cátedra universi
tária esta tribuna, de que me sirvo 
para expresar o reconhecimento 
às homenagens e manifestações 
de que sou alvo. 

Sem embargo, peço v~nia 
para realçar que, desde a primeira 
hora de atuaç!o nesta justiça, ao 
empossar-me, fiz profissão de fé 
no nascente Judiciário Trabalhis
ta. O seu futuro reclamava de 
todos nós compreensAo plena das 

exigências eprincfpios fundamen· 
tais qt~ o informam. Compreen
sao qlie é a mesma do ilustrado 
Juiz José Maria de Mello Porto, 
digno presidente do Tribunal Re
gional do Trabalho. Homem de 

, visao objetiva, tem lutado por 
it)formatizar os serviços dos ór
gãos desta Regiao. Aparelhou-os 
em termos modernos, parao exer
cido das atividades judicante$, 
tud9 a traduzir luta pertinaz por 
ama justiça eficiente e rápida. 

Não lhe nego os ineus 
. eucômios, porque sempre me bati 
por lidima coru:epçao da Justiça 
do Trabalho. Simples, equivale a 
dizer, desvinculada de 
fomialismos e filigranas, e que a 
descaracterizam. Eficientes e rá· 
pida. Ouvi a liçlo irresistivel de 
Ruy Batbosa, na clássica~ 
aos Moços: "Justiça atrasada nao 
~justiça, ·sen!o injustiça qualifi
cada e ma.nifema". A sentença do 
patrono dos advogados brasilei
ros ajusta-se, com maior rigor, à 
Justiça do Trabalho, tendo em 
conta as questões de subsistência, 
de todo inadiáveis, que lhe sao 
...Wmetidas. Justiça de espírito 
conciliatório em permanente bus
ca da paz social. Nem é tudo. 
Justiçaabrangentee democtática. 
Para comprová-lo, bastaria desta
car o objetivo das leis trabalhistas, 
presçrito em nossos últimos códi· 
gos básicos: a valorizaçao do tra
balho humano, sem o 
aniquilamento da li\'l'e iniciativa. 

Senhoraie senliores: Meio 
século conmitui tempo suficiente 
para um juizo de valor histórico. 
Nãotrepidoemfonnulá-lo. O êxito 
da Justiça do Trabalho, integrada 
ao Poder Judiciário, assegurou ao 
Pais um clima de ordem, de paz, 
de liberdade. sem precedente nos 
ànais da civilização ocidental. 

Por tudo, gratfssimo. Do 
fundo d'alma, ainda uma vez, e~
traio a retlexao consoladora: .sou 
um favorecido de Deus! 

C":reraldo Bezerra de Menezd 
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A CONGREGAÇÃO MARIANA 
DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO E 
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Fundada em 7 de abril de 
1872, sob a. direção ' do Pe. 
Vicente Concumelli, Reitor do 
Colégio São Luís, de ltu, sendo 
seu primeiro presidente o aluno 
Rafael Correia da Silva, mais 
tarde lente da F acuidade de 
Direito de São Paulo. 

A imagem de N. Sra. do 
Bom Conselho, num quadro em 
tela, foi trazida para o Brasil 
em 1785 pelo Pe. José de Cam
pos Lara, da Companhia de 
Jesus. Era venerada na Capela 
do Colégio S. Luís, em I tu, e 
agora em São Paulo, para Ol)de 
foi remetida com a transferên
cia do estabelecimento. 

Não é a condição de con
gregado e antigo presidente da 
Federação das Congregações 
Marianas que m~ induz a dar 
relevo ao sodalicio dos colegi
ais ituanos, mas sua influência 
decisiva na formação espiritual 
c moral daquclcs.adolcsccntes. 
Sirva o exemplo. o. admirável 

. c:xmuplo, para OI ÍJOSSOS dias, 
ein que ta1 formaçio wi sendo 
postergada. Poobam a mio na 
consciência os responsáveis 
pelo futuro das gerações brasi
leiras. Não se destrói, impune-

. mente, o fervor juvenil. 
Consinta o leitor num 

parêntese. A guisa de pretenso 
ecumenismo, claramente 
redutivo da autencidade da Fé 
católica, - que tristeza! - há os 
que ousam arrancar dos nossos 
altares a imagem santa da Vir
gem Imaculada, Mãe de Deus, 
Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, 
Rairiha dos Apóstolos, Espelho 
da Justiça, por sinal, títulos aos 
quais o Concilio Vaticano li 
emprestou o maior relevo. Por 
outro lado, há, nas fileiras cató
licas, credite posteri! - os que 

Geraldo Bezerra de Menezes 

rejeitam, a seu gosto, dogmas 
marianos ou verdades de F é . 
sobre Nossa Senhora. E vamos 
pagando por essas atitudes im
pensadas, de catolicismo de 
meia tigela. As conseqüências 
ai estão. Multiplicam-seos obs
táçulos ao labor apostólico de 
salvação das almas, de salva
guarda e estabilidade da famí
lia. E o povo, humilde, esse que 
sempre contou com a proteção 
da Mãe Santíssima, é induzido, 
fortemente induzido, por for
ças estranhas, a desprezá-la. E 
assim vamos desbrasileirando 
o Brasil. 

Retomo ao tema central 
do artigo, sublinhando que José 

- Geraldo Bezerra de Menezes, 
meu saudoso pai, madrugou no 
amor à Imaculada. Pertenceu à 
Congregação de Nossa Senho
ra do Bom Conselho, quando 
frequentou o Colégio São Luiz, 
de ltu. Em seus registros, 
relembra os compambeiros, as
simdirigaltesda~: 
Diretor, desde 1877, o Pe. Rei
tor José Maria Mantem; Pre
feito - Pe. José Scbweodt; Se- · 

· cretário · - José Manuel de 
Madureira, que se tomaria sa
cerdote jesuíta c filósofo; Lei
tor - Cândido Mendes de 
Almeida, que lograria projeção 
na vida naeional. 

Em 9 de novembro de 
1934, desenganado pelos médi
cos, escreve carta dramática ao 
Pe. José Maria Bonani, S.J., 
seu mestre em Itu, "amicíssimo 
na vida e na morte", referta de 
belíssimos apelos e recorda
ções. Ressalta, orgulhosamen
te, que dois de seus filhos, Inácio 
e Geraldo, "acadêmicos de Di
reito, são também congregados 
marianos" . 

~ - li~ 
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FORUM TRABALHISTA 
MINISTRO GERALDO BEZE-RRA 

DE MENEZES 

O Presidente do Tri
bunal Regional do Estado do 
Rio de Janeiro, o eminente 
Juiz José Maria de Mello 
Porto, acaba de comunicar 
ao Ministro Geraldo Bezer
ra a· escolha de seu nome 
para o Forum Trabalhista, 
que será inaugurado no pró
ximo dia 22 de Julho em 
Niterói, na Avenida Amaral 
Peixoto, prédio que abrigará 
todos as Juntas de Concilia-

. ção e Julgamento de Niterói. 
Sua Excelência vem de 

divulgar os termos do oficio 
dirigido ao homenageado, 
nestes termos: 

"Senhor Ministro 

A Presidência deste 
Tribunal Regional, cuja ju
risdição abrange todo o Es
tado do Rio de Janeiro, com 
o apoio e o incentivo dos 
jurisdicionados, que não lhe 
têm regateado aplausos, vem 
se empenhando, na medida 
do possível, em dotar os seus 
órgãos, de primeira e segun
da instâncias, de adequadas 

pela Constituição de 1946, 
cujos trabalhos acompanhou 
de perto, na ·qualidade de 
Presidente do antigo Conse.. 
lho Nacional do Trabalho, 
desincumbindo-se de honro
sa missão recebida do então 
Presidente da República, 
General Eurico Gaspar 
Dutra. 

Simultaneamente , 
Vossa Excelência já elabora
va o projeto do Decreto Lei 

proficuo trabalho de organi
zação e instalação da Supre
ma Corte Trabalhista e dos 
Tribunais Regionais, como o 
deste Tribunal Regional da 
Primeira Região, a que tenho 
a honra d~ presidir, e que 
contou, no seu ato inaugu
ral, com a presença e as pala
vras de saudação de Vossa 
'Excelência, segundo regis
tram os seus anais. 

n°. 9.797, de 9 de setembro Portantoserelevantes 
de 1946, ·que, extinguindo os serviços prestados à Justiça 
antigos Conselhos Nacional do Trabalho no Brasil; é que 
e Regional do Trabalho, criou esta Presidência deliberou 
o Tribunal Superior e os dar o nome de Vossa Exce
Regionais, instituindo a Ma- lência à nova sede da Justiça 
gistratura do Trabalho, com do Trabalho de Niterói, a ser 
ingresso, por concurso, na inaugurada no dia 22 de ju
primeira instância, e acesso lho próximo, às 17:30 horas, 
aos Tribunais Regionais, por a qual se denominará "Forum 
antigüidade e merecimento. Ministro Geraldo Bezerra de 

Como primeiro Presi- Menezes", e ainda pela feliz 
dente do Tribunal Superior coincidência de ser aquela 
do Trabalho, inicialmente cidade o seu berço natal, onde 
nomeado e depois eleito e realizou a sua formação 
reeleito pela vontade unâni- humanística, exerceu os ma
me de seus confrades, Vossa gistérios secundários e supe
Excelência teve oportunida- . rior e constituiu sua numero
a e de desenvolver árduo e - sa e digna família. 

e modernas instalações, 
informatizando-lhes os ser
realizar uma prestação 
jurisdicional rápida e eficaz. ' 

Vossa Excelência, Se
nhor J\1inistro, foi um bri
lhante, operoso e probo ser
vidor de-primeira hora desta 
Ji:istiça, que tanto lhe deve. 

De~de os tempos de 
Juiz Presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento do 
Rio de Janeiro, em I 938, e 
cujas funções continuou a 
exercer em 1941, ao insti
tuir-se a Justiça do Trabalho, 
nelas permanecendo até o 
ano de 194 5, numa experiên
cia jurisdicional pioneira vi
vida ao lado de ilustres e 
dignos companheiros. 

Por essa época, deu 
também Vossa'. Excelência 
notável contribüt~o pessoal 
para o reconhecimento da 
Justiça do Trabalho como 
órgão do }loder Judiciário 

Jf:;_ l li-
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Geraldo Bezerra de Menezes ANEDOTÁRIO DE CARLOS DE LAET 

Will Durant, no prefácio de sua principe da prosa nacional Diz Laet que era costu- Quando de sua visita ao metendo as fussas na gamela, 
entrou na roubalheira e safada
mente avacalhou-se como to
dos os outros. 

História da Filosofia, sustenta CitaSylvioRomero,crí-
que a reputação-de humorista é tico muito notável e competen
desastrosa·para estadistaS' e fi- te, que, em 1880, afirmava, 
Iósofos. Se-Io-á, em realidade, pondo-oemboacompanhia,que 
para filósofos e estadistas por- na roda literária fluminense 
que estes precisam, mais que havia três rematados idiotas: 

"U outros, compenetrados da rele- . m era o sr. Machado de As-
vância de sua missão. Para eles sis; o outro era o. finado viscon
é sempre dificil, senão perigo- de de Taunay; o terceiro escu
so, o uso da ironia. A despeito sado é dizer-vos que era eu". 
disto, multiplica-se exemplos No livro publicado para· 
dos que, nestes setores da ativi- celebrar o quarto centenário da 
dade intelectual, jamais aban- descoberta do Brasil, o 
donaram a terrível arma, como mesmíssimo crítico resolveu 
Demócrito, o rei do riso, e conferir-lhe posto de honra en
Diógenes, o filósofo cínico, para tre os dezeseis príncipes da pro
os quais a vida teria sido um sa nacional. "São dezesseis os 
"coliseu de gargalhadas". E príncipes- frisa o conferencista 
Voltaire, cuja divisa, durante -nem mais nem menos e eu sou 
algum tempo fora: Rire et faire um deles ... " 

mede Valentim Magalhães alu- Rio, Enrico Ferri pronunciou, 
dir, quando atacado, à tristeza entreoutras,conferênciaemque 
dos seus, vendo o alvo de ad- se fixou na mulher, adiantando 
versas flechadas. "E fJii então · que, posto reconhecesse o visi
eu e, com malícía qu'e já não tante, muitas de talento, não 
tenho, comparei tal processo ao achara, em suas Iocubrações 
das macacas, que, alvejadas históricas, uma só mulher de 
pelo caçador, lhe mostram a gênio. 

Coisas do Carnaval 

No artigo "O Carnaval", 
fala-nos da infelicidade de "um 
zabumba de um Zé Pereira"que 
viera, a pé, do Engenho Novo à 
Cidade Nova, e fora, pelo es
forço titânico que tinha posto 
na percussão do instrumento 
durante a longa caminhada, vi-

prole". Se para o gênio, acentua 
Resultado: Valentim Laet, exige o Ferri que ele seja 

Magalhães desafiou-lhe para creador e inovador, forçosa
um duelo. mente terá de admitir a existên-

rire. Carlos de Laet e 
Mas, deixemo-los para José do Patrocínio 

lembrar Carl~s Laet, brasileiro Vale a pena reproduzir, 
ilustre que, se não foi filósofo, talqual,deliciosotrechodacon
consagrou-se beletrista exímio ferência sobre A Imprensa. 
e jornalista insigne, pensador "Com o sr. José do Pa
de escol e finíssimo humorista. trocínio dá-se a mesma coisa. 

Gilberto Amado pran- Ora para este publicista eu sou 
teou-lhe a morte, proclamando o varão impertérritQ que, tudo 
perder o Brasil "um grande sa- sacrificando à defesa de uma 
tírico". Agripino Grieco, o te- idéia, permaneço de pé sobre os 
rnível Agripino das Carcassas escombros da!flonarquia; ora o 
Gloriosas no livro Gente Nova lacaio do Ouro Preto a fingir 
do Brasil, refere-se ao que propugno a religião para 
"ferocíssuno Carlos de Laet", fazer uma arma política. paci
apontando-o como grande ente eu tolero a afronta, satis
panfletário. feito agradeço o cortejo; e quan-

0 inolvidável polemista do me encontro com esse cava
católico tinha coisas incríveis. lheiro, a minha pnmeira per
Comojudioucomomestre João gunta é esta: - José, em que 
Ribeiro, cujo Fabordão trans- ponto nos achamos? teu último 
formou em Forrobodó. artigo foi de elogio ou descoro-

Com José Veríssimo 
Em 1895, publicara o 

inolvidável lidador católico o 
livro Em Minas. José Verissimo, 
que fora seu discípulo, tomou 
da obra, resolvendo "estabele
cer paralelo entre o meu estilo, 
diz Laete, e o de dois magnatas, 
o sr. Machado de Assis e o sr. 
Ruy Barbosa". O crítico, entre 
outras falhas, descobriu que o 
índice saíra errado ... Na impla
cável judicatura, observa, ha
via frases como esta: -de quem 
se os não possa notar. 

Consequência: Carlos de 
Laet dirigiu -se ao ex -discípulo, 
fazendo-lhe sentir que ele es
quecera a sintaxe dos prono-
mes. 

O conferencista e a chuva 
Finalizando a notavel 

conferência O Frade Estrangei
ro, declara: "Basta. senhores, e 
já me pesa ter, por tanto tempo, 
abusado de vossa atenção". 
Seguem-se os "não apoiado", 
"continue" ... O conferencista, 
provocando hilaridade, ponde
ra: "Compreendo a vossa bon
dade; está chovendo muito lá 
fora ... " 

Fez tantas, que até o ape- postura? Ele, com todo o seu 
lidaram de "cascavel de páteo bom coração, afiança que me 
de igreja". quer muito ... Somos excelentes Um santo brasileiro 

Registremos passagens, amigos" . Lamentou, de uma feita, 
e há milhares, da obra do con- Temores de um artista emérito não haver no calendário um 
sumado estilista, dignas de fi- Laet foi assistir a um santo brasileiro! Reconhecia, 
gurarnumAnedotáriode Carlos concerto e lá encontrou um vi- entretanto, os louváveis esfor-
de Laet. olinista, seu amigo, primoroso ços de certo confrade no jorna-

Coroas e descomposturas artista, todo inquieto e receioso. lismo para c~o~ um presi-

Na conferência sobre A Apertou-lhe a mão: estava ge- dente da republica. 
Imprensa, pronunciada no Cír- l~! Atri~uiu ~ ~úblico o re- Laet critico. de arte. 
culo Católico -em 8 de maio d ce1o. Não e o pubhco, disse-lhe Em folhebm em JOrnal 
1902, ass~ou, que nos vin~ o viol~sta, quem me mete carioca aos 22 de o~~bro de 
seis anos de jornalismo (conta- ~;e aquele repórter que ali 1895, sob o pseudomi?o de 
dos até a época) ela lhe nf1 · está, e que, serxio meu desafeto, Cosme de Moraes, exammou o 
todos os elogios e ~enu vai amanhã forçosamente me- "Salão de 1895". Sua,estaob-

contumélias. "Claro está _ 0~ ter-me as botas. O~em~ :Wç__ão: "Valle~ S~ Pio
serva - que nem despenduro as . e ~o, conc1w o escntor, expos o estudo ~eru, n 177, 
coroas que me oferecem, trenua -do rapazelho quase e outra tela Salverro em cons-

nem . berbe . ttu,...~~ .... Com "P " . 
percooapetitecinnasdes _ un e que não sabm uma ~· . Q eru embUTa-
, . - . com nota ..t.. • . I rant .. l ........ 11 "da póS&ifàS't&nt'que'tfté'~c<>v.âxil.u Uli1.Il1l1Slca. . . . . • ·~~- ·,J}W;I;~ . es~ .. 
' - ; . ·. ' ,. ~ ~·~ ~ . . la· questões de --.1~ .. ~~11 
··-- - . • . - - • . :, , _ - - li e . - ~uv . 
. "' 1WftillaWilfrctrótiaa ·~ .. ·~C:::41)::c:·5l~, ··z:_·_ ·::~:. ~- gWOs .... 

cia de mulheres geniais. E traz tima de dupla hérnia inguinal. 
os exemplos de Maria Teresa Na quarta-feira de cin
d'Austria, na política; da Sra. zas, submetera-se o desgraça
de Stael, fundadora do roman- - do à intervenção cirúrgica, 
tismo em França e adversária mostrando-se grandemente re
que se mediu com o primeiro signado: 
Napoleão, nas letras; de Rosa "- Não importa, dizia ... 

