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EXCERTOS DE ~~EAIS BRASILEIROS 

SOBRE A VIDA E A OBRA DE GERALDO EEZE~TU DE HE!·TEZES 

Cardeü Dom SEBASTIIO LENEt Arcebispo do Rio de Janoiro 
(l930-1942): -

Trecho de di5cur~o: "··~Q pMlavra piedo~a e quente do Ge
rnldo bezerr• de Menezes -qQP., honrando o nome p•terno, j~ n~o 
~ um~ e~per~ç~ porque ~ uma 2firmaç~o de cultura vasta e ·sa• 
di~tt (in Re~inf3cancia~ de um c~~dinal~.to, livro de HonseiLl-J.or 
Jo~o de. B~rros UchÕ• - 1943, p~g. 226). 

' 

Cardeal Dom AUGUSTO !L.VARO DA SILVA, Arcebizpo d- Bahia e 
Primaz do Bra3il (1925-l968): . 
lc Sobre. o op~sculo .de Edmo -Rodrigues LuttGrb~ch - A Vid~ U~ 
vcrsit&.ria. dc:. , Professor Ger---ldo Bezerra de Honezez, . Niter~i-
1962: Desd9o. primeiro contacto quo tive com o Profossor Ge
rnldo Bezerr de Hcnoze~, c..~iou-se em mim UL"'Il~ profunda ~dr.rl.ra
ç!ro e sincera. si!ap"'.ti religios~ irreprim!velo A leitura de 
~UtJ. Vidã.f Uni ver si t~ri:t_~ escri t""~ por Edr1o Rodrigues Lutterb:lch, 
completou o onc;;rnt~mento() · 
Zo Um lnrgu!33ino muito ob~igado ~ela oferta da seu precioso 
livro Eoncns ~ Id~i~s · 2 Luz da F6 e. pelo pr~zcr que oe propor
cionou SUQ leitura (SQlVc.dor, 26-1-1959)o 
3• ~ Doutrin~ Soci~l a Direito do Tr~b~lho~ pud~ ovaliar, al~n 
d; erudiç~o trab~lhist;, o ganio liter~rio que o adorn~. 
4.o Recebi a preciOSQ;t obr:i A·· Segu.rm.nçn Social llQ.. Br~:>il-.: Apre-
ciei gr•ndemente o esplt]ndido tr~br""'lho. . 

Que Deus Nosso Sc~~or continue a cbonç~~r o gr~nde defen~or 
do~ direitos criut~os. · 

C~rdeal Dom JAIHE DE. BARROS ClU·fARA, I. n~sc. l913f· cri) Car
deal 1965, Arcebispo do Rio de J~nciro (1943 - l97l : 
lo Ao Exno. SrQ Niriistro Dr. Gera:ldo Bezerl"~J de Nonéze~, DDct 
Presidente do Tri~al do Tra~~l Superior do Trabalho e ~ui 
prez:tdo ~.migo - ~bcnçoru1d0~ agr~dece . n~i!J un livro seu Dis
s!dios Co1otivos do Trabalno 1 de cujo valor jS tem ~s prov~s~ 
s6 ao folho3-lo (Rio de Jancn.ro., 2-10-1950) • , 
2() Felicito o pre.z~do amigo JVJ.ini:::;tro Gcr;J.ldo . Bezo.;.-ar~ de Henczo.s 
por ver o sou livr-o O Comw1isrJo - Cr~ticn Dout~in1ri~. j! en 
t . d. "' ercelra e J.Ç~Oo · . 

N~o fJ de · él.drJir:Jl' que tant;~.s · ~.utol"idade~ eclesi~sticms, nili
·tru:-·es e ilustres nrofc~sorcs 30 tonhan :s~.nifest~do co!J 03 mci~ . 
ju~tificG.do~ louvorez rel~tiv~nente ~s prinoir~s ediç~e3 (Vi
V__fgl.t !}Gouente~~ (31 de j~nciro de 1971.) _o 

C~ràeal Dom AGJ~O ROSSI, jg nasc~ 1913, cr. Carde~ 1965, 
cx-Arcebi~po de. S~o-Pa1llo, .SP, Prefeito d!!. S~gr:id3 Congrcga
ç~o pQra a ~vangelizaç~o do~· Povos: 

A vida ào Nir..istro Gcrrildo Bezcrr:t de Menezcz, ~utor do li
vro . O Cor:1UJ1-; s~o - c=!tic~ DoutT'in~,..i~, tcn sido uma con~t~ntc 
luta pcl~ for~ndcza d~ P~tri~ o gl6ri~ d~ Snnt _ Igrcj~ (Ron~, 
10-10-1972 o 

Curde;:tl Do .. 1 VICEI TE SCI-IR1fER., n~s. 1903, cr·. C~dQ~l l969, 
Arc0bi~po de. Porto Alcerc: 
lo A obr~ O Comw1isno, em. 5egm1àa odiç~o, 6 caloro~~ defesa de 
umu o.rdea sociü fund· -ur4 n~ justiç(,& c nl?: libc:rda.àc (Porto Ale
gre, ~6-2-1966) o 
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O Conn1.ni5mo - C~!ticê! ~outrin~ria 1 agora. em. qu~rta ediç!:o! 
~ um v lio~o repos1t~rio ue conceitos e diretr1.zcs em m~ t~ri• 
~ociai6 ContinuQ o }ünistro Geraldo Bezerra de Menezes ilu
minando e orient~ndo mui to3 esp!ri tas no empenho pelo triunfo 
da justiça, d ordc!21 c d~ fra tornido.dc (Porto Alcgr~ , . 23-10 ... 
1972)4 
3o Rcéeba o meu ~ordi:l ~gr~dcci~cnto pel~ gcntilez~ da ofcrt~ 
elo. seu oru<li to trabalho O Di .lof?'o, quo li c~:nn mui to .grado 
{Porto _ Al~gre, I-9-.1972) o 

- (Q Di51oro - Separ~t:~~ da rcvi:;t~ Vo~burn da Pontif!<tl .... 
Universidade. C~t611CQ (PUC) ào Rio de Jru'eiro, nQ de o:xço 
d~ 1972} Q 

Car<letl Dom A VELAR -BRANDltO VILELA, nas~o 1912, cr o: Caràcal. 
1973, Arcobi~po àe Sfo Sc.lv~dor, Bahi~, PrimD.z do Brasil , Pre
sidente do CELAM: 
1. Sobro o livro. de Edmo Rodriguos Luttcrb~ch: Gor•lào Bozerr• 
à c I~ienczcs - Homen à c F~ ,g Apóstolo .. Leigo - 1972.. -: 

a~ obra Gcr~ldo Bezorra de MQnez~s- Hom&m- de F~ e Ap~sto
lo Lí~igo ~ nonu.mento para os homens de hojeu. (Salv•dor, 26-7-
1972). 
Z.o O' Conu..nisuo - Cr!ti cu Doutrin .~-ritt, 5.:a.o odiç!to., ~ ro.-lr:!ontc 
wn livro oporttmo a nccess5.rio, orie~tador contr~ os B'ilcs e 
03 pcri go!:j· do CO:J.W1Í3!':10 ateu. Às su~~ atividado5 de escritor 
e ::.o a.u:út;o pre~!!io•.l:!Gnt~, envio, un;. bonç~c pw.!jtortatl {Sclv~dor, 
4-Z~l975J• 

C~rd_ e:ü Dol!l FAULO EV A.t't\ISTO ARNS$, O .F .M., n~.sc. 1921, cr. 
C~rde•l 1973~ Arcebispo de s:o P~~~c, SP: 

-o_ meu c~ro ~.1igo Profe~~or Gcr~ldo Bezerrát de Nenezes, ~.uto:
de_Q Con~ismo - Critic• Dout=intri•, enfrent~ o~ proble~~s· ~ai~ 
s~ric:i d~, H'W:l=nià~de· cof:.l ~cervo L"lvej~ve.l de ct:~tu.r-. e co!:l 
e~pirito cri5t:o (S~o P~ulo, 17~10-1972). · 

I 

C~rü~~l Dom ALO!SIO LORSCHEIDER, O.F.M., nasco 1924, cr. C~r
ueal. 19t o, Arcebi~po de Fol~t~lez~, Pr·e~idente de:t Cl\TBB o CELAN: 

Acabo da rece.ber o livro do Ni!'listro Gcr-ldo Bezeu .. r-. de Na-;· 
nozes O Direito do Tr;tb;;~ ho e • · Segurid.;;êe Socic;.l n~ CO:líJti
tuic:o o Que ir~, o SeiLlJ.or· continu~r derrai:1ando ~~ ~ua:::· e~.co
lhid.:ls: b~nç=:os· ~obre. c filho t~o dedic~do ~ P!. tri~ e ~ Jgrej~ 
(Fortolez~ , 4-8-1977)~ ~ 



$XCKBTOS SOBRE ! VIDA ~ A OBRA 

DO ~~IS~RO ·GERALDO BEZERRA DE Jv!ENEZES 

• 
• 

"Di cuore mi r:üiegro con I~ s. V. Illetma 2 , 11Q ;solo 

ncrC:hê ~i dedi a~ con t2..l'lto ·zelo -ª diligenz~ .. • .1lo ~tudio dei 

difficili problc~ ~oncern~nti .il l~voro, m~ an~hc. perchb, 

idl1t;mdo nelle file de11 1Azione C~ttolicQ. g prende!1do par-

.te al governo deile Congreg~zioni M~ri~ne dcl Br~~ile, por-

t& il ~uo ~tributo olla dil~t•zione. del regno di Dio in 

t;tezzo alle anir:1e11 o 

Trecho da carta de 1ion3en.l-J.or GIOVANHI BAPTISTA NOrTI:r;,r, 
quondo Secret5rio de E~t~do de Sua Santidade, datada do Va
ticB.no, 29 de agô~to de 1949 dirigida a Ger~.ldo Eezerr~ de 
lv1üneze~ pel, publi·c~ç:to de nls:1:Ídics Coletivos do T~.:lbQ1: hoo 

, . 

Ell~ h[;. voluto f9.r!:!i perven ·T l"e _g che ben vclentieri v edro~ 

L e e~pri.~.o f in d tora i ~ensi della r1i2 com.p-1 ~cenzii per lo 

~tudi o ~ i1 guEJ.e ~pnare prep~_r !l to il Suo 1 ;(Voro Q Le porgo 

-
; 1 ~~sicura. z·~ one di .!dll pé: T'ticolDre ricordo ~l Si gnore11 ' Hil~no, 
8 Genn;;.io 1959). 

C2r<leG~ Dom _ GIOVANNI B.APTISTA HOTJTINI, Arcebi5po _de Nil~oo 

Ac ~~ .~cender aio Trono de .St!o Pedro, o CD.ruea;.l Don GIOVANNI 
BAPTISTA HOI'JTII'JI tornou-se o F-p;;. Paulo VIo Nas·c. 26-9-1897; 

, {\-.. b 0 
:O ..,. of-• ., fJ(' . "'f (\ "'f 1 ., 9 5 J I _.. 12 -, z ., 9 54 e..J... -~c e 1spo ue !.1ll.Ld.o ~ . ..!...~-..L..L-.L 4 e. s·;;_gr .. Q.. -..L -..L i cr" 

C2rdeal 15-12-1958; elev~do 20 Supre~o Pontificado a 21-b-
1963 e c0ro~Cio a 30 do r:te.smo r:lê3 e lmO~ 

O Sur.~o Pont!fice PATJLO VI, e1~ 1969, ngr~ciou o Hini3tro 
Ge::-2-: d.o Bezerrfl. de Henezez co1:1 a Conend~ de. S~o Greg6rí0 N~gno. 

C c.r d e2.l Dom C ARLO CONFALO NIE...11,I (I t~lia) , n~ ... c • 1893, cr C) C~r
de~ 1958, Sec2.~et~rio ~a Se gr-d~ Coneregõlçt!o <le Se1~·in~rio~ e Uni 
ver~idG.de:J e . P::...,efei to õ.~ s~gr~d~ Congrcg~ç:.o pQr;,;. 03 Ei::pc~: 

Eo J?icevuto e percorso il bel volw:1e "Honens e Ià~i•s h 

Luz t.l~: F6" • T'en go ~ ringr~zi .-:-'.re vi vat:1ente lo egregio ikutcrc 

Ono-revo-: e c1ottc~ Ger2.ldo Eezerra C:e Eeúezor.;, cordiiQ1 ~ente feli

cit~ndo:o, cu QUgV.r2ndc 2. hEi ed ~! i ConP:r6Ç'~ti 1-ic:.r-it?.ni del Br•-

Si., e og.:11· _r_,_J...-· .~.-:i c _r- c0n•o., '"'..,. -i orle .., S · (R ., 7 2 ., 959) . . _ _ .., '·:....Lo ~-C..!. 1 gnore Ol:lêt, ..1.. - -.L o 
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c~rde~l FRANJO SEPER (Iugu~l~vi~), n~s~. 1905, cr .. C-.r<le•l 
1965, Prefeito pjjj d~ S~gr~d~ Congreg~çto p•r• ~ Doutrina d~ 
F~: 

Apresento ;,o nobre 11ini5tro Geraldo :Eezerr~ de Meneze! o~ 
c~prinentos pelo a~gn!fico tr~b~lho O Conunisno- Critica 
Doutrin~ri•, que cert~mente ter~ lli~ re3ultGdo ouito positivo 
e;n todos os que tom rem conhecir:-1ento de t~o be!'!l doctLT"Jentadâ;. 
obr• (Roma, 15-4-1975/o 

Carde~l Doa BUO POLETTI {Itáli•), n~sco 1914, cro C•rde~l 
1973, Vig5rio Ger~ p~ra « Cià-de de. Roma: 

V·i v«mcnte ri ngrazi a Dott, Geraldo Bezerra de Henezes ~ 

il gentile on~ggio dei suoi _libri, .Q.Q.n 1 1 augurio _ ~he lêl fcrza 

della ver i t' cri sti•na _vinca defini tivde1ente: il conuni smo (Ro-

na, 10-3-1976). 

c~rue~l Dom FERNM1.DO CENTO {It~li•), Núncio Apost6lico em 
Portugr.U: 

Pude d~r-Ge cont~ de que o Autcr do livre Ho~ens ~ Id~i~s 
~ Luz d~ Fé é pe~~o~ àe s6lida cultura e. cat6lico que vive 
intens~t~1ente. :Jeu Credo~ Felicit~o por conseguinte muito vi
vamente:, fw..zendo votos par'l que a suól. bew. templé1.da pena con
tinue ~ servir e~t.ren~ente a · c-..us~. d6i Igrej-., co11 sentido 
apQt6lico e finalià~de 2pologétic-.o 

C~ràestl Dou ARl",iANDO 101-iliARDI (It~lia) , e.x-N6.ncio Apo~tÓlicc 
nc Br~!:il: 

~uero congratular-me co11 o Autor pela publica.ç~o ele ct;..i.r; 
este trab~lho A Segurança Socia;.l nc Br~sil, de p~lpitante 
~t~~lidade, anp~rado n2 ~outrina sociQl da Igrej~, cuj~s di· 
retrize~ procurou divu~g~ro 

C,.._r<.leáU m~ffiE.."RTO :t-fOZZONI (It~lia) ., n•sco 1904, cr o Carclecl 
1973, ex-Núncio ápost6lico ne Bra~il: 

Pela lei tm .. a do l.i vro O Coi::-tLLDismo - Cri ti c& Doutriná.ri~ 
puüe observar que houve. preocup-.ç·ão e::t e~clareccr devià;{nlente , 
e t luz do~ ensin~~entos da Igreja, o verdadeiro sentido d~ 
file3ofio C0!1tL'1istao 

Fa.ço voto:;_ e peçc ~ Deu~ que seja difw1dida ~ obra pc.re r: 

qu!!l envio ~ !?linh~ bênç~o (Ric de J~neiro, 9-ll-l970) o 

Crftic~ Doutrin~ria11 .!1Q..; ofrece. p~ - :--~ desenmascara.r el~rore!: y_ 

d~2., orient:.ac·i o~1e a E8 7 U.rv.:;;: ]L nrovecho~;,t:g · (Toledo, 13-2-1976) o 

. C2rdo~l Dco FERI.J.A?mo QUIROGA (E:sp~nha), A.rcebispo de s~n-
tl~go de CoQpostel : _ 

no • olc folici tt~ por ~u r:1:;:gnffica cbr~ nnoutrina. Social e 
Direito do T~ab~lhcH, pub1ic~ci6n ta~ llon~ de ~~lida doctri
~' QQQ sorvir~ ~ d~r ~ con~ccr la vcrdad~el into~~s de 
~ ., - S ... ·1 t r: I ., · ., ., -- --
"' .:!::..!:. .- ... v g , es1 &~ ..!2..2!. dJ! C.Lêi.:lO ob2. .. er~rr o 

ou "'" 



-3-

c~rdQ 1 Doa NICOL~S FASOLINO (Argentina}, Arcebisp de S~n
t Fe! 
~o-Do Ger~ldo Bezerra de Monoza~, di,t1n~u'ido jurista. bra~ilefio, 

ha hecho . obra buen O Comuni~mo; la: pr&-

ducci ones e:r~ndas .t!Qn parQ lo~ i !1te1 eetu"lc::;; ezt·o:3 folleto!J 

m para el puobl , 1 .9.YQ hay instruir X salva..rb Podia 1k Ge

r2ldo Bezorra haber hocho Q~ libro, ~ su h~ild-d, ~u aposto

lQdQ, $U comnrengi~n le han c on3o jadG el fol1ote, ·Qn CUYQ! bre

~ ptginüs· ha.y cu~nt o ae nocesi ta ~ co~ocer cl Cc~unisaof 

2 o Su ru_ ti~a Obr«, 11Ho~cns e Ic18i s ~ Luz d F~•r, vione a c~n

firm;&r· ·1: 3 21 ta~: dote:: de .!11 in te; igoncia, ;z_ .!. exteriorizar el 

hondo e~pfritu cri:tiano, quo lo 3nina. 

La.: !:1~:; f~rvidas fclicitw:.cionc:; Q2!l el vot do._ .Ql!Q nuova~ 

producciones 1iterari2~ e1cven n~3 ;z_ ~~~ ~u ro~peitab~a pcr~ o-

naliU.~do 
Siiâii 
s ~lud c~ cxf r.ri f'> cscri ter br~3i~_eire :L c :. t6"1 i co con la~· :rn5~ 

àel reino de Cristo y de la grandez~ de su nobie P~tria o 

C[U'deal Doll LUIS COIJCH.A (Colembia), nasco 7-11-1891.; cr. Car-
deal 1961, Arcebispo de Bogot~: . 

O Conunis!:!o es cie, .. ta.:~cnte .ill1 s 6l ido trabajo nuy oportuno 

no solaT1cnte nera el Brasil ~ino para todos esto~· pa!ses de 

AB~ricn (Bogot!, ~~rço- 1960)o. 

