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Ff_ devoçao a-Nossa Senhora levou-o no 
C_:Irso UI?-iversitário, a ingressar na Congr~ga. 
çao Mariana de S. Domingos em Niterói co
l~borandt:? inclusive, na fundação do sodalf
cJo, ao lado de Artur "Tôrres Cunha Abdo Si
mõ~s e Inácio Bezerra de Menezes, s~u irmão 
~~~to se ~ana da condição de servus ou tL 
J~lzus Manae. E luta por ser fiel servo e bom 
filho. 

De i:r.aediato, revelou ardor pela causa 
expressamente reconheci<!g pelo inesquecfveÍ 

e vangelizador d ~~r o de Re gião (1942) e 
Pequeno Dicionário e AP.O gética (Vozes 
1953).) ; Pe. Marco· Erwich, Diretcr da Con_ - úD / 
gr~a·ção, na oferta ...... 7 - ~'Cio livro o he-~ ~ 
rói da Malokaz, de Conrad von Kees:::tl: "Ao ~ ~ 

' meu mui queôdo amigo e Mariano ZelósíssL -
mo, Ge~aldo Bezerra de Menezes, quando elei
to presidente do Centro Acadêmico Evaristo 
da Veiga, Niterói, 12 de novembro de 1935". 

- ~ 

-. ~.§L; 
Nêsse anc~neve parte na fundação da Fe-

deração da Arquidiocese de Niterói, da qual 
chegou à presiC.ência em 1938, nela permane_ 
cendo até 1954 ~ 

~ a.. diretoria da :Federaçã o das congl':gações 
Marianas da Dloces~ de Niterói, empossada a 

:::;..--- 22/9/1938: diretor, Be . César Dainese ; presidente, 
Geraldo Bezerra de Menezes; primeiro ass~stente, 
Mahoel Simões ; segundo assistente, Paulo Raeder ; 
secretário, Artur Tôrres Cunha; tesoureiro. Osório 
Silva; coqselho consultivo. Maestro Roland BandeL 
ra (Catedral), Abdo Simões (S . Domingos), Celso 
de Araujo Franco (Ingá) , René Za ule (Salesianos), 
Custódio Simões (Barreto) . Henrique Gomes Cata_ 
rina (S . Lourenço) e João Quaresma (S . Gonçalo) 
- "0 Fluminense ;', Niterói,\ 15-9 1938 . 

Na diretoria anterior, ocupara o posto de pri
meiro assistente 

•f> V~' ..... ~~ ~ !Jtilt Um decênio glorioso na vida catá ka flu- ~ 
O minense, título com que "O Estado", Niterói, R" J 

1/4/1945 publicou seu relatório, alcançando dois 
lustros 'apresentado na sessão comemora tiva do 
10.o .alliversário .da .Federação .das .Congregações 
Marianas. 

~o-se_r_e_n_t-re-Vl-·stado por "Mensagem Ma- . • ~ 
riana", no mês de novembro de 1962; ~-vMM--~ l> 
~ o "curto período:· ~ "Transformou-'>e a Fe-

, 
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deração em autêntica trincheira na defesa dos 
postulados cristãos. Reuniam-se, mensalmen-
te, os congregados da Diocese para o esclare
cimento de problemas de interêsSe da coleti
vidade, vinculados à religião e à defesa de 
seus princípios . Realizaram-se memoráveis 
sessões plenárias e de estudos, dedkad~s .à a.J 
educação, à família, ao papel do Estado, aos 
problemas sociais, ao espiritismo, à maçona-
ria etc. AssimJ e através de cursos regulares 
de formação e de dirigentes, de retiros espL 
;rituai~, prepararam-se legítimos líderee para, 
poster1ormente, dirigir os destinos da entida-
de''. 

t 

j 
Geraldo Bezerra 

cessante a osto ado n _ 
Dl!IÍI!»-. em-no o altíioquo D. Antônio de AL 
meida Morais Júnior por "um dos vulto~ maís 
eminentes do laicato católico do Estado do Río 
de Janeiro, pela cultura religiosa e sobretudo 
pela profunda e viva convicção". Na oração 
com que marcou o lr!gresso na Academia Flu
minense de Letras, a 26 de abril de 1963, na 
qual vislumbramos um poema de história, de 

eloqüência e de filo.,ofia (1), o admirado AI1-
tístite trata-o por "Príncipe pela cultura, 
Príncipe pela nobreza do cargo e Príncipe pela 
fé que ilumina na hora indecisa que vivemos", 
(c~o Fluminense", Niterói 9-5-1963). 

(1) Ed:mo Rodrigues Lutterbach, Um poema de 
história, de eloqüência e de filosofia - "Vozes", 
Rev:ista; Católica de gpltu,t!l. ~ur:ho - 1963. 
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. PRESID~ DA AÇAO CATOLIC-4- OÍOCES~JVFJ 

Ao instituir a Ação Católica de Niterói, 
em 19401 convidou-o D. José Pereira Alves 
para presidir "ã Junta Diocesana. Participa
ram da diretoria Monsenhor João de Barros 
Uchôa e Pe . José Labat (assistentes), Maes. 
tro Roland Bandeira (secretário), Acyr Pi
mentel Paiva Lessa (tesoureiro) (''O Estado", 
Niterói, j 30-4-1940) . _ 

Um lustro depois, o escritor Salomão 
Cruz, da Academia Fluminense de Letras, iria 
afirmar: "Geraldo Bezerra de Menezes, um 
dos mais novos autores fluminenses, cr)m o li
vro de ensaios e biografias Homens e Idéias à 
Luz da Fé, as'iumiu mui justamente a lide. 
rança da ação católica na terra fluminense e 
sabe fazê.lo com ardor, o talento e a densi
dade de Leon Bloy'' (Notas Literárias, "O Es. 
tado", Niterói, 16-~-1945 . -

.. 
.. 
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

____. CONGREGAÇõES MARIANAS 