-deBonheur,nasartes;eatéode Estou talvez inutilizado para 
Débora, na guerra. Eu não sei, sempre: mas cumpri o meu de
prossegue, o que o conferencis- ver"! 
ta entende por gênio. E conclui: O Carnaval, arremata o 
Entre nós, abusa-se do termo. escritor, como todas as asnei
Quase todos os que dão empre- ras populares, tem sinceridades · 
gos são gênios. heróicas. 

Empenho O fabrico da família 

Em aplaudido "Micros- Em sua conferência bis-
cosmo" narra a história da vi- tórica sobre Indiferentismo Re
úva, se:mora de grande proje- ligioso, faz esta observação ra
ção social, que resolve contrair dica!: 
novas núpcias com um modes- "Com que direito os po
to guarda-civil. Casada, não se deres públicos vedam a poliga
conforma ' com a posição do mia simultánea. ou mesmo a 
marido. Forçosasetomavauma poliandria, se para o Estado 
medida para fazê-lo subir. Ela, matrimônio. destituído do seu 
fehzmente, conhecia muito a caráter sacramental. não passa 
prima da tia da sogra de um de um contrato meramente ci 
figurão. Atacou-o pela afinida- vil? Se assim é, quem pode' im
de e colateralmente. O marido pedir que com diversas mulhe
foi nome'ido.diretor de secção rescontratt: umhomemofabri-
da secretaria das colônias. co da farníl a''" 
Fazendo ~scândalo A questão do milho 

Es1;reveu certa vez que, Esse é título do artigo 
infelizmente, os jornais mais através do q 1al examinou os 
procurados e lidos eram os que projetos em discussão na Câ
viviam do escândalo: Não os maradosDeputados,em 1914 
que cultivavam com certa ceri- relativos ao subsídio do Presi.~ 
mônia. A seu juizo, o escânda- dente e Vice-Presidente da R• ,
lo, para ser bem moderno e pública para o quadriênio se· 
picante, necessita de léxico e guinte, e o dos Representantes 
sintaxe especiais. Não é ames- da Nação para a nova 
ma coisa, por exemplo, dizer- legislatura. Em meio ao traba
se: -"O sr. Ministro F., pagan- lho, camo para justi-5car-lhe a 
do tal indenizaçào, esqueceu o epígrafe, lembra a frase de Pa
que devia à inteireza do seu trocínio: "onde um dia estive
caráter e às altas conveniências ramas águias monárquicas, só 
do Tesouro" ... -ou, em dialeto: vejo uns galináceoscacarejantes 
- "o ministrinho das dúzias, e esgaravatadores ... " 
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Sentimento Religioso . · 

de Afonso Arinos de Melo Franeo 

Indagado por Homero 
Sena a r espei to de 
sua fé , Afondo Ar~ 
nos incluiu-se entre 
os católicos não pr~ 
ticantes, com . o es 
clarecimento: "nãÕ 
sem perceber a contra 
dição que a fÓrmulã 
encerra. Mas, como 
mantenho· viva a fé, 
não vejo falsidade 
nem embuste em decla 
rar-me católico". E 
desabafou: "Nos ins 
tantes de dúvida, de 
tristeza, é que a fé 
religiosa se acentua 
em mim, pois só ela 
me dá a certeza de 
que há outras coisas 
mais altas do que as 
misérias que nos cer 
cam e nos esmagam" 
(Homero Senna, Repú
blica das Letras 
Gráfica OlÍmpia Ed~ 
tora Ltda., Rio de 
Janeiro, 1968). 

Na dissertação so 
bre direitos indivL= 
duais, em aula magna, 
de março de 1976, 
proferida na Univer 
sidade Católica de 
Minas Gerais, procla 
ma-se "cristão e de 
mocrata". Segue-se 
o adendo esclarece
dor: "Como dizemos 
nós os católicos, o 
indivíduo é diferen 

~·~-. ~.-;·" 
€onvincente Ja pre~ 
cupação, nas falas e 
nos escritos, de pre 
servar nossa "heran 
ç~ cultural cristã••: 

Veja-se a prova, y 

eloqUentíssima por 
sina~e seu testem~ 
nho e desassombro no 
registro de Josué 
Montello relativo à 
presença de Arinos na 
Assembléia Legislati 
va do Maranhão, após 
ter falado aos moços 
na Universidade. 

O octogenário ret~ 
mava a tribuna, em 
seguida a rigoroso 
tratamento. Não obs 
tante os cuidados ini 
ciais com que se apre 
sentou, deu vigor a 
eloqUência e deixou 
a tribuna, sob pal 
ma~. ~ _-·~~~-~~-~~'·. d~.~r~ 

Geraldo Bezerra de Menezes 

das, efusivas". 
O autor do Diário 

do Entardecer (1991 ), 
aduz, sem interro~ 

per a narrativa: 
"- Por que aque

la mão no bolso do 
paletó quando você 
foi para a tribuna? 

E ele, com ar fe 
liz: 

- Eu segurava es
te crucifixo". ("O 
companheiro exemplar" 
- "Jornal do Brasil", 
Rio de Janeiro, 4-9-
1990). 

Lembrei-me - con 
clui Montello - de 
Joaquim Nabuco, nas 
Pensées detachées, a 
propósito da seguran 
ça nova com que Afon 
so regressara da tri 
buna: "A cruz pode 
ser pesada para car 
regar, mas -- só eiã 
equilibra o nosso an 
dar". 

Releve-me o leitor 
mencione a passagem 
em que fui envolvido 
pelo famoso memori~ 

lista e cientista po 
lítico no generoso Cõ 
mentário à quarta edi 
ção de Homens e 
Idéias à Luz da Fé , 
publicado na Revista 
do Conselho Federal 
de Cultura e em "Le 
tras Fluminenses••: 
Niterói, RJ, março
julho de 1987. Não 
me envolveu, apenas. 
Distinguiu-me. Se~ 

sibilizou-me. Ouso 
reproduzir-lhe . o tex 
to: "Eu tinha por G! 
raldo Bezerra de Me 
nezes apreço como j~ 
rista e respeito c~ 

mo magistrado. No 
Conselho Federal de 
Cultura, passei a 
ter afeição como ami 
go". 

Pois bem. Na apre 
ciação, o consagradÕ 
polÍtico . e histeria 
dor - é o que impor 
ta e a tudo sobrele 
ve - não só confes 
sa, mas justifica, ~ 
paixonadamente, sua 
convicção cristã e 
católica. 
. _D~~~ _ .'? . -~1.:1~-r~e. !_ .. _____ _ 
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Preito a outros lentes da Faculdade. 
Palavra sumária aos acadêmicos 

A esta altura, co~ 
senti em comovido prei 
to a outros conspí : 
cuos lentes da Facul 
dade. Sem esgotar o 
elenco: Galdino Si
queira, Álvaro Ber
ford, Afonso Cláudio, 
Alfredo de Oliveira 
Lima, Adelmar Tava
res, Ramon Alonso, H~ 
mero Pinho, Paulino 
Neto~ Ribas Carneiro, 
Antenor Costa, Oscar 
Przewdowski, Benja
min de Oliveira e Te 
les Barbosa. Envol
vo-os no tributo es
pecial a dois nomes 
que eles próprios r~ 
verenciavam: Abel Ma 
galhães e Oliveira 
Vianna. 

O primeiro, Abel 
Magalhães, por mais de 
trinta anos, incluí
dos os de minha vida 
universitária, diri
giu os destinos da F~ 
culdade. Meu profes 
sor no primeiro e úi 
timo ano, respectiv~ 
mente, de Economia 
Política e Direito 
Administrativo. GlÓ 
ria da classe dos Ad 
vogados e seu conspi 
cuo representante, 
foi guindado ao cole~ 
do Tribunal de Justi 
ça, atingindo-lhe a 
presidência e, a s~ 
guir, o Governo do Es 
tado do Rio de Janei 
ro. 

Em todos os pos
tos, - justum ac t~ 
macem proposit virum,. 
diria Cícero, patr~ 
no universal dos ·ad
vogados. Seu exemplo 
edificou geraçÕes. 

De suas mãos, ele i 
to pela Congregação: 
mal admitido na cáte 
dra, recebi o bastão 
de Di r e to r, com o fim 

-precípuo de preparar, 
como preparei, todo 
o pro·cesso de federa 
lização da Faculdade. 

O outro mestre e 
Oliveira Viana,a quem 
tive a for~una de s~ 1 
ceder na catedra de 
Direito · do Trabalho. 
Notável sociólogo e 
publicistà, que nos 
deu PopulaçÕes Meri 

( l1) Geraldo Bezerra de Menezes 

dionais do Brasil,. 
Evoluçã2 ~do Povo ~r~ 
sileir~nstituiçoes 
Pollticas. Nele, t~ 
do era dele: os méto 
dos de investigação 
sociológica, as 
idéias, o estilo. Que 
humildade! E que ve~ 
ticalidade! Como es 
te pensador vigoroso 
sabia compreender os 
jovens que alimenta 
vam ilusÕes , cultu
rais. 

Fez juz ao galar 
dão que a acreditada 
e benemérita Associa 
ção dos Magistrados 
do Trabalho de São 
Paulo conferiu a dez 
juristas especializ~ 
dos do Brasil, ou se 
ja, ao título de con~ 
trutor do Direito do 
Trabalho. Além de 
Oliveira Viana, Ceza 
rino JÚnior, Evaris= 
to de Moraes Filho, 
Orlando Gomes, Mo
zart Victor Russoma
no e, entre outros, 
- há equívocos por 
toda parte - o po
bre professor que vos 
fala. 

Para concluir,não 
fossem os Últimos os 
primeiros, a palavra 
sumária aos Acadêmi
cos. 

Compreendê-los -
deixai passar o truís 
mo - é o primeiro d~ 
ver do professor. 

Entre os ouvintes, 
há filhos meus, que 
sao moços e estudao 
tes. Razões fortís 
simas levam-me l con 
vicção de que não se 
desfigura, impuname~ 
te, a imagem do j~ 

vem. Descaracteri
zá-lo, é incidir em 
gravíssimo erro. Não 
se lhe . pod~ exigir ex 
cessas de ponderaçãÕ 
e equilíbrio, cortan 
do-lhes os sonhos ou 
antecipando-lhes a 

velhice. 
Duas as mensagens 

que vos transmito,s~ 
nhores . acadêm~cos. 
Transmito-as com o 
amor do mestre e .o 
amor do pai. A pr! 
meira, é que tendes 
senso, vida afora, p~ 
ra sacudir de vós a 
poeira da inveja. Na 
da de al~tia pelas 
vitórias alheias. O 
egoísmo - ouv!:::~~ 
dia, de velho~..,.,..._ ... .. 
~r -- o egoísmo _e 
um para-raio que nao 

uém. 1!: 
•4Pitvà propri* 
das consciências co~ 
taminadas; se quise! 
des, dos espíritos 
que desmoronam. A 
inveja constitui ati 
tude indigna da con
vivência humana. 

Demais, a socieda 
de não pode transmu= 
dar-se no abrigo do 
inconformismo e do 
Ódio. Há de manter
se sob o império da 
sensatez, da solida
riedade, do amor, da 
paz e da justiça. 

Outra mensagem 
caríssimos acadêmi -
cos, é a da esperan
ça, que eu traduzi -
ria, maxime paravas, 
na continuidade da lu 
ta. Falhas na vida 
profissional,na ad
vocacia, na magistra 
tura, no ministério 
pÚblico, na cátedra, 
na atuação política, 
nas letras, falhas 

perguntai aos 
maiores triunfado
res -- todos expexi
mentam. Devemos cor 
rigi-las, resistin-
do às decepçÕ·es tran 
sitórias. o que cum 
pre, e o que vale, ho. 
je e sempre, é con= 
servar a chama inte
rior. ~ olhar para 
frente e olhar para 
Deus. 

~3- 1/.\-
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(1:) · 
GERALDO BEZERRA DE 

MENEZES 

. Enquanto vos pre~ nha", nem me proponho Ap 1 auso~ ch~guem do, 07m@ ~i screpante~ 
ra1s, senhores acade- a "d~as palavras~ por ao respeitavel nucleo ao ed1f1c1o anexo a 
micos, para o encon -
tro com o futuro, ai 
de mim, éu me reencon 
tro com o passado . VT 
vo, haveis de compre-=
ender, ~ora de emoti
vidade, de toque inte 

incrivel, paradoxal diretor desta Casa, Faculdade, o nome de 
recur~o de oradores pela iniciativa da ho seu ex-aluno, profes
prolixos. menagem, ontem tribu-=- sor e ex-giretor .. em 

Carlyle, I histori tada a acreditados duas gestoes admlnls
ador famoso, J mestre prof~ssores,~que dei- ~_ratiyas, com a inau
das biografias tipo xaram o convivia uni- guraçao da placa res
sua vida e s~u tempo, versitário: . · Alvaro pectiva. A proposta , 
~>_<jgi,a do critico o Sardinha, Sampai.og- extremamente genero -
estado de simpatia p~ ~. e.alllo ~ .J1a. sa, sugeriu- a . o Di r! 
~a bem julgar. E pou- Sil~, RQmey Rodri tor da Faculdade, Pr~ 
co, ouso dize-lo.Mais ~ §i1Y2, afltÔoi~ fessor e Desembarga -

rior. 
Quantas vezes pre

cisamos sorrir 1 para 
disfarçar emoçoes. Ob 
jetivando encobri-las -; 
relembro episÓdio pi
toresco dos tempos de 
estudante nesta Facul 
dade de Direito. -

José Lyrio Norival 
da Rocha, excelente 
colega, alto, de fisi 
c2 avantajado, que 

q~e o estAdo de simp~ ~ ~ ~ E.ioJ:u:> 
t 1a, sempre reclamei e Epaminondas Pontes. 
a capacidade de amar., Bernard Shaw, ateu 
para qualquer julga - confesso, referiu-se, 
menta. Qs que trazem expressamente, - es
o coraçao forrado de tarrecei, ouvintes ~ 
inveja, de mágoas,.. de a dois "dons divinos~ 
ressentimentos, de ó- que não podem ser li

nao era nenhuma flor dios, esses perdem o 
pelo tamanho, tinha o senso de medida, o es 
hábito de pedir ~ pa- pirita de justiça. -
lavra em todas as ses Uma ~oisa e o esta 
sões ou solenidades -:- do de simpatia; ou-=
sob a promessa engano tra, e muito mais, a 
sa de uma "palavri-=- capacidade de amar e 
nha". ~ompreender. / 
N Na p~imei r a reuni- 1 ~ tt 1 
ao ple~ar i a de minha ~~ ad do~ Gui
pres jdenc i a no Centro ~açaãs lje~mEr-rcta 
Academico Ev aristo darl n ou~os , em sua ma 
Vei ga , mal assoma a ni festaçao, com a poe 
tr i buna , insiste na si a da sensibi l idade 
sumária promessa. Sur humana, marcando a 
preendi -o, em tom cor presença"" do vate CO.!!_ 
dial: - sumado , que nele se 
Não. P.rometa "palavrj.., assoc i a ao p~o~ador , 

D.ht:~ . :o me~tr= ~":'en~o ~ 
'çyidado, toda aten,J.ao! 0 ., JulZ JUS~lça ~..!_ 
,Não ,§.Aia .. fÕra ... .d,a . li- va ~d? conc~pçao ar1~ 

---- ]lii, tote!1ca. Na2 falta -
~a turma diz "nala ram a saudaçao, a te.!:_ 

..-- - vr"W nura e o 1

enca~to da 
N • palavra. Gratissimo , 

Neste, instante,nao ,._ ao colega e· ami 
recorro a "pal avr..:!_ go. 

mitados - diz ele -pe 
las convicções pesso-=
ais";. a lucidez e a! 
loqUencia. E indicava 
~ primeiro como o dom 
do professor, o dom 
de explicar. Pois ben. 
Deus galardoou, aque-
les esclarecidos cole 
ga~ -
de magistério, com es 
t es dons: a clareza 
das i dé ias e o poder 
de transmi t i-l as . E as 
si m mant i veram o rena 
me da Facu l dade de DT 
r eito da Universidade 1 

Federal Fl uminense.In 
t egraram a categoriã 
dos lentes que comen-
tam, que interpretam, 
que inovam, que cri -
am. E sabem transmi -
ti r . 

Envolveu-me o res- 1 
peitável Conselho em 
outra homenagem, dan-

~ 

dor Enea~ ~rzano,bem 
o sabeis,aureolado na 
magistratura e no ma
gistério superior,tan 
to que, pelo voto unâ 

nime de seus pares~dT 
rige esta Casa de en-=
sino e presidiu aos e 
grégios Tribunal de 
Justiça e Eleitoral 
do Estado do Rio de 

Janeiro. Reitero o re 
conhecimento aos douJ 
tissimos conselhei~ 
ros, alguns ex-cole -

gas de bancos académi 
cos, ex-alunos ou 
tros,Nque contaram,na 
decisao do Colegiado J 
com a pronta e consa
gradora anuência dos 
representantes do cor 
po discente, a quem 
faço chegar minha gra 
tidão. -

Enquadrada no con
ceito rigido de Justi 
ça, a desmedida home-=
nagem não teria senti 
do. · Mas, "a vid~trans 
borda dos conceitos"-:
na lição de Santo To
más de Aquino ,o mais 
realista dos santos e 
o mais santo dos sábi 
os. 
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Pàl~:r:~o?:tem !'GUSTAVO CQRÇÃQ 
- Depoimento pessoal no pro
nunciamento coletivo do Conse
lho Federal de Cultura 

Sr. Presidente: · 
Aoempossar-me, V.Exa. for

mulou votos para que eu honras
se, nesta Casa, a ausência de 
Gustavo Corção. Tal, em seu 
entendimento, o meu. dever de 
sucessor. Nestes onze meS<:s, sem 
embargo de possíyeis decepções, 
luto, modestamente, por não des
merecer a figura do inolvidável 
polígrafo. 