Cardcnl Dor- JOSt CLEi·iETJTE 1-lAUREn , Co SS·o R., {Bolivia), nBsco 
1900, cro Cnrdeal 1967, Arcebispo de Sucre: 

Veo Q.llQ uo Conr~nis!~o - Critica Doutrinnri~u Q.§. ..!lli tr~ba .io 

de uucha. profund i dad z. d e extraordinori D cl<J, ... i ãad .9.1lQ h ar ia 

muc~a fal tn. QQ.!l. di:fundi ,...1o J2Q esto:J ti cnpos ..9..!.lQ. pêtrccen favo-

re ce-ra· el avance t1e t a ; es ü.octl .. inas ncfast<18 o 

c~t~ trnducido nl c~stellnl~o, lo Q!lQ 

fnc·i li t n'T"i 8 3U mayor circU:nci6n e!3poci al:1ente entre los ~ 

!'JJii tudiantcs , tnn nroncnsos <J~ora 6 todo lo .9..!d:Q. hue"'! e n r e

v olt ci6n t~, _jante . o o Con 3U ntta loctl ra , nuchos Bb ir1'an 
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ln .Q.Y.:._ se lanza a. esta clv !Je de nronD genda. 

Dio5 lc bendiga y_ le d~ el ~xito r.tc:rec1do -ª tan utile:! QY

blicacione~ z trabajos (Sucre, 3-2-197l)o 

Cnrdeal Do11 C.ARLO !'.fARIA. DE L TORRE (Equador), Arcebispo 
de Qui to: 

Anrovecha '1 a. oportuniclad par~t rnanifestDr al Excelent!si:mo 

Sef1or 1-finistro !';U co placencia ;z_ enhorabuena al _ conocer gue 

Su Excelencia ocupa. su valioso tic~no en el e3tudio ]f_ soluci6n 

de nss1.ntos tnn innortante~ _ como aou~llos de aue t!'ata ~ su 

obra 11Homens e Id~iu.s h Luz da F~tt- o Que Dios le premite 

(Quito, 7-2-1959). 

Carde~l Dom PABLO MTINOZ VEGA, So Jo (Equador), nnsc. 1903, 
ero Cnrdeni 1969), Arcebi~po de Quito: 

Ezpern aue la ~ ensefianza contenida en esto 1 i bro ttQ COI:lU-

nis!'lO - Cr!tica Doutrin~riat1 cont-ribuir! -ª e~c1 arccir la ~-

(Quito, 24-4-1975) a 

C~rdeal Do~ SJUITIAGO LUIS COPELLO (Argentina) , Arcebispo de 
Buenos Ai~cs, PriQaz da Argentina: 

o o o 1tinte,..e3nnte obra · Ho!ne11s e Idéia~ ~- Luz un Fé. Sen d.u-

da est~ llar:rtada a p!'oducir .1m gran bien ,_ lo que pido al Sefior-

Cardenl Dora OCTAVIO JlNTONIO BERAS ROJAS (ReufJ_blicn. Do;-!ini-
cana), .Arcebispo de Sõo Domingos: · 
lo 11no?::iens e Id~ias ~ Luz de~: F~" . - es ·W1tt exTJo~ici6n 1 uminosa, 

firne.,__y_ sev~ra - de a1 ta cul tnra.o 

Reitero ~,i uf2Te.decinicnto_ adcl!lé}s, por el L1elei te i! i!lstruc-

ci6n ~ ~ nronorc:!.on2 ~a leotura de esta gran obra (Ciudad 

T-ru,i i 1 i o , D .. Na,, 23-3-1961) o 

2o Onortli.L"1C:. :t.. 113g.!l!fica obre uo Co~nn.is :!o - Cr:! ticc. Doutri-

'n ~, ... i"'"'· (31':2 er: ) - .. ::. · - c;;.; c:;;. o -i. o o Çuiere Dio~ oue 1legue n ~uchos 1ectore~ par~ 
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DEIXEM A IGREJA EM PAZl - de Ge~~ldo Bezerr~ de Menezes 

Menifest~ç~o de represent~ntes do Episcop~do br~sileiro: 

;f. Do!?l JOSt GONÇALVES DA COSTA, Co SS. R., Arcebispo de Ni ter6i: 
Muitos e celorosos pareb~ns ao prezado ~migo Dro Geraldo Bezerra 

de Menezes pelo oportuno Deixem s Igreja ~ Pazl Todo mundo hoje 
~ te6logoo•• Vui para a televis~o, para as revistQst escrevinha um 
livro qualquer: ~ te61ogol E com isso vao~se vencendo os maiores 
disparates (Niter61, 12-5-l98l)o 

2. Dom GERALDO MARIA. DE MORAIS PENIDO, Arcebispo - Aparecida:, SP: 
Quem vive ou revive as pdginas da Hi3t6ria da Igreja sabe que os 

contestadores sempre existiram, ali~s desde o começo da explicita
çao dos dogmas. E sempre tiveram o oportuno contra-ataque, como 
consta d~s obras de Santo Agostinho e de t~~tos Santos Padreso O Pr~ 
fessor Dr. Geraldo Bezerra de Menezes est~ na li~~a do contra-ataqué 
para a defesa dos dogmaso Parabenizo-o mais pela sua firmeza na f~t 
inconcu3sa no meio desses vagalh~es de 11 agentes dE; demoliç~o• (Apa• 
recida, 8-6-19Bl)o 

3. Dom PEDRO FEDALTO, Arcebispo de Curitiba: 
Meus narab~ns ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes por sua p~gina 

De1xem a-Igreja em Paz1 . 
Faço votos e preces -a Deus para que abençoe suas at~vidades e 

possa defender sempre os direi tos de Deus e da Igreja (Curitiba;, 
8-6 .. 1981). 

~- Dom JAYHE LUIZ COELHO, .Arcebispo de Maringá:., PR: 
Quero cumprimentar o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pela sua per

severança na luta, como sold~do fiel da Igreja, na defesa. dos seus 
legitimas valores. Deixem -Q Igrel: e~ Paz ~ flais ~a faceta rica 
do seu 11·ser crist§o"' {Maring~, 4- 19Sllo 

, 

5. Dom NIVALDO MONTE, Arcebispo de Natal: 
Nas suas produç~es liter~rias Geraldo Bezerra de Nenezes mostra 

seu espirito reto e cri3t~o. Uma long~: vida que se espelha nas p~ .. 
ginas do Evnngelho revela: seu imenso desejo de fazer o ben ~t todos. 
Deus ser~ a sua reco~pensa, por tudo de bom que deseja e faz aos 
outros. No meio de tantas contrndiç~es estamos, n6s os cristAos, 
sempre seguros porque sabemos que Deus est~ conosco .{Ntal, 3-7-1981). 

6. Dom Frei DANIEL TOl·1ASELLA, OFM Cnp., Bispo de Marili~, SP: 
Muito sincera e oportuna a p~gins Deixem Q Igreja ~ Pazl ~ cla

ro que os te6logos deve~ ter a devida. liberdade p~ra a pesquisa, mas 
a enxurrada de opini~es divulgadas sem limites eo~o conquistas teo-
16gic~s· n~o edifica n Igreja de Deus {Mnrilin, 21-5-1981). 

1. Dom RUY S&Iffill, Bispo de. S~o Cnrlo~r, SP: 
Meus cumprimentos ao mui prezado Geraldo Bezerra de Menezeso Estou 

inteiramente de acordo com Deixe:n-ª. Igreja .§m Pazl (S~o Cnrlos, . ll-
6-1981). 

8. Dom JOS~ FERNANDES VELOSO, Bispo-Auxiliar e Reitor da Universidade 
Cnt61ic~ de Petr6polis: 

Nuito obrignào pelo escrito Deixe!n Q Igre.ia m1! Paz, infel-izmente 
t~o verdadeiro e oportuno. Peçamos co Espfri to Snnto r.os iltL.rüne e 
ilmaine tnntos transvindono Que o sncrificio de Jo~o Paulo II lhe 
clcance o m6ri to de ser ouvido em sua nisst!o de 11-confi ,.,mnr os irm!!o3 
na f~" • .Av:Dntet (Petr6polis, 7-6-198l)o 

---- -

4. Dom JOSt CHAVES, Bispo de Uruaçu1 GO: 
L1 1 gostei e multipliquei par• todas· as nossas par6qu1aa o cri

terioso Deixem ã Igre3G s Paz. Faraboos ao Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes pela sua atenta e zelosa atuaçAo (Uruaçu1 25-5-1981). 
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~ AO, Dom ELISEU SI1>10ES MENDES, 12 Bispo de Cnt11po Mour~o, PR e atual 
Bispo de Mossor6, RN: 

Recebi a mensagem de· Gera:do Bezerra de Menezes - Deixem ~ Igre
jD .§!!! Pazl De f~to, •as sal tnram a: Teologiau·. E as loucuras que os 
S!sscltantes proferem -em nome do Evangelhol J~ o Papa Pio XI vati• 
cinava, na enciclica sobre o comunis~o: nrnvadir~o o Santu~rio• 
(Feira de Santana, 26-6-1981). 

A~~- Dom ANTONIO AFONS-O DE MIRANDA.! S.DoNo, Bispo-Administrador Apos
t6lioo da Diocese de· Campanha, MG: 

Efusivos cumprimentos pela significativa p~gina po~tica, critica, 
teol6gica, crist~ e cat61ica intitulada Deixem ~ Igreja- gm Pazl 

Creio que a Igreja enfrentrr dois grandes desafios: por ~ora, a 
corrupç~o dos costumes; por dentro, a corrupç~o da doutrina (Campa
nha, 20-6-198l)o 

. JI~Dom JOSt NICOMEDES GROSSI, Bispo de Bo::t Jesus da Lapa, BA: 
Parabenizo o Dro Geruldo Bezerrn de Menezes pela ••sincera e opor

tnna p~gina Deixem a Igreja em Pazu, conforme opinou Do Frei Daniel 
Tomasella:, OFM • Cap. Bispo de: Mnr1lia, S.P. ~ lament~vel o abuso 
da liberdade de pesquisa teol6gica, que tanto mnl faz b Igre·ja de 
Deus (Bom Jesus dn Lapa, 4-7-l98l)o -

11:3~ Don HEITOR ARA"OJO SALES, Bispo de Cnic6, RN: 
Li com a-tençt!o e interesse. Deixem Q- IPTe.ia gm Paz do Dro Geraldo 

Bezerra de Menezeso Deus o ajude no seu anor ~- Igrejcl"Caic6, 10 ... 6-
1981). . 

- -

A~ . Dom JORGE SCARSO, OFM Cap., Bispo de Patos da-Mtnaaa 
L11 reli e tornei a ler Deixem !! Igreja S fl!at de Geraldo Be

zerra de Menezes. Agradeço por mais uma voz que se .levanta em de
tesa da Teologia. Nossa missAo, a misstio de todo o cristaol & 
preservar a Igreja das falsas ideologias e teologia barata Maio • 
1981). 

· 1'-Dom GERALDO l-1. PELLANDA, c. P., Bispo de Ponta Grossa, PBa 
Parab&ls ao Dr. Geraldo Dezerra de Menezes pelo seu corajoso 

peixem A Igreja §.m W• Realmente a proliferaçAo de "mestres• 
que nlo sintonizam com o 6.nico lwiestre, Cristo, e com a &üca Mie 
e Mestra, a Igreja, ~ o maior mal que aflige. a IgreJa em nossos 
dias. Que Deus o abençOe e recompense (Ponta Grossa, 13-6-1981) • 

, Abt Dom Frei ANSELMO PIETRULLA, OFM, Bispo de TubarAo, SC1 
Faço inteiramente minhas as palavras do sr. Arcebispo de N1te

r61 Dom Jos6 Gonçalves da Costa que, com felicidade, comentou o 
que o Dr. Gereldo Bezerra de lvienezes, no escrito Deixem .1 Içe3a 
~ Paz, acertadamente chamou de epidemia ••• de te6logos (Tub&reo, 
22-5-1981) • 

17;. Dom MANOEL PALMEIRA DA ROCHA, Bispo de Pesqueira, PB1 
Geraldo Bezerra de Menezes 6 W4 pensador autêntico. Sente a an

.rt1st1a dos problemas dos; nossos dias, principalmente com rela~o 
l F6 e aos costumes. 

Acredito que suas Mensagens poderlto fazer muito bem a todos 
quantos as lerem. 

sua Santidade o Papa_,Jotlo Paulo II, procurou advertir a respeito 
dos graves perigos que nos ameaçam em nossos diaa, por causa de ua 
secularismo desenfrelldo, que procura eclipsar tudo quanto 6 sagra-
do. -

Os Te6logos têm uma funçâo muito importante. na Igra~a que 6 
nos ajudar a renetir e aprofundar melhor os valores da level.açlo, 
mas, como lembrou PaUlo VI, tenhamos cuidado porque mu1tas Teze• 
elea especulam demasiadamente, em detrimento da Yordade. O ~pfrito 
santo to1 prometido A HirarqUl.a (Pesqueira, 5-~1981) • 

••••• 
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1S,.Dom HENRI QUE FROEHLICH, S. J., P:L~pn de Diann~1tino, HT: 

Do~ Hrnriquc Froeh:ich, s. J., Eispn dn Dioccne de Dionantino, 
)tit parabenizo o Hinistro Gern:uo Bezerro de .Hcnczes por todo o be~ 
qUe U~ fez e felicitn-o pelo COrüj03D uec:DrDÇ~O en favor de nOSSO 
M~c n Igrejn em Deixen Q IgreJa .ê.Q Pnzl Voz nuito oportuno c cln
rn, en defc~n dn vcrdndeirn Teo:ogin. Deus lhe pnguet - Em nome de 
Dom Henrique iEE Frochlich, S. J., Bispo de Dinnnntino, n) Pe. 
Aloysio Pet:ry, S. J. (Dinnnntino, x~hfYXiM 10-7-1981} • 

Manifest~c~o de Sacerdotes: 

Dom NARCOS BARBOSA, OSB, da Acndemia Brasileiru: 
Recebi o ~eu eloquente e incontido cl~mor: Deixem ~ Iereja 

~ Pnz1, que trunb~n encontrei no jornal "Unidnde11 • Espero que 
ele ecoe n~o s6 nQS almus dos destinat~rios, mas tnnb6m dos ou~ 
tros, destinnt~rios indiretos, que n~o percebem que n~o se pode 
viver · em paz quando se transforma a Cnsn de Oraç~o em Casa de 
Ornte. Os 10.000 pedagogos de que falavu Sfo Paulo, fechando 
os ouvidos ao que diz o Pastor Supremo, insistem em ensinar a 
pr6pria doutrinu (Rio, Festa do S~grudo Coraç~o de Jesus, 26-6-
1981) •. 

Monsenhor LAURO FRAG.A., Rio de Janeiro: 
Exulto com Deixem~ Igreja~ Pnzl,- de Geraldo Bezerra de 

Menezes, alma cnt6licn e bom servo de Nosso Se~~or Jesus Cristo 
e da suu Snntn Igreja. A Verd~de n~o existe nos ensinos fáteis 
dos 11 te6logos" (Rio de J(}neiro, 27-5-198l}o 

Monse~~or RENATO DE ANDRADE GALV~O, Vice-Reitor da Univer
sidade Estndunl de Feira de Santann: 

Deixem n Igreja em PBz1 1 do muito ilustre ~rofessor Geraldo 
Bezerré1 de-Menezes, oemret·lete a formaçl!o cr:Lst!t de nossn. gen-
te (Feira de Smntana, mnio-1981). 

Monse~~or HBI~B ARAUJ0 1 Chnnceler dn Diocese de Feir~ de 
s~ntuna: 

Pela publicaç~o do trubnlho Deixe~ v. Igreja ~ Pnzt, de reda
ç~o originnl, oportuno e be~ feito, ntto felicito tanto o ~utor, 
como n nossa Igreja C~t6lica, que tem um dedic2do filho e defen
soro O meu ~pl~uso e ndesno (Feirn de Santana, 30-5-198l)o 

Pe. CESAR DAI~~SE 7 SoJ., ex-Diretor da Confederaç~o Nacional 
das Gongregaçt5es Ivfar~anns: 

Um abraço pen.'l-).orudo pel~ sue poesia Glpost6licn - estilo Isuias ... 
dirigida aos "te6logos11· (Rio de Janeiro, 21-5-1981). 

Pe. MIGUEL POC~, C. SS. c., Ap~rccida, SP: 
PDrabéns ao Dr. Geraldo Bezerro de Menezes pelo Deixem ~ IeTe

jQ ~ Pezl, estigma/tiz~ndo a nfoiteza: e presunç~o de ~~gQ~s, 
que tentam rasgar os v~us d~ Igrejn e contuxbar ~ vida do Corpo 
de Cristo (Aparecida, 28-5-1981)~ 

Frei CARMELO SURIAN, OFM, nntigo Vig~rio dn PorciQ~cUln de 
Santn - Nitcr6i, RJ: 

Infeliznente chegnmos a ~ ponto e~ que nlguém que renlncnte 
nme n Igrejn terin que gritnr: Deixe~ Q Igreja e~ Pnzt Se pro
vocnr fcridn~, que ~cjn!:l dnquclns que plL""ificnn e renova!] (Rio 
de Jnnc~ro, 4-7-l98l}. 



DEIXEM A IGREJA EM PAZ1 ~ de Geraldo Bezerra ~Menezes 

Manifestac~o de professores e intelectuais: 

Dr. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, Deputado Federal Constituinte 
de 1946, ex-Ministro da Justiça e Consultor Geral da Rep~blica: 

Efusivas felicitaç~es a· Geraldo Bezerra de Menezes pelo magis
tral Deixem .s. Igre.ia §1!! Paz, que li com real proveito e grande en ... 
tusiasmo. 

Sua voz autorizada e acatada pelo Brasil inteiro há de produzir 
um bem imenso. Seu destemor, por todos proclamado, na defesa da 
f~ cat61ica, · j~ foi reco~~ec1do pela Igreja, da qual o colega e 
amigo ~ um dos mais eminentes filhos. 

Continue combatendo na Erimeira linha, em prol da causa de Cris
to e g16ria da Virgem Santissima, M~e de Deus e nossa ~e (Porto 
Alegre, 23-5-1981). 

Ministro FERNANDO B~BREGA, ex-titular da Pasta do Trabalho e do 
Tribunal Superior do Trabalho: 

Li os versos Deixem s Igreja ~ Paz, de Geraldo Bezerra de Mene
zes. Estao explêndidos, sobretudo por sua oportunidade. A Igreja 
est~ com um grupo de "te6logos" procurando levá-la para um qua
dro de exogerado socialismoo Precisava aparecer um homem da sua 
formaç~o, moral e mental, para adverti-la da forma como o fe~: obje
tivn e brilhante (Rio de Janeiro, 25-6-1981). 

Ministro ALD!LIO TOSTES MALTA, do Tribunal Superior do Trabalho: 
Ótimo o poema Deixem a Igreja ~ Paz, que merece ampla divulga

ç~o. Nao foi sem motivo que considerei Geraldo Bezerra. de Menezes 
como um dos luzeiros do Senhor (Rio de Janeiro, 6-6-198l)o 

Desembargador GUARACY DE ALBUQUERQUE SOUTO MAYOR: 
Quanto ao tr~balho Deixem Q Igreja gm Pnz, bravol ~ de manifes

~a:çtses de coras~m assim, advinda de um homem de f~ dos mais autênti• 
cos, que precisamos, n6s outros que estamos sentindo os males que 
estao fazendo h Igreja de Cristoo 

A voz de protesto de Geraldo Bezerra de l~enezes ~ clara, ~ forte, 
tem autoridade. Que nada a possa emudecer1 (Niter6i, 8-6-l98l)a 

Professor RIBEIRO RANOS, presidente da Academia Sobralense de 
Estudos e Letras: 

Not~vel sobre todos os aspectos o belissimo poema - Deixem ~ 
Igreja em Paz, que~ un sonoro e vibrante grito de advertência aos . 
cat6licos contrn os fnlsos te6logos d~qui e de outras paragens. 