~~~!vice-Presidência da Confedera
ção Nacional das Congregações Ma~i~as 
(1945-1953), no período em que a presidia o ) 
Sen~dor Apolônio Sales ~..._J_p- ( --i • 

o Peo Afonso Rodrigr.:que lhe sentiu 
...de perto o calor da fé, . se eXI>:re~sa no 
fcomentário à Doutrina Soetal e Dzretto dQ 
Trabalho: "Congregado que possui o profun-

do senso católico, foco de ortodoxia, o autor 
sabe beber a luz que irradia nos ma.\s puros e 
fartos mananciais da verdade . Que Nossa Se. 
nhora o conserve longos anos a serviço do 
Brasil e que os filhos formados na escOla de 
tão grande mestre o possam suceder na ta-
refa de arder e iluminar" o -rt~ 

Outro jesuíta, Pe . Frederico Laufer,(ReL 
tor do Colégio Pio-Brasileiro, de Roma, aten
do-se às páginas de O Comunismo, encare
ceu.lhe o apostolado: "Fui diretor da Con
gregação e aquilatei a grande dedicação e o 
amor sincero do Dr o Geraldo Bezerra de Me
nezes pela causa d~ Deus no Brasil" o 

Coube-lhe a presidência da Confederação, 
de 1954 a dezembro de 1959 (1.) o Era Diretor 
o Cardeal Do Jayme de Barros Câmara, A r-

I. S~ cebispo do Rio de Janeiro, e Vice, o Pe . Paulo 

V
• J o SouzaJ A posse realizou-se em 16 C.e maio 

de 1954, simultaneamente com a da nova 
diretoria da Federação do Rio de Janeiro, em 
concentração no Estádio do Vasco da Gama . 
"A grande praça de esportes ficou pràtica_ 
mente lotada com a massa de fiéis que para 
lá acorreu de tõdas as paróquias do Distr: to 
Federal . Presidiu à cerimônia o Cardeal Do 
Jayme de Barros Câmara . s" Eminência em-

:AA. 

("1) I:J» J.-.---.J ;_ - ~ 
~~ re r, e . onso Rodrig\les; 
presidente, Senador Apolônio Sales; vice-presidente, 
Geraldo Bezerra de Menezes; primeiro secretário, 
Deputado Orlando Brasil; segundo secretário, Jesus 
Costa Lima ; tesoureiro, José Dias Garcia Tinoco. 