Ainda hoje, reli o abalisado 
pronunciamento dos colegas na 
sessão de saudade, a primeira do 
Conselho realizada após a morte 
do notável pensador e ficcionista. 

Na ordem das manifestações, 
a palavra inicial, lembro-me bem, 
coubeaJosuéMontello. Extendeu
se, ex cátedra, sobre o escritor, 
uma "aparição da maturidade" . 

Seguiu-se Dom Marcos Bar
bosa, o apóstolo que ensinara ao 
prosador de A Descoberta do 
Outro, o caminho da ressurrei
ção. Não nos ofereceu uma pági
na evocativa, apenas. Deu-nos a 
fotografia de uma alma. Corção, 
dissera o exímio tradutor do Pe
queooPrincipe, "saiudesteCon
selho e da vida para uma Vida que 

·Geraldo Bezerra de Menezes 

coragem moral, o esforço cate- vezes, duro, rebelde, insolente, e 
quético e a cordialidade até a até agressivo. Não dourava 
morte. pírolas, diria o seiscentista Frei 

· Reiterou o Vice~Presidente, Luís de Sousa. Todos esses tra
José Cândido de Melo Carvalho, ços, tomados na justa medida, 
o respeito e admiração pelo gran- dão-lhe autenticidade. Foram 
de brasileiro. eles, conjugados aos dotes do es-

VianaMoogdescortinou~lhe critor, que lhe asseguraram, em 
a morte, retratando-lhe a vida: meio a compreensíveis ressenti
, 'Vi-o, disse ele, nitidainente su- mentos, a presença em nossa cul
bindo o alto de uma montanha, tura e a liderança entre católicos 
tirar o gorro espanhol com que se brasileiros. 
cobria, sacudir o pó das sandálias Mil e uma vezes, peito aber
dos caminhos que percorrera, e, to, exposto à pecha de reacionário 
antes que chegasse à escada de e retrógrado, alteou a voz para 
Jacó, murmurar para a poeira que conter o que considerava o lixo 
levantara: É de ouro este pó e de das novidades abusivas, capazes 
luz esta estrada: Essa é vida de de conduzir à desfiguração 
Corção' ' . litúrgica e ao baralhamento dou-

" Artista da palavra escrita", trinário. 
assim o louvou Raquel de Queiroz. 
Não obstante, o que mais a fasci
nava, na vida de Corção, era "o 
apóstolo, o missionário". 

De minha parte, acentuei, 
pedindovêniaparaotruismo: Um 
Corção incaracterístico, não é 
Corção. Nem o canonizo, nem o 
questiono. Vejo-o no todo e sem 
disfarce, numa combinação 
contrastante. Por um lado, afeti
vo, solicito, puro, homem de ora
ção, alma aberta aos ministérios 
da Fé; por outro, yeemente, deter
minado, tenso, indo{llável. Às 

Decididamente, o autor de 
Dois Amores e Duas Cidades, 
engenheiro que foi, não calculara 
bem o peso de sua primeira cons
trução literária. Ajuizara mal do 
livro de estréia, sua obra mestra. 
Ele próprio, na introdução de O 
Século do Nada, investe contra A 
Descoberta do Outro; o âmago 
de sua religiosidade e de sua ter
nura, a escala de suas idéias e de 
seus valores. O livro dos seus 
livros. 

é visão de Deus, na qual apostara 
tudo, sucesso, amigos, relações 
prestígio". Unidos,confessaDom 

Marcos, ' 'aprovisionaram-se f 
reciprocamente" . 1,1. \) ' /.o.,o.l.sz. ?"'T ~ RY. 

Traduzindo sua impressão ~ - 1 · -
pessoal do confrade - escritor, t:J~ 'J.V-~ .... 4Cf.Cf.3 
pensador e sábio, Pedro Calmon 
destacou-lhe "a maravilhosa ca-
pacidade de luta". 

Odylo Costa, filho, trouxe
nos significativos depoimentos, 
para revelar a bondade e a pureza 
de "um homem absolutamente 
fora do comum''. 

Sem importar-se com "as 
diferenças de pensamento e idéi
as", Francisco de Assis BaJbosa 
viu no homenageado' 'a grandeza 
humana, o homem inteiriço de fé 
inabalável".. ·~ 

Moniz do Aragão, ao referir
se à propalada intransigência de 
Cocção, justificou-a em frase la- ' 
pidar: "Nele se implantara o co
nhecimento da verdade pura". 
Proclamou-o "o homem bom" e 
o ''mestre da vida'', que se revela 

· em Liçlies do Abismo. 
O autor de Sobrados e 

Mucambos, .ao evocar o vir 
probus, asseverou · que, a exem
plo de Leão XIII, mesmo na idade 
provecta, revelou-se lúcido na 
defesa da causa católica. 

Djacyr Menezes participou 
da "saudade coletiva", subli
nhando no saudoso colunista a 

3/_ i/1--
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EUCLIDES DA CUNHA E 
O PROBLEMA ÉTNICO 

Ao estabelecer, em ter
mos sumários, o posicionamento 
de Euclides da Cunha à luz do 
problema étnico, deixem-me que 
lhe faça, sem didatismo, restri
ções ou ressalvas, a despeito de ter 
por gigantescas e reveladoras da 
problemática nacional suas obras 
básici s. 

A teoria evolucionista, 
esteiada num fatalismo ine
xorável, divulgou-se entre nós, 
nos primórdios desta centúria. 
" Na Europa, já nos fins do século 
passado, a tirania de Spencer es
tava em franca decadência"? é o 
que adianta Tristão de Ataíde na 
resenha atinente à formação do 
Brasil, explicações do naturalis
mo sociológico" (Estudos, 5". sé
rie, Rio, 1933, págs. 231-240). 

Euclides não esconde o 
entusiasmo pelo filósofo inglês. 
Em Contrastes e Confrontos, 
aplaude, com evidente exagero, 
mesmo àqueles dias, ''o esplêndi
do rigorismo das suas mais sóli
das teorias" (pág. 227). 

Arrimado no princípio 
da seleção, isto é, do desenvolvi
mento ou seléção das espécies, se 
quiserem, na lei de sobrevivência 
dos mais fortes, enveredou pelo 
problema étnico e defendeu posi
ção extremada, que a ciência · 
moderna rechaça. Fiel à ' ' socio
logia biológica", fo~ presa das 
fatalidades ou " generalizações 
deterministas'', que não atraem a 
atenção dos estudiosos modernos. 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Sociólogos, historiadores e 
etnólogos. Em pasgem corrente, 
sem base nem rigor científico, 
identifica-lhe os rumos: "Ante as 
conclusões do evolucionismo, ain
da quando reaja sobre o produto 
do influxo de uma raça superior, 
apontam vivíssimos estigmas da 

. inferior ... de modo que o mestiço 
é, quase sempre, um desequilibra
do ... um decaído, sem a energia 
fisica dos ascendentes selvagens, 
sem a altitude intelectual dos as
cendentes superiores" (Os Ser
tões, 3a. ed., pág.l09). 

Sejamos exatos: na ma
téria, nllQ abriu horizontes. 

O próprio mestiço, em 
gritante antinomia, foi pelo soci
ólogo fluminense calorosamente 
exaltado. 

Recorro ao pronuncia
mento de Roquete Pinto, de todo 
insuspeito, uma vez que se con
fessa encantado ''pelo grande li
vro nacional ' ' . Malgrad_o o. 
encômio,consignouoreparo: " se 
tudo no livro é grandioso, nem 
tudo é certo". Estende-se em 
relato implacável, ao analisar-lhe 
o enfoque étnico:-

"Já tive ocasião de mos
trar quanto me parecem precárias 
três afirmações de Euclides da 
Cwiha: sobre a questão do cruza
mento, a fatalidade das lutas das 
raças, o autoctomismo do homem 
americano. Por não repetir, basta 
recordar que ele, tendo feito um 
processo monumental ao cruza-

mento, conclui que a mistura das 
raças é um mal. Depois acentua 
que, em Canudos, o cruzamento 
tinha atingido o máximo. E, adi
ante, mostra que os mestiços, ao 
invés de degenerados e pusilâni
mes, trapos humanos desprezí
veis, que a teoria profetizava, 
eram gente que se poderia compa
rar ao heróis de Homero (Tróia 
sertaneja ... ); eram titãs; eram, 
"antes ·de tudo, fortes" ; eram 
dedicados, sóbrios, resistentes; 
eram honestos ao ponto de entre
gar toda descendência de uma 
novilha desgarrada no seu cam
po, ao cabo de muitos anos, ao 
dono derradeiro de quem fugira a 
rês ... " (Ensaios Brasileiros, S. 
Paulo, 1940, págs. 132-139). 

Estavam irresistivel
mente superados os etnólogos 
europeus que fizeram época e o 
influenciaram .. Entre eles o con
de de Gobineau (1816-1882), que 
escrevera Essai sur I'Inegalité 
des Races Humaines e se 
correspondera com Pedro 11 (Cor
respondência Inédita, Compa
nhia Editora Nacional, S. Paulo, 
1938). 

Na primeira fase de seus 
estudos sobre Raça e Assimila
ção, também Oliveira Viana so
frera o influxo do gobinismo. 

Admirador da obra de 
Euclides da Cunha, mesmo diver
gi"ndo, respeito-lhe as desen
contradas opções no problema ét
nico. 

4< um:.~ jr- rv~.~ R.:r--s~ 4 -1'ltt3-~ x·v 
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GERALDO BEZERRA DE 
MENEZES. 

J. -:. 

VELHOS REGISTROS 

PEDRO NAVA 

A admiração pelo me 
morialista e vinculas 
de antepassados levam 
-me a solidarizar- me 
com as manifestações 
a Pedro Nava pelo 
transcurso dos seus 
oitenta anos, temà do 
artigo de Josué Mon -
teiro, ontem estampa
do no "Jornal do Bra
sil", e de apreciação 
de Afonso Arinos de 
Melo Franco. 

Segundo o cientista 
politico, o homenagea 
do pertence à"geraçãO 
que, no Brasil, rom -
peu o cordão umbeli -
cal no século XX" . A , ~ 

seu juizo, sao exem-
plos inconfundiveis : 
"Gilberto Freire, na 
Sociologia; Drumond , 
na poesia; Pedro Cal
mon, na HistÓria; Na
va, na Memorialisti -
ca''. 

Em Baú de Ossos, o 
cronista auto-biográ
fico relembra os as _ 
cendentes. Ao prefaci 
á-lo, Carlos Drumnond 
de Andrade ressalta 
que a crônica indivi
dual do autor se con
verte em panorama so
cial de várias regi
Ões brasileiras, pois 
o itinenário do san -
gue o faz remontar as 
raizes do clã no Nor
deste", Ceará e Mara
nhão, especialmente. 

Na busca da ances -
tralidade, o linhagi~ 
ta Pedro Nava, prosa
dor eximia, não perde 
o espirito. 

Sorrindo, revela 
nos que a linha varo
nil de sua famÍliafoi 
suspensa devido "a 
três gerações de mor
redores". 

Na procura dos ant~ 
passados italianos , 
"que deixaram vergÔn
tea no Maranhão" , p~ 
vine-se - graças a 
advertência de Henri
que Pongetti " contra 
a indÚstria peninsu -
lar do conto-do-vigá
rio geneaolÓgico". 

D. Irifila, esposa 
de um avoengo colate
ral , sofre em suas 
mãos. Quero d~zer , em 
suas reminiscencias . 
Se quiserem, em seus 

esc ri tos . Assim a 
descreve: "fera fami
liar, esposa-proprie
tária de Iclirérico 
Narbal Pamplona - po
litico, comendador e 
mártir doméstico". 

A comprovar as rai -
zes nordestinas, veja 
-se, em outro tom, a 
noticia do avô, Pedro 
da Silva Nava, nasci
do na freguesia de N. 
Sra. da Conceição de 
São Luis, transferido 

para Fortaleza, onde 
se casou, e lhe nasce 
ram vários filhos, en 
tre eles, o médico Dr 
José Pedro da Silva 
Nava, pai do escri
tor. A avó, Ana Cândi 
da Pamplona, "com vá-= 
rios antepassados lu
so-cearenses", ligara 
-se aos Bezerra de Me 
nezes, de cujo tronco 
provenho, tendo por 
ascendente direto o 
Brigadeiro Leandro ~ 
zerra Monteiro. 

Da obra, este retr~ 
to feminino, reflexo 
de um estilo: " Minha 
avó era linda. Linda 
de pele, de dentes,de 
cabelos, de corpo e 
do airoso porte. Lin
da .- no pescoço ser
pentino como o da Si
maneta VespÚcia do 
quadro de Sandro Bot
ticelli. Morena clara 
e de enormes olhos 
verdes". E.11 outro pas 
so, completa o perfil 
:"Os anos engordaram, 

deformaram curvaram, 
minha avó, rra3 

prevaleceram 
os seus olhos". 

nao 
contra 

OUtro livro encanta 
dor de Pedro Nava, o 
segundo da série: Ba
lão Catj_vo, memÓria 
da in:tãneiã, norment:e 
dos tempos de interna 
to, no Ginásio Anglo-= 
Mineiro e, no Rio, no 
Colégio Pedro II, ao 
lado de Afonso Arinos 
quando os dois "ado -
lesciam". 

Resta-me invocar a 
sentença de Francisco 
de Assis Barbosa, na 
página· dedicada ao Ba 
lão cativo: "Pedro Na 
va deu nova dimensãO 
à memorialÍstica bra-
sileira". 
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Por sua atualidade, o nos
so Jornal reproduz, em suas 
colunas, o trecho conclusivo 
da comunicação feita pelo 
Professor Ministro GERAL
DO MONTEDONIO BEZER
RA DE MENEZES, Represen
tante do Estado do Rio de Ja
neiro na QUINTA SESSÃO 
PLENÁRIA DA CONFER~NCIA 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 
realizada em São Paulo em 
1969 e publicada na página 
601 dos respectivos ANAIS, 
Volume 11. 

E l-lo: 

"t urgente a vinculação 
do ensino ao processo de de
senvolvimento, o que não sig
nifica subordiná-lo ao monis
mo econOmlco. 

Educação e 
Desenvolvimento 

Ciência, cultura, técnica, 
· economia, educação, em 
uma palavra, o desenvolvi
mento, deve estar impregna
do de "humanisnfo", sem o 
qual não teria sentido a afir
mação da "Popuiorum Pro
gressio" de que a educação 
constitui o primeiro objetivo 
de um plano de desenvolvi
mento, com a advertência 
de que o desenvolvimento in
tegral do homem é correlato 
ao 'desenvolvimento solidário 
de todos os homens. 

Para evitar distorçOes, unl
lateralismo ou limltaçOes con
ceituais, Inclusive quando à 
concepção de cultura, ressal
te-se a necessidade de dar 
Igualmente aos educandos, 
consciência dos valores espi-

Gerald~ Bezerra de Menezes 

rituais e morais, de sua digni
dade humana, de sua respon
sabilidade e "progressiva au
to-determinaÇão, converten
do-os em sujeitos do seu pró
prio desenvolvimento". Nes
te sentido é que se proces
sa o esforço de sua incorpora
ção vital à comunidade, des
pertando-lhe o senso de soli
dariedade humana. 

Erro haveria, de sérias con
seqüências, se reduzrssemos 
a educação exclusivamente, 
a uma "Inversão produtiva"; 
com abstração de completa 
formação pessoal, imprescin
dlvel a que se estabeleça no 
convivia humano um clima 
de justiça, compreensão e 
paz". 

:3'-( _ 11~ 
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A IGREJA 

Mater et Magistra 

Geraldo ÉJeze"a).e Menezes 

Erguida a Pedra, a Luz de Deus lampeja, 
a Esposa de Cristo anuncia o eterno. 
Não e do tempo o Espfrito da Igreja, 
nem a ~estrói o espfrito moderno. 

A vanguard{!ira Igreja missionária 
é desprendidá, santa e tão sofrida, 
j:lmais faltou à ordem milenária 
de projetar no mundo a Luz da Vida. 

São Pedro 

Irmãos nossos perdidos na incerteza, 
até São Pedro revelou fraqueza. 

Primeiro duvidou, depois temeu 
e por três vezes renegou Jesus, 
de Cristo ouviu indagação pungente, 
momentos antes da subida à Cruz. 

Dobrado à Fé, de tudo se a"epende 
e renovado, forte, combativo, 
estende ao mundo a excelsa confissão: 
- Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo! 

Esse ato de humildade e Fé suprema 
Jesus recolhe, ó gratidão sublime, 
elege Pedro fundador da Igreja, · 
na base - Cefas - o seu nome imprime. 

- ·-A vida inteira persisto 
em declarar-me, onde esteja, 
humilde servo de Cristo 
e filho humilde da Igreja. 

Não quero somente minha, 
nem só de todos os meus, 
a minha Igreja Católica, , 
a Santa Igreja de Deus. -.- São Francisco 

A Igreja está em risco, 
o mundo desnorteado? 
Revela São Francisco: 
"O Amor não é amado". 

- ·-Não quer voltar 
à Madre Igreja. 
Vamos rezar, 
Deus o proteja. 

• 
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ARCÁDIA GREGORIANA 
Nestas linhas, dispenso

me a penetrar em Indaga
ções históricas, atinentes, 
por exemplo, à Arcádla Lusita
na ou à Nova Arcádla, que flo
resceram em Portugal. A pri
meira, de 1756 a 1774; a se
gunda, em fins do século 
XVII. Nem mesmo pretendo 
fixar-me na Escola Mineira. 
De tudo nos dá notfcla resu
mida Umberto Peregrino no 
trabalho Escolas Uterárlas 
(In História da Cultura Brasi
leira, obra coletiva, vol.ll, pág. 
31 o, Rio de Janeiro, 1973), 
com este esclarecimento: 

"Para João Ribeiro, em 
passagem da Introdução ás 
"Obras Poéticas" de Cláudio 
Manuel da Costa, as alusões 
do poeta não significam que 
árcade, no caso, correspon
desse necessariamente à liga
ção com um grêmio literário. 
No seu entender, árcade era 
apenas um tftulo assim co
mo simbolista ou romântico. 
Em resumo, como observou 
Alberto Faria, foram "árcades 
sem arcádla." 