Sinceros p[lrab~ns no mestre Gernldo Bezerra de 1-íenezes,_ por essa 
p~ginn corajosa, de tonta belezn e encanto (Fortaleze, 6-~-1981). 

JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legi~o do Sagrado Coraç~o 
<.le Jesus ca Nnti·iz àe S~o Lourenço, Niter6i, membro correspondente 
da .AcndeEliQ Fluninense de Letras: 

Li e reli v6rir.s vezes o mDgn:Ífico 11 apelo11 à.e Gern:do Bezerra 
de 1-.ienezes Deixen g Igre.ic er.1 Puz, pnrn be!:l npreencler essn exce
lente ~N±r;h conC:.ensnç~o de erros, nt~ mes~1o de heresias, 
com que se desejo solapnr n Doutrina milenar da Igreja. E quero lou~ 
vnr-lb.e o destemor com que afronta os deturpndoreso 
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Que o autor nllo esmoreça nesse merit6rio trabalho. Os "te6logos" · 
de fancaria continuam a iludir os incautos e a tentar arrastar para 
o abismo a nossa Igreja imortal .porque ~ divina; ba, ~ que saiam 
A ·11ça , dispostos ao bom combate;, aqueles que como o ilustre Dr. 
Geraldo Bezerra de ·Menezes se encontram bem apercebidos das ermas 
da eultura e da inteligência e, mormente, de uma r~ viva, a embar
gar-lhes os passos e a esclarecer os esp!ritos daqueles que; por 
carência de doutrina, se deixem ilaquear por. essa nova pregaç!o 
malsn ·e corruptora. Parab~ns, parab~ns, parab~nsl (Niter611 24-5-
1981). 

Dr. NELSON DE SJ. EARF1 , Petr6polis, RJa 
Deixem ~ Igreja ~ Paz á mais um dos valorosos trabalhos do Dr. 

Geraldo Bezerra de Menezes em defesa de noss- Santa Madre Igreja. 
Fico feliz por sua fidelidade e per.severança exemplares ('atr6polis, 
26-5-198l)o 

Professor ADELINO DE ALMEIDA AMARALs 
Levei Deixem -ª Igreja m!! Paz a v6rios amigos que se entusiasmaram. 

Cada linha ê algo que se admira e em que se deve refletir. O ilus
tre mestre termina magistralmente essa- p~gina de protesto: 

11 Por voc8s, ·se pudesse, eu rezaria 
Um Pai Nosso, uma Ave Maria 
Em todas as igrejas do Brasil". 

Final extraordinariamente belo, pelo que h6 de mais greta h Santa 
Igreja Cat61ica Apost611ca~ Romana; (Slio Gonçalo, RJ, 9-6-1981). 

Professor JOS~ INALDO ALONSO, da Acndenin FlQminense de Letr~s: 
Li com c~rinho e sofregamente o poema Deixem~ Iz~eja ~ P~z1, 

de Ger~ldo Bezerra de Menezes. ~ un grito necess6rio ~ oportuno 
nesta hor~ de tantas acomodaç~es do3 que deviaM cla~2r contr~ a 
pseudo-teologim dos progressistas n~o conciiiares, mas que se inti
tul~m audnciosanente Teólogos e donos do Concilio. Uma simples lei
tura dos Documentos conciliares, mormente da LQ~cn Gentium e da Gau
dium et Spes, :ogo revelam o quanto esses senhores est~o "por fora" 
do verdadeiro V~ticano II. 

Agradeço ao ninda meu mestre de Direito e Re:igi~o - os bon~ tem
pos das reuni5es d~ Confeàernç~o N2cional da~ Congreg~çõe! Maris
nn~1 - o nuito que aprendi com su~ cultura e exemplo. E agradeço mais 
ainda os nomentos de entusiasmo e alegria com a leitur3 de seu 
poema-protesto contra os "~ssaltê!ntes da Teologia", a epidemia de 
11 te6logos" de ideol6gic~ . poluiç~o. 

Continue uc:anando 3em cessAr"~ cor1o determina a Escritura S~grada. 
Precisamos de sua voz de ~inda Lider do nosso :aicato católico (Ni
terói, 16-&-1981. Festa de Noss& Senhora do Carmo). 

Professora IRACI SClli~IDLIN, RepreDcnt~nte da Comissao Nacional 
de Moral e Civisno en S~nta Cnt~rina: 

A pQr uo extraordintrio dom de crintivid~de, o conteúdo do be
:íssino poema Deixem ~ Igreja en Paz é dirigido a todos n6s, a mui
tos por sua inércia e a outros tnntos por su~ 3Ç~O delet6ria. Por 
isto, reso:vi ~sndar public,-lo ("A Noticia••, Joinville, 1 de ju
:ho de 1981) - (Joinville, 15-V-1981). 

., 
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Nas livrarias a 2'1 edição de 

EDUCAÇÃO MORAL E CI\IICA - Es
TUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS 

de Geraldo Bezerra de Menezes 
do Conselho Federal de Cultura e ex

presidente da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo 

Pedidos à 

LIVRARIA EDITORA CÁTEDRA L TDA. 
Rua Senedor Dantas. 20 s/806n 
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20.000 

Pronunciamento da COMISSÃO NA
CIONAL DE MORAL E CIVISMO: 

Tenho o prazer de me dirigir a V. 
Exa. para informar que o Egrégio Ple
nário da Comissão Nacional de Moral 
e Civismo, atendendo, unanimemente, pro
IJQstas dos Senhores Conselheiros Prof, 
FRANCISCO DE SOUZA BRASIL e Pe. 
FRANCISCO LEME LOPES, houve por 
bem registrar, em ata, um voto especial 
de congratulações pelo aparecimento, em 
segunda edição, do livro Edu~o Moral 
e crvica, obra de sua autoria. a) AOOL
PHO JOÃO DE PAULA COUTO - Pre
sidente da CNMC (Rio de Janeiro, 12-
9-1980). 
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Sâba;do, 6 e domingo, 7 de dezemlbro de 19iO 

Notá v rabalh -
TEL!JMACO ANTUNES DE ABREU 

Nas livrarias a segunda edição de '';~ducação 

Moial e Cíyica. .:._ Estudo de Problemas r=Brasilei .. 
_w", da lavra do ·consagrado escritor Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

Da' obra · já não se pode dizer "pequeno gran· 
de livro", expressão usada pelo Ministro Júlio Ba·· 
rata professor de Filosofia e ex-MinistrP. do Tra· 
balho - quando, em artigo publicada. 1!(( "O Glo · 
bo", escreveu: "pequeno, porque só tem sessenta 
e seis páginas. Grande, porque versa com profun• 
didade e retidão de idéias um tema atual e impor-
tante: a formação moral e cívica da juventude bra· 
sileira. 

A .segunda edição de "Educacijo Moral.Jil..f! · 

R/Wl/ 

vica - Estudg ,sUt Problemas Brasileiros", bem 
~liada - com cento e quarenta e uma pi}gina43 / 
- constitui obra magnífica, l!f!ht primoroso traba· q(p_ 
lho gráfico e excelente apresentação. 

Do livrorlf· agora com maior ênfase, -1t pode· 
se o que lfoi dito sobre a primeira edição por 
Nilo Pereira, emérito professor da Faculdade Fe 
der.al de Pernambuco: "Posso mesmo dizer que não 
conheço nada que supere, como penetração, essa 
vigoroso ensaio., com o qual se assinala, sem fa
vor, um dos marcos mais relevantes do ensino de 
Problemas Brasileiros". 

Realmente, como salienta o autor, trata-se d~ / 
"esforço tenaz, apaixonante, contra/ obstinada aven~ fN 

tura do niilismo e o exasperado desafio de polui· 
ção das gerações e aniquilamento da família". 

O livro éfsem dúvida, riquíssimo· apanhado do!! 
Hprincípios básicos de ordem filosófica e ética':, 
com o fim específico de orientação dos responsá· 
veis peio futuro das gerações brasileiras. · 

Notável o estudo ~ »;s· tae Geraldo Bezerra 
. de Menezes. Quem o lê, sente-se reconfortado por 

ver que, em meio a tantos descaminhos, existe ain-
da quem se preocupa em mostrar às novas gera· 
ções o caminho v~rdad!iro. 

A leitura dessas páginas se fáz necessária a to· 
dos, principalmente aos que integram o magistérb 
nacional, nos diversos níveis de ensino. O livro pre· 
cisa ser lido e meditado pelos jovens; compreen· 
d~rá a juventude os perigos e ameaças a que está 
sujeita, nesta "tragédia do mundo moderno';; 
quando se degradam verdades essenciais e se pre· 
tende, ostensiva e , deformar a pes· 
soa humana, rebaixa do-a, retirandiJ-lhe o senso 
de sua dignidade. 

Notável trabalho. 
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EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA 
- Estudo de Problemas Brasileiros -

M. Girão Barroso 
Professor da Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Ceará 

! Não seria a minha apreciação quo haveria de enriquecer as 
J opiniões manifestadas sobre o livro Educação Moral e c/vica -
j Estudo de Problemas Brasileiros do Pr.ofessor Geraldo Bezerra de 
· Menezes, recêm publicado pela Editora Cátedra, em convênio 
J com o ll'll/MEC, tantos e tão significativos foram os aplausos 
1 com que nomes eminentes de nossa cultura receberam a edição 
• tlntarior. O que me apraz, antas de tudo, é agradecer-lhe a oportu· 

1 t idade que me oferece de reler a obra, agora acrescida de novos 
l ubsfdios, testemunhando mais uma vez o valor de que se reveste 
p~ra as gerações atuais do Brasil. 

Na qualidade de membro-Conselheiro da Comissão Nacio-' 
n I . ~e. Moral e Civismo, de que foi tamtMim fnclito Presidente, a 
Lt.Jrtunidad&1 em íntimo contacto com a realidade ed'-'cativa do 
P~ i s e os elevados objetivos da Educação Moral e Cfvica, permi· 

1 tiu-se emprestar com a obra em apreço uma das mais valiosas con
j ~m>uições à causa da formação do esp(rito de brasilidade de nossa 
. ju···~ntude. 

Permita-me destacar o que julgo o seu traço essencial, aliás 
intrínseco à personalidade do autor: o senso lógico do equilfbrio 

: entra tantas contrafacções ~om que as ideologias deformam hoje o 
! pen.}!merito filosófico, moral e social. t: a postura do verdadeiro 
j hu manista que não se deixa transviar em sua intuição e racionali
t dade pelas imposições do podar, da força ou do interesse. 
l Impressiona sobretudo o discurso aos professores (págs. 

104 segs.), no qual estabelece de maneira lapidar a diretriz 
da hc·'Zl ascendente escola axiológica da educdção a que se 
refere no texto, corrente pedagógica digna de um estudo es
pecial, 1 e lhe sugerimos fazer, a fim de conferir-lhe o status 
~krnifico infelizmente ainda não. alcançado no conjunto das 
dem~isieorias educacionais da época. 

M' f'\ h as congratulações, de par com a satisfação pelo 
at\ta~t +t> •nagistério de Geraldo Bezerra de Menezes no cam
po do!: \· !J res éticos, onde sua presença ei um conforto. quan
do muito:- sa esgueiram pelos desvãos da irresponsabilidade. 

a----------~·~~~~~--------------------------------. .1 



Nas livrarias a 2f.' ediÇão de 

EDUCAÇÃO MORAL E CfVICA 

-ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS-

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Do Conselho Federal de Cultura e ex-presidente da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo 

Pedidos à 

LIVRARIA EDITORA CATEDRA LTDA. 
Rua Senador Dantas, 20 - s/806/7 
Rio de Janeiro, RJ - CEP - 20.000 

Pronunciamento da COMISSÃO NACIONAL .DE MORAL E CIJIISMO 

Tenho o prazer ~e me dirigir a V. Exa. para informar que o Egré
gio Plenário da Comissão N acionai de Moral e Civismo, atendendo, 
unanimimente, propostas dos Senhores Conselheiros Prof. FRANCISCO 
DE SOUZA BRASIL e Pe. FRANCISCO LEME LOPES, houve por 
bem registrar, em ata, um voto especial de congratulações pelo apare. 
cimento, em segunda edição. do livro Educação Moral e Cívica - Es- · 
tudo de Problemas Brasileiros, obra de sua autoria. a) ADOLPHO 
JOÃO DE PAULA COUTO-Presidente da CNMC (Rio de Janeiro, 

·12-9-1980). 

Prof. NILO PEREIRA, da Universidade Federal de Pernambuco: 
O trabalho EDUCAÇÃO MORAL E CJJIICA - Estudo de Pro

blemas Brasileiros do eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
ex-presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo, é verdadeira
mente extraordinário como esclarecimento e fundamentação da disci
plina pela qual todos nos batemos. Posso ·mesmo dizer que não co
nheço nada que supere, como penetração, esse vigoroso ensaio, com o 
qual se assinala, sem favor, um dos marcos mais relevantes do ensino 
de Problemas Brasileiros, nem sempre bem entendido e praticado. 

Professora EDlLIA COELHO GARCIA, da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, ex-Secretária de Educação do Rio de Janeiro e do 
Conselho Federal de Educação: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela exce
lência do livro Educação Moral e Cívica - Estudo de Problemas Bra
sileiros, que é um dos melhores trabalhos que têm sido produzidos para 
colocar em mãos dos nossos jovens (Rio de Janeiro, 19-9-.1980). 

Dom JOS:t RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizonte: 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de Menezes por mais esta 

publicação EDUCAÇÃO .MORAL. ~ CIVICA, - Estudo de Problemas 



Brasileiros, que traz o cunho de sua permanente preocupação em dis
seminar idéias lúcidas, sadias e construtivas. Para que não haja no 
Brasil jovens "desgastados pelo desânimo descrentes de si, dos seus 
seme~hantes, da sua Pátria e da humanidade,. E para que se possa 
"oferecer ao País uma geração leal, desprendida, livre, atuante, respon
sável". Como está dito, com elegância de síntese, no ensaio. 

Prof. LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS, presidente 
das Faculdades Integradas Estácio de Sá: 

O trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educação 
Moral e Cívica - Estudo de Problemas Brasileiros está" sendo reco
mendado aos professores dessa disciplina em nossas Faculdades. Cum
primento o autor pela patriótica iniciativa. 

D. IVO LORSCHEITER, Bispo de Santa Maria, RS e Presidente 
da CNBB: 

Recebi, com especial agrado, o livro .do Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes sobre Educação Moral e Cívica - Estudo de Problemas 
Brasileiros, pelos valiosos e oportunos conceitos ~ixados em :..uas densas 
páginas. 

Dr. C.l?.S.ÂR SALGADO, da Academia Paulista de Letras, ex-Pro
curador Geral do Estado de São Paulo: 

Acabei de ler e apreciar Educação Moral e Cívica - Estudo de 
Problemas Brasileiros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, como 
expressivo testemunho dos seus reconhecidos dotes morais e intelectuais. 
O autor é, por muitos títulos, uma figura que ilustra o patriarcado men
tal do Brasil. 

Ministro FERNANDO NóBREGA, ex-titular da Pasta do Traba
lho e do Tribunal Superior do Trabalho: 

O autor de Educação Moral e Cívica- Estudo de Problemas Bra
sileiros está de parabéns pelo que pesquisou e desenvolveu. Revelou-se, 
sobretudo, o sociólogo preocupado com o tema mais angustiante da so
ciedade moderna. Não sei mesmo, nos dias atuais de incompreensão, de 
equívocos, de indisciplina e de insubordinação, o que possa ultrapassar 
a educação moral e cívica. Felicito-o, portanto, pela segurança de estilo, 
pela profundidade de conceitos e pelo brilho da análise. Nessa matéria, 
como em outras, Geraldo Bezerra de Menezes é mestre. 



EDUCAÇÃO MORAL E CMCA 
-ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS -

O trabalho Educação Moral e Cfvica - Estudo de 
Problemas Brasileiros do eminente Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes , ex-presidente da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, é verdadeiramente extraordinário como 
esclarecimento e fundamentação da disciplina pela qual 
todos nos batemos. Posso mesmo dizer que não conheço 
nada que supere, como penetração, esse vigoroso ensaio , 
com o qual se assinala, sem favor , um dos marcos mais 
relevantes do ensino de Problemas Brasileiros, nem sem
pre bem entendido e praticado . 

Prof. NILO PEREIRA, da Universidade Federal de 
Pernambuco . 

Livros 

HOMENS E ID~IAS À LUZ DA F~ - 1!1 ed., Escolas Profis
sionais Salesianas, 1942; 2~ ed ., Coleção Estr~la do Mar, 
Rio, 1959; 3!1 ed., Coleção Estrela do Mar, Rio, 1963; 
4~ ed., no prelo, G. R. Dorea- Editora , S. Paulo. 

POLITICA SINDICAL BRASILEIRA - Rio, 1943, Livraria 
Educadora. ' 

DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO - Rio, 
1954. 

O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL 
NA CONSTITUIÇÃO - Rio, 1956, Haddad-Editores; 
2~ ed ., Palias S. A. - Editora e Distribuidora, Rio , 1976. 

DISSIDIOS COLETIVOS DO TRABALHO E DIREITO DE 
GREVE - 1 !1 ed., Rio , 1949; 2~ ed., Rio, 1950; 3!1 ed., 
Editor Borso i, 1957. 

A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL - Rio, 1961, Haddad
Editores. 

TEMAS E SOLUÇÕES - Editor Borsoi, Rio , 1963. 

O COMUNISMO - CRITICA DOUTRINÁRIA- 1~ ed., Col. 
Estrela do Mar, Rio, 1962; 2!1 ed., idem, 1965; 3~ ed., 
1970; 4~ ed., Rio , 1972; 5!1 ed., Rio , 1974; 6~ ed ., 
IBRASA - Instituição Brasileira de Difusão Cultural 
S. A. - S. Paulo, 1978. 

EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA - Estudo de Problemas Bra
sileiros - 1!1 ed., Gráfica Editora La Cava Santos, Nite
rói, 1976; 2~ ed. , Editora Cátedra, Rio, 1980. 



A SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL 

Lo he lefdo con el mayor agrado y ha habierto ho
rizontes que me propongo utilizar en mis lecciones y en 
mis trabajos. 

Prof. MARIO DE LA CUEVA, da Universidade Na-
1 

. cional Autônoma do México. 

O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE 
. SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO 

Ouvrage plein de clarté, de vigueur et de hauteur de 
pensée. 

Prof. GEORGES VEDEL, da Faculdade de Direito 
de Paris. 

Dentro de esta linea generfca de orientación nos 
complace sobremanera conocer y poder comentar el I 
cuidadoso y interegznte trabajo de nuestro colega brasile- . 
fi?, no solo bien ~Ot:;Jmentado de bibliografia universal, 

1 
smo lleno_ de '!precwczone~ y finas sugerencias que resaltan I 
la expenencw y formación de su autor, sobradamente 
conocido por el publico espano/ dedicado a éstos temas. 