No dia 18 de maio de 1947, empossaram-se 1f/l 
novos dirigente~ mantidos o diretor, presidente e 
vice_presidente, ocupando os demais postos : secre~ 
tário geral. Orlando Brasil ; primeiro secretário José 
Moacyr Menezes; segundo secretário, Venâncio de 
Oliveira; tesoureiro, Moacir Furtado; conselheiros: 
~mundo Perry, comandante Eulino Rosário Car
doso, Augusto Paullno, Bento Ribeiro de Castro, 
Cristóvão Breiner ("A Noite", Rio{ 17_5-1947) o 

k'J~;'Pf') :\ : ~ 
(2) ~~.l.v>cr~ o • ~~r~~: 
~iár:e~-=-; ;;;: o diretor, pres1~~ 

vice_presiden , .-ar,...., os demais posto~>j~er&: 
tário geral, Orlando B- .sil; primeiro secretário, José 
Moacyr Menezes; segundo secretário, Venâncio de 
Oliveira; tesoureiro, Moacir Furtado; conselheiros : 
iEdmundo Perry, comandante EuUno Rosário Car
doso, Augusto Paul• ~ · Bento "l ' .tro de Castro4 

Cristóvão HreiDPt<: ' ~(AA~1'1-5?1 47) . 



-- Volveú' à presidência da instiyuiç~o em 
1964. Nês(e mandato. entre outro.s ~ 
~ início à campanha de aquisição ãa se
e própria, convertendo-se em realidade velho 

.sonho dos congregados brasileiros. Aplaude, 
na luta, a inexcedível atuação de Antônio 

• ~ Maia e Edgar Hoffmann~Realizaram-se, além 
Y disso, 'memoráveis Assembléias Nacionais de 

Dirigentes: uma em Riberão Preto, sob a pre
sidência do Cardeal D . Agn~!o Rossi, Arce
bispo de São Paulo; outra, no Rio de Janeir·o. f:trl'\. 

Offl~j · mereceram aprovação novos Estatu-
-tos do órgão, cujct projetfPredigiu. 

~~;;;;;;;;=;;;;:~~~111;;:1!!-~P~el:-:o-s.:oe""'xQc""::e-pcionais serviços à causa, con-
---- --c-----eedeu-lhe o Cardeal D. Jaime de Barros Câ-

~12.:.~hc ~- mara~l o titulo de trande Benemérito da Con_ c;.J 
~ ·Jr~ ob_ federação Nacional das Congregações Maria-
--:;~f~ nas. . 

<k~' O.u..~&.. V~~~~ SJ> o~ 
~~k~L.S 

Ç" ex-vice-diretor da 
Confederação e Assistente das Federações do 
Paraná e Santa Cata~il)a, ~ ck J.(JCJcJI..-

!:~~~-
~) ~(.().4~ 
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congregado marianÕ serVirâPara a presente e 
a futura geração como um exemplo, um guia,. 
um mestre" (Ribeirão Prêto, 8-5-1961). A ad
miração é partilhada por outros dirigentes de 
diversos " ·i11) ~ ..k. ~ 

Atesta o professor José Newton Alves de 
Souza, ex-presidente da Federação da Arqul .. 
diocese de Salvador e Diretor da Faculdade de 
Filosofia de Crato: "O Dr . Geraldo Bezerra de 
Menezes, pelo que é e representa dentro da 
cultura católica brasileira, pode figurar, com 
justiça, entre aquêles patrícios que, em Ho. 
mens e Idéias a Luz da Fé, tão bela quanto 
competentemente estudou'' (Livros Novos -
"O Lábaro". Salvador, 15-12-1958) . 

\)<..,. Note-se, de caminho, e na mesma ordem 
f · de idéias, a consideração do Ministro Raimun. 

( do de Souza. Moura : "Pode o Brasil mostrar 
í com orgulho um grupo exemplar de espíritos 

lúcidos, que descobre a verdade inconsútil à 
luz de Cristo. Nesta companhia insígne, está 
p.eraldo Bezerra de Menezes" (Artigo repro. 
duzido no "Diário do Povo", Niterói, 15-5-
1959) 

Dr. Elias Karan, escritor e acatado milL 
tante católico no Par a n á, apreciando 
'Homens e Idéias, não se contém: "Bravos ao 
intemerato batalhador da Fé, e líder incontes. 
te de minha geração". 