Ao revés, os adolescentes 
ituanos, foram árcades com 
arcá dia. 

Dá-nos José Geraldo Be
zerra de Menezes visão sinté
tica da Arcádla Gregoriana, 
dos alunos do Colégio São 
Lufs, lnstltufda em 7 de maio 
de 1882, " com o fito de for
mar, conservar e apreciar nos 
seus membros o bom gosto 
das letras pátrias, especial
mente nas letras e na poe
sia". Fundou-a o Pe. Bento 
Schettlnl T. Guimarães, pro
fessor de retórica e poética, 
com um grupo de alunos. Fi
cou sob a proteção de S. Gre
gório Nazlanzeno, "o lsócra
tes da eloqüência cristã". 

Á Inauguração da Arcádia, 
em 26 de junho de 1882, esti
veram presentes, o que tra
duz a ressonância da soleni
dade, O. Pedro Maria de La
cerda, Bispo do Alo de Janei
ro, distinguido com o tftulo 
de presidente honorário; Dr. 
Francisco de Carvalho Soa
res Brandão, Governador da 
Provfncla de São Paulo, de
pois Senador do Império; Con
selheiro VIsconde de Parana
guá e Jerônimo José Teixei
ra Júnior. 

De 1899 a 25 de janeiro 
de 1906, a Instituição esteve 
parallzada, e praticamente 
restabeleclda pelo Reitor Pe. 
Manuel Gabfnlo de Carvalho, 
que lhe assumiu a direção. 
Experimentou fases de êxito 
e queda, quando, em 2 de 
maio de 1935, foi, não diria 
restaurada, mas substltufda 
pela Academia Literária São 
Lufs de Gonzaga, à época 
dirigida pelo Pe. José Louren
ço da Costa Aguiar. 

José Geraldo ingressou 
na Arcádia a 3 de abril de 

1883. Era o árcade Hesfodo. 
Seus companheiros de admis
!lão: Lufs José de Carvalho 
Melo Matos (Aiceno), Francis
co Ferreira de Almeida (Miso
pro), Henrique Cupertino Bo
telho (Drian), NunoÁivaro Pe
reira (Tirso), Moisés Correa 
do Amaral (Moerls). 

Ao tempo, era seu diretor 
- Pe. José Maria Mantere; pre
sidente - Pe. Bento Schettinl, 
lente de Português e Retóri
ca. Além dos reclplendárlos 
de 3 de abril de 1883, compu
nham-lhe o quadro de mem
bros efetivos: Paulino José 
Soares de Souza (Amarmo), 
mais tarde, catedrático da Fa
culdade de Direito do Rio de 
Janeiro, Deputado Federal e 
VIce-Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, falecido 
em 1936; AntOnio Martins Fon
tes (Oiino); Álvaro Paulino So
ares de Souza (Eipino), que 
viria a ser professor da Facul
dade de Medicina do Rio de 
Janeiro, falecido em 1935; 
Artur Machado Freire Pereira 
da Silva (Eimano); José de 
Uma e Silva (Loreno); Alexan
dre Herculano de Oliveira Pen
teado (Lycidas); Hipólito Evan
gelista Braga (Aimlno); AntO
nio Alvares da Silva Campos 
(Aivaglo); Alberto Araújo de 
Oliveira (Belmiro); Delfim Car
los Bernardino da Silva (Cory
don); Francisco de Borja Dias 
de Oliveira (Phylinto); José 
de Arruda Sampaio (Melisse
o); José de Sousa Lima (Sile
no); Joaquim PlnhelroParana
guá (Aipheno) e Artur Siquei
ra Maciel (Menendo). 

Na oferta de obra famosa 
e rara ao Pe. José Maria Bo
nani, a agremiação reapare
ce: "Aceite a lembrança de 
"Orações Fúnebres" de S. 
Gregório Nazianzeno, que era 
o padroeiro de nossa Arcádla 
Gregoriana; e eu também fui 
oArcade Hesfodo. Que amiza
de a deste Santo com S. Ba
sniol Por eles dois e por S. 
JerOnlmo, Papal (Dr. Leandro 
Bezerra Monteiro) tinha verda
deira loucura; e, desde meni
no, acostumei-me a ouvir, ler 
a vida e as obras de tama
nhos gigantes da Igreja. São 
santos da minha devoção" 
(Niterói - S. Domingos, Rua 
Wisland, n°. 9, 24 de feverei
ro de 1931). 

Em 23 de agosto de 1923, 
galardoaram o Dr. Leandro 
Bezerra Monteiro e o Conse
lheiro Francisco Xavier de Pln-

. t<Lllma com o tftulo de sócio 

Geraldo Bezerra de Menezes 

honorário da Arcádla. Eram 
fortes os seus vfnculos aos 
jesuftas de ltu. Veja-se esta 
passagem do Pe. José Maria 
Giomini: "O Sr. nos agrade
ce a hospedagem? E que fa
remos nós para lhe agrade
cer aquela que com tão bom 
coração e com tantas finezas 
nos deu tantas vezes na fa
zenda de Santa Rosa, em Pa
rafba do Sul? Como lhe pode
rfamos agradecer os inúme
ros beneffcios que o Senhor 
fez ao Colégio de ltu? Como 
tudo Isto foi feito em honra e 
serviço de Deus, só Deus é 
que lhe pode retribuir tantos 
favores" . (Friburgo, 
11-7-1897). 

José Geraldo, ainda estu
dante do curso secundário, 
inicia a labuta apostólica. Re
vela Inteligência e ardor na 
defesa da Fé, inquietando
se com o desprezo pela Ver
dade, em face da divulgação 
de falsas noções no campo 
filosófico, a ponto de proferir, 
na Arcádia Gregoriana, no 
último ano da série escolar, 
a 23 de junho de 1884, lúci
da e extensa oração sobre "O 
Racionalismo'', conforme 
opúsculo dado a lume no Alo 
de Janeiro, Tip. Montenegro, 
1884. Rechaça, em tom mui
to próprio à juventude, "os 
que pretendem com o vil es
cudo da incredulidade, pulve
rizar a Fé católica, vibrando
lhe dardos de erros ou de so-

. fismas". Adiciona a seguinte 
reflexão: "Só Deus pode ex
plicar-nos os mistérios e os 
milagres. Não nO-los expli
cou? Resignemo-nos. O me
lhor é dizer com Santo Agos
tinho, em harmonia com a 
Religião Católica: "Tudo o 
que vem de Deus e nos pare
ce uma loucura, é mais sábio 
do que toda a sabedoria dos 
homens". 

Era preciso afirmar aos ra
cionalistas, como o fizera 
mais tarde, Kierkgaard, nas 
agudfsslmas "Migalhas Filosó
ficas": "o mistério não consti
tui um sistema racional". Só 
a Fé o alcança. A verdade 
continua com o estudante 
de .ltu. Basta meditar no su
premo mistério da Encarna-
ção - "Inserção de Deus na 1 3~ _ 1 1 ~ 
história ou do eterno no tem-
po", nas palavras de outro 
pensador de peso, Henri de 
Lubac, S.J., em "O Drama 
do Humanismo Ateu", (trad. 
port., pág. 101, Porto). 
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Em Roma, nos idos de 1951 
ções particulares. Estas 
associacôes terão também 
a tarefa de irradiar sua in
fluência em toda categoria 

ternacionais, que permitem 
troca de impressões sobre 
base tão ampla pelos res
ponsáveis dos diversos 
movimentos. 

O PRIMEIRO CONGRESSO MUNDIAL DE APOSTOLADO 

DOS LEIGOS E A ORDEM SOCIAL 

Na Cidade Eterna, em 
outubro de 1951, reuniu
se o Primeiro Congresso 
Mundial de Apostolado 
dos Leigos, representan
do os católicos de 7 4 paí
ses e 38 organizações ca
tólicas internacionais. De
le participamos, como re
presentantes do Brasil e 
fomos honrados para a 
COMISSÃO PRESIDEN
CIAL do conclave, compos
ta de 12 membros. A par 
das atribuições especificas 
impostas a esse órgão, 
debatemos, no setor com
petente, o CARREFOUR 
OU TRAVAIL os problemas 
relacionados com O APOS
TOLADO, QUE SE IMPOE, 
para A IMPLANTAÇÃO 
DA ORDEM SOCIAL CRIS
TÃ. 

Entre as. conclusões ge
rais do Congresso, eis as 
que concernem à ordem 
social: 

•uma das tarefas mais 
urgentes no momento atual 
(vivíamos em outubro de 
1951 e que a Igreja po
de realizar, especialmen
te através da ação dos lei
gos, é a INSTAURAÇAO 
DE UM MUNDO ECONÔ
MICO E SOCIAL VERDA
DEIRAMENTE CRISTÃO . 
Uma ordem na qual 'A 
PESSOA HUMANA SEJA 
RECONHECIDA COMO 
SEU FUNDAMENTO. SEU 
FIM E OBJETO (Pio XII, 
Rádio-mensagem do natal 
de 1941), e em que SEUS 
DIREITOS ESSENCIAIS 
ENCONTREM POSSIBILI
DADE CONCRETA DE 
AFIRMAR-SE E DESEN
VOLVER-SE. É necessário 
considerar, com particular 
solicitude, a situação dos 
mais necessitados e bus
car soluções aos proble
mas cruciais do nosso tem-
po: DISTRIBUIÇÃO MAIS 
EQUITATIVA DOS RECUR
SOS MATERIAIS, HABITA
ÇÃO, HIGIENE, PREVI
DÊNCIA SOCIAL, ACES
SO A CULTURA, PRESEN
ÇA ATIVA E RESPONSÁ
VEL NO MUNDO ECONÔ
MICO E NA VIDA PÚBLI
CA. a FAMfLIA DEVE EN
CONTRAR AS CONDI
Ç0ES PROPfCIAS A SUA 
ESTABILIDADE E DESEN
VOLVIMENTO, e a mulher 
deve adquirir, conservar 
ou recobrar, se a houver 
perdido, · a possibilidade 
de realizar sua missão de 
esposa e de mãe e de ex e r
cer sua função econômi
ca no seio da famflia". 

A seguir, trasladamos 

•carrefour• do trabalho, 
no Congresso Mundial pa
ra o Apostolado dos Lei
gos, reunidos em Roma, 
nos dias 8, 9 e 1 O de outu
bro de 1951, querem cha
mar a atencão de todos 
os cristãos sobre os se
guintes pontos: 

1) A necessidade de 
uma ação social, sob a ins
piração da doutrina da Igre
ja e dos Documentos Pon
tifícios, no mundo do traba
lho e na vida econômica. 
Esta necessidade se impõe 
porque, na sociedade mo
derna, o trabalho ocupa 
um lugar preeminente, se
ja na vida pessoal, seja 
nas relações sociais. 

2) TODA AÇÃO SOCIAL 
DEVE VISAR, PRIMEIRA
MENTE, A DESPROLETA
RIZAÇÃO DAS FORÇAS 
DO TRABALHO, 'MASSIFI
CADAS• HOJE POR UMA 
PROPAGANDA E UMA 
PRÁTICA MATERIALISTA, 
NUMA SITUAÇÃO DE IN
SEGURANÇA ECONÔMI
CA. Tal desproletarização 
deve ser feita por etapas 
e segundo as possibilida
de~ objetivas dos diversos 
pafses, e, em geral, pelos 
seguintes meios: 

a) MAIOR POSSIBILIDA
DE DE TRABALHO E ME-11 
LHORIA DE SUAS CONDI
Ç0ES; 

,t>) ACESSO DOS TRA
BALHADORES E DE SUAS •· 
FAMfLIAS A PROPRIEDA
DE; 

c) REFORMA NA ES
TRUTURA DA VIDA ECO
NÔMICA E SOCIAL; 

d) iNTEGRAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NA 
CONSTRUÇÃO DE VER
DADEIRA ORDEM ECONÔ
MICA, SOCIAL E POÚTICA; 

e) EDUCAÇÃO E ACES
SO DOS TRABALHADO
RES A UMA VIDA ESPIRI
TUAL, MORAL E CULTU
RAL MAIS ELEVADA; 

f) FORMAÇÃO PROFIS
SIONAL ADEQUADA, PA
RA ASSEGURAR A DIGNI
DADE HUMANA INTEGRAL 111 
E A ALEGRIA DO TRABA
LHO. 

3) Ação social cristã de
ve objetivar a COLABORA
ÇÃO SOCIAL entre os tra
balhadores, os técnicos e 
os empregadores, PARA 
ATENDER A UMA PAZ SO
CIAL DURÁVEL E FUNDA
DA SOBRE A JUSTIÇA, E 111 

ASSIM CHEGAR A UMA 
ESTRUTURA ORGÂN1CA I 
DA SOCIEDADE. I 

o documento elaborado, 
à guisa ~conclusão, pe- 4) Parece necessário 
los partiçlJ!antes do •carre- SUBLINHAR A SOLIDARIE
four du travaif•: .. .. ,., ·1 ', ,DADE QUf=.I;XiSTE ENTRE 

·o~ , p~rt.içlpantes ·}~P .,1;qoo~ 9.~-HR~!EN~ ?.Ul, 

GERALDO BEZERRA DE 
_MENEZES 

TRABALHAM, MAXIME 
COM O PROPÓSITO DE 
MULTIPLICAR ESFORÇOS 
PARA DAR A POSSIBILIDA
DE DE TRABALHO AOS 
QUE NÃO TÊM. 

5) Os responsáveis pe
Ja ação social cristã nos 
países de recente industria
lização TÊM O DEVER DE 
ORIENTAR SUA ATIVIDA
DE DE SORTE QUE AS 
ESTRUTURAS ECONÔMI
CAS E SOCIAIS QUE SUR
GEM NÃO 'SEJAM COM
PROMETIDAS PELOS 
PRINCfPIOS DE UM INDI
VIDUALISMO ECONÔMI
CO NEFASTO E CADUCO. 

6) Os dirigentes da ação 
social cristã nos diversos 
países devem particular
mente cuidar da prepara
ção de elites especializa
das para o apostolado nos 
diferentes campos de ação, 
que por vêzes exigem co
nhecimentos técnicos e 
métodos de.trabalho mui
to diferente. 

à qual se dirigem, e de as
seaurar a presença ativa 
de cristãos sobre o ponto 
de vista nacional e interna
cional. Orientação análo
ga·das organizações espe
cializadas, nos domínios 
econômico, profissional, 
cultural ou de formaçãoJ 
permitirá a coordenação 
dos esforços e uma fecun
da colaboração e integra
ção entre os diversos seto-

Os participantes do "car
refour" do trabalho expri
mem, enfim, sua confian
ça na colaboraçÃo do tal
cato católico para a aolu
çio doa problel]l~& so
ciais que, nas diversas 
condições de vida e de 
meio social, reclamam de 
todos os católicos um es
fôrço .constante e genero
so". 

res do apostolado social. Ao tempo, consinta o 
leitor na evocacão. iá res-

8) A preparação, seja pendíamos pela cátedra 
dos leigos, seja do clero, de Direito do Trabalho e 
para a ação social nos dife- Previdência Social da F a-

- rentes setores exige uma cuidada de Direito da Uni-
• atenção particular à promo- versidade Federal Flumi-

ção, à constituição e ao nense e da Pontifícia Uni-
funcionamento regular de versidade Católica do Rio 
centros de formação e de de Janeiro e já presidia-
informação sociais, I~SPI- mos o Tribunal Superior 
RADOS NOS PRINCIPIO$ do Trabalho, além de con-
DA D9UTRINA SOCIAL tarmos com publicações 
CRJST A e adaptados aos especializadas nessa área 
caracteres e à técnica pró- jurídica e da própria dou-
pria dos meios aos quais trina social católica. Pelo 
a ação social se dirige. exposto, sentimo-nos com-

Os participantes do "car- pensados por levar aque-
refour" do trabalho - após Je encontro internacional, 
a troca das diferentes ex- seja no •carrefour' compe-
periências e revisão dos tente, seja no Plenário, 
diversos métodos empre- maxime como integrante 

7) Nos países mais de- gados na ação social até da Comissão Presidencial, 
senvolvidos sob o ponto o presente- estão de acor- nossa efetiva participação 
de vista social, a ação es- do em.,sublinhar a fecundi- nos debates atinentes à 
pecializada exige org_!lniza- dada destes contactos in- •ordem social'. 