Prof. MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, aútor de 
Tratado Elemental de Derecfzo del Trabajo, 9a. ed. 

TEMAS E SOLUÇÕES 
Belo livro - Temas e Soluções, no qual o autor co

loca com acerto os problemas fundamentais do Brasil. 
. Prof. MIGUEL REALE, da Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo. 

O COMUNISMO - CRITICA DOUTRINÁRIA 
A obra O Comunismo - Crttica Doutrinária é um 

meritório trabalho de esclarecimento da opinião pública. 
Marechal HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 1 

BRANCO, ex-Presidente da República. 

Cumprimento o Ministro Geraldo B~ze~ra de 
Menezes pela iniciativa que teve de colocar ao alcance de 
todos quantos desejam informar-se,. com segurança e sem 
parti-pris, sobre os reais aspectos fJ.Iosóficos, religiosos, 
sociais, econômicos, políticos e humanos da doutrina mar
xista, tão valioso depositório de dados objetivos e comen
tários pertinentes às consequências do materialismo dia
lético no meio brasileiro, tradicionalmente infenso às con
cepções da sociedade que o afastam de Deus. 

Professora ESTHER DE FIG UEJREDO FERRA7, 
Ministra da Educação e Cultura. 
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_.,.. d.e Geraldo Bez~r:ra de M3neze..Q 

OpiniBez de m~mbros do Episconadoa 

D. JO~O DE RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizont9: 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de Meneze3 por mais ese 

ta public ç o ~àuç__ ç lio _ 'Mor l~ ~ C1vi c _- Estut\Q~ !XQ.Qle41UJ. ~r&~~ 
l§iros 1 que traz o CQ~~o de s ua permanente preocupaçáo ec ài3senl
nar idêis~ lúcidas, adias e construtiva~. Para que n~o ha ja no 
Brasil jov~ns "desgastados pelo desAnimo, descrentes de si, dos 
seus semelhante:!, da s.ua Pátria e da hum n1dade". E pa~a que se 
posss "oferecer~ ao Pais uma geraçã o leal, desprendida , livre, 
atuante, responsável • Como está dito, com elegância de sintese, 
no ensaiou. 

Do IVO LORSCHEITE11, Bispo de Santa Mar :ta, Rio Grande o 
Sul, Presidente da CNBB: 

Recebi, com especial agrado, o livro do l·ünistr o Geraldo :De
ze:rra de Menezes sobre ~ducaç ~ o . Moral . ~ ~1vic§ ._- ~~ t .rl o de J2:Q
.Plemas_ Brasileiro3,_ pelos valiosos e oportunos conceito3 fixados ~erl 
suas densas p ginas. 

Do FRANCISCO AUS1'REG!SILO DE MESQUITA, Bispo de Afogado:l d:; 
Ingazeira, Pernambuco: 

A obra ,Educaç~o Ho1·a1 e C i vi g ~ E st'~Jdo de Proõlenas B~ ~ l·· 
lei:roJ!_do Hinistro Geral do Bezerra àe Nenezes, como ê de seu na t n .. 
r 1 e estilo, prima pela clareza de idêias elevadas e segtu•asG 

D. ANTONIO FRAGOSO Bispo de Crnteó.s , CE: 
Agradeço ao no3so ~eus o testomw1ho que Geraldo Bezerra de 

Menezes vem dando de ~ristão comprometido com uma v1s<lo hum~no-evan
g~lica da reaJ..iJnde e com a luta da hpmanidade para tornar a Soc:e
dade ur1a Terra de Irrn~os. 

Populo: llill Progr t:,ss io propõe urna mudança radical e proflL~dé: 
mente inovudor a. O autor é uma presença na reeposta a esse des~ i'io 
(Cr~teús, 16-9-1976). 

D. J..ADISLAU PAZ, Bispo de Corumbá , Mato Grosso: 
O tra balho da laVl'a do )finist:ro Ger a ldo Beze~r de 't-1ene zes 

pode auxilia~ os no~sos estudantes a encar ar com seriedade e amor 
o problema de sua formaç o moral e social para o engr andecimento 
do Brasil. Nas livrarias a Za. ediçg~~ 

Livraria E dit .: r a c Á TE D R A r.. tdo. ~ 
Rua S enador ~anta s, 2 O - s/ a O G 1l 

20.0 0 0- R 1o cj e ~ n n e iro-R 1 
· ~- . \ I 

Monsenhor EUG~NIO DE ANDRADE VEIGA, Reitor da Universidade 
Cat61ica do Salvador, BA: . · 

Oportuna a publicaçAo do livro do Ministro Geraldo B ... zerra de 
Menezes intitulado Educa cç:.o r. or 1 e C1vic~ - Estt4ao de PT'obleL,a. Br ~ 
~ileiro;s. Desejo que o utor ê continuidàdeà'tli l!Z · o do sadfÓ -
ideário que se contém em seus livros. 

Monsenhor RUBEN GONDIM LOSSIO, Rei .or da üniversidade Católi-
ca de Pe_·nambuco: 1 " 

Exaltamos o valor e~ conte6.do da publicaç o Ed JS~ ti..Q ,t1Q.r.r· l _ 
Cívica - Estudo A~ . Pr obler.~as Bra.s,ileirQI,L, de a utoria do l"'rofe~.;sur 
Geraldo Bezerra de l· eneze ·; , para Q f'ina: i dade cducntivn do en~ino ,. 

A v • _I')., 
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-yrob~~BrasileirQr~, o Profes sor Geraldo Bezerra de -Meneze3-aborda 
co~ maestria e segtJTança Q~ dos tema3 de oaior importância para 
formação ·das novas geraç~es• Faço votos ,ara que o autor continue 
produzir em beneffcio d·e nossa Pátria e da Educaçllo Nacional. 

. . 

Pe. JOSt LU1S SARAIVA, c. M., Reitor do Seminãrio Diocesano 
de Luz, MGs · 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerr de Meneze3 por eate livro 
Educaçtlo -~-~ Civ:J.ca .. - Estudo .. ~- Problema~ Brasileirol' pequeno 
em tamanho, mas grande pelos elevados conceitos que cont~m e que 
saem do coraçao do autor e define tAo justo o papel da Educação 
Moral e Civica na formação <id nossa juventude. Realmente, "Deus ~ 
a opção das opções, a opção fQ~damental". s6 esta frase de seu li
vro vale por um programa. Que Deus ilumina o Dr. Ge~aldo Bezerra 
de Menezes no delicado cargo de Presidente da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo. 

Pe. WALDEHAR . CHAVES DE AR.AtfJO, Diretor da Faculdade de Ciên
·Cfas H~anas de Luz, MG (Extensão da UClviG): 

Gostei muito dos assuntos tratado~ no livro Educaç~o Mor~l ~ 
C!vica- Estudo . de Problemas Brasileiros do Dr. Geraldo Bez rra de 
Menezes, sobretuão no que concerne ao selecionamento de professoras 
que se devem aprimorar na consciência moral e c1vica retamente vi
vida • 

. Pe. JOS~ DE SOUZA OLIVEIRA, s. J.,- Reitor do Col~gio dos Je
suítas de Juiz de Fora, MG 

Mais~~& vez oferece o· Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, com se
renidade e lucidez, liç~es da maior importância para a juventude brs~~ 
sileira e, diria eu, mais ainda para os seus mestres. Sempre basead( 
na mais sadia filosofia~ sabiamente espaldada, em back grovnd, po~ 
uma s6lids teologia cat&lica, o autor do livro _gucaçãQ Moral ~ C1-
vica - ~::rcudo de_ Problemas Brasil e ir' os _ consegue a.aml1· velmente levar 
o profensor a refle~ir na importancia de formar nos alunos aquilo 
que um granae mestre jesuft chamou, em titUlo de um dos seus li
vros, "UnSt tê te_ bien fai t-9'1 • 

Frei HUGO BAGGIO, P~ovincial - Rio de Janeiro, RJs . 
No seu 6ltimo livro Educ ç~o Moral _ ~ Civica _- Estudo de~~ 

blemas Brasil_eiro~ _, . tema tão palpitante no ~omento, o Ministro Ge- 1: 
raldo Bezer!a de Menezes movimenta-se à vontade, dado o seu cabedal,
de co~~e imento hQ~ano e da problemática _asjleira, pois sempre < 
labutou eru dime_ls ·o nacional. Al~m disso, sua orientação moral e lg 
evangélica acaba por dar o·remate final, tornando de grande valia , 
seu trabalho. ~ 

<.: Monsenhor JOSt B. FLORENTINO DE OLIVEIRA, de Bezerros, PE: 
~ 

Estimo que o Ministro Geraldo Bezerra d~ Menezes, autor de ~ 
EducaÇão Moral .Q Civica - Estudo _de Problema~ Brasileiros, possa ~ 
continuar com outras publicaç e , para atender formaç o da no - ~ 
sa juventude e ao progresso moral deste grande Brasil. ~ 

.Dom TIMOTEO (LU!S ANTONIO) AMOROSO ANASTACIO, O.S.B., Abade 
da Abadia de s. Sebasti o (Salvador- BA): 

"i: 
« 
"" ~ 

Muito agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a remess do3 
seus notáveis livro , com estudo aprofundado sobre a doutrina comu
nista e essa sintese tão feliz de educaçao civica. São obras que e 
ajustam a uma atividade intelectual já t~o extensa, que tanto honra 
o autor. · , 

Frei WALTER W. KEMPF, O.F. Brasília, DF: 
Educacao Moral ~ Civica - Estudo ~ Problemas Brnsileiros ~ · 

uma obra de pulso e grande utilidade nas conting _cias atuais. Meus 
parabéns sincero! ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes poT mais esta 
contribuição. a~JJ 



CoJIDflo em que o Último trabalho do Ninistro Geraldo Bezerra 
de Mene;~es Educaçfio .trora·~ 1!--Cfvica - - Estvô.o_ de Problemas Bras i i eiro3 
.possa produzir os fru~os desejados e provocar em tantos jovens o de
~afio de viver senpre ~a bus ca dos bens melhores do povo brasileiro. 

Asseguro ao professor< -:? a minha pobre oração para que 
possa continuDr dando testem\lllllo de sua 11Brasilidade" e sr1or a nos
sa. Santa Igréja. 

Frei JUN!PERO BEIER, o ·.F.M., de Florian6polis, SCa 
Em m~os o mai s novo livro de autoria do Ministro Geraldo Be

zerra de :Henezes: Educaçlto_Noral-ª C1vica _- Estudo _de Problemas Bra
siJ.eiros. Professor que eu era - nns trinta anos, só lhe posso apre
sentar sinceros par~béns por mais essa valiosfssima contribuiç~o no 
contexto da educaçã o dos no~;sas jovens. 

· Efeti vasente ~~ que adianta combatermos o comunismo, se nlio te-
mos instrumento~ vá:'Lidos que, em sentido objetivo, ajudem na forma
çao sadia, crist~ e democrática de nossa juventude ? Os nossos . 
agradecimentos pelas hor~~ de cansaço a que se submeteu para nos ~ 
brindar com esse ~ivro, ~_ ~pequeno em feiçAo, grande em valoro ~ 

<t 
·Pe. MIGUEL POCCE, C SS R, de ApQrecida, SP: ~ 

c 
Educaçtio_Horal _.Q Civica __ - Estudo de . Problemas BrasiJ.eiro.a, w 

do Ministr·o Geraldo Bezerrs de Menezes, éprecioso p~lo autor e pe 
lo assunto. 

-0 

Frei LUCAS DOLLE, O.F.M. (Canindé,CE)s ~ 
Gostei imensamente do conte~do uo livro Educaç~o Moral ~ .~ 

C1vica - Estud..Q. de ProblemaR Brasj.leiros do Dr. Geraldo Bezerr de w 
Menezes. 

Pe. ANTONIO ONOFRE DE llLENGAR (Juazeiro- do Norte - CE) : 

Cl ... 
<U ... 
> 

Recebenos o excelente- ensaio - ~ducaç~o Moral e Civica- ~-~' 
tudo _de Prob"'! ema,s Braslle: r o~ . P.<\rab nizruno:-1 o Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes pelo bel1ssimo trEbalho que vem oferecer melhore3 con
d1ç6es aos mestres na disciplina especifica. · 

·pe. lmLIO ABRAN'CHES VIOTTI, S.J., do Col~gio · s. Luis • SAo 
PaUlo, SP: 

No trabalho do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes sobre Educaç o 
Moral .ê. Civic:n - Estus!Q_ de .. Problema 2 Brasileiros _ deparei com precio
slssimos conceitos relativos ao verdadeiro sentido do progres so 
humano, a ser obtido atrav~s de uma educaç o inspirada na filosofia 
cristA. 

Pe. STANISLAVJ(S L ~US!NS, S .J., Diretor do Conjunto de Pes
quisa Filos6fica e ~~esidente do Centro Cat6lico de Filosofia de 
S~o PaUlo: 

·A publicação · Educaç~o Moral_ .Q.. C! vi c . - Estudo de Prob'1 ema~ 
Brasileiros _do Ninistro Geraldo Bezerra de Nenezes serve para estudos 
que o Conjunto de Pesquisa Filosófica organize, com os objetivos que 
sAos atualizaç~ o f ilos6fica do educador brasileiro e estudos sobre a 
realidade brasileira, seu valor humano e seu desenvolvimento. 

Ir. MARIO R. PIRES, do Colégio Santa Marcelina, Alto da Boa 
Vista, Tijuca, Rio de Jar .eiro, RJ: 

~ pr:-cioso o livro Educqção Moral S!. C!vica _- Estudo de Proble
.m~ Brasil e, r os do ·Ministro Geralc o Bezerra e Menezes . Consti tui 
v·alioso subsidio para o desenvolvimento do verdadeiro patriotismo 
em nosso Brasil. 

. .•••••• } N ~ Livrnrin s 
Pedidos à ~ivraria Editora CA'l'EDRA Ltd • . -a Za. ediçao 
Rua Senador Danta~ 20 - s 806 - CEP 20.000 - Rio de Janeiro, RJ 



ABC de Patriotismo 
O 9aís, pelo que possui de mais fino e elo· 

quente no cenário de sua cultura, çonta com um 
dos seus mais ilustres filhos a seu serviço, em 
prol do seu destino grandioso, no avanço de sHa 
história ilustrativa e educativa, recomendad~l, 
por todos os méritos, para o divulgador do ensi· 
no em sua estrutura social e política, através 
das ciências e suas modalidades em cujo seio 
fortalece suas lições, ao transmiti-las às gera· 
ções de amanhã e áqueles que, por ele, se orien· 
tam na atualidade dos dias que desfila·mos. 

Referimo·nos, com o respeito, a admiração 
e o acatamento que merece e exige, ao insígne 
homem núblico Ministro GERALDO MONTEDO· 
NJO BEZERRA DE MENEZES, vulto entre os mais 
eminentes e consagrados nas letras jurídicas e 
sociais do Brasil, que tem dado enorme parcela 
de seu esfôrço e dedicação, com que aumenta o 
acêrvo da inteligência nacional, nele bem e or
gulhosamente reoresentada. numa extráordiná· 
ria contribuiçlo no desenvolvimento de nossas 
pecuUaridades, uma delas a educação, em todo o 
seu percurso experimentado pelo homem, cuJa 
pessôa, sob seu enfoque e preferência, fa-lo 
Ilustrar-se e conduzir-se ao encontro de "EDU· 
CAÇÃO MORAL E CIVICA ", dentro dos parãme· 
tros dos estudos de problemas brasileiros, brin· 
de dos mais express-ivos que, a nosso modesto 
ver, simboliza mais outro ramo das condecora
ções de sua glória intelectual; na cultura pátria, 
perante a qual ele responde com a natureza pro
ficiente de seu talento, com o valioso e empol· 
gante elenco de trabalhos de festiva recepção; 
pelo seu conteudo sério e de teor afirmativo, in· 
titulados "Homem e Idéias a Luz da Fé"; "Políti 
ca Sindical Brasileira": "Doutrina Social e Di· 
rei to do Trabalho"; "Direito do Trabalho na 
Constituição Brasileira"; "Dissídios Coletivos 
do Trabalho e Direito de Greve"; "A Segurança 
Social no Brasil"; "Temas e Soluções"; "O Co
munismo,- Crítica Doutrinária", elaborados em 
livros para os quais a crítica autorizada e espe· 
cializada não regateou encômios~ sinceros e mo· 
delares, analisando a grandeza envolvent' d!t 
seus temas, todos afinados com a beleza espirl 
tual do talento que emoldura a lnconfundív•' per· 
sonalidade do provecto educador mjnistro GE · 
RALDO BEZERRA DE MENEZES, que viram, ne
le, saber conduzir e projetar, em foco de luz me· 
ridiana das verdades, em teoria juridico·fllosófl· 
ca, o perfeito enquadramento de seus ensina· 
mentos, no prisma prático do cotidiano. 

E, assim, vemo-lo ao apresentar, à socieda
de da cbltura brasileira, mais este dominante 
veiculo de propagação de seu saber jurídico, 
como seja: .. A Justiça do Trabalho - sua slgnl-· 
ficação na História Jurídica e Social do Brasil"; 
cujo título já é uma afirmativa índesmentível de 
sua paciência apostolária nos meandros dos ar 
quivos e pesquisas. · 

Não se dirige, somente~ o renomado escri· 
tor e jurista, os seus passos na senda das aspl· 
rações do Direito. Vai além, numa espiral cons· 
tante de ascenção intelectual, ao inclinar-se, 
também, para a literatura, quando sua brilhante 
pena escreveu "AGRIPINO GRIECO de corpo in· 
teir ". 
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1fU8 ro de suas amizades, e,. nós, por ele, ali· 
manJamos a mais produnda admiração e estima, 
faZendo córo com aqueles que, de maior porte 
méritório, o sabem engrandecer no culto e na 
respelb!bilidade de seu nome aureolado. 

Ao trazer a lume "EDUCAÇAO MORAL E 
CIVICA ':, o ministro GERALDO BEZERRA DE ME· 
NEZES dá a imagem da finalidade desse estud" 
vinculada ao sistema de ensino no país, num ca· 
rater . obrigatório e não opcional, pois ele man· 

· têm acêsa a chama da nacionalidade como uswt 
Poder de plasmar o carater da tradição, como 
reserva de exemplos morais e cfvicos, como pl· 
lar de sustentação da História, notadamente a 
nossa, rica de heroismos e grandezas, cuja au· 
dncia de promoção desvirtua a missão do ensl· 
no, fazendo-a tendente a um total desapareci· 
manto nas escolas, berço inicial do aprimora· 
menta do amor nacional. 

O Ilustre mestre propOrciona, efetivamente, 
uma onlnlão paralela ao que se traduziu, em anos 
~~.em .,lnstruçlo Moral e Cívica•, matr 
ria curricular que abrangia, apenas, o curso ele· 
mentar, mas que, depois, foi retirada, ao que pa
rece, e sentiu-se, não há negar, uma f~ência de 
amor As cousas sagradas da Pátria, o que acre· 
ditemos tenha, substancialmente, contribuído pa
ra aue se aqravasse a formacão cívica de desa
visados moÇos com tendências sorrateiras, de 
lnfclo, e, depois, ostentlvas, para o pendor comu· 
nlsta, deprimindo o nosso sistema democrático 
brasileiro que, apesar de suas pequenas imper
feições, tem alto sentido de responsabilidade 
perante o destino da Nação e o aprimoramento 
do nosso povo socialmente desenvolvendo-se 
dentro dos princípios cristãos e fraternos, que é 
o que mais nos interessa. 