De igual modoJemJ olga-se Jassônio Bon
fim, um dos cee lJ \kt:es da Federação de 
Goiás: "Para nós, Marianos, é motivo de justo 
orgulho conhecer de perto a vida e a obra do 

ji(J. os 



5~ande. brasileiro, que desde a tenra idade de 
re::;se~s anolsddespontava para relevantes ta-

.' . ureo a 0 por justas vitórias· A 

brasileiro é o irmão de fita l ' e esse 
tramo azu que encon 
.ent s nos. Congresscs e Assembléias de Diri: 

g es Mananos de tão gratas recordações
o ?~. Geraldo Bezerra de Menezes honra 
gloria do marianismo no Brasil" 1 e 
do r? pre~i~ente da Federação de Cachoeira 

~edro a:~~~~,H~~k!SC~~~toce~:~~~n:ed~cador 
Iwso testemunho de '. o va_ 
crist- - uma VIda autenticamente 

r ~,., nao apenas em atividades tipicamente 
I e 1g1osas, também nas de . 
profissional Q d m~Js, sobretudo a 

· · uan o um hder católi 
afirma como valor indiscutível co se 
tra~alho .. ? efeito de seu apostof:d~~mpo .dtoe 
mais positivo". . mui 

j?.lt ~ ....... J-~:Á>+ tt«> ~ ~ 
~~~9-~· Ff.J~ ....... _:_ J 

~~~~~~k_~;~" -
~ t1tf~ ·: 1'~-

. 
"P - Poderia declarar-nos al 

a respeito de suas atividades como 
da Confederação Nacional? 

"R - Participamos de inúm ros con. 
gressos, semanas, con~e~t:ações_ ou com~mo-
rações em todo o terr1tono nac10 . So, ou 

~ ao lado do Revmo. Pe. Paulo José e Souza, 
~.J! ~~\..., .J. incansável e benemérito V~ce_ iretor da 
~ ~~ Í Con ederaçao estivemos em muito stados e 
~ V cidades brasileiras, levando a todo uma pa

lavra Sõbre as Congregações e os 10s de as
segurar a maior glória de Deus e da .santa 

Ma e Igreja. De pronto, lembr~os_ as visi-
---·'f· c;;a~s,.r.a"os Es~aàos - o Ãmazonas, Para,Fernam-1 ~~ buco,)Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. Anteriormente, -;;;;
em igual período1 como Vice-Presidente ...dá 

•
o -l- _ Confederação, já nos empenhávamos .riDes~ 
.uM'0 c, apostóliccy ao lado dos Revmos .. 

Padres César Dainese, ~S. J. e Manso RodrL 
gues, S. J. que, anàlogamente, mediram 
sacrifício à frente da Confederação. 

"Lançamos a vitoriosa idéia do "tribu1o 
mariano", que atendeu, em parte, às dificul
dades de ordem econômica com que lutavam 
as Federações e a Confederação. Porque J O.d ~' 

t1' dinheiro estivesse mais valorizado, encetou-se 
o trabalho com o "slogan": "Com dez cruzei
~Ror ano, ajude o Brasil mariano". 
~ ~Tiv~mos o encargo de preparação do 
~projeto"' novos Estatutos da Confederação 

,).)- cional, devidamente aprovados. 
"Há, no quadro histórico do movimento 

mariano, posição de particular evidência para 
as figuras exponenciais de D. Sebastião Leme, 

fundador da con ederação e D. Jaime de 
Barros Câmara, seu 1 e r a ua , pois m 
do apaixonado interêsse de ambos, pelas Con
gregações, elas alcançaram extraordinário de-
senvolvimento nos três últimos decênios". 
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XXIII e o Marxismo (Rio, 1966), à época. Pre
sidente da Federaçãofda Arquidiocese de Ni. 
terói: "Que exemplo extraordinário o dêsse 
homem, que já presidiu com o mesmo brilho 
e o mesmo entusiasmo o Tribunal Superior do 
Trabalho e a Confederação das Congregações 
Marianas, ou seja, o órgão que representa a 1 Í>-
última instância da~:fustiça~~ ~ 
e a entidade que superintende e coordena o 
marianismo brasileiro" . Postos1 diga-se de 
passagem, que não foram atingidos ex-abrup-
to, mas degrau a degrau. 

D. Francisco Borja do Amaral, Bispo de 
Taubaté, conceitua o escritor de Homens e 
Idéias: "Vê-se o homo Dei de que falava S. 
Paulo e o destemor em falar a verdade e pro
clamar a beleza da vida cristã, com ""' pala
vra eloqüente e muito mais ainda com a vida 
exemplar de um devotado congregado maria_ 
no". 

Tão logo assumiu a presidência da Con
federação, empenhou-se em manter com re
gularidade a publicação mensal da revista 
"Estrêla do Mar", das Congregações Maria
nas.,~ e ampliar-lhe as edições, que passaram 
de oito mil para trinta e cinco mil exemplares. 
Para tant~foi decisivo o trabalho apaixonado, 
não só do Pe. Paulo J . de Souza, ,mas de An
tônio Maia e Edgar Hoffmann. 