( 

(' 
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ENTREVISTA 
Com 

Ricardo Bezerra 

Nome: RICARDO BEZERRA DE MENEZES 
Allvlct.de: Advogacia 
Eatudo: Col6glo Salealano Santa Roaa 
Cor: Azul 

de Menezes 

Bairro: lcarai I I ~ 
Pafa: Brasil 
Outra cidade: Florianópolis 
Religião: Católica 
Eapone: Futebol 
Doia pai••• que vlaltou: Jamais transpuz as fronteiras do Brasil 
Prato: Franao ao molho oardo 
Bebida: Vinho, em ocasiões excepcionais 
O maior e o melhor amigo: Meu pai 
A maior felicidade: Meus filhos: João Ricardo e André 
A maior regra para vencer: Persistência 
A •trada mala fjcll para aer feliz: Simplicidade 
A maior alegria: Conclusão do curso jurldico 
A pior pobreza: A inveja ou a revolta contra o triunfo alheio 
A maior virtude: Dignidade 
A maior forqa: Confiança em Deus 
O pior fracaaao: Explorar, egolsticamente, as posições alcançadas. 
O maior herofamo: A esperança ou reação cristã dos sofredores e derrotados. 
Múalca: Aquarela do Brasil 
Compoaltor: Carlos Gomes 
Uvro: "Minha Fonnação", de Joaquim Nabuco 
Mulher, ontem: Minha mãe, ontem e sempre 
Mulher, hoje: Minha esposa 
Clube: Botafogo 
Partido polftlco: PMDB 
Eataqão do ano: Verão 
VIu grande momento: A queda do muro de Berlim 
Medo: De cometer injustk;a Supertição: Não tenho 
Um m6dlco: Dr. Silvio Lago, meu pediatra e de meus irmãos. 
Trlateza: Guerras 
Poeta: Castro Alves Romancista: Machado de Assis 
Pintor: Antônio Parreiras 
Hlatórlador: Capistrano de abreu 
Eaparanqa: No futuro do Brasil 
Raglmena condenável•: Totalitários, acima de tudo, por atenderem contra os direitos 
invioláveis da pessoa humana 
Momento braallalro: De angustia coletiva 
088: Deixe uma menugam para oa mllharea da leltorea da Unidade Católica: 
Cumpre-nos defender, sem desfalecimento, a estabilidade da famflia, iluminada pelos prin
clploa cristãos; zelar, com o mesmo ardor, pela fonnação espiritual e a indole ordeira 
de nossa gente. E lutar, conscientemente, pela ascenção social do povo, através da de
mogratização do ensino, do direito à saúde e da participação de todos, pobres inclusi
ve, nas conquistas cientificas e tecnológicas. Enfim, que os moços alicercem na fé em 
Deus suas esperanças de um porvir referto de paz e grandes realizações. 
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Registros d~ ontem e de hoje 
Professor Alvaro Sardinha 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Bernard Shaw, ateu confes- Guindado a diretor da Fa -
so, referiu-se a dois DONS culdade, enalteceu a investi 
DIVINOS, que nio sio li1ita ' dura, alcandorada que fora 
dos, diz ele, por suas" pe _: 
quenas convicç~es pessoais": 
a LUCIDEZ e a ELOQUÊNCIA. E 
aponta, ele pr~~rio, a luci
dez co1o o do1 do professor. 

- 1> do1 da explicaçao. 
Pois be1, o seu · vitorioso 

ingresso, nos idos de 19J7, 
co1o professor da Faculdade 
de Direito, integrada i Uni
versidade Federal Flu1inense 
atrav~s de 1e1orivel concur4 
so a que afortunada1ente as
sisti, o professor il~aro 
Sardinha, nio s~ a •i•, 1al 
egresso dos bancos acad;•i -
cos, 1as aos assistentes e• 
geral, dera provas de pos~ 

suir o do• da clareza, na ni 
tidez das idéias e no do • . d; 
trans•iti~las, co1 a palavra 
ad1iravel1ente ajustada as e 
xigênciaida cátedra universi 
tária. -

Anos 1ais tarde, continua
lente voltado aos estudos, 
subleteu-se, co• ;xito, a no
vo prélio de igual responsa
bili~ade cultural e cient[fi 
ca, ao concorrer à cátedr; 
da Faculdade de Direito da 
antiga Un~versidade Federal 
do Brasil. 

Mestre que pri1a pela cons 
ciência dos deveres, pela e: 
loqüência e trata1ento cor -
dial, foi-lhe fácil conquis
tar disc{pulos e colegas de 

1 ugist~rio. 

pela presença singular, por 
três decênios, de Abel Maga
lhies, •estre de geraç~es, a 
que• tanto se a1olda1 as pa
lavras de c[cero,patrono u -
niversal dos advogados-JUS -
TUM ~C TENACEM PROPOSIT VI -
RUM. De onte1, as •arcas de 
sua ad1inistraçio trintenári 
a estão vivas na consciênci; 
universitária.Ne• há 1ister 
indicá-las. 

Professor Álvaro Sarain~a 
nio engrossa as fileiras dos 
que nada acrescenta• às lei
turas. E-repete• apenas, co
lo se o realejo fosse instru 
1ento didático. Não interpr! 
ta1. Não inova•. Não cria1. 
Satisfaze1-se e• · reprodu~ir 

conceitos alheios, ainda que 
ultrapassados.Apaixonado pe
lo Direito Penal, estuda-o a 
fundo e ani1ado de espl~ito 
constr-utivo. 

Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, ascendeu -
lhe à presidência, a ·exe1plo 
de dois outros eeinentes pr!!_ 
fessores da Faculdade: Pauli 
no Soares de Souza Neto e S! 
la Ribeiro. 

Por tudo, fez jus inquesti 
onável, à ho1enagn que lh; 
foi tributada ao ensejo da 
co1e1oração dos seus . tri~ta 
e cinco anos de ensino supe
rior. 

&fé)- I }"r 
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ORDEM MORAL E 

ORDEM ECONÔMICA 
Partimos. nesta análise, 

da verdadeira hierarquia 
dos valores humanos, a im
por organização social com
patível com os princípios 
cristãos. 

Os expositores das dou
trinas econômico-sociais 
não hesitam em sustentar 
que o capitalismo se contra
põe ao primado da pessoa 
humana e despreza a moral, 
guando subordina o homem 
ã economia e esta, exclusiva
mente, ao lucro. 

Primeiro que tudo, é pre
ciso deixar claro, muito cla
ro, que o trabalhador não 
perde a condição humana 
por integrar o processo pro
dutivo. 

Compreende-se a reação 
contra a "deshumanização 
da empresa", conforme ex
pressão de Sombart, em li
vro clássico sobre "O Apo
geu do Capitalismo". Com
preende-se, por igual, a ad
vertência de François Les
canne no estudo "A psicolo
gia operária e o sentido cris
tão do trabalho". •Na empre
sa moderna, diz ele, não 
há lugar para a alma". En
fim. compreende-se a obser
vação de Roberto Kothen 
de que as empresas indus
triais foram marcadas pelo 
"signo do impessoal". 

Diante desse quadro, não 
temos como contestar An
dré Piettre. ao definir a cri
se do nosso tempo, no pla
no das relações econômico
sociais, como •crise de fina
lidade". 

Não são frases, são fatos. 
"Res ipso liquitur". Ou se
ja: as coisas falam por si. 

Conhecemos os objetivos 
próprios da economia. O 
que não impede nos mani
festemos contra a abolição 
dos princípios morais onde 
há intervenção do homem, 
seja na produção, seja na 
circulação, seja distribuição 
da riqueza. 

É certo - sublinhou Pio 
XI, na "Quadregesimo Ano" 
- a economia e a moral, ca
da uma em sua esfera parti-

GERALDO BEZERRA 
DE MENEZES 

cular, têm princípios pró
prios, porém é um erro afir
mar que a ordem econômi
ca e a ordem moral estejam 
tão separadas e sejam tão 
alheias entre si que a pri
meira em nada dependa da 
segunda". 

A menos que se revele 
adepto da filosofia materia
lista, não pode o homem 
arrogar-se o direito de des
truir os elos morais que con
solidam as relações da vida 
coletiva. 

Torno a Pio XI. quero 
dizer, à lição que emitiu 
em outra encíclica admirá
vel - "Summi Pontificatus", 
onde ressaltou a raiz profun
da e última dos males da 
sociedade moderna: "a nega
ção e recusa de uma regra 
de moralidade universal, 
quer na vida social, quer 
na relações internacionais". 

Ao da economia, junto 
o exemplo do direito. Dou
trina Ripert, na obra imor
redoura "A regra moral nas 
obrigações civis", que "a 
moral é um faior essencial 
do direito. Não é somente 
um elemento do dado sobre 
o qual o jurista deve cons
truir; é uma força viva que 
dirige sua construçã0 e que 
é capaz de fazê-la ruir. Não 
apenas na elaboração da re
gra do direito, a moral in
tervém, mas na aplicação 
da regra. O juís é o legisla
dor dessa área". A propósi
to, nao se olvide o ensina
mento de Biondo Biondi, 
mestre da Universidade Ca
tólica de Milão: "o primei
ro e fundamental 'praecep
tum juri' é 'honesto vivere'. 
A moral é sempre o substra
to do direito, é seu elemen
to preponderante, que não 
exclui, entretanto, a conside
ração de outros elementos". 

Não haja dúvida, infunda
do o receio de que, ao de
ter-se no relacionamento 
específico deste artigo, este
ja a Igreja profanando o seu 
ministério. O objetivo é cla
ro: subordi~ar, como se im
põe, a ordem econômica à 
ordem moral. 4 1 ~ 1/ t 



.• ... 4( UJV'JP11DE~- W~~ RJ; m~0 Ago} ~~~~~1'12 
• PÁGINA ANTIGA 

Doutrina 
Social Católica 

Exigência de ordem 
econômica e vida espiritual 

dos trabalhadores 

Conhecidfssimo o ensina
mento de Santo Tomás de 
Aquino, lembrado por Leão 
XIII e Pio XI, de que o homem 
necessita de certa abundân
cia de bens exteriores, •cujo 
uso é reclamado para o exer
cfcio da virtude". 

Acordes com a lição, os 
dois grandes pontffices se 
opuseram à desordem social 
que atirara à miséria Imereci
da trabalhadores honestos e 
infatigáveis. Fizeram-no, ba
tendo-se por seus direitos e 
reivindicações, tais como: jus
to salário, saláriofamnia, orga
nização das classes, seguran
ça no emprego,· limitação de 
horário, repouso dominical, 
férias, higisne nos locais de 
trabalho, proteção especial 
para as mulheres e menores, 
seguros e mais normas de 
justiça social, que vão sen
do reconhecidas e codifica
das pelas naçõss civilizadas. 

Clovis Bevilácqua, presen
ça inconfundrvel nas letras ju
rrdicas nacionais, referiu-se 
à R e rum Novarum, para enal
tecê-la como •um piano pa
cientemente elaborado de or
ganização social" e "documen
to humano, de feição univer
sal, que pode ser apreciado 
objetivamente, como sistema
tização de idéias para solver 
os problemas sociais que en
frenta• (Conferência pronun
ciada no Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro, em 
28-05-1941). 

Após referir-se às leis so
ciais, profundamente penetra
das das doutrinas de Leio 
XIII, realça Pio XI: 

"Desse esforço perseveran
te, nasceu um dlreHo novo, 
ignorado completamente no 
Século anterior, asseguran
do aos operários o respeito 
aos direitos sagrados que 
eles têm à sua dignidade de 
homens e de cristêos; sua sa
úde, suas forças, sua famma, 
sua moradia, a oficina, os sa
lários, a segurança contra 
os riscos do trabalho, em 
uma palavra, tudo o que pre
serva as condições dos ope
rários, das mulheres especial
mente e das crianças, eis o 
objeto dessas leis protetoras• 
(Quadragésimo Ano). 

Apesar de tudo, de todas 
as medidas objetivas que tem 
preconizado no plano social, 
fiel aos seus postulados, a 
Igreja não se restringe às exi
gências de ordem econômi
ca. Está convicta, sempre es
teve, de que o problema não 
pode ser solucionado unica
mente com a melhoria das 
condições materiais. É preci
so ir mais longe, para trazer 
a paz e a trar,~quiiidade aos 
homens. 

Vale não esquecer a inda
gação de Vieira: "Quem são 
os ricos deste mundo? Os 
que têm muito? Não; quem 
tem muito deseja mais, e 
quem deseja mais, falta-lhe 
o que deseja, e essa falta o 
faz pobre•. 

Enganam-se os que pre
tendem subordinar à riqueza, 
a felicidade, a paz de esprri
to, a alegria interior. 

Não bastam, por conse
guinte, as preocupações com 
a vida temporal. ·urge zelar 
pela vida espiritual dos que 
labutam, reagindo contra sua 
descristianização. 

Leão XIII, na Rerum Nova
rum, adverte os patrões que 
não facilitam aos servidores 
o cumprimento dos deveres 
perante Deus. Pio XI, na Carl
tate Chrlstl Compulal, de 3 
de maio de 1932, exorta os 

GERALDO BEZERRA DE 
MENEZES 

trabalhadores à oração. Por 
seu turno, escreveu Pio XII, 
autor de famosas mensagens 
sociais: •oração e trabalho", 
esta divisa dos Beneditinos, 
não contém e não exprime, 
em sua augusta concisão, a 
lei principal e o fundamento 
imutável de toda a humanida
de e da religião? Um precei
to divino nos obriga à oração; 
um preceito divino nos impõe 
o trabalho; ambos são orde
nados por Sua glória e pela 
nossa perfeição espiritual e 
corporal" (Oração de 

-18-9-1947). 
Conclui-se, do exposto, 

que é preciso ir às fábricas, 
sem importar com o desdém 
dos céticos. É tempo de de
senvolver apostolado inten
so, revelando aos trabalhado
res, pondo-a a seu alcance, 
a doutrina social da Igreja. 
Em uma palavra, indiquemos
lhes o verdadeiro caminho, 
convencendo-os da dignida
de do trabalho, chamando
os à responsabilidade dos 
deveres profissionais e de fa
mRia, esclarecendo-os sobre 
os seus destinos eternos. 

Firmemos o propósito -
que é dever crlatlo - de con
duzir os trabalhadores a 
Deus, a um tempo, Suprema 
Misericórdia e Suprema Justi
ça. 

.) 

• 

As normas brasileiras de 
Direito do Trabalho e Previ
dência Social refletem os sen
timentos cristãos do nosso 
povo e as diretrizes básicas 
daqueles imortais documen
tos pontlfrcios, nos quais se 
inspirou o legislador para as
segurar aos trabalhadores 
ampla rede de proteção e as
sistência. 

'-12..-1/).-
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A palavra final de JOÃO PAUlO 11 
sobre a pseudoteologia da libertaÇão 

GE~LDO· BEZERRA DE 
. . MENEZES 

Na fala ·aos beneméritos Em sUma, e para dizer tu-
Bispos brasileiros, em Natal; do, um solenfssimo ·BASTAI . 
Rio Grande do Norte, a 13 à temerária tentativa de incul-
de outubro de 1991, na últi- car aos católicos a ide'ologia 
ma peregrinação por nossa materialista, através de.Pseu-
Pátria, João Paulo 11 afirmou, do teologia da Libertação. 
em termos translúcidos, mais É bom assin~lar que ·a So-
que isto, conclUsivos, ternii~ berano Pontffice não se dlri-
nantes, inarredáveis: · 'NÃO giu, unicamente, aos dlgnfssi~ 
VOS ESQUEÇAIS DE QUE · mos · Bispos .brasileiros, Diri-
ESTE PROPÓSITO- o de res- giu-se a. todos os fiéis. Dirigiu-
pender à fome e justiça . do se, particularmente, aos nos-
povo - SERÁ AUT~NTICO · sos seminaristas, não raro lu-
NA MEDIDA EM QUE FOR dibriados- é o termo- por le- · 
PROFUNDAMENTE EVANGÉ- . vianos "teólogos• nossos, me~ 
UCO ... SEM CEDER À i'EN- ros copiadores de comparsas 
TAÇÃO DESTE TIPO DE TE~ -estrangeiros, e que se Einfei
OLOGIA DA LIBERTAÇÃO tam de criadores de ,"teolo
QUE NÃO SE COADUNA . gias• importadas. E ousam, 
COM O AUT~NTICO MAGIS. · em matéria de Fé - de Teolo- · 
TÉRIO DA IGREJA". · gia._ vejam só! -·ensiná r ao 

As palavras clarfsslmas Pastor dos P!istores. $ o ca-
do Sucessor de Pedro não so de Indagar com Horácio, 
se prestam a interpretaçoes na Arte Poética, vol. V: •spec-
fugidias, dúbias ou capciosas. tatum admlssl, rlsum tene-
Portanto, não inventem sub- atls, amlcl?" Vertendo 'o tre-
terfúgios os malabaristas das cho à nossa lfngua: Diante 
falsidades teológicas. de um tal espetá-culo, meus 

O Pastor Supremo, logo a amigos, deixareis de rir? RI-
seguir, na mesma oração de sum teneatls? 
13 de outubro de 1991, traz 
à pauta, melhor, à considera
ção do Episcopado - o . nos
so ·glorioso Episcopado - o 
documento da Santa Sé volta
do ao exame de . Aspectos 
.da Teologia da Libertação, 
Ubertatls Nuntlus, de 5 de 
agosto de 1984, que os teólo- · 
gos de encomenda repudiam, · 
porque não querem, a ne-

-nhum preço, aplicados os 
seus ensinamentos no Brasil. 
O que lhes interessa é o cam
po livre às distorsões doútri
nárias. 

A advertência do Sumo 
Pontffice, de outubro de 1991, 
traz este aditamento declare
za incOmoda para os "teólo
gos" libertários: "NENHUMA 
IDEOLOGIA PODERÁ OFE
RECER POSTULADO QUE 
SEJA PREMISSA Ã QUAL 
SE DEVA SUBORDINAR A . 
DOUTRINA DA FÉ;. 

Foi, em 15 de outubro de 
. 1991, em Brasflla, que o Pas

tor Universal se dirigiu aos 
. seminaristas, preocupado 

com a defesa da Fé, não a 
querendo conspurcada pela 
praga aos falsos teólogos: 
NÃO VOS DEIXEIS ILUDIR 
PELOS DESVIOS DE UMA 
TEOLOGIA DA LI.BERTAÇÃO . 
QUE PRETENDE REINTER
PRETAR· O DEPÓSITO DA 
FÉ COM BASE EIVIIDEOLO
GIAS DE CL!NHO MATERIA
LISTA E SE AFASTE GRAVE~ 
MENTE DA VERDADE CATÓ
LICA". 

convenhamos, não andam 
no bom caminho os qus, nas 
hastes de· Cristo, se omitem 
sobre o tema. Quero ,dizer, 
os que silenciam as admàes
taçOes do Santo Padre sobre 
os desvios daPseudoteologia 
da Libertação. .· 

LJ-3 - I 11-" 
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Geraldo Bezerra de Mene-

Mal egresso dos bancos 
universitários publiquei, com 
o prefácio do consumado ju
rista Levi Carneiro, Homens 
e Idéias à Luz da Fé, hoje 
em 48 edição. Inseri em seus 
capftulos algumas produções 
do meu tempo de estudante, 
embora refundidas. 