Daí, o erudito pedagogo, autor de "EDUCA· 
ÇAO MORAl E CfVICA" dar a lição exuberante 
de consciente exercício dessa matéria, afirman·. 
do que. hoje, ela desempenha sua missão forta· 
lecida nos princípios que tomam a forma de ES· 
TUDOS BRASILEIROS, em seus problemas, dou· 
trinM'ios e fundamentais. revestindo de condi· 
ções éticas o carater, a cultura, o preparo peda· 
gógico e social, mas dentro de um equilíbrio tec· 
nlco·dentifico. 

Vemos, agora, com satisfação, tanto quanto 
• que empolga o querido embaixador de nossa 
cultura, que, por fôrça de lei e pela divulgação 
que ele está dando, EDUCAÇAO MORAL E C(· 
VICA tornou-se matéria obrigatória, .. deve moti· 
var uma tarefa do mestre, ultrapassando os limi· 
tes da escola e alcançar a todos os brasileiros", 
formando um obJetivo sadio em bons cidadãos. 
•a partir da juventude e penetrando no mundo 
adulto", tendo em vista, diz mals/'potencializar 
a Naçio contra os males da época". 

Neste pequeno espaço damos o. perfil do 
Ilustre ministro GERALDO · BEZERRA DE MENE
ZES e sua vasta expressAo de cultura, compro
metendo-nos, ooortunamente, ·continuar nossa 
..,reclaçlo em t8mo de seu estudo mar~vilhoso 
em derredor de EDUCAÇlO MORAL CIVICA, 
polo Irradiante escolar, por. onde se aprende D 
ABC de patriotismo, f6rça e tarefa Inicial de 
grandeza de um povo. 
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A vida substancial do Esplrlto 

Com a veemlncia de um Profeta do Antigo Testlmento e a 
IIVeridade de um ''ai de vós'' de Cristo, Geraldo Bezem de Me
nezes no ..U novo livro A Vida Sublltanclal do EIPlrito denun
cia um dos m8181 morais mais nefastos e mais pemlclo101 do no• 
10 tempo, mal que consiste em rejeitar, ou em deixar na sombra, 
os valores abiOiutamente prloriúrios 'do etp(rlto, para substltu(
los pelos valont1 materiais de qualquer natureza que •Jam. 

E o mal a( estt solapando a ma ordem natural e sob,...,. 
tural do homem e das coil•. AI pjginas candentes do ensaio obri
gam o homem a Nflltir e a rezar. 

Um 16 exemplo. Grita-• em altos brados e por toda a parte 
que é preciso mudar • estrutur• sociais, porque são inju.Us. 
Exato. Acontece, porém, que 81181 estrutur• já forem mudada 
há dois mil anos e que,apesar disto, elas nio ·~ncionam", tio so
mente porque os homens ainda não se resolveram a mudar as 
própri• estruturas intern• de acordo com as leis do up(rito e do 
Evangelho. 

IVIudar • estruturas sociais: triste ilusão, se, primeiro, nio se 
estrutura devidamente o homem na sua vida individual, familiar e 
social, retpeitando, alimentando e educando A Vida Substllncial 
do Esplrito. 

Ainda bem que nos resta uma opção-solução positiva: 1 
exemplo de Abrahio, caminhemos confiantes pela estrada, nem 
•mpré iluminada e nem •mpre f6cil, da Esperança, seguindo, 
passo a paao, o n0110 ipcomparável e p_rovidencial Pontifica Joio 
Paulo 11, porque o IIU caminho é o caminho de Pedro, e o cami
nho de Pedro 16 pode ser o caminho de Cristo. Acreditemo 
pre mais na Vida Substancial do Esplrito. 



A VIPA SUBSTANCIAL DO ESPfBITO 

Lu(z SucuP._íra 
Da Academia Cearense de Letras 

Li com o maior agrado o opúsd;lo em ,que o eminente Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes estuda e apresenta A Vida 
Substancial do Esp(rito, com uma clareza e profundidade que 
mais uma vez af.tstam a cultura ortodoxa do autor quanto à 
dogmática e aos princípios eternos de nossa mãe a Igreja Cató
lica, Apostólica e Romana. 

Nesta fase de conturbação das diretrizes da verdadeira vida 
cristã, é consolador encontrar-se quem, de maneira sintética mas 
cabal, coloca nos devidos termos a doutrina milenar da Igreja, in
cesssantemente atacada nas suas raízes, como aconteceu agora, 
mas sempre resistindo às arremetidas dos que, sob capa de servi
la, procuram destrui-la subrepticiamente. 

E o que mais anuvia os corações daqueles que confiam nos 
que receberam a missão de serem o fundamento da Verdade é ver 
_que muitos deles fogem aos compromissos assumidos, e, como já 
werberava i. Paulo, se deixam seduzir pelas fábulas falazes. 

Felizmente Nosso Senhor Jesus Cristo, que asseverou jamais 
as portas do inferno prevaleceriam contra sua Igreja, envia novos 
Pautas nessas ocasiões de perigo, e daí um trabalho como este da 
mais alta relevância dogmática. 

Agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezes a satisfação 
que me proporcionou a leitura de seu livro e faço votos a Deus 
para que o conserve sempre nessa frente de batalha, combatendo 
o bom combate. 
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Cristais ao Sol-111 
I) - Embora de diminutas proporções, pois 

conta apenas 42 páginas, "A Vida Substancial 
do Espírito", da autoria do Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes, é trabalho substancioso e correto, 
revestido de rara magnitude e alto senso esté· 
tiCQ. 

Trata-se de repositório valioso e magnífico, 
énde o acatado mestre revelou profícuas quali· 
dades de inteligência e erudição. 

Realmente o Dr. Geraldo Bezerra de Mene· 
zes, conseguiu delinear opúsculo de elevado 
senso artístico, onde as idéias se encontram 
b,ailando em torneios de vivacidade e movimen
tação, pelo que estamos em face de um dos 
melhores trabalhos do conceituado beletrista. • 

Escrevendo com aprumo a naturalidade, ei
lo que delineia trechQs de alta relevância, reves
tidos ·de simplicidade e encantamento. 

Assim, folgamos em registrar o aparecimen
tó de tão belo livro, que honra e ena.ltece a li
t~ratura pátria. 

iC 

·~~ .. ~ .. ~ .... ~ .......................... . 
Carlyle Martins 



O 
titulo é da recente produção de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 
A vigorosa pena que redigiu Homens e Idéias 

à Luz da Fé, cont inua a serviço de nobres ideais. 
liomem de convicções definidas, ressurge, com 
um trabalho sério para desfazer equivoco_s, quan
do percebe multiplicarem-se as interpretações 
ambíguas da mensagem evangélica, partidas dos 
que se' regoi1}am ·•em confundir, em criar desas
sossego, em jogar irmãos contra irmãos, a Igreja 
contra a Igreja, o Brasil contra o Brasil". 

Aludindo ao erro dos que rompem com a 
tradição religiosa, acentua que a Igreja retira do 
seu perene tesouro "coisas novas e coisa$ ve
lhas", como está em Timóteo. 

Contesta os que negam esteja a Mater Ec
clesla atenta às mudanças sociais, aos sinais dos 
tempos, pois não aceita que a Esposa de Cristo 
fuja à missão apostólica, às origens divinas, ao. 
plano espiritual de conversão e salvação das al
mas. Nada de sobrepor, no campo religioso, o 
social ao espiritual. Pretende que o cristão, sem 
subverter valores, pugne "ém nome da Justiça e 
do Amor, contra o egolsmo, a exploração, a 
miséria, o aniquilamento da pessoa humana". 

Verbera os que oferecem uma falsa imagem 
de Cristo, dos Apóstolos, da Igreja, resultante da 

A VDA SUBSTANCIAL DO ESPIUTO 

subordinação da Boa Nova a doutrinas pra. 
goeiras do materlll!lsl'no, spb o pretexto de 
defesa do homem e sua elevação social. A pro
pósito, recolhe o magistério de João Paulo 11, o 
Papa que comoveu o Brasil com sua presença e 
sua pregação apostólica: "A Igreja não precisa de 
recorrer a sistemas ideológicos para amar e 
defender o homem e colaboraf na sua promoção". 

N·o desenvolvimento de suas idéias, critica 
Geraldo Bez.erra os que Insistem em prescrever os 
verbos evangélicos "amar'' e " servir'', 'para subs
titui-los por "denunciar'' e "contestar" . 

No porão da teologia llbertária, frisa ele, os 
seus arautos se aprazem de brincar com as coisas 
divinas. Dá relevo á advertência do Concílio 
Vaticano 11, na Gaudlum Spes: "Alguns exaltam o 
homem a tal ponto que a fé em Deus se torna 
como se encerrada e dão a impressão de estar 
mais preócupados com a afirmação do homem 
que com a negação de Deus·~ 

Esses e outros equivocas conduzem falsos 
profetas a substituir a ortodoxia pela ortópraxia, 

fazendo da praxls verdadeira panacéia. Menos
prezam o ensinamento doutrinário; fazem da 
própria Teologia uma questio prática, relacionan
do-a, exclusivamente, ao contexto sócio-cultural, 
para descartá-la do sobrenatural ou da vida subs· 
tanclal do espírito . Alerta para os desvios a que 
nos conduzem, trazendo à pauta as palavras de 

·Marx: "é na praxl1 que o h deve demonstrar 
a verdade" (Ver a Segunda sobre Feuerbach). 
E o que interessa para muitos é, precisamente, a 
praxls "conflitiva, inçada de revolta". 

Geraldo Bezerra repugna sejam confundidas 
as tarefas evangélicas e políticas ou indisso
ciáveis os caminhos de Cristo e os caminhos de 
.cesar. A r~speito r~porta-se à Constitu!9ão p,,. 
'toral do Vaticano 11 - Gaudlum Spn: A IgreJa 
que, · em rázão -de sua missão e competênciã, de 
modo algum se confunde com a comunidade. 
poli tica nem está ligada a qualquer sistema 
político determinado, é, ao mesmo tempo o sinal 
e a salvaguarda do caráter transcendental da pes
soa humana." 

A leitura de A VIda Substancial do Espírito, 

editado pela Gráfica Edito · La ·cava, é recorl)e 
dável; espec ialmente porq ue enfeixa também, 
final, a alocução do auto , em nome dos par · 
cipantes e da Com issão Presidencial do Primeiro 
Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, 
realizado em Roma, de 7 a 14 de agosto de 195 , 
pronunciada no Capitólio. 

No discurso, - belíssimo, dizemos de 
caminho-, orãdor distingue que "flrmez~-~i 
convicções não signif ica renúncia ao esplr1 o de 

·compreensão e amor, nem transforma o fiel num 
campeão da hostilidade. Tal juízo não faria sen
tido. A Fé abre, suaví.a. fecunda os corações,: 
não os fecha, nem os seca. Compreenda-se: 

"Su•vlter In mOdo, fortlter In re". • 
- . De suas palavras fina is, valemo-nos para en- · 
cerrar este comentário, ressaltando a justeza e 
elegàncía por que o orador põe termo ao discurso:. 
"Assembléia internacional desta magnitude, com 
perspectivas tão vastas e tão amplas, s6 mesmo 
em Roma poderia reunir- se. A Roma dos Papas, a 
Roma do Pio XII• que gloriosamente regf! a lgre·a 
de Deus, não é ·"una cltla qualunciue" .. ~ uma 
cidade santa, heróica, eterna! Centro dõ mundo, 
tarja da civiljzação, capita l da Fé!" 

Edmo Aocti~ l..uttllt.ch. 



PEDRO CAL!~Ior , d, Academia Br~~i2.eira ~~ ~etras, p~e,..:_ e te 
do Instituto Hist6r~co e Geogrt1~co Brasl~e2ro: 

O livro A V.:da Sub,..tqncin1 do Espfrito, de autoria. d~ G 
:rH::Ldo Bezerrã de Heuezes, 6 magist~al. Ivierece 2-ido, ::> l ~. o, 
med::. tado? propagado, como wna grande mensageni (Rio ae Jnne:!._o, 
7-9-1980) • . 

Dr. ADROALDO fES r, UITA DI\ COSTA , ex-.. 'irinistro <lR Justiça: 
l"ruito obrigo.do ao'N.inistro re1-nld Bezc1rn de Nenczcs po_· 

seu ~itimo traba;_ho A Vida Snbstanc·Dl do Espfrito. Li-o,_ 
aplnudi-o e vou esc?ever sobre ele (Po~to Alegre, 25-8-19~0). 

Professor EURtPIDES CM~DOSO DE ~ffiiiliZES, ex-Deputado Fede
ral: 

A Vida Substancial do Espirito - trabalho mDravi:hoso e~ que 
-refu.lec meis U!nct vez o imnso talento e a f6 robnst~ do g~andc 
.Ap6ctolo, e que ~ mister ·d i Vliü§ffar o _1ais possfvel. Mil p[~r~
b6ns1 (Rio ue J aneiro , 17-8-19 O). 

Dr. MOACYR \lELLOSO C.ARDOSO DE OLIVEIRA, professor de PUC do 
Rio de Jane:lro e ex-presidente da Confederaç~o Nacional das· Con
eregaç~es · Hal,.,ianas: 

Gera:ào Bezerra de Mene zes proporcionou-me leitura de A Vi
da Substancial do Espfrito. t substancioso e oportuno o seu 
co te6do ·nestes momentos de tanta confus~o da chamada 0 nova 
teologia"~ . Hais uma vez, o autor traz· sua pené:l elo e e fir-
me~ defesa da verdade (Rio de Janeiro, 6-9-1980). . 

General C.AHLOS STTJDART FILHO, presidente do Instituto do Cear~: 
t importante e mouentoso o escrito do lünistro Geraldo Bezerra 

de Menezes verscndo A Vida Substanc;al do Espir;to. Agradeço
lhe o conforto espiritua~ que me proporcionou a ~ua leitura. 

Na verdade 1 nestn fase tormentosa que atr~vessa a nossa mui 
amada Igreja cat6lica, infiltrarla do esp1rito do mal e a que 
PaUlo VI apodou de auto-destruiç~o, o brado de alerta do autor 
~ be~ Q~ sinal de que ainda temos, na defesa da obra divina ho
ncns de t alento e de inteligência, que, como os antigos pro etas 
tomam atituàcs de coragem a fim de que n~o se pen~e que tudo est 
perdido (Foltaleza, 18-8-1980). 

LB1S SUCUPIRA, da .Academia Cearense de Letras: 
Li com o maior agra.do o optlsuculo em que o eminente Ministro 

Geraldo Be zel"ra de lvienezes estuda e apresenta Vida Subs:t!ID-1 
cinl do Esp.frito, com uma clareza e profundidade que mais uma 
vez atestam a cu.-:..tura ortodoxa do autor quanto ~ dog.m~tica e 
aos principies eternos d.e nossa m~e a Igreja Cnt6_ica, Apost6-
lica e Romana. 

Nesta fase de conturbaç~o das diretrizes da verdadeira vida 
cris t~ , 6 consolador encontrar-se quem, de maneira sint~tica. JDa.a 
cabnl, coloca nos devidos termos a doutrina mila~r da Igreja, 
incessantemente atacada nas suns raizes, como acontece agora, 
mas sempre resistindo ~s arremetidas dos que, sob capa de servi
la, procuram destrui-la subrepticiamente. 



-· -~v-...--w u.v..!.."O~ .1.o-gem ao c prom1.ssos s d.os, e, co o j ver-
berav~ S. P ulo, se deixa seduzir pelr s b s _alazes. 

Felizmente Nosso Senha Jesus Cristo, e s e e~o J ais 
as portas do inferno provaleceriam cont_ s a Igre ..... , envi · 
novos Pnulos nass s ocasit5es de perigo, e da_ w: trab o como 
este da ~ais alta relevância dogm~tica. 

Agradeço ao Dr. Geraldo Bezerra de Menez s 
me proporcionou a leitura de seu livro e faço voto 
que o conserve sempre nessa frente de batalh , e 
bom combate (Fortaleza, 2-9-~980). 

Dr. L,AUDO DE ALNEID Ctu1ARGO, ex-Secret~rio e J s~ 
- ~~ça do Estado do Rio de Janeiro: 

.A Vida Substancial do Esp1rito ~ optisculo _j.c 
tos, que emergem, mage~t6ticos, no mm1do ateu e .pa 
que vivemos, para a reformulaç~o de conceitos e _ t er 
cc,s nrt f cristt! que, mercê de Deus, comung os, :1,.:) • lwaua-
mante, na Igreja: de Pedro ( Rio de Janeiro, 20-8-lo 

,_ .__~:::::_--c.~~~~ 

Professor JOSt PEDRO GALVltO DE SOUS : . . 

Congratulo-t;te com o 11rfinlstro Gernldo Bezerru qe .. t.:u . .L,..,.~,;.;·.o:~ 
v~-1o vir a p~b~ico em defesa da s~ doutrina c~t61 ., ..•• _"~ 
da 'e corrompida; por ta...ntos impostores (Stlo Pa 1 o, 3 -

Dr. J. E. PIZARRO DRUMMOND, da Academia Cllrioc 
A Vida. Substancial do Es irito, de Ge_ do Beze 

zes, livro de combate a·os maus inté:..nretes d o 
e, e.o mesmo tempo, de defesa dos princÍpios da Igr 
documentcdo e pedag6gico, a exemplo de outros o 
tre, num ·pensamento proftlJJ.do e firme, certo d . 
lores é'.- serem considerados pelo esp1rito e se v d d 
mado. Em n~a palavra? um serviço ao homem e ea_e _ 

Voltarei a essa leitura muitas vezes, como.c ~ 
to a outros livros e escritos do autor, n~. b ~c de 
mento. · 

O discUJ~so sobro o Apostolado Leigo j 
nunciado em 1951, em Roma·, ntto perdeu ~t 1. de 
no, pe,..a rica de conceitos doutrJ..nários. r~.,Ld
clocuç~o q1;1e. bem .. n1er~?e figurar. na vida lo ga o 
lei turt:.. edlflcan·ce (n~o de JaneJ.ro, _8-8-.... 98 • 

Professor LYDIO MACHADO BANDEIRA D 
Direito da Universidade Federal de Be:o Bo 

Dr. MARIO C. VILELA, Juiz de D rei to em Minas Gerais: 
A leitura do magnifico op6sculo Vi a Substancial do Espi 

r:!. to mui to me agradou, n~o s6 pe a c::. re., e .. eleg~ncia da for · ·, 
como tamb~m pela justeza dos colceitos e pela rest-içao feita 
ao grupo que busca envolver a IgrejD em ativida cs poltic s e 
"'arra-.·g~t1-la de suas origens divinas", co o disse o autor (It j .... 
bá, 22f5-l980}. 



, .. 