Levou a entidade a publicar fascículos de o .... k 
formação, entre os congregados rr-
interêsse elo conhecimento da doutrina 
cristã em eral e da devoção mariana em par-
ticular. ~~ 

I 

jllf. j{J 
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~ "'- ~~ ~ k ~~., ~ ~ lf~-
~ ~ ,_ congre!?açoes artanaS(C.O!eçao s re ·a o . ...---~ ..v;:l:é.... 

Mar, RIO, 1961, pág . 7af;c- e - -
pressão do Diretor do Secretariado Centrá! e 
Vice-Diretor da Federação Mundial das Con. 
gregações, Pe. Luiz Paulussen/ 1 S,J'. f: 

"Quando de sua estada no México, em 
)""" 1955, lhe perguntaram quais as melhores 
r ""' Congregações do Jf:undo, respondeu o Pe. 

Paulussen: Se considerarmos o es:eírito,-ª' for
mação, direi que são as da 'Espãnha; se!e
varmos em conta o ~ostolado, ~ cialmente 
Ó cate uético, digÕserem as do México, AA;~ 
c, . ..:~ or 8;niza - ·-~ -~ ~m:~ 
. on re ar1 a , nao hesitn em _ 

o -1 ~ i ~ ~~-A:P~~;,~-~-"Tf' ' 
·fl 6o"\.. ~ ? f.i ~PõD. Joseph Felix Gawlina, J 

Diretor da Federação Mundial, 4 > ao 
Brigadeiro Ovídio Alves Beraido,-que, nos 
anos de 1960 (&.1.962, ~residiu ·:": ~ 

~~~)~~~: '· 

---
« Agradezco vivamente su carta del 24 de 

febrero, en la que me comunica el nombra
miento hecho por la autoridad eclesiástica 
competente en la per sana de S. E. para la 
Presidencia de la Confederación Nacional de 
Las Congregaciones Marianas deZ Brasil, y en 
que fB. !!!& expresa irme ro ósito de ']Qn
tinuaT: la 's a é ce e e ra etóri àe_ su 
P,L_edecéWr, 4[itzi.fo Qr. ~eLo B zerr«,~ 
Meneze,.s, ~~uer(jp .1l-.pm1sad !J:Q_!!:Qs _hfl 
ggandonada'!... ( E:vista "Estrêla do Mar"1 n .0 

de junho-julho de 1960, págs. 34-35). 
No mesmo tomJas palavras de reconhe

cimento pela obra realizada na gestão ante
rior, dirigidas ao Brigadeiro, pelo Pe. Luiz 
Paulussen: 

"!f.9--4udo q.Y& t.l ;paqnifi~o trabaW u.ali
zadp 120T -~ c.li.onisi1no pn:de$tlSSOI, encontra_ 
fi! _en "(JJ!.. '!E!'- t,_erviente · gontinuadot; 

" 'IJ:'[LQQ qrandíssimas. esperanzas en lf!:§ 
ÇJ1 MM • .deLBrasil, ])...OT el gran e movimien
to er o u continua am realizan'' 
(Revista "Estrêla do Mar", n.o junho-julhn 
de 1960, pág. 34). . () I) _ "J 

, . o ç,:~Ar~ s/ 
v~~ h.e ~- oi:V.I~ a-.e. . --:--e; , .J 

o -~-k~~-~ 

~~~~~~~ 
P~~~~Q'~~~fl~~& 
~-~~'7)~~-~ ~ ~ _.sv.,c.e.~ 

~<~~~~~~-
··· +:. ... _...~ ... ,,.~"7~ 
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vi 
- CONCLUSÃO 

É tempo de concluir. Por falta de pers
pectiva histórica,""iJiift sabemos difícil julgar 
uma vida contemporânea e o alcance de sua 
obra. 

Seja como fôr, estas reflexões, a que de
ram expressão depoimentos de vulto, fixam a 
envergadura, ou antes, a imagem de Geraldo 
Bezerra de Menezes como homem de forma- 11... ~ - } 
ção cristã, capaz de figurar na prime1.ra iiiJ. ~ 
dos mais edicados apóstolos leigos do Bra;IT. 

Apes r do que realizou, muito esperamos 
de sua c ltura, desvêlo e índole combatlVa, na 
propagaç o da Fé e da doutrina social da 
Igreja. 