Parte do livro dediquei-a 
a homens devotados à difu
são e defesa dos princfpios 
cristãos. Adstringi-me a meia 
dúzia de perfis, sem a preten
são de exaurir a lista dos nos
sos apóstolos leigos. 

Carlos de Laet, temível po
lemista, de quem sou afilha
do de batismo, puxa a ·fileira. 
O versadfssimo polfgrafo va
Jeu, entre nós, por uma legião, 
estou em dizer, por uma uni
versidade católica. 

No ardor, no dom polêmi
co, na combatividade, na iro
nia, na forma literária, o admi
rável romancista de Lições 
do Abismo rivaliza com o pro
vocador de Camilo Castelo 
Branco e outros brigões famo
sos. 

O fundador de "A União, 
AntOnio Felfcio dos Santos, 
compõe o e'lenco. Um bom 
mineiro. Cordial, ponderado, 
prudente. E a demonstrar, 
posto diante do pensador 
de O Século e o Nada, que 
a Igre ja, Mãe acolhedora, não 
tem preferência por feitios hu
manos, abriga e abençoa es
pfritos de todas as têmperas. 
Nem é preciso con sultar agió
grafos. Exemplos ilustrat ivos 
cobrem a galeria dos santos. 

Jackson de Fiqueiredo tam
bém transpôs a estrada de Da
masco. A certà altura, um 
Dom Vital sem as insfg nias 
episcopais, comprometido 
na pureza da doutrina e recris
tianização dos costumes. Pro
vocador, à maneira de Laet, 
não o igualava na cultura hu
mar;fstica, no cuidado e leve
za da orosa. 

Lugar de prol tocou rt Tris
tão de Ataíde, luzeiro de mi
nha geração universitária nas 
lides da o!\ção Católica. A Cor
respondencia, de quatro 
anos, entre Jackson e Alceu 
propiciaria a conversão do 
escritor de Problemas da Bur
guezia na "marhã mariana 
de 15 de agosto de 1928". 
Por seu turno, a biografia de 
Afonso Arinos, espfrito arreba
tado Pelos Sertões, assinala
ra o início da excepcional con
ribuição do crítico de Estu

dos à cultura brasileira. 
Em nossos dias, as realida

des emergentes e mudanças 
aceleradas criaram um mun
do de incompreensões e per
plexidades. Tenso, revolto, 
contradii'ório. Desse quadro 
sobreveio a divergência de 
posições que levou à separa
ção dos velhos companheiros. 

Mesmo à luz do Vaticano 
11, Corção não via com bons 

zes 

olhos tanto o enfoque e a ava
liação do presente histórico, 
como as colocações prospec
tivas do amigo. A respeito 
de assumirem, em outros pla
nos, posições próprias. Sem
pre mantiveram Cristo, a Igre
ja e a pessoa humana no cen
tro de suas preocupações. 

Forte nos dois, fortfssima, 
a crença na Igreja, una, san
ta, católica e apostólica. Ar
dente em ambos, ardentfssi
ma, a espiritualidade católi
ca. a esta possui um só e 
único significado. Não há clas
sificá-la de conservadora ou 
progressista, moderada ou 
radical. Meditação, recolhi
mento, prece, v.inculam a cria
tura ao Criador, o tempo, à 
eternidade. Não se acorren
tam ao demônio dos precon
ceitos e avaliações m1.mdanas. 

Comoveu-me a página que . 
o analista de lnt~odução · à 
Economia Moderna dedicou 
ao amigo ' de outrora, lidador 
consciente, pugnaz, viril, que 
só o adeus ao mundo silencia
ria. Entre cristãos verdadeiros 
não existem ruturas radicais, 
não se perpetuam conflitos, 
não se reabrem feridas. Im
porta que as divergências 
não atinjam a doctrina sacra 
e não minem de ódio os cora
ções. 

Ilustra o painel o retrato 
de Adroaldo Mesquita da Cos
ta, veterano tribuno de Con
gressos Eucarfsticos, ex-titu
lar da Pasta da Justiça, Cons
titu inte de 1934 e 1946, alte
ou-se na luta para que, nos 
dois momentos, a lex funda
mental is traduzisse a fidelida
de cristã do povo brasileiro. 

De outras plagas, fixei de 
relance a figura de Contarbo 
Ferrini, da Universidade de 
Pavia, artífice da História do 
Direito Grego-Romano e sua 
influência na civilização mo
derna. Theodoro Mommsen 
chegou a proclamar que, no 
estudo desse Direito e ramifi
cações dependentes, o sécu
lo XX seria conhecido como 
"o século de Contarbo Ferri
ni". Talvez não esteja longe 
o dia em que a Igreja eleve 
o filho leal a ded1cado profes
sor às honras do altar; santo, 
sará o orago a patrono das 
Faculdades da Direito. 

Em anexo, duas contribui
ções A primeira, do contun
dente Agripino Grieco, que 
nos legou Estrangeiros, obra 
de peso em torno dos maio
res nomes da literatura uni
versal, e nos deu Gente No
va do Brasil, onde retrata Jo
sé Geraldo Bezerra de Mene
zes, meu saudoso pai, homem 
de fé e convicções definidas, 
seu mestre, mestre de gera
ções. A segunda, da Carlos 
Laet, a respeito de Leandro 
Bezerra Monteiro, "o Mirabe
au católico" na versão de Se
na Freitas ; no Parldmento im-

perial, audaz defensor dos 
Bispos Dom Vital Maria dé 
Oliveira e Dom AntOnio de 
Macedo Costa, no aceso da 
Questão Religiosa. 

Tenho em mente ampliar 
o volume. Colho dados relati
vos a diversos militantes a 
partir dos brasileiros que se 
agigantaram na crise religio
sa do Segundo Reinado, en
tre os qua1s Zacarias, Cândi
do Mendes de Almeida e Tar
quínio de Souza. ·De épocas 
distintas, somam-se à lista 
Lacerda de Almeida, Lúcio 
José dos Santos, Basflio Ma
chado, Joaquim Nabuco, Jo
natas Serrano, Armando Câ
mara, Sobral Pinto, Luiz Del
gado e Andrade Bezerra. Os 
dois últimos. depõe Gilberto 
Freyre, •reanimaram como 
.mestres de Direito com preo
cupações também sociológi
cas, o pensamento católico•. 
Extraio a referência do nos
so clássico da ciência social 
de uma página sua ded.ica
da à Faculdade de Direito 
do Recife, no registro da exce
lente contribuição do profes
sor Nilo Pereira à história do 
estabelecimento sesquicente
nário ("Boletim do Conselho 
Federal de Cultura•, 1977, n. 
28, pág. 79) 

Por fim, Gustavo Corção 
Braga, a quem sucedi no Con
selho Federal de Cultura. 

Revelem-me o tru fsmo: um 
Corção incaracterfstico não 
é Corção. Nem o canonizo, 
nem o quest iono. Mostro-o, 
ou antes, vejo-o no todo e 
sem disfarce, numa combina
ção contrastante. Por um la
do, efet ivo, solfcito, puro, ho
mem de oração, alma aberta 
aos mistérios da fé; por outro, 
veemente, determinado, ten
so, indomável. Às vezes, du
ro, rebelde, insolente e até 
agressivo. Não dourava pf
rolas, diria o seiscentista Fre1 
Lufs de Souza (in João Ribei
ro, "Seleta Clássica", 28 ed 
1910, pág. 125). Todos esses 
traços, tomados na justa me 
dida. dão-lhe autenticidade 
Foram eles, conjugados à 
cultura e aos dotes de escn 
tor, que lhes asseguraram 
em meio a compreensfveis 
ressentimentos, influente lide
rança entre católicos brasilei
ros. 

Não sendo "bacharel em 
linguagem', como se arroga
va o clássico Francisco Rodri
gues Lobo, autor das Éclogas 
de 1605, ainda assim, aventu
ro-me a observar que Gusta
vo Corção, nos seus escntos, 
se por vezes não polia as ares
tas, habituara-se a pol ir as fra
ses. Para fugir a considera
ções estilfsticas, exibo dois 
convincentes depoimentos. 

Da "fam flia machadiana', 
relembrou-nos, há pouco, Jo
sé Montello. 

"Escritor exfmio", indiscutf-
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vel clássico da literatura na
cional", afirmou; há tempos, 
Rachei de Queiroz ( O Ami
go, "Permanência• - '1971, 
pág. 43). ' 

Identicamente, não comen
to o seu humor. Fico em amos
tras qu_e o comprovam. 

"Toda a noticia em vinte e 
quittro horas vira embrulho" 
(Dois Amores, Duas Cidades). 

"Para ver é preciso parar, 
e numa exposição de qua
dros mais andamos do que 
vemos (Oswaldo Goeld e Be
atriz Reynal - "0 Globo", Rio 
de Janeiro, 7-10-1971) . 

Nas "reminiscências astro
nômicas", relata que, uma 
noite, nas suas investigações, 
virou a luneta cento e oiten
ta graus em busca de uma 
estrela, e foi perturbado pe
lo Orosimbo que descrevia 
minuciosamente a maneira 
de dar o ponto na goiabada 
campista" (A Tempo e Contra
tempo) . 

Descreve com expressões' 
de carinho o últ imo Encontro 
com o Oswaldo de Andrade 
( "O Globo", Rio de Janeiro, 
4-11-1971), no Hospital das 
Clínicas de São Paulo, " on
de o velho modernista se refa
zia de recente e diffcil opera
ção na cabeça". Surpreendo 
o leitor com este lance: 

"Magro, envelhecido, esta
va quase irreconhecível. O 
turbante manchado de san
gue que lhe envolvia a cabe
ça, tapando o olho direito, 
daya ao esqJerdo uma redo
brada ferocidade de pirata 
da Ilha do Tesouro." 

Volto ao ponto, não o da 
goiabada campista, e sim aos 
sentimentos cristãos do me
morialista de A Descoberta 
do Outro. Sua convicção reli
giosa, assegurou o decifra
dor de Hegel nestas para
gens brasile iras , é radical, "no 
sent ido de vir das raízes últi
mas da consciência (Dja ir 
Menezes, Corção - "Perma
nência", nov. 1971, pág. 25) . 

Com efeito. Em As Lições 
do Abismo, o personagem 
José Maria manifesta-se pe
lo pensador católico. Veja
se este tópico: "A ve rdadeira 
sociabilidade só é possível 
quando tiver raízes que das-

çam ao abismo da subjetivida
de". E o seu complemento: 
·o homem só pode acertar 
razoavelmente os problemas 
exteriores quando tiver desco
berto, ao menos em seus line
amentos, o segredo do ser". 

Indiferente à apologia ou 
à critica, o descobridor de 
As Fronteiras do Nada mostra
va-se apreensivo com o esva
ziamento da mensagem divi
na, •a mensagem espiritual 
de Cristo", repetidamente su
jeita aos ardis das interpreta
ções naturalistas e seculari
zantes. Defensor da perma
nência dos seus princípios, 
não lhe passavam pela gar
ganta as "modernices efême
ras". 

O Concílio Vaticano 11 - aí 
estão os seus documentos 
básicos e a sua repercussão 
- é o novo símbolo da conti
nuidade, da renovação e da 
universidade e da Igreja, de 
sua presença no tempo e no 
espaço, como instru mento 
divino de liberdade, de igual
dade, de amor, de justiça e 
paz . 

Na busca de uma respos
ta evangélica, deteve-se, o 
conclave , numa interpretação 
amplíssima e objetiva do mun
do moderno. Não se absor
veu nele . Não restringiu a vi
são teológica à dimensão his
tórica. Não prescindiu do "cri
tério vivificador da Fé·' . Não 
abdicou dos valores cristãos. 

Ajustou, urgia ajustar, a 
pastoral da Igreja aos "sinais 
do tempo'·, esforço que se 
não confunde com o propc.la
do "progressismo", que, sobre 
ser uma desfiguração, de 
um termo equívoco, de cono
tação irrisória, serve, quan
do muito, para qualificar o 
desvio das metas concilia1es. 

Harmonizou-a com a civili
zação contemporânea, carac
terizada pelo desmedido e 
desnorteante progresso da 
ciência e da técnica, a envol
ver problemas, como sejam: 
a comunicação, o urbanis
mo, o meio ambiente, as con
dições de vida do trabalha
dor, a posição da mulher na 
sociedade, o acesso à educa
ção e à cultura. Esses proble
mas transcendem da ação 
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direta da Matar et Magistra, 
faltando-lhe competência pa
ra resolvê-los sob o prisma 
técnico e executivo. Incum
be-lhe, pbrém, por seus com
promissos com a pessoa hu
mana e o bem comum, exigir 
dos fiéis que deles se inteirem 
e com eles se obriguem. Mais 
ainda. Cabe-lhe advertir os 
especialistas. os responsá
veis pela coisa pública e ofe
recer-lhe a contribuição resul
tante de uma reflexão cristã, 
para acelerar, · por todos os 
meios, sem precipitações in
conseqüentes, a correção 
dos desequilíbrios e injusti
ças que inquietam a socieda
de moderna. 

Paraacudir às exigências 
da axiologjacristã, a pastoral 
tornou-S8!1DBis solidária, mais 
ativa, ma1tparticipantes, com 
o apelcr.a .-.eclldas realistas, 
eficientDi tD qoe não signifi
ca suberdloaç4o às contin
gênclas;nlun concessao dou
trinária~ Sdb novas perspecti
vas, v...,. •ru, afina~ com 
maior MtpMtbo .para o ho
mem e ac:SOI:Iêdade, seu des
tino, suas;angústias, seus in
fortúni~as áspirações. 

Tal ~io. E tal o seu 
alcance. : 

Fácil -prever que uma em
presa dessa envergadura, 
no seu áspero Itinerário, mor
mente no diffcil processo de 
implantação, suscitasse deba
tes, desencadeasse reações. 
Duas merecem realçadas. 

Protelatória a primeira, dita
da pela incompreensão ou 
pela timidez, até certo ponto 
louvável, de resguardar práti
cas avoengas, de não cam
biá-las. 

Gravíssima a segun da. 
Desmandada e arbitrária, de
fensora de reformas a esmo, 
de mudanças pelo prazer de 
mudar, se não pelo desejo 
perverso de confundir e dis
torcer. 

Acredito que o pensador 
católico de •o Desconcerto 
do Mundo', aqui e al i nos 
seus conhecidos impulsos, 
houvesse criticado medidas 
destinadas exclusivamente a 
vitalizar ou complementar dire
trizes conciliares. O exato é 
que, mil e uma vezes, peito 
aberto, exposto à pecha de 
reacionário e retrógrado, alte
ou a voz para conter o que 
considerava o lixo das novida
des abusivas, capazes de 
conduzir a desfiguração litúr
gica e ao baralhamento dou
trinário Por r.ão ser homem 
de esparar seotado pelas con
seqüêrcias dessas diatribes, 
reintegrou-se no seu primei
ro ~·ício, pois - leio em 'A 
Tempo e Contratempo' (1 a 
ed., 1969)- iniciara a vida co
mo fiscal de lixeiros, mais lim
pos de alma que os destruido
res do depósito da fé. 

No seu desvelo, amargura
va-se por sentir a vida espiri
tual intCMicada ou despedaça
da pelo materialismo, tornan
do os católicos menos católi-

cos. Mais indefinidos, mais 
frouxos, mais negligentes. 

Conclui-se que repudiava 
as artimanhas ideológicas 1 

dos responsáveis pela •renun- I 
cia à transcendência das coi
sas supremas•, para falar a 
linguagem de Paulo VI (Dis
curso de 7-12-1965). 

Data de 1944, A Descober
ta do Outro, memorial do re
torno às fontes do batismo. 
Nele, o estilista se revela e 
afirma. Tristão de Atafde, na 
coluna literária de "0 Jornal 
(Rio de Janeiro, 31-12-1944 ), 
anunciando-lhe a estréia, es
creveu que o homem - a fra
se é do grande colunista -
acabara de •arrombar as por
tas da literatura•. No entanto, 
não eram essas as portas 
que impeliam o vir ·catholicus 1 
ao tirocfnio da pena, e sim, i 
da expressão do seu gosto, ! 
as portas do Reino ou da Ca- ' 
sa do Pai, portas que acaba
ra de transpor. 

Sente-se-lhe o anseio cris
tão de forçá-la, de abri~l~;~s 
para outras almas sedentas: . 
"Amigo - o apelo figura no li
vro da Descoberta - larga teu 
eu, tuas convicções, tua éti
ca, teus sistemas, porque se 
não tens Cristo, não tens na
da': 

Nos artigos, nas conferên
cias, nos livros, revela-se 
um apóstolo vigilante, aguer
rido, heróico. Ao seu ver, esta
mos no mundo, A Tempo e 
Contratempo, 'primordialmen
te, para o louvor de Deus e 
para o erecto e vertical teste
munho." 

Decididamente, o autor 
d.e "Dois Amores, Dias Cida
des", engenheiro que foi, não 
calculara bem o peso de sua 
primeira construção literária. 
Ajuizara mal o livro de estréia, 
sua obra mestra. Ele próprio, 
na introdução de "O Século 
do Nada", investe contra a 
publicação de "A Descober
ta do Outro", o âmago de sua 
religiosidade e sua ternura, 
a escala de suas idéias e de 
seus valores. O livro de seus 
livros. 

Em amor e serviços, Gusta
vo Corção deu se à Pátria e 
à Igreja, e tanto basta para 
exculpá-lo de aspcreza·s e ex
cessos. 

Não nutro a vuleidade da
quele personagaM de Cami
!o na Filha do Dr. Negro, ro
mance que li 1ittC"'::t estudan
te, personagem :;\.l o se jacta- f 
va de possuir a .mpa do po
ço onde supun tv' escondida 
a verdade. 

No plano as.. 11ual - Deo 
gratias! - não de :~ ;abri o ma
pa, penetrei na n- ;,a; não avis
tei a tampa, er.-., . trai a Ver
dade. Já no ~e r dos 
meus dias, ou 
Eu sou a Verdac. 
a Vida. 