~~c~ ao · n2o ae Janeiro: 
uero agradecer-lhe,de coraç~o, a remessa de seu ensaio A Vi

da Substnncial do Esp!rito. Estou chegando de longa viPgem eo 
exterior na ·gual un1as das estaç~es foi um Congresso de Sociolo
gia Rural no México. Um dos momentos pitorescos do Congresso 
foi a par~endn de um americano sobre a Teologia da Libcrtaç o 
que analisou do ponto de vista da ortodoxia arxi ... t11 ou, - como 
V. rnui to bem a rotul - da ortopraxia. t cl ~r o q ~e julgo 
promissora-, mas aind,a insuficiente como proposta _ evol cion~ 
rin. Ao terminar 1evantei-m~ e declnrei-mc enca ta pelo teor 
teol6gico do debate que me lançava de xkfx& cho c nas quiz1-
1ias do s~culo XVI antes de Trento. E que, pera repor o tc:nn 
no contexto do C_ongresso, discutissemos a ideoloe::.~ arxistél; 
como manifestaç~o religiosa. Foi grande o t ~t porque o 
u fanatismo ideol6gicou·, que V. registr--- e descreve nPto tem li-
mites. , 

Assinf1~8 v. muito bom que o orgUlho, nos aovos teólogos, 
ac ~mpruL~n o erro. Ai est5 a arrogância de Hans K~~g n sua en
trevista a Le Monde. 

Seu livr~trouxe-me novo alento. Enquanto vozes 
clamam nesse d.eserto do espiri to u_nd~ teremos t!nL o 
ca!llinhad~. 

Reginn que tmabém o leu trru1smite-lhe seu 1 s (Rio de 
Janeiro, 23-9-1980). 

Dr. CASSIO DE ~lliSQUITA BARROS JONIO~, dvog do, Docente de 
Dix·ei to do Trabalho da FacuJ.d~de de i.:reito do Universidade 
de St1o Paulo: 

A V--iuu Substanc-ial do Espi'rito- tr .ue a cultura e a 
experiência do nobre professor Geraldo Bezerra de Menezes per
mitem escrever. k.preciei grandemente os t!t e dostcmide 
an~lisc oue se concili~- muito com minha de pensar 
(S~o Pauio, 21-8-1980). 

Dr. RAYNUNDO P.ADILHA, ex-Govern~dor do Estc.do o Rio de J&
neiro: 

Com A Vida Substancial do Espirito, que eu li de uma ussentada, 
renova o _ ilustre competricio Geraldo Bezerra de Henezcs o Bom 
Combate ~s deformaç~es sinistras que pretendem azer da Igrej 
uma sucursal do ma.:rxismo, cuja experiênci , na sua proxis repu
t~dD j_nfalivel, esboroa~se sob nossas ·vistas. - · 

Folj_ci to o autor por sua brnvurn noral e ssim tnmbé pela 
alta desenvoltura da polêmica em que esta os empenhndos como 
servos de uma Verdade única (Niterói, 118-1980). 

Professor C~LIO GOYAT~, da Faculdade de Direito da Univcrsi
, dnde Federal de Belo Horizonte: 

Com seu ú1ti!::to livro A Vida Su stanc.:.al do Es !~i to, o nutor, 
eminente mestre e grande 1 der do l,icato nacicnnl, enriqueceu 
a literatura crista (Belo Horizonte, 12-9-1980). , 

. Dr. KLEBER DE MIRANDA CARDOSO, presidente do Conselho de Con-
tas dos Mtu1icipios do Estndo do Rio de JtLleiro: -

Acabo de saborear e robustecer-mo co o lei t1ma de A: Vida 
Substancinl do Espfrito do professor Gern:do Bezerra de Menezes. 
Nalu se descobre, sob o toga do sereno juiz dos homens, o a a
dura do intrépido soldude de Cristo Senhor, sempre pronto para 
o bom combate (Niterói, 25-9-1980). 
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rn~_do .. e zcrr de Hcnezcs . Cono os de.Jti..:.s de sua nutorlr, (; 
mélg:nf ico pelos ensine.mentos que e1ce_ra { itc_6i, 119-1980) . 

Dr. JOS~ BEZERRA GONES , Advoeado, N.qt , n· = 

Li com crescente ç,grado e m~x:_no o::' o c::. ... o w ML ::- t ... __ cio~ 
1:· c lll! -~... .l__V:!.à'". SLbs t_ ncinl do Es1.~1r~- t o pr~.;c;_r.. ,.:.:.nistro 
o I'enom~.do scri tor co.t6lico GernJ.do :3ezc_ .. ~a e !.e.1ezcs , li
godo f; v:LJ.::.. cspir~l. tna~. d~ nob}~c tc:2r2 1lw 1inn~ e Jl2 ~-=-o_ t:: 
:~l. Q), ( r.> :-:e.!"a:'1Aln·i c~ n, 2 1 gusta (\C.!"' 1er i 0 F; ~ 1'~ 'lr.' " e· Lnt ~ ('O ( r~-- - · - l v~-·',.., _ _ --·-· t ::.:>- - '"'+ - ... __ , - -~ · - ---.,:.;•i.J.... \..-:-...., -
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JOSt FIGUEIREDO .ALVES, Ltembro col,:acspo1 dc._te ::: c '·e:tia 
Flurlj_~1Cl.1SC de Letra~ e p:res::.dente d2 Leg:.~o a:re do Co_ ç o 
de Je:JUS lln Hat:riz de Stío Lov..reneo de Nit'.l'6i . 

.Acc,bo de ler, com a Sé.. tisfaçtto e o deloi te que me d"'o e gc
r8l os tr2balhos de Geraldo Beze~ra de Me~ezes, o prcci so li
vrinho A Vidü Substancial do Esp!rito, onde o Eltor rroflig 
coF1 eleg2nte ironin, mas contunc:cnte dialéticr., o psc tdo 
te6logos q~1e infc3tn3 atualmente os c3minhos o11troi n::.vcl dos 
e po:rcorr:!.üos ·da Teologia trodicional, com s ~ 3 e:1tT'c lll s,. ·J 
~xi~ tcologizaç~es . 

Lê-lo, porn r1im, é se~npre urn prnzer intelect u~l e U1i p ov i
toso exerc í cio ·espiritual. Sent ir que um homem de sua cult 
e vivu inteJ_igência, sa.be ali6-la.s: a uma F~ proftmdn e uma c ... 
pncidade apos t 6lica incoercível, f az-me um bem enorme . Fico- · 
lhe , portanto ? deveras agrade cido pelo ensejo que me proporc~o
nou ue ler mals este ~ seus magni ficos t rabalhos: o excelente 
discurso sobre• nApostolado Leigo" proferido em Rona, de t~cr_ .. ha 
elevaçt'!o espir .itual, e est ' outro en que verbcrn, co t t~nto v-1-
eor, que nem um ~estou certo, tornaria m~is acerbo 03 es
pantosos desvios.., ~ dos modernos "te6logos" (Niter61, 25- 8-
1980) •· . . . 

TELEHACO ANTUNES DE f BREU - A V. dn Sub~Jtnnc1 ~. ~ do Esp ·fr-_ to -
"0 S~o Gonçn:ou , S. Gonçalo , RJ , l9-S:l9BO. 

Pe. CESAR DAI NESE , S. J . - A Vidn Subntonc:,al o Espírito -
u unid~deu, Niterói , set .-1980 , ano III , n2 26 . 

EDMO RODRI GUES LUTTERBA CH - A V da Substnncinl do Espírito -
" 0 Novn Friburgo" , Friburgo, de Scto? bro de 1980 . 

MINISTRO GERALDO BEZERRA DE ~1ENEZES, a coragem civica e cris
tii dn AmÓrica - nJ rnul do Com6rcio" , anuus , 7- 9- 1980 . 

Prof. J. C. ATALIBA NOGUEIRA, da Faculdode de Direito da 
Universidade de sao Paulo: 

Agradeço a ofert a de seu Último livro A Vida Substan~ial do 
Eipírito. O nobre amigo sempre venti:ando assuntos de impor-
t ncia e tratando-os magistralmente (S. Paulo, outubro- 1980). 



de Geraldo Bezerra de Menezes 

1 - Do~1 JOSC NE~:Tul J jE HL:L~IDH BAPTISTA, Arcebispo de Bras'
lia: 

~o prez~do amigo e e~inonto membro do Loicnto cnt6lico, 11-
nistro Gorel~o Bozerrc de Menezes, cuja fidelidade ~ Igreja 
nunca experiq1en.tou dúvida, seopre op63tolo, nos dois sentidos -
do exemplo e dn palavra - agradeço, co~ renovada edificaçao, 
fl Vida Substnnci 1 _çiQ l~s·ç 1rito. Slio p6ginns ri c 2!3 , !lais que 
oportunas, na linhD <lo Vcrc.1Dde na Cn_iclcdc, conforme ~regou em 
r...osso Lr2sil o Santfg.gimo PDdre, numa revo~da de graç~, ponto 
nlto c.~e tod'"' CJ nos~ h1st6ria 1 e quo s6 n bo1Jncle c a !:rlscric6r
dia de Deus nos podia proporc~onnr (Erosilia, 31-7-1980). 

2 - Doc1 &sC k\\EIRE li ALCJU>, Hrcebispo de ''ercsinu, iE.uia 
Li com muito interesso o livro de Geraldo rlezerra de Menezes 

- Jl Viuq oubstanciol do Espirito, o qual enfeixa tar1bém o dis
ctu.,~Jo pronunc:l.<Jdo por ocnsil\o <lo Princiro Congrenso ·hmdial pa
lu o Apootol~do Leigo. 

o tenn do que trnta o livro 1::10 intel.,ossa p'"'rticulormante. 
;;u.c1e intorvcnç~o em Puebla, chnmci n otonç!!o pnrCJ os graves ris
cos quo corre n reflexllo teol6gicn, quando utiliso o instrtl:len
ta:l_ mnrxista de nnfllise da sociedode (Teresina, 4-8-1980). 

Jossn Senhora J p<-.rcciàu ebcnçoe o doutor Geraldo Bezerra de 
Menezes, autor do livro Ã Vido Substa~cial do Espirito, em sua 
faina de fnzer o bem, esclarecendo as mente s e fortalecendo os 
esp1ritos (Apnrecida, 30-7-1980). 

4 - Dom OSCf1R DE OLIVEIRA, Arcebispo de Merian , HGs 

Ji Vida ~tuncial do ~piri to 6 obr de .1~ri to e valor, bro
tadn do autentico apostolado do Dr. Geroldo Bezerra de Menezes. 
t do S~o ·aulo este belo elogio: 11 Apostol1 ••• gloria Christi" 
(Mariana, 28-7-1980). 

5 - Don QRLANDO CHAVES, ex-Arcebispo de Cuiab6, 1/nto Grosso: 

No precioso livro ! Vidn Substancial do E 1rito, o outor 
p~c ~1n dcv1da luz qual deve ser a vida cristtt fcct 1dc.un pela 
oraçt!o. 

/ 

Em focc do-discurso pronunciado cn Rom , no Cc 1t611o foli
oito:Ch\mn v z pelo nmor inteligente com quo dedicou sua !mpar 
cul tur"' e zelo à causB. da Igroju. 

eço o Deus saúde o luzes pnrn o seu grande opostolodo (Cuia
b~, 5-8-198 ). 

6 - Dom BONIFACIO ICCI1 INI, Arcebispo uo Cuinb6, ato Grossos 
Felicito o Dr. Gcrnldo Bezerrn de 1cnczos que coo omor l 

Igreja, divulga a verdade e c bem. Oxalá cada dlu mnis seja co
n cciun e vivida a grande verdade que o autor transcreve do imor
tal ~drc Leonel l"I.,nncn~\"Sem a vida substancial do espiri to, 
n~o so te '1po1.,n wn cor~ ter, nem nc cons tr61 uma cidnde". Peço no 
Senhor lhe conserve a sa~de e o entusiasmo poro difundir Ver
dndc (CuiDb~, 1 -8-1980). 

- Dom _P~J2RO FED,~LTO , 1\rc~his · o Iletropo:.i tnno de Curi tíbJ: 
_.n~:r,JI'.i.PlL~1io n Hini7:: t:co Gr.r::-~ldo Bcze:r:rt1 de 1v1en ' ZC~ pelo prccio

~~o J_ivi·o A V·ldn S1:b~~t~nc-L :.:;~ do Espí :r·j_to, obr~ que visa dar ao!3 !l.o
mnn :1 cu 1 .~~~--- v nn Lê.1d (~-·'l1 n l ;, o1· .i. r; 1 t...-1 ç t! o ~;c~ :rn a os v :rd: d c ir O"' v (..,lo r o~ 
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7 Dom IVO LORSCHEITER, Eispo de Santa :Hur:i.a, RS a Freni-
den t o c. t! C1ç-B: 

Acubo de receber e ler !l V:!.do S bstancinl do Esp!rito, mais 
\Jln csc""'ito (c tl ;, :Ll c vigorosa penn do 1íinistro J erc:do B zerra 
de Menezes, aberto com bondosa dedlcut6ria a quem, at& por d 
-vGr de oficio, Go ocupa e preocupu com os !nesm~ urgentes 
~~ 2s3untos~ N~o po~sn octütar quo eu nbordaria a mat~ri 1 
a ui o cco1c1, cou tons lgo c1atizndos; mns i!Jto em ne.dn diminue 
o ep1eço c a adl!lirnç~o pelo benem~rito .Autor . 

Gostei C.o ler o clcns6 discurso proferic o no Cw. pi t6lio Roma• 
no on 1951 e repleto de conceitos o comenttrios de porLtDDcnte 
VD.lül' • 

-,on tinuo IJcus c. conceder-lho pron tidtlo, firmeza e r'bortu:r~ 
perunto ?3 ~ osnflon do ~w4~o o Cn l~roja do hoje (S[ n . hu~ia , 
L~- 8-1. 9 8ú J • 

8 • DorJ Jf L . .-iól .Ri J . . ., úCHA , Bisp o d e c s queirn, P.ws 
G ~~ p :e c c:l.o!;OS 1i v:.ros Q Cont nism.Q - ,Ç..r_1 ti cg D outr:1.n~rln c 

:A Y:i.ll (. tJ UL·Q.tanc·i EL;,, elo E§pfri to se:1 duvidü Gor o excelentes 
ln~.:; t:t.· n~J.ontos li.e <.;Onsciontiznçt1 e no!Jsn gor te, t~o nofridu o 
tno ilu~ic~, com a sofistic çao dos nossos cics, orcadoa do 
conf usao e crise de F~. Que o Sonhar abonçoo sou bclinsimo 
tro1alho, quo considero como verdcdoiia cvangolizoç~o (Fesquei• 
ra, 250;)07-1980) . 

9 - Dom ~- AI1-\0 1\UI HA TOS DA SILVA, Bispo elo Lonfim, B : 

V&lioso o li Vl"O de Gor&ldo Bezerra de •1onezes sobre .._ Y!• 
!li .êJ.lb;ltEncial iJl liDp!ri to . ~ jus tnmoi ta cl que est' f tan
do ao m u1do moderno que fêz do lucro o sou deus e d explo
raç~o hunu~na o sou cu.l to. Deus ilumino o autor pElru a olabo
r&ç~o de novos pens mentes (Senhor elo Bonfi , 8-8-198c) • 

lO • Dom ROl\fEU BRIGENT:{ 1 Bispo- uxiliflr a Vig rio-Geral d 
Arquidloccse do Rio de Jane1roa . 

Fa~o votoo para que o trab lho A Vid §lbDt .nc1al 
.~ to contribua para a difuslo do 1oino d Cr13to, 
justiça o nt verdade (Rio de Janeiro, 3 -7-1980) • 

.. 1 • Dom ~·os:!~ BR NDr!O DE CASTRO t Bispo d ropri 
L Jlillª Substancial do Esp1ritp revela um c 1st o preocup do 

co.m os novos rumos da. Igreja. 
t 6timo que os crist oo leigos procurem d sw: 

como ~J1li~a o autor sempre deu em sua long vidG do 
paru que possamos todos acert~r o caminho1 Gm buc. 
üicse: " Ego ::;um vitn. ••• " (Propri~ 24-7-l~BOJ. · 

l2 - Dom_]2ANIEL rrOMASElJLA, O .F .N. Cap • t spo de Marili 1 SPa 

o, 

o 11 vro de Geraldo Ee zorra de 1onozos - i\ Vide Subnt nci l1,g 
, ~t~.tQ, todo ele trat de,ç~ j]t~tos condontos e oportm1os e mos• 

4 tra . formnç:Io espir1 tu6ll. ~ lo utor_. Alogl~o-me por m ia 
ess contribuiç o que deu par~ a rot comproens o d$ doutrina o -
t61ic (M~ri11 , 9-8·1980). 

13 • Dom Frai JINSELHO PIETRULLA, O .F . 11., Bispo de Tub&r o, SCt 
Li com grande proveito as ric s p6gin s do Geraldo Bez· r do 

Manozes, na!3 quais revel· mia um voz s v ata cultur os u 
osp1-1 to autentic&u:'lonte cat61ico . Quero crer quo o:; p onunciamen• 
tos do J·o P ulo II, que tivemos a gr ç de ouvir e 1 ·r m s 
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coragom escreveu em su pequen e 
b o, 31-7-1980). 

ndo o q co 
o e o te po 

14 • Dom BELCHIOR DA SILVA NETO, C. M., B spo d 

lucidez 
e obr (TU• 

Pélr benizo o utor do precioso livro _ ....,...lliilloiW -.-~.oro=~~ 
Esp!ritQ pel cl rez preois o de 1d61 s 
n e denodado espirito crt t o (Luz, 4-8-

15 • Dom JOS~ ALBERTO LOPES 
p~, HG: -

Ex minei o su.ficiente ~ Subst ncia.l 5!2 Esp!rito par per• 
ceber tcntativ. do autor de esclarecer conceitos e elimin r 
ambiguidades t o nociv s · nossQ rol gilo. 

}lo rabõns pelo seu discurso pronunciado no Capi t611. ) 0::1 Ro , 
no I Congresso Mundial de Apostolado Leigo1 nos temp do s udo
so Pio XII. Qu se trinta nosl Isso sig~fic e comprov gu 
o tempo nl!o envelhec squilo que tem va1ol" (Guuxupé, 4-8-1980) • 

16 - Dom JOSt CHAVES, Biopo ue Uruaçu, GOt 

Li o opúsculo i YJ4! Subst ncial do Espírito. Gostei. P r • 
b6ns ao ·)r Geraldo Bozerr de ~1enezes. Continue escrever t a-
bDlhos como este (Urue.çu, 5-8-1980). 

1'7- Do HIGUEL D'AVERSA, S.D.B., Bispo de Htun it 7 ·OI 
P~:J. escrever um livro do tipo 1! V1c1Ei Subst nci l do Esnir~. 

o anta 9em (llVid ost~ vivendo ostu vida. Dou os meus p r bênS 
A GerE-tldo Bczorr ue Hcnezes, e f ço votos que o sau tr ba.lho 
possa despe:rter eos vid em muitos corrçtse (hu..rn t 1 28-7-1980)., 

18 • om NT NIO SOARES COSTA, Bispo Auxili r d rquidioces 
de r c~ tal: 

A Vid&. ~bstqncial do Esp1rito ~ m is uma obr quo G r ldo B • 
zerra de Menezes coloc em m os dos nossos leitores, co o tru~o 
do seu 03p1r1to ue leigo crist o. Peço Deus o il~~ne no seu 
trabalho a serviço da cuJ.tura em nosso Brasil (Nat 1, 18-8·1980). 

19 • Dom TOMAS VAQUER,O, Bispo da Stlo Jotlo d Bo V st , SP: 
AgrRdeço e remessa de A Vida Sybstc. nci l do ~J tJn1.!:!- to. Louvo 

o zelo do autor pela ortodoxia (São JoAo d Bõ Vist , 15-9•1980}. 

20 - Dom ARCANGELO CERQU~, Bispo Prelndo de Parintins, AM: 
A loj_turn de A Vidü Substancial do Esp-fr t~o M.:.nistro Geraldo 

Bezerra de Ilenezes, deu-me conforto e a:l.egria: f um ze:oso grito 
de aler-tn e urn convite no equi:J.brio no oopenho sacia: da Igreja. 

Transpira das poucas mas densas p6g_nas ~eu onor à Igreja, ali
mentado pelo seu amor à Mãe de Igrejo. 

Pnlmos, palmos~ palmas para A Vida Substancial do E3p!ritot (Pa
rintis, 29-9-:980). 

• • • • • 

Monsenhor RENATO RAfFAELE MARTINQ, Encarregado de Neg6cios da 
Nunciatur.a lipost6llcn do Brasil: 

Fc11ci to Gern:do Bezerra de l-1c;nezes pc~o oportuna publlcaç~o de 
A Vide1 Sub~Jtt:nc·l ni do EgpÍri to, vazndn num estilo nustero e nobre, 
c gu.e certamente ir à i:uminnr o3 hoMens de bofl vontade. Faço ~btos 
para que a obra atinja os fins colirnedos (Brasf:ia, 26-9-1980). 



Po. CESAR DAI~~SE So J. ex- D etor da Cor~cde-~çâo ra~ 
cioncl das Congregaçbes Haxln.nas: 

Com a veemôncia de um Profet do nt..Lgo Teste! e1 t e a se
veridade de um 'ai de v6stt de Cr_sto Ger·-ldo Beze 'ra de He
nezes no seu nov6 livro A idB Sub..,t. nc_al. do ("" 1T'ito denun
cia un1 dos males morais mafs"Iiefasto'"' e ~.:!.s pc ~mciosos do 
nosso tewpo, mal que consis'te e:n rejEli téU.:, o e ix n 
sombra, os valores .8bsolutru1cnte pric~it" io~ do e~p!rito, 
p2I~a substi tu:!- o!- os pe:os v a~ o..:·~ 3 ç. t€ricis de q alqu.e ... nc.. t L
reza que sejam~ 

E o mal ai ost , solcpnndo n ret o llo-n r:..:. tu.r · o s 
tu.J?Dl do homem e das coisas. As p~gi_n.a!3 candentez do 
ob~c1g<:tiJ.1 o homem a refletir e a rezar. 

Um s6 exemplo .. Grita-se eo altos b:'ados e por tod._ a pn -
te que ~ preciso nudar as estruturas nocl&is, porqu s o i -
justas., Exato. Acontece, por~n, que essus estr"-. tmc j~ 
1 orê.rn mudD.das há dois nil anos e que apesêJr disto, el ... s 

1 funcionam", ta o so:nen te porque os ho!!lens ain n~o se e 
veram a· mudar us pr6prias estruturas u1ternas de aco_ o co 

leis do espi.ri to e do Evangelho. 
l·íudar as estruttu-az sociais: triste ilusl'.4o, sa, pr_ 

nno se estrutura devida21ente o ho!le.!:l na sua vidr. il 
famili2r·e soc~~l, respeitando, ~,~ente~do e educ 
Vida Sub ta.nciaJ. do Esnir:.. to. 

, 

Ainda bem que nos resta uma opç~o-so_u o: 
.Abr(}.húo, C2.Jl"J:Lnhe ~nos confj_antes pela est_ a ~, ne: . .li re ilu-
minada e nem sempre fácil, da Esperar ç se ·· ndo p- sso 
passo, o nosso inconpar~vel e prov-1 enclal Pont!f:_ce Jo~o 
P~ulo II, porque o seu caninho ~ o caminho ~ P o, e o c -
.nin .. ~o de Pedro s6 pode ser o caminho de Cristo. Acreditemos 
sem2re mais na Vid? Substt:.ncial do Espirito' 1o de Janeiro, 
17-S-1980). 

-Publicado em nunidade"- :riter61, setembro de 198o
Ano III - n2 26. 

Pe. JOSt COELHO DE SOUZà, S. J., ex-Assistente da Confe~ 
dera.ç~o Nacional das Congregaç~es 1-fa:rianas e Reitor do Coll3-
gio S.ç.nto Inti.cio do Rio de Janeiro: 

Na oportQ~a brochura A Vid9 Substancial do Espirito, Ge
raldo Bezerra de Henezes profliga os erros e desvios das teo
l~:las excêntl"icas dos que se in ti tul ,- p6stolos modernos e 

. criaram uma doutrina hete,drodoxa respeito da Igreja e do 
' mundo a.trnu, em oposiç~o ao ensinamento tradicional do ma

gist~rio oficial dos Papas e dos Concilies. 
No meio dessa desorientaç~o doutrirw.l emerge a crientaçâo 

segura do au1tigo Presidente da Confederaç~o Nacional das Con
gregaç~es Harianas, paladino do verdadeiro "sentire cu.m Ec
clesia'l na teor :La e nos rtunos do legi tirno c a to li cismo basea
do J?.& primazia do es12!rito e na fidelid3de ~ milenn.r direti
va da mensagem evang~lica (Rio de Janeiro, 12-8.-1980) .. 

Pc. PEDRO VELLOSO ,;~x-Reitor da Pont:i.ffcia Universidade 
Cat6lica (PUC) do Rio de Janeiro: 

Fe:icito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes por seu 
lí vro !l V:i.da Substancin-: do Esrrf r·i to. Pnrabéns pela sua 
l,ta em prol da verdadeira justiça e paz social (Rio de 
Janeiro, 16-10-1980). 



.§1~ §uÇ;stanctalJ!.Q._ .Eso! i to, co-. uma ~ e. - diçtto ·v· st1ssiLilE:-so- . 
bre o · tema ·· que escreve. Hagniflcame-r te informado sobre a atue
('', !lO do er:ro e da hcros:l no seio da · Igreja soube ajtintar· um 
d1scernimento clarividente, sapiaYJ.cial sobre -os uconte ci-
mentos de clérigos em crise de f~ e ·e mor~. · · 

Este folheto docume!tado e esclarecedo_ deveria ser e via
do para aquele.s a quem o Espírito s~nto entregou o governo e 
a. doutrinaç~o dos ~t~is 

Cont:L.1ue o autor ilumirJ.aYJ.õ.o o r::~_ce.to com os do1.1s que 
Deus lhe deu (S~o Paulo, 19-9~1980). 

Pe., E~IC ABRANG.;HES VIOTTI, S. J.,, Di.retor do Arquivo da 
Ct\ria Hetropo}.5. tarh_ de S o Pau_,_ o, SP: · 

Belo o op(tseulo do ~-ust!•e cruigo Dr. Geralào Bezerra de 
Menezes A Vidu Subs ta .. ciaL do _ _,zp_r:ht..Q_, em que pudo ler 
tamb~m seu .§isct~ .. .Q §..2. Ç,§..'Q.J-j"5I:;Q ele 2.951, data e l~gé'.1! .. ~'!e 
nos transportam ... urr.u:a uadrt~ feliz, em que n~o se JPS"Cl.Il.C'!"".
ria a. ve1ieme.-r1te der tmcié'.. de tar to .... desmandos e extravios no 
campo da Filc-sofiu-

1 
da Ter~ .... ogia u1.... __ .. orosa compreensfio de , 

nossa 1!~ tel'" Ecc1e~1:~, depos_t;JJ•ia da verdade reveladat AgraOolt 
deço-1he :pelo m~gnT1 i co ex .... _lplo de bom ccmb~..t..e de ap5stolo 
1,e:igo, e quero dize:-~e ~ e r,.;) to to' a1mente identificado 
.co:rn a stla :posiç~~o doutrj.naria (Sao ral..ll.o, -9-8-1980) 

Pe* JOSt DE SOUZA OLIVEI. , S J., 
P2rto do Hio de J;;~neiro ex-P.ei te.:.. d 
de Jutz c~.e J.i'ora, MGt 

Igrej de N. s. do 
·os Je;)u!tas 

No seu novo liv:r.'o , Geral-
do Bezerra de :Menezes, mais uma vez d~U~ e tenn;~l')}1o de sue;; fé 
:robusta e firme~. sempre perfe~t~~:en .e den~, o do velho e imu• 
t!vel credo catolico Q.ue Deun o c .. .a .. e c o · verd dei
r·o u:servus fidel:Ls et prudenst e Crl o e d- verda ~e (Rio 
de Janeiro, 14-8-1980) 

Pe . RO:HEU RIBEIRO DE FARIA, S. J., 
tolado du Ora~tto do Brasil e da ~· JO;.Iilr..6.111.~· 
greggçf3es :VJBr:Lanas da. A.rquidiocese c..e 

Acabo de ler o precioso trabfJ.lho lid 

d ·Apos-
des Conw 

J?J?J?!~=Lt.Q,_ fruto da perseverante ativiã~ e 
zerra de !v1enezes em prQJ.. das ulmas. 

Parab~ns por mais esta colaboraçtto e s pen '~purada 
Depois de seus nave livros e publicaç es pri cip·is, ~tda 
~ubstanciP~-~- ~spirito vem orientar tn •t ente n_ hora 
e tuâl, cfíe2a ue "tru1tos problemas e coru usees. 

Continue escrevendo zempre, certo e que e t fazondo um 
grlu1de apostolado (Rio de Joneii,o, 1!2-9 1980). 

Peo HIP6LITO M. Ch~I~LO, S. J., do Col~gio &1tônio Viei~ 
ra, Bit: 

Li com mui to interesse o que Geraldo Bezerra de )1enezes es• 
creveu scbre A VIDA SUBSTNACIAL DO ESP!RI.T-Q. Vejo quanto ~ 
zeloso da VERDADE e d~ JUSTIÇA, sem r~ :calismo. Os B1spos em 
Puebla, segu~~do a diretriz t~o equllibr~ua do nosso. santo 
Padre ,, Jo:!.o Paulo II, mostrarar.1 bem clero como não podemoa
defender uma F! desenca.rnada do contexto e at~ da luta pela 

Monsenhor LEAL, Bel~m - Par~: 
S~biDs as considermções do .r~1inistrn Ger~~ do ~erra de Mene

zes sobro ~ Vid~ Substancial dq ~sni~ito hoje t~o descurada por 
f~lta de quem a considere com esp!rito de fé. 

E~pern poder oport~e:nente .divulg~tr pc~a impre~;;a,l.4 e~ist 
c i~ ao seu oportu .. Do tnbaiho ll tcré:rio (l3e..~..ér!l, 22-..L0-..~..980;,. 



3-9-1980). 

Pe. JOS~ PERSCH, s .. J., da Per6quia de s. Higuel- Entre
Rios, Guaropuava, Pnran~: 

Precio~a a doutrina contida em A Vidg Sub~t ncial ~ ~
~irito, de Gora~do Bezerra de Menezes. Pode-se dizer hoje que 
o materialismo mata, mas o espirito ~eterno (14-8-198o). 

Dom ESTEV~O BITTENCOURT, OSB: 
Congratulo-me com o autor de A v1qg Subst nc:al do Esp!~ 
~ por mais esta produç~o em prol aa reta fê e do Reino ae 
Deus. Que o Esp!rito s~nto conti ue a inspire~ a pena do 
Dr. Gora~do Bezerra de Menezes e lhe dê a alegri de rica mes
self (Rio de Janeiro, 31-8-1980). 

Frei HUGO D. BAGGIO, O.F. M.: 
Na obra in ti tule.da A Vidn Substé:...n~ial_ do Espi:ri to o ·finis

tro Geraldo Bezerra de Meneze::i mostra. sua preocup' _o pela 
sl1. doutrina e se inquieta pelos desvios que c momento parece 
?prescntar. Realmente atravess~.mos um omento dif!ci .. em te
da a :irma, pois a aflitiva situaçao social e olitica, al~m 
da internacional, preocupa a todos os homens e confunde qual
quer racioc1nio. Tem-se a impress~o que ao buscar soluçt5es 
nun1 meio t~o obscuro, sofre-se iPSlu@ncias do obscux tismo, 
que tra:cs/pa.rece nêLS afir!naç~es escrj_ tas e fal das. Creiamos 
no Esp1rito Santo. Que ele nos dê esperança (Gun tinguetd, 
21-8-1980). 

Pe. CESLAU STANULA, C SS R, Bom Jesus da Lap , BA: 
Aprecio a obra A Vida Sub3tanc~al do Esp!rito do Profes

sor Geraldo Bezer!·a de !vienezes cono tant s out s de sua au
toria, principalmente Q Comunismo - Critic Do 1trj. ~ia, 
que muitos devi~~ ler e estudar, com espec~~lidade os jovens 
estudantes para. ntto cairem nas ciladas de i ~ins que na rea
lidade n~o são respostas aos a~seios do povoo 

Que Deus o conserve com muita f~ e di~ponibilidade para 
servir, ilu.mine.ndo com as suas obras noss .. gente (Bom Je
sus da Lapa, 6-10-1980). 

Pe. MIGUEL POCE, C SS R, Aparecida, SPa 
O livrinho A ~ §ubstanc-i a..l do Esp!ri to ê precioso pela 

subst~~cia e pela convicçao manifesta do autor. Parab~nsl Ve
:nham imi tadol,..es que se mponham ~ onda e mania de simplificar 
as coisas, acomodando-se, cedendo (Aparecida, 21-8-1980). 

Monsenhor RENATO DE ANDRADE GALVlrO, Vice-Reitor da Univer
sidade Estadual de Feira de S.antana, BA: 

O precioso trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Mene
zes A Vida Substanci&~ Q2 Espirito , ~ verdadeiro diagn6s~ 
tlco dos males de nossos dias e tem sido texto de meditaçlo 
para. mim. Colegas preocupados com a problemática estao len
do o trabalho com muito interesse (Fe:ra de Snntana, 15-8~ 
1980). 

Côn. EMILIO SILVA, Decano da Faculd ~.dc de Dire:!.to da Univer
sidade Gema Fi:ho, Catcdr~tico da Univ. do Rio de J~neiro e da 
PUC: 

As pub:icaçôos do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes n ~ 
sempre · interC33[!ntes e dn méximn atua1idado, como a l'l:tima A· 
Vidn Substnnc·i n::.. do Esp1rj_to. O que mais odmiro no ')utor 6 
- -d ~ d d ti ., "' ~ . pureza de sua orto ox~a e e no o pDr _cu~ar seu va~or ClVlC 
rc:~gioso nrun neio cheio de cov~rdias e contemporizaçncs (R o 
de (J[:ncJro, 25-l0-1890) • 



.. Gostei muito ·de A"Vida õubstgc·al ·ao Esplrito, ·éujo pri
meiro capitulo ~ a porta monumental de um folheto monQmento 
(Feira de Santana, 14-8-1980). 

Honsenhor OTAVIANO JOS! DE MAGALHJES, de e6f o Otoni, MG: 
Meus cumprimentos ao Dr. Geraldo ezerr de ! nezes pel 

coregem de exarar no precioso trab .. o _ Vid su tsnciêtl 
do Espi~ito verdades t~o carentes nesses te os de contes-
tãç~o de princ!pios norteadores d tênt1c fê cristA. 

Em mi~~a modesta opiniao tais 11 te6 
mais com sua PLÇmoç~o pesso;i do que co 
trina pura emculaa de Jesus Cristo ( Te6 

Honsenhor RAIMUNDO AUGUSTO DE • L , do Cr to, CEa 
o excelente trabalho do ~ánistro Ger ldo Eezer a de Mene-

zes A~· Vida Substanc-'i a1 do Esp!ri to analis :ve ente o 
fen~meno que est~ ocorrendo no ánbito d s S t "Eccle-
sia Dei11 • Fenômeno desagradável que angust1 o cor ç o do 
santo Padre e das Autoridades que encarnam o er de ro penM 
samento de Cristo Nosso Senhor e Chefe inv s!v 1 nossa di-
vina religitto salvadora. · 

A certeza da infalibilidade da p lav.ra de C isto d inve~ 
cibi:idade da Igreja e da coo~eraç~o dos homens de ~o -vont 
de nos d~o a confiança da vi tôria certa em d s mui-
tas crises e tempestades que têm invest_do con Barca de 
Pedro. 

Parabenizo o autor pelo brilhantismo eom qu o be inter~ 
pretar e defender a ortodoxia da nossa F6 Cri e apost6-
lica. Agradeço-lhe pelos momentos que me proporciono de lei
tura amena e instrut7-va (Crato, 26-8-198oJ • 

. _ ·pa. CARLOS l(t.U DOS REIS BAETA BRAG , professor do Semi-
nltrio Naior de Mariana. e da U.F.o.P.: · 

AprHciei muit!ssimo o livro de Geral o B zerr de ienezes 
A Vida Substancial .9.Q Esp-fri to._ Li-o da s6 fOlego, anotei 
~ margem, sublin~ei trechos. Precisamos de c t6licos assim 
e por que nao dizer de te6logos de temidos, ri~:s ve~dade. 
Talvez seja. mais fácil para o autor envi -me pelo reembolso 
seis exemplares - mais fácil, digo, do que pedir ~ livraria. 
Leciono vãrias mat6rias no Seminãrio Maior de Mariana e tam
b~m na u.F.O.P. Gostaria de presentátear alguns amigos e 
colocá-~o em maos dos alunos para co entlrlos (Viçosa, 18-8-
1980}. 

Pe. ARLINDO RUBERT·, Pároco de Planalto, RS e lifission~rio 
i dos !ndios: 

Li com muito intere3se e atenç4o o precioso opásculo ! 11-
da Substancial do Esp!rito~ Há nele muitas verdades, que os 
empedernidos sequazes de uma religiAo libertâria nao gost~ 
r~o de ouvir. Mas todos temos a obrigaçAo de •erendar e pre
servar nonso patrimônio de r6, ecbor os refrat!rios ~ luz da 
verdade se vistam de pele de ovelha para enganar o rebnnho do 
Sen.~or. t preciso desmascará-los ~ara que nao causem maiores 
preju1zos entre nossos irmlos na fê pouco esclarecidos e mal 
orientados pela omissão dos responsáveis. 

Que Deus Nosso Senhor dê ao Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes mui ta: luz e mui ta fortaleza de ânimo par - continuar 
honro3a luta em prol da Verdade (Planalto, RS, 12-9-l98o). 
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Prof. Ir. NORBERTO F. RAUCH, Reitor d Pontifici Univi
versidade C·t611ca do Rio Grande do Sul: 

Acuso, com grande satisfação, o recebimento do livro de 
~ua nutori& A Vida Substancial do Espírito, Muito apreciei 

:eitura. 

• • • 

Par torntlr essa import nte obra t mbém cessivel aos cor
pos docente e discente, tonei a liberdade de enc inh'-1• 
Biblioteca Central da Un:tver~idade (Porto Alegre, 14-11-1980). 