Tão grande :J 

tre o sucedido f 
que entendi opl 
revelações, pat. 
go comum e ntr ~ 

le Cristo: 
aminho, / 

! 
'ância en- I 
sucessor, 
.as essâ~ 

dstacar &I 
,.us. 

' 
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Influência da Igreja no 
processo da formação brasileira 

Por nao ser negativista 
dos nossos ~alores culturais, 
Gilberto Freire assinala a de
cisiva contribuição da Igreja 
no processo de formação na
cional, que não se reflete, 
unicamente no labor missioná
rio. Quer dizer, não se exau
re no plano espiritual de uni
dade da fé, sujeito em nos
sos dias, a conhecidos impac
tos ou ameaças. Estende-se, 
história a dentro, à unidade 
da lfngua e à integridade ter
ritorial. 

Medite-se, independente
mente de convicções religio
sas, na seguinte passagem 
lúcidal e vigorosaA, extrafda 

do;r~~·S~ 
obra-prima do pens 
pernambucano: 

•os jesuftas pela influência 
do seu sistema uniforme de 
educação e moral sobre orga
nismo ainda tão mole, plásti
co, quase sem ossos, como 
o da nossa sociedade colo
nial dos séculos XVI e XVII , 
contribuíram para articular 
como educadores o que eles 
próprios dispensavam comQ 
catequistas e missionários. 
Estavam os padres da S.J. 
em toda parte : moviam-se 
de um extremo a outro do 
vasto t&rritório nacional; esta
beleciam permanentemente 
contato entre os focos esporá
dicos de colonização através 
da "lfngua-geral", entre os vá
rios grupos de abortaenes. 
Sua mobilidade como dos 
paulistas, se por um la o pas
sou a ser perigosamente dis
persiva, por outro foi salutar 
e construtiva, tendendo para 
aquele •unionismo•, em que 
o professor João Ribeiro sur
preendeu uma das grandes 
torças da nossa História". 

Na conferência "O que é 
o Brasil", pronunciada, em 
1985, menciona os •contatos 
diretos" do Pe. AntOnio Viei
ra com o povo, estendidos 
ao Maranhão, ao Piauí, ao 
Pará. A seguir, assevera, com 
justiça, que o desassombra
do pregador •tez a defesa pio-

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

neira do mestiço brasileiro, 
contra a mística do branco 
superior". 

De outra parte, exalta os 
franciscanos. Declara-nos •co
nhecedores do Brasil direto'. 
Em vários passos de selJS es
critos, exp hde simpatia pe
los filhos tle São Francisco, 
tendo conta •o conjunto 
mag ico de suas virtudes~ 
N a-se: "A propósito dos 
Franciscanos•, "A Manha", R"io 
de Janeiro, 2 e 9 de outubro 
de 1943). Elogia-os, à larga, 
como •campeões da carida
de evangélica" e •amigos da 
pesquisa cientffica". Nem lhes 
falta com o aplauso à 'obra 
missionária · nas Américas• e 
o reconhecimento de que o 
seu trabalho em no~so país 
foi heróico. /IPóia-se, entre • 
outras fontes, nas ~Cipáginas 
,g.a,_ H istóriª Franciscana ....!l9 
BrasiJ;; de Frei Basílio Row
wer, O.F.M. 

Conforta-m~erificar que 
o analista de ~"Gasa Grande 
e Senzala"l~Srapreciou o arrojo 
apostólico de dom Vital Maria 
de Oliveira, que, no seu julga
mento, "enfrentou com tanto 
ardor ortodoxó as doutrinas 
regalistas dos estadistas do 
Império". E assim foi. No re
gistro do primoroso livro~ 
flito entre JLigreja e o Est~
QQ_oo Brasil" (Recife, 1970), 
do professor Nilo Pereira, en
contro a mesma observação 
subscrita por Gilberto Freire 
em termos definitivos: "Nun
ca, em toc;lo o passado brasi
leiro, foi alguém mais herói
co em sua resistência a pode
rosos avassaladores do que 
esse Capuchinho". 

Belo e fiel retrato do Bis
po de Olinda, o exemplarfssi
mo Dom Vital, que não dava 
as costas aos detratores da 
Fé. Ofensás, ameaças; pri
sões, nada o abatia. Não era 
um provocador. Era, nem 
mais nem menos, ' um zeloso 
da pureza doutrinária. Não ti
nha caprichos, tinha consciên
cia episcopal. 
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Otavo Bit a c 
Patrono do Serviço Militar 

Convidando-me para fa
lar-vos neste tributo a Bilac, 
a um tempo, mago das letras 
e semeador de civismo, hou
ve por bem o dignfssimo Co
mandante da Segunda Cir
cunscrição Militar, Coronel 
Oswaldo Souza, distinguir 
duas respeitáveis instituições 
a que pertenço, a Academia 
Fluminense de Letras e a Co
missão Nacional de Moral e 
Civismo. 

Seu embargo do destaque 
à Academia e sem desconhe
cer que o homem cfvico não 
destruiu o vate, por uma· ou 
por outra, impõe-se o reparo. 
Não é o intelectual que atin
giu a eEbr!8RIBft8E u:r~
- "abastecendo de liris
mo o povo brasileiro", nem 
o escritor de SARÇAS DE FO
GO; não é o sonetista de VIA 
LACTEA, nem o esteta inspira
do que~ estrelas e com 
elas B+AL68;'#:': não é o 
parnasiano, nem o prfncipe 
dos poetas, que reverencia
mos nesta hora. 

Celebramos, sim, forjada 
em bronze, a glória do apósto
lo da brasilidade, autor, com 
Coelho Neto, dos CONTOS 
PÁTRIOS, livro de 1894, em 
que refluem vibrações cfvlcas 
da infância; o cantor admirá
vel de Fernão Dias Pais Leme, 
caçador de esmeraldas, inva
sor de sertões. 

Em tais obras, Bilac revi
ve tradições. E as tradições 
Integram o conceito da Pátria. 

Aqui nos encontramos pa
ra engrandecer o artista que 
logrou cunhar o famoso ale
xandrinho, estribilho cfvlco 
da criança brasileira: 

"Ama com fé e orgulho a 
!erra em gye nasceste•. 

Estamos aqui para festejar 
o autor da letra do hino à Ban
deira, "i:!avilhao ,Q!..~stiça_!_ 
.E!~ 

Rememoramos esse gene-
ral do civismo, e o trtulo lhe 
cabe, que pugnou pela pure
za do idioma, modelando so
neto clássico sobre a "última 
flor do Lacio, inculta e bela". 
Ungua que também é a Pá
tria. Ainda assim, menospre
zam-na; mais que Isso, avil
tam-na. Estilistas frascários, 
sem patriotismo e sem gramá
tica, forcejam por convertê
la em deplorável instrumen
to de corrupção das letras, 
dos costumes, das consciên
cias. EnQanam-se. O nosso 
não é o Idiomas de lama ou de 
palavrões feito, para usar da 
construçao camoneana. Não 
havemos consentir na degra
dação da lfngua, os versos 
são de Bllac: 

~m guejh;';of materna 
OUVI:~ 

~ 

n 

GERALDO BEZERRA DE 
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Dignificamos vulto eméri
to que, desprezando equfvo
cos, - tomo-lhe as expres
sões - "penetrou nas oficinas 
de Deus". Soube, na campa
nha cfvica, vincular o amor 
da Pátria!. fé no Criador Su
premo, implorando para nos
sa gente a proteção e a inspi
ração divina. Voltados para 
Deus, louvando-O, reagimos 
contra aqueles que, escravos 
da concepção materialista 
da vida e do ·mundo, tentam 
"arrancar da alma humana to
dos os afetos, todos os senti
mentos nobres, todos os ves
trgios da dignidade moral". 

Da campanha iniciada em 
1915, empreendida dois anos 
a fio em prol do serviço mili
tar, constitui exoressão memo
rável o livro A DEFESA NACIO
NAL- DISCURSOS. 

Bilac ·varou o Brasil, que 
dava amostras de pafs ador
mecido e derrotista. Mobilizou 
o povo, alteou-o, incutindo
lhe o senso da responsabilida
de patriótica. 

Orador, não foi um perdulá
rio da palavra. Foi um mensa
geiro da Pátria. Não se restrin
gia a inebriar platéias, ia mais 
longe o fascfnio do seu ver
bo. Meia, uma, duas horas 
que fossem na tribuna, ele 
se transformava pelo gesto, 
pela dicção, pelo aticismo, 
pela grandeza da mensa
gem. Aplica-se-lhe, e bem, o 
elogio do biógrafo de Bacon 
•este o receio de todos os 
que o ouviam: que ele aca
basse de falar•. 

Reunimo-nos para glorifi
car OLAVO Vaz Martins dos 
Guimarães BILAC, inauguran
do-lhe o busto nesta depen
dência militar, e glorifictf-lo 
pela pregação cfvica, que in
clusive o levou a instituir, com 
Pedro Lessa e Miguel Calmon, 
em 1916, a liga da Defesa 
Nacional. 

Fez jus ao trtulo, que~ lhe 
foi outorgado por lei, de patro
no do Serviço Militar. Servi
ço prestado às exemplares 
Forças Armadas Brasileiras, 
Exército, Marinha e Aeronáu
tica, destinadas, como precei
tua a Carta Magna, •a defen
der a Pátria e a garantir os 
Poderes constituídos, a lei e 
a ordem•. Esse magno ser
viço, segundo j seu van
guardeiro - "é o triunfo com
pleto da democracia; a 
escola da ordem da discipli
na, da coesão; laboratório 
da dignidade própria e do pa
triotismo•. 

- Discurso pronunciado 
em 26.12.1971, na 28 Circuns
crição do Serviço Militat da 
1° R.M. ' 
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\ · OS FLUMINENSES 
I 
I GERALDO BEZERRA DE 

MENEZES 
Sucedem-se as gerações, de cujas páginas ressumbra co-social, haveria de esten

e continuamente sobressai a -não fosse da raça do triunvi- der-se à literatura de ficção, 
fisionomia dos fluminenses rato Saquarema - a dominan- dando novas expressões à 

no trabalho de incorporação te preocupação com a unid~- prosa e à poesia. Se a literatu
do Brasil ao rftmo da civiliza- de, a terra, a gente e as. co1- ra projeta criadores magnffi
ção. sas do Brasil. Novo exemplo. cos, que nos transmitem, 

Temos marcado posição Singraram aquela esteira lu- em suas produções, a força 
clara em todos os domfnios minosa, os eminentes juristas: e a sensibilidade de uma r e
do conhecimento humano, Levi Carneiro, que primou gião do pafs, • há de ser, po
sem· exageros natlvlstas ou na elaboração do Estatuto rém, na obra dos pensadores, 
transbordamentos excessi- Básico de 34; Prado· Kelly, na dos crfticos sociais, co
vos. prestigiado pelos discursos mo na dos ensafstas polfticos 

Não preciso remontar mais e pareceres na constituinte de · mais aguda percepção, 
longe que às lutas da Inda- de 46 e Raul Fernandes, que que havemos de encontrar, 
pendência, em que se desta- imprimiu segura diretriz à nos- df-lo Lourenço Filho, a revela-

i caram as figuras de José Gon- sa polftica internacional. Es- ção consciente dessa fndole 
çalves Lado, cOnego Januá- se a trfade de juristas fluml- do grupo fluminense, a princf
rio da Cunha Barbosa, Pedro nenses que integrou a repre- pio; da nação brasileira, de-
Dias Pais Leme, frei Sampaio, sentação do Brasil à memorá- pois". 
Luiz da Nóbrega Azevedo vel Conferência de Petrópolis. Os romances simplórios e 
Coutinho, Clemente Pereira, E não olvido Castro Nunes, moralistas de Macedo; as 
este último portuquês de nas- o nome que honrou o Supre- novelas realistas de Raul 
cimento, radicado em nosso mo Tribunal Federal, por sua Pompéia; os versos de Case-
' meio. atuação e sua obra jurfdlca. miro de Abreu, Varela, Maga-

D~sde o grito do lpiranga, A influência dos fluminen- lhães, Alberto de Oliveira e 
impusêmo-nos, sem quebra, se na formação e desenvolvi- Raul de Leonl; as representa
na direção do pafs e dos ne- manto da cultura nacional, to- çOes de João Caetano, ele
góclos públicos, revelando in- mada a palavra cultura num vando o teatro brasileiro; as 
teligêncla construtiva, dignlda- sentido genérico, tem prado- paisagens, ou antes, as telas 
de, prudência, espfrlto de or- minado pela quantidade e de Antonio Parreiras; a nobre
dem e coesão. Mas; primei- qualidade. A linguagem, as za Intelectual de Francisco 
ro que fluminenses, somos e idéias, os sentimentos, os va- Otaviano; o meritório Dicioná
temos sido brasilelr(!s. Àquele lores mentais, sociais e polfti- rio Brasileiro de Ungua Portu
tempo, visando, como sem-. cos que formam a base de guesa, de Antonio Joaquim 
pre, à estabilidade e unifica- nossa cultura, representam de Macedo Soares; a cultura 
ção da pátria, já nos distin- a geografia humana flumlnen- especializada de Andrade Fi
gufmos- brasileiros, por exce- se, e na continuidade desse guelra, • sumidade jurfdica", 
lência - pelo critério objetivo esforço está, sem dúvida, no entender de Rui - isso tu
e sendo de oportunidade com uma das razões de nosso do exprime a faculdade e mo
que enfrentamos os proble- equilfbrlo. tiva, a sensibilidade es· ética, 
mas nacionais. Lembro, na Quando se analisam a evo- a fndole artfstica, os foros 
regência trina, Lima e Silva. lução do Estado do Rio de de civilização, enfim, do po
Sepetiba, no ministério da . Janeiro, como têm revelado vo fluminense. A seu turno, 
Maioridade. Lembro " o pode- os sociólogos, dois fatores as obras dos nossos soclólo
roso triunvlrato Saquareina •, ressaltam de logo: o da forma- gos e juristas evidenciam, 
d~ que fala Nabuco (Um Esta- ção da aristocracia rural, com n~o só o senso .objetiv0 e ~r~
dlsta do Império, vol. I, pág. elementos que haveriam de v1dente da realidade brasllel-
40), constitufdo de ltaboraf, imprimir em tudo a marca ra, mas a obstinada decisão 
Uruguai e Euzébio de Ouei- do seu espfrito e do seu cará- de enfrentar, fiéis à nossa vo
raz, triunvirato de cuja atua- ter e 0 da valorização das cação histórica, os problemas 
ção e glórias foi o Cc;mselhei- coisas da terra, movimento e as tarefas decisivas de nos
ro Paulino seguro continua- que, partindo da esfera polfti- sa pátria e de nossa gente. dor; e que marca bem a hege- .,..;;.:;.....;..:.. _______ _______________ _. 

mania polftica dos fluminen-
ses no segundo reinaqo. Lem-
bro o Almirante Luiz' Felipe 
de Saldanha da Gama. A par 
dessas, evoco a figura de Ca-
xias, o esteio do segundo Im-
pério, no julgamento de Eucli-
des. 

Se, nas últimas décadas 
do Brasil monárquico, a velha 

· ~;rovfncia, consoante Raul 
Fernandes, deu o maior con
tingente para o verniz da civi
lização com que elas brilham 
na história nacional ( A Re
denção - In " O Café no se
gundo centenário de sua in
trodução no Brasil" - Vol. I, 
1934, pág. 46), pode-se acres
centar que, no perfodo repu
blicano, o Estado do Rio de 
Janeiro não repugnou a esta 
tradição, não desmerec~u 
desta glória. Nem preciso cjr
gir-me à citação dos fluminen
se proeminentes estadistas 
da República. 

Antes, menciono Euclides 
da Cunha, Alberto Torres, 
Oliveira VIana, lnexcedfvels ob
servadores de nossos fatos, 
de nossas realidades, .de nos
sos estados psicológicos e 
sociais, em suma, outro pode
roso triunvirato, que marcou 
no pensamentd brasil~lro, e · 

'1:3- I I 'r 
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MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 
PRESIDENTE DE HONRA· 
DO CONGRESSO · 
INTERNACIONAL DO 
CINQUENTENÁRIO DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

O nosso eminente coesta
duano, mais antigo e assfduo 
colaborador de UNIDADE, 
Ministro Geraldo MantedOnlo 
Bezerra de Menezes, acaba 
de ser oficialmente distingui
do para presidente de honra 
do Congresso Internacional 
comemorativo do clnquente
nárlo da Justiça do Trabalho, 
a Instalar-se em Brasma, no 
dia 1 o de maio, com a presen
ça do Presidente Fernando 
Collor de Mello, prosseguin
do a segunda fase do concla
ve, em Leon, Espanha, de 2 
a 6 de julho. 

O convite que partiu · do 
Tribunal Superior do Traba
lho, sob cujos auspícios é re
alizada, a celebração está fir
mado· pelo emétito presiden
te do Tribunal, Ministro Luiz 
José Guimarães Falcão. 

A distinção esta amplamen
te justificada . .O ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes foi 
o mais antigo Juiz - presiden
te de Junta de Conciliação e 
Julgamento, atuando na capi
tal da República, desde 1938, 
na faze administrativa dos ór
gãos trabalhistas. Colll a cria
ção da Justiça· do Tabalho 
em 1941, levou ele . Rara as 
novas funçOes aquela experi
ência. 

Em 1945, foi procurador 
e,a seguir, presidente, o últi
mo por sinal, do Cont!elho 
Nacional do Trabalho. E au
tor do projeto de lei que em 
1946, deu à Justiça do Traba
lho sua estrutura atual, com 
a extinção do Conselho Nacio
nal do Trabalho e dos Conse
lhos Regionais, com a criação 
do Tribunal Superior do Tra
balho e dos Tribunais Re!llo
nais, al'm de instituir a carrei
ra judiciária respectiva com 
o ingresso dos juizes por con
curso. Mais ainda, asseaurou 
aos magistrados trabalhistas 
o acesso aos tribunais supe
riores, bem assim as vanta
gens Inerentes aos membros 
do Poder Judiciário, impon
do-lhes, igualmente, as restrl
çOes conhecidas. Coube, 

.. pais, ao homenageado a con
solidação da JustiÇa do Traba
lho como órgão do Poder Ju
diciário, não só. pelas provi
dências legais assinaladas, 
mas na condlçao de primei
ro presidente e organizador 

A Associação dos Magistra
dos Trabalhistas outorgou
lhe, em solenidade realizada 
em Sao Paulo, o expressivo 
titulo de "Construtor do Direi
to do Trabalho", inclusive por 
sua participação em comls-
86es elaboradoras de ante- 11 

projetos de leis trabalhistas, 
entre outros, a de greve e dls
sldlos coletivos do trabalho, 
sendo relator da parte final 
em comissão presidida pelo 
entao M lnlstro da Justiça Tan
credo Neves. Coube-the pre
sidir a Comissão incumbida 
do ante-projeto de Organiza
ção e Processo do trabalho. 

Nao é o momento de exa
minar as obras jurfdlcas espe
cializadas do mestre fluminen
se com edlçOes repetidas co
mo O Direito do Trabalho e 
a Seguridade Social na Cona
tltulçlo Brasileira, Dlsafdlos 
Coletivos· do Trabalho e DI
reito de Greve, Doutrina So
cial o Direito do Trabalho, 
_A Seguridade Social no Bra
sil e PoUtlca Sindical Brasi
leira, obras que lhe garanti
ram a participaç(o em todas 
as associaçoes e-tAstituiçOes 
especializadas do Br~sil e Inú
meras do exterior. 

Catedrático de Direito do 
Trabalho da PUC do Rio de 
Janeiro e da Faculdade de 
Direito da UFF, de que foi di
retor, partlcfpou, em todo pa
Is, de bancas examinadoras 
para a escolha de professo
ras titulares e docentes de 
inúmeras universidades, fede
rais e estaduais, como a Uni
versidade de sao Paulo. (USP) 
em sua famosa Faculdade 
de Direito, nos cinco dhimos 
concursos • três de titulares 
e dois de docentes, a Univer
sidade Federal do Rio de Ja
neiro, a do Estado do Rio de 
Janeiro, as Federais Fluminen
ses (UFF), do Rio Grande do 
Sul, do Espirtro Santo e outras. 

Para restringirmo-nos à se
ara jurfdica, e detentor de attrs
sfmas condecoraçOes: a Grã 
Cruz do Mérito do Trabalho, 
conferida pelo Governo brasi
leiro, o Colar do Mérito Judi
ciário, do Tribunal da Justiça 
Estado do Rio de Janeiro,a 
Gra Cruz do Mérito Judiciário 
-e a Grã Cruz do Mérito Judi
ciário Trabalhista. 

do Tribunal Superior do Tra- UNIDADE congratula-se com 
balho, onde se manteve, por o.aeu colaborador, nome de rale-
seis anos, eleito e reeleito pe- vo da lalcato braallelro, galardo-
lo voto unAnlme de seus· pa- ado por Paulo VI com à Comen-
7es. ;.' , , ' · , ,,:-, · •. • •.. .- . .rda de Sio Gl:eg6fi()·M8gno'.. · • 

·--.__._._ .... _._ ,.. ~·· ··••••·•e•tu-. 'lf•• """'·• 
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Meua remotfaálmos 
avoengoa 

CARAMURU E PARAGUAÇU 
- Casal crlstio, 

casal-matriz de um sem 
número de famUias 

brasileiras. 

Baseado no Corona se
num flllorum et gloria filio
rum patres eorum dos Pro
vérbios, XVII, 6, José Geral
da Bezerra de Menezes parti
cipou o nascimento, em 30 
de abril de 1904, do primei
ro filho varão, Leandro Bezer
ra Monteiro, nome do avO, re
metendo ao lado o •estema•. 
Partiu do século XVI, ao tra
çar, geração por geração, a 
linha de descendência dos 
nossos remotfsslmos avoen
gos Diogo Álvares Correa, 
•caramuru• e Catarina Álva
res, "Paraguaçu•. Ele, natural 
de Viana, Portugal, chegou 
ao Brasil em 1510, sepulta
do aos 5 de outubro de 1557 
na Bahia, na igreja do Galé
aio, que fora dos Jesuítas: 
ela, falecida em 21 de janei
ro de 1583. Casal cristão, ca
sal-matriz de um sem núme
ro de famflias baianas, me
lhor, de famflias brasileiras. 

Vmheta que figura !W "Livro Velhp ~~ Tombo", lemb~ando a 
doação de Catarina Alvares aos Benedúmos, em ! 6 de julho de 
1586, da Igreja de N°. Sra. das Graças. 

. XIII- Dr. José Geraldo Be- llca (Roma 1958, vollll, págs. 
zerra de Menezes - Lucinda 550-551 e 555- 556). As indi-
MontedOnio Bezerra de Mene- · caçOes reportam-se, particu-
zes, larmente, ao "Homem do Fo-

XIV - Leandro. go". É o que evidencia o pro-
No Catálogo Genealógl- fessor Aecio Feitosa, da Uni-

co, de Frei Antonio de Santa versidade Federal do Ceará, 
Maria Jaboatão, publicado em algumas considerações 
na "Rev. do lnst. Hist. e Ge- relativas à catequese dos 
ogr. Bras.", UI, parte primei- brancos no Brasil colonial, 
ra, Rio, 1889, há referências segundo as Cartas dos Pa-

No prefácio á biografia de 
Catarina do Brasil, escrita 
por Oiga Obry, recorda Pedro 
Calmom •como Gregório de 
Matos celebrou, cheio de des
peito- satirizando os •caramu
rus da Bahia" (Obras, ed, da 
Academia Brasileira, 111, 48): 

aos números do estema: I - dres da Companhia de Je-
págs. 84-85; 11- pág. 115; 111 sus (1549-1563) (in rev. "ltay-
- pág.222; IV - pág. 123; V - ter a• , no 1$85, n° 30) 

"Não sei onde acabou ou 
em que guerra: Só sei que 
desde Adão de Massapé, pro
cedem os fidalgos desta terra•. 

Por igual, ilustrando-a com 
o estema, fiz a participação 
de:> nascimento da primeira fi
lha Ângela {21 de março de 
1942) e do primeiro filho Lean
jro (18 de fevereiro de 1945). 

Eis o estema: 

oág. 123; VI - pág. 125; VIl -
pág. 125. Consulte-se, a No
blllarqula Pernambucana, 
de Antonio José Vitoriano 
Borges da Fonseca, ed. de 
1935 e o Llvto Velho do Tom
bo do Mosteiro de São Ben
to da Cidade do Salvador, vo
lume preciosfssimo, com d:O
cumentos de 1536 a 1732, in
dispensáveis ao conhecimen
to do passado regional baia
no e às "fontes da civilização 
brasileira•. 

Foi-me oferecido, com llan
rosa dedicatória, datada da 
Bahia, 8 de janeiro de 1945, 

I - Diogo Álva(es Corrêa, por Dom PlácidoStaeb, O.S.B. 
Caramuru•, casado com Ca- dignfssimo Abade daquele 
tarina Álvares, "Paraguaçu• Mosteiro,e a quem se deve 
pais de. benemerência de sua publica-

li - Apolonia Álvares -João çao. 

I de Figueiredo Mascarenhas, A juizo dos entendidos, a 
"Boatucá" obra de Jaboatáo é das prin-

111 - Grácia de Figueiredo cipais fontes cronológicas 
-Francisco de Barros, _dos dois primeiros séculos 

IV - Luiza de Barros - Ma- da vida brasileira. 
nuel Lobo, José Geraldo Bezerra de 

V- Francisco de Barros Lo- Menezes aduziu amplas na-
bo - Ana de Menezes, tas atinentes aos casais enu- · 

VI - Euzébia Teles de Me- merados por Jaboatão, ou 
nezes - Miguel Álvares Ca111- sejam, os de n° I a VIl, e ofe-
pos receu riqufssimos subsfdios 

VIl - Luiza Teles - Sargen- aos números seguintes. Advir-
to-mor Antonio Pinheiro de ta-se: solidamentefundamen-
Carvalho tada, sua contribuição não 

VIII - Sargento-mor José se estala no "ouvi dizer•, fór-
Pinheiro Lobo - Perpétua de mula cômoda de •construção 
Mendonça no vácuo•, expressão muito 

IX - AntOnio Pinheiro Lobo cara a Joaquim Nabuco. 
-Joana Bezerra de Menezes, Sublinhe-se que Caramu-

X - Brigadeiro Leandro Be- ru foi um dos colaboradores 
zerra Monteiro - Rosa Josefa {e houve méritos, Gonçalo 
do Sacramento, Álvares, Martin Afonso Tibiri-

XI -Tenente-Coronel José çá, Simão da Gama, ·além 
Geraldo Bezerra de Menezes dos Governadores Tomé de 
- JerOnima Bezerra de Mene- Souza, Duarte da Costa e 

·~ zes , Mem de Sá) na obra de evan-
XII - Dr. Leandro Bezerra . gelização do Padre~ da Com

Monteir9 - Emere.nciana de , panhia . de Jesus, çonforme 
SiqMeira M.il~iel. BJ!Z&ff~, - ·.:. ·•1-. tegistro no Monumento Bras i-

De outro lado, estou em 
· lembrar que Olga Obroy a 
pag 39 de sua obra desfez 
dúvidas ao reproduzir a certi
dão de batismo, em 30 de ju
lho de 1528, de Catarina do 
Brasil, em Saint-Mals,França, 
sendo padrinho o nobre se
'nhor Guyan Jamjr, reitor da 
Sant-Jagu, e madrinha Catari
na das Granges. (esposa de 
Jacques Cartier, navegador 
e descobridor do Canadá), 
oficiante monsenhor Lancelot 
Ruffier, vigário-geral. 

Outro fato digno de regis
tro: a doação aos Benedita
nos feita, aos 16 dias do mês 
de iulho de 1586, por "Catari
na Alvares Caramuru• da "lgre-..., 
ja de Nossa Senhora das Gra
ças e das terras circunvizi
nhas e pratas· de seu uso e 
o mais que dela consta•. Pre
sentes ao ato, além da doado
ra, a testemunha, seu genro 
Antão Gil, casado com Grácia 
Álvares, o Padre Luiz de Grã, 
da Companhia de Jesus, e o 
Abade, frei Antonio Ventura, l 
da "ORDEM do Bemaventura-
do São Bento" . , 

Veja-se o translado, In ex- ! 
tenso, da doação no citado [ 
Livro do Tombo, pág. 85 us- I 
que 90. 

Figura na Igreja da Graça, ~ 
na Barra, cidade do Salvador, 
a significativa inscrição. 

"0 1 o Congresso de Histó
ria da Bahia tributa gratidão 
nacional a Diogo e Catarina 

· Álvares Paraguaçu, primeiro 
casal cristão desta terra, on
de o milagre do seu amor flo
resceu na Civilização - que 1 

assim começou - e na clda- I 
·de que imortaliza - 1544 -

.... _ ' rço -··'\.949• .~ .._., • · ~·-~~ '...::. :• . ~ 
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O GRANDE DEFENSOR DOS BISPOS NA QUESTÃO 
RELIGIOSA . 

3 -1 Geraldo Bttzerra de Menezes 
Além do Atlântico, o hlsto- o Dr. Leandro Bezerra 2 1864, constitui, ouso ressat-

riador Pe. Sena Freitas, de Monteiro, destemido parta- tar, o marco da chegada às 
Portugal, na obra Escritos mentar do Império, teve atua- plagas fluminenses dos Se-
Católicos de ontem, qualifl- ção decisiva na Juta contra 0 zerra de Menezes, oriundos 
cou-o de "Mirabeau católico•. Ministério 7 de Março, sob a do tronco Leandro Bezerra e 
Vllhena de Morais, em O Ga- chefia do Visconde do Rio Emerenciana, casal que del-
blnete Caxias e a anistia aos Branco, à época da persegui- tou rafzes no estado do Rio 
Bispos na Questlo Rellglo- ção aos bispos Dom Frei Vi- de Janeiro. 
sa(Riodejaneiro, 1930,J.Bri- tal Maria de Oliveira de Olin- Novamenteopovosergipa-
gulet & Cia.); Pe. Júlio Maria, da, e Dom AntOnio de Mace- no o elegeu Deputado Geral 
afamado pregador redentoris- do Costa, do Pará. Vivfamos. para a Legislatura Inaugura-
ta, no Livro do Centenário; o no Brasil, sob o impacto da da em 1872, em que tanto 
Arcebispo do Pará, a seguir. célebre Questão Religiosa. se distinguiu na defesa dos 
de Fortaleza, D. AntOnio de Abro espaço parQ alguns Bispos de Olinda e do Pará. 
Almeida Lustosa, em Dom informes sobre sua vida, ma- · Volta ao parlamento co-
Macedo Costa - Bispo do xime e trajetória polftica. mo Deputado Geral pelo Ce-
Par6; (cruzada da Boa lm- Viu a luz do dia no crato ará, sua Provfncia natal, em 
prensa, Rio, 1939, que lhe re- . CE, a 11 de junho de 1826. ' 1876. 
produzodiscursode2.9.1874 Graduou-seemDireitope- Fora disso, na Parafba do 
e a denúncia contra o Ministé- la Academia de Olinda em Sul, impOs-se como profissio-
rio; Augusto Victorino sacra- 1851. nal do Foro. Foi Vereador e 
manto Blake, Dicionário Biobi- Na provfncia de Sergipe, presidente da Câmara muni-
bliográfico brasileiro, 5° vol., casou-se, como então se di- cipal por muitos anos e fun-
pág. 292; Barão de Studart, zia na famnta Siqueira Ma- dou a Casa de Caridade e o 
Dicionário Biobibllográfico ciel, a 31 de janeiro de 1852, Asilo N.Sra. de Piedade. No 
Cearense, págs. 239-243; com Emerenciana de Siquei- gênero, das maiores Institui-
Carlos de Laet, Leandro Be- ra Maciel Bezerra, nascida çOes da provfncia. . 
zerra (Jornal do Brasil", Rio · em 9 de dezembro de 1830 Mudou-se, no últlmopecê-
de Janeiro, 15.11.1914, e •cor- na freguesia de N.Sra. do Ro: nio da centúria passada, pa-
re lo do Ceará•, Fortaleza, sárlo do catete, SE, falecida ra Niterói, vindo a falecer em 
13.6.1916);MonsenhorAibof- naParafbadoSui,RJ,aos 9 15 de novembro de 1911, 
no Pequeno, MiJes Christi de janeiro de 1888. foi educa- em sua chácara no Fonseca, 
I ("Jornal do Brasii", .Rio de Ja- da na Bahia, no convento bairro da antiga capital fiumi-
1 neiro, 7 .1.1945). José Bonifá- da Soledade, das Irmãs ursu- nense. 
1 cio de Souza, Leandro Bezer- unas do coração de jesus, Os discursos que proferiu 
' ra Monteiro - Um precursor onde encontrou tias já idosas. na Câmara. contrapondo-se 

I da Ação Católica (Tip. Minar- Fundaram oconventoovene- àinconcebfvelopressãorega-
va Fortaleza, 1945-52 págs.); rável Pe. Gabriel Malagrid, tlsta à liberdade da loreta. e 
Bruno de Menezes, Leandro SJ 8 pessoas de sua famma a histórica denuncia contra 
Bezerra Monteiro, opúsculo; o Pe. Malagrid foi vftima d~ a1gunsintegrantesdoMinisté-
Ge~eral ~almundo Teles Pi- Marquês de Pombal em sua rio Rio Branco constituem fa-
nherro, Drscurso de posse luta inglória contra a Compa- tos marcantes de sua vida. 
na cadeira no 12 do instituto nhia de Jesus. São peças de eloquêncra e 
cultural do Cariri, patronfml- Deputado provincial em caráter fora do comum. É o 
ca de ~eandro. Bezerra Mon- Sergipe, foi Leandro Bezerra que se colhe dos Anais Parla-
telro ( ltaytera, 1972); Vlni- 0 autor do projeto que deter- mentares e da Imprensa da 
clus Barros Leal, do Instituto minou a mudança da capital éoo~a bem assim dos . escrl-
do Ceará, Dois jubileus. de de SAo Cristóvão para Araca- tos ,de quantos se detrveram 
1976 (Tribuna do Ceará"), ju. Debruço-me a respeito noestudodaQuestãoRellglo-
Fortaleza, 27-11-1976), um do histórico acontecimento sa. 
dos quais consagrou ao ses- no artigo AracaJu em 1855 _ J. de Figueiredo Filho, em 
qulcentenárlo do desassom- um depoimento ln,dlto ao- A Cidade do C rato, Cear6 ("l-
brado parlamentar, e outros bre a mudança 'da capital taytera•, n. 18, 1974, pág. 96). 
muitos -todos lhe exaltam, a , . de Sergipe ("O EStado", Nite: no passo em que alude aos 
justo tftulo, a valiosa contrl- rói, RJ, 30.1.1944 e •correio "vultos de renome nacio~al}" 
buição em prol de direitos de Aracaju• Aracaju SE das plagas cratenses, drstin-
da Igreja naquela página de 24 2 1944>" ' ' ' gue José Martiniano de Alen-
nossa história. · · · car, estadista do Império, pai 

Ao pOr cobro às anotaçOes 
sobre a vida de Leandro Be
zerra Monteiro, volto-me ao 
versfculo 7 do Salmo 11 : In 
memoria a eterna erit justus. 
Entenda-se: A !embrança dos 
justos será eterna. 

Em fins de 1880, elegeu
se Deputado Geral pelo Pri
meiro Distrito de Sergipe. 

Mudou-se, em 1864, para 
a cidade de Parafba do Sul, 
provrncia do Rio de Janeiro, 
onde estabeleceu escritório 
de advocacia. Esse ano, 

do romancista José de 
Alencar, e Leandro Bezerra 
Monteiro, que se "celebrizou" 
- o termo é. do autor - na 
defesa dos Bispos. 

Há ruas com o nome do 
notável parlamentar nascida
des de Três Rios, RJ e no Cra- · · 
to, C E. 
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