• • • 
Mon$enhor ANTONIO CORDEIRO SOARES, da ofatriz de N. S. dos 

Prazeres - Guaraciaba do Nort , CE: 
O precioso livro A Vida Sub~tancial .~ Esp!rito, do Minis

tro Geraldo Bezerra de Menezes, contém verdadeis atuai qu 
devem ser lidas e seguidas por todo Povo de Deu (Guaraciab 
do Norte, 16-11-1980). 

Frei CARMELO SURIAN, O.F.M., da Paróquia de S!o Lourenço, 
MG, antigo Vigário da Porci6ncula d Sant'Ana, de Niter61: 

"E tempo de colocurnos ns coisas no seus lugares, reagindo 
às pressões e aventuras libartárias, que forcejam por transmutar 
valores, conspurcar o sagrado e desvitalizar a vida religiosa" 
(ptlg. 2b). 

nsegundo exortaçlto do Snnto Padre Jollo Paulo II, a Igreja 
exige de n6s 11 uma fé particularmente consciente, aprofundada, 
responséve::n (Redemtor Homm1~1s) (pág. 27). 

A Vida. Substancia: do Esprit9 ê isso: un grito de dor, de 
indignaç~o de a~guérn que conhece a Igreja a fundo e por isso 
tanto mais a ama (S. Lourenço, 15-11-1980). , 

Monsenhor J6S~ FURTADO CAVALCANTI, de Meruoc;&,CE: 
Li atentamente condcnsaç o de ! Vida Subst ncial ~ ~

rito do Dr. Gor:..:do Bezerra de Henezes, e o felicito pelo certo 
em dizer verdél1des, extra!d s de uma 11 re lidnde" s6cio-relig1os -
política de verdadeiros absurdos, num mundo como o nosso, espe
ci~~mente n• Am~r1ca L•tina, quiç6 no pobre Br•sil,Meruoca, 25-11-
1980). 



uu ~~ pem1rlm,~~: 

N~o preci5~ri~ dizer que gostei do l i vr o A Vida Substancial 
do Espirito de Gera~do Bezerra de lenezes. De sua pena inspi
r d nªo poderia SQir cois diferente (C choeiro de It pemirim, 
22-11-1980). 

Monsenhor JOS~ DE ARAnJo MACHADO, Ch nce:cr Arquidiocea no -
Ar c tJu, SE: 

Magistral o trabalho! Vida Subst nc _ 1 do Esp!rito s fdo ·da 
primoros~ pena e aprimorado espfrito de Geraldo Bezerr de Me-
nezes. SuQ leitura é um enlevo p~r intelig nci , li ento p&ra 
o espfrito e deleite p~r o corQç~o. A~ém do m is e o que 6 mais, 
uma d4iS tônicas do apreci,Vel e adnirfivel trQ.b lho ~ UDl edifi
cante "sentire cum Ecclesia 11 (Aracaju, 26-11-1980). 

Cônego JOS~ GERALDO VIDIGAL DE CARVALHO, professor do Seni 
n6rio Mnior s. Jos~, de Mariana, do Instituto Hist6rlco e Geo
gr~fi co de Minas Gerais: 

Ao Ministro Gora:do Bozerrn de Menezes, escritor de rnêr _tos 
e pens8dor profw1do, agradeço de coraçl!o o mngnffico livro A Vida 
Subs t anclal do Esp1rito (Hariuna, 23-ll-1980). 

Frei BERALDO FLEDDER1·1ANN, OFM, ex-Coadjutor da Porciúncula de 
Snnt'Ana, Niter61 e professor do Semin6ri Frei Galva , de Gua
r a tinguetá, SP: 

Associo-me àa vozes elogiosas de tantos homens ilustTes que 
de se jam a<--+ mais ampla djvulgaçao de .A Vida Substancial do 
E ~ p5-rit,., da lávra ' d Ministr Gerald Bezerr do Henezes (Gunra
tinguet~, 4-12-1980). 

D. ESTEVAM STORK~ Abade O. Ci!t. - w!osteiro Cisterciense de 
Santa Cruz- S~o Pa~ , SP: 

Recebi, com :-Jatisfaç!l , opúscul A Vida Subs t ncial do E!p1-
r i t do Ministr Geraldo Bezerra de enezcs. Desejo expre~sar
lhe os meus voto~ de que, na atividade intelectual, fiel a sua 
consciência de cr:i.st§o c cat6lj.co, esteja se pre a serviç de 
Deus e dD Igreja. R g a Deus abenç8e ~eu t1aba:h s (Sã 
Paulo, 9-12-l980), 



1 

DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DQ !HABAL§Q 

EDMQ RODRIGUES LUITERBACH 

Procurador da Justica da Estado da Bia da Janeiro 

Presidente da Academia Fluminense da Letras 

Doutrina Social ~ Direito da Trabalho é obra 

que traduz a soberba cultura de Geraldo Bezerra de Menezes no 

campo das doutrinas sociais. E reflete seu ingente apostolado. 

Recebeu destaque de juristas, professores e autoridades 

eclesiásticas, nossos e de outros países. 

Per lustremos as numerosas 

concernentes ao livro, recorrendo, inicialmente, à 

manifestações 

do Ministro 

Cândido Motta Filho, do Supremo Tribunal Federal, ex-titular do 

Ministério da Educação e Cultura, além de membro da Academia 

Brasileira de Letras: "Li-o e apreciei-o pelas idéias, pelo 

estilo e pela segurança nas convicções, que são de um estudioso 

e, principalmente, de um mestre". Conclui, qualificando o texto 

de "admirável ensaio". 

O insigne professor da PUC-RJ e Presidente da 

Ação Católica Brasileira, Hildebrando Leal, pondera: "o trabalho 

está farto, todo ele, da originalidade que só a erudição 

inteligentemente assimilada pode comunicar". 

Outro lente da aludida Universidade, Moacyr 

Veloso Cardoso de Oliveira, estudioso da temática jurídico

social, consigna precisa anotação acerca do volume: "O Presidente 

do Tribunal Superior do Trabalho traçou, em cores clarlssimas, os 
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ensinamentos dos Sumos Pontifices sobre a doutrina social da 

Igreja". 

Ainda no Brasil, pau trina _Social~ Direi to do 

Trabalho, exemplo significativo de apostolado moderno, foi 

enaltecido pelo Episcopado. Desse altiplano, 

~uas justissimas avaliaoões. 

dispomos~ 

A primeira, de Dom José Newton de Almeida 

Baptista, Arcebispo Emérito de Bras1lia, membro efetivo da 

Academia Fluminense de Letras: "Fico sem saber o que mais 

apreciar em goutrina Social~ Direito do Trabalho, se o emérito 

jurista, se o grande sociólogo católico, se o homem de letras, se 

o apóstolo, porque tudo revela o oportunissimo livro". 

A segunda, formulada pelo Arcebispo de 

Cuiabá, Dom Orlando Chaves, SDB: "O livro combina admiravelmente 

o saber do jurisconsulto com a fé ardorosa do apologista 

cristão". 

Fora de nossas fronteiras, figuras de peso 

doutrinário acolheram, com aplausos, a 

obviamente, não ocorreria se o vigoroso ensaio se restringisse a 

superficialidades, evjforçar portas abertas ou repetir lugares

comuns. 

Vem a calhar a lembrança de que o autor de 

que muito o 

credencia, dois juristas de várias 

nacionalidades: a Sociedade Internacional de Direito Social e a 

Sociedade Internacional de Jurisprudência e Direito Comparadoj. 
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Rebusquemos, a partir da América latina, 

exaltações ao volume, lavradas~~~----------~)~or critices de alto 

merecimento. Ao registrá-las, destacamos o fato de participar o 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes do Instituto Latinoamericano 

de Direito do Trabalho e Previdência Social . 

São um prêmio, fragmentos~ quais o de 

Guilherme Cabanellas, publicista de primeira ordem , que legou aos 

estudiosos o substancioso Tratado~ Derecho Laboral (4 tomos): 

~ Qbra Doutrina Social e Direito do Trabalho la ~ leido DQD xa 

QQD interé§ ainQ QQIDQ una lección da sábias ensenanzas Estimaba 

~ ~ mucha falta~ ~Qn~ sue después ~ cuanto ae habia 

escrito sobre la doctrina social ~ la Iglesia. ~ Q nada podia 

decirse. Su Qbra derouestra1 gl contrario) ~ muchas cosas 

estaban mr decirse y 9.11e. er_a necesario 9J1e. se. di,ieran". Após 

diversas digressões, continua o tratadista: "Obras CQlilQ .la .flllY.a 

quedao, construyem ~ abren un horizonte optimista en relación A 

~ problemas loborales sobre ~ ~ tanto ~ hg escrito X ~ 

~ bueno .ae. hg dicho" . 

Veja-se a justa ponderação de Diego !amas, 

que extraímos do artigo estampado na "Gaceta .d.e.l Traba.io", de 

Buenos Aires (abril-1954, ~o. 169, pág. 21), outro grande 

estímulo ! atividade do pensador brasileiro. Transcrevêmo-la, 

fielmente: 

"Doctrina Social y Derecbo dsU Traba.io seõala 

definitivamente la profundidad dei pensamiento ~ Bezerra ºª 
Menezes x ~ coloca. sin ~ alguna, ~ la primera fila ~ lQa 

.autores gue afirmam .9..11e .la llamada "cuestion social" solo puede 
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resolver-se integralmente à ~ ~ lQa principias sociales 

cristianos". 

Nesta altura, não é demais ressaltar que o 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, há muito, está incluido 

entre os membros do Instituto de Direito do Trabalho do Litoral, 

República Argentina. 

Rafael Cardera, laureado Professor de Direito 

do Trabalho da Universidade Central da Venezuela e prestigioso 

Presidente da República, em dois períodos, vê em Geraldo Bezerra 

de Menezes o "eminente .iurista cristiano y social". Em Derecho 

de! Trabajo (2a. ed., pág. 48- Buenos Aires, 1960), de sua 

lavra, o mestre venezuelano manifesta-se a respeito da 

contribuição do colega brasileiro como "exposici(m ~ .la 

repercusi6n jurídica de~ ideas sociales ~~XIII. EiQ XI y 

No sentir de Moisés Poblete Troncoso, erudito 

catedrático da Universidade do Chile, Doutrina Social e Direito 

do Trabalho "reafirma ~ grande prestigio ~ Geraldo Bezerra ha 

conquistado UQ aQlQ ~ al Brasil ainQ sua an lQa demás paises. 

PQr sua profundos conocimientos ~ ~ campo ~ ~ disciplinas 

.ai.ur.ídico-sociales". 

De veras marcante o significado desse 

testemunho da irradiação dos estudos de nosso patrício , se 

levarmos em conta a tradição do Chile nas conquistas do Direito 

do Trabalho e da Seguridade Social. 
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E tempo de alcanQarmos a Europa. Apressamo-

nos em esclarecer que Geraldo Bezerra de Menezes é membro 

honorário da Industrial ~ Societv, de Londres~~~ 
~ ~...Lu~-~-

~ o---E--quem encontramos na pátria de Cervantes, 

o maior dos clássicos espanhóis", no julgamento fulminante de 

Rui Barbosa 4 (Réplica, vol. 1, pág. 302, ed. de 1980,? 

Primeiramente, o eminentíssimo Cardeal Dom 

Fernando Quiroga. Esse notável Arcebispo de Santiago de 

Compostela parabeniza Geraldo Bezerra de Menezes ~ 

magnífica Qbra ~ llena de ~ólida doctrina, sue servirá ~ ~ 

a conocer la verdad del interés da la Santa Iglésia ~ la clase 

obrera" . 

Que dizem do livro, nesse país ibérico, os 

categori~~specialistas do novum ~? Cabe ouvi-los, pois o 

mestre brasileiro está incorporado ao Instituto Espanhol de 

Direito Processual. 

Garcia Oviedo, nome imorredouro, a quem se 

deve o Tratado Elemental de Derecho Social (4a. ed., Servilha, 

1950), que fez época, assegura com o peso de sua autoridade: 

~ leído Doutrina Social e Direito do 

Trabalho QQn interés x estimo sue ha hecho g~h~g 

traba.io completo acerca de. la do,ctrina social de. .la Iglesia". 

Outro sismatizador doutrinário do Direito do 

Trabalho, credencialíssimo, Miguel Hernainz Marquez, abre os 

comentários, estampados na "Revista M Traba.io", de Madri 

(fevereiro de 1954, pág. 212), gabando- veja-se bem-~ culta 

pluma, ya veterana nestas lides, ~ grraldo Bezer;;~ de l19A7~~~:·. ,,,,,.m, ctrrrr•c~ tu• 
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Felicita-o ~ ~ veras" mll.a "inteligente y documentada 

aportaciQn ~ ~ estudio dai apasionante ~ de ~ influencia 

~ ~ doctrinas Qatólicas ~ la formaci6n y yitalidad ~ 

Derecho dcl Traba.1 o·~ . Marquez deduz que .:la .Q.Qra e.at_á escrita .c.nn 

lA clara exposici6n proverbial ~ ~ autor, unida ~ una 

profundidad da conceptos y documentación gue l.a realzan 

destacadamente". 

Por igual, Santiago Montero Dias, célebre 

Professor da Universidade de Madri, traduz o entusiasmo pela 

obra, a ponto de reconhecer e divulgar que Bezerra de Menezes :ha 

logrado l.ID.a sintesis perfecta, ~ maxima actualidad. y .al mismo 

tiempo ejemplar ~ ~ pensamiento original y profundo ~ 

vitaliza todas .fU.'W j2áginas '' . 

A par do elogio ao "estilo tivQ. y apasionado" 

de um "luchador", cujo "libra~~ ~ verdadero deleite":J 

Francisco Benito Molina, vulto proeminente do Egrégio Tribunal do 

Trabalho da Espanha, revela o tom da dissertação, retendo-lhe 

escertos elucidativos, que o impressionaram. Este, verbi gratia: 

~ .e..a exacto, afirma .e.1 auctor, .9.1J.e .e.n 1.a 

doctrina social ~ólica ~ dibuje ~ tendencia a ~ la ~ ~ 

caridad sustituya .a.l Derecho, .e.inQ. s:u.e. .t.o..d.a l.a solución social de. 

asuê~ ~â orientada bacia la instauraci6n ~ un regimen ~ 

justicia. Sin duda ~. ~ máa perfecta s:u.e. ~ una organización 

estatal Y. más completo ~ mecanismo jurídico-social con ~ el 

Poder público rodee ~ garantias a l.a classe trabaladora. siempre 

habrá possibilidades para ~ lQa hombres generosos 
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expansión a aua sentimientos, La justjcja no excluye a la 

caridad" ~ 

Prosseguindo, certifica o provecto magistrado 

espanhol: 

~ auctor termina au libra ~ la petjción 

da sue conjuguen esfuerzos, ~ acuerdo ~ ~ orientaciQn ~ ~ 

princípios crjstianos, !legar necesaria 

reestructuraci6n de la sociedad sobre bases ~ vez más justas 

J2.a.t:a "redimir -ª.1 hombre y dignificar .e.u traba.i o1 dando se .a todos 

consciencja da au orjgen y confianza ~ au destino" (Revista 

"Justicia Social"_, tn! 82, pág. 29 - Madri, janeiro, 1954). 

Por descer a reflexões penetrantes e 

enriquecer o tema com novos subsídios, é que Pierre Lavigne, da 

Universidade de Bordeaux, celebrado publicista de te travail ~ 

~ Las constjtutions íran~aises <1789-1943>,J ~ ahonroso 

veretioto. Tais os seus termos: ~ lu votre nouyeau livre 
,. 

Doutrina Social e Direito do Trabalho ~ grand interes, Celui-

YQUa place au nombre ~ grande commentateurs de la doctrine 
, 

socjale de ~Egljse ~ aQD audiénce méritera ~ ce titre d~être 

uni verselle". 

Por igual, a linguagem do sábio professor J. 

Brethe de la Gressaye. Com tamanhos títulos e tamanha autoridade, 

não vacilou em oferecer-nos este exemplo nobilíssimo: 

~ ouyrage, d~une clarté ~ d~une précision 

remarquable, apporte une ~écieuse contrjbution à lJhjstojre 

contemporaine ~ internacionale daa doctrjnes socjales". Trecho 
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esse da apreciação publicada em Annale ~ ~ Faculté ~ Droit ~ 

l'Uniyersité. ~ Bordeaux" (No. 2, pág. 135 - 1954). -
No plano cultural, seria impossivel alcançar 

maiores e mais vigorosos elogios, pois mundialmente reconhecida a 

capacidade crítica desses famosos juristas e docentes 

universitários de Franç~e outros paise~conhecidos e festejados 

no Brasil. 

Falta-nos alinhar figuras preclaras da 

Itália. O berço de São Francisco de Assis, de Santo Thomás de 

Aquino, de Dante Alighieri, não ficou indiferente à "l'opera .d.e.l 

Bezerra de Menezes, !'eminente studioso brasiliano" (C. Richard). 

Aplaudiram-na, com justioa, expoentes da cátedra. 

Ricardo Richard, da Universidade de Pavia, a 
~ 

quem se deve ~ ~upra, foi o primeiro a manifestar-se 

através da revista "li EQ!itico", 1954, No. 2. 

Giuseppe Chiarelli, personalidade gloriosa da 

Universidade de Roma, cuja opinião tem força de lei, ressalta 

que, em Doutrina Social, o escritor patricia ha harmonizzato la 

conoscenza dei problemi concreti ~ diritto ~ layoro ~ 

principio della doutrina sociale cattolica. 

Finalmente, reproduzi/a reflexão do festejado 

Presidente da Federaoão Nacional da Aoão Católica Italiana, 

Agostinho Maltarello. Magno o seu apreço, in verbjs, ~ una 

exposicjone ~í documentata, prec~sa ~ ensieme QQaÍ brillante 

della dotrina sociale cristjana". Por tudo, sustenta, sem meias 

tintas: "Omni capitolo ~ um ~ trattato a .aê in mli. .t..em.a syolto 

e sjntetjzzato". 
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Pela forma enaltecedora por que concebidos e 

subscritos por figuras de renome universal, servem, os elogios 

transladados, A definitiva consagração de Doutrina Social e 

Direito do Trabalho, de autoria do primeiro presidente e 

organizador do Tribunal Superior do Trabalho. Unem-se ao livro as 

páginas 

Direito 

clássicas, quer de Diasídios Coletivos dQ Trabalho ~ 
~ ~~ 3~ .ul.1 41S"f:v 

de Gre~e. ,yrénriquec1das, ã guisa de prefácio à terceira 

edição, com extensa e consagrador julgamento do Professor Ricardo 

Richard, da Universidade de Pavia, Itália, sob o expressivo 

título Contributo brasiliani ~ la dottrina ºª ~ conflitris 

.colletives de lavoro, publicado na famosa "Revista .de.l Lavoro" de 

Romaj quer de Q Direito dQ Trabalho ~ ª Seguridade Social ~ 

Constitui~~:f--w, ~.4,.t(, com alentado intróito do 

Professor e Acadêmico Evariste de Moraes Filho. Volume esse por 

mim amplamente analisado ( "O Estado" -Niterói, RJ). 

Em suma, sentimo-nos envaidecido, ao 

reproduzir e enfatizar tão meritórias opiniões sobre a obra do 

nosso ex-professor de Direito do Trabalho, na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense, em 1960, hoje 

confrade em algumas instituições culturais, e já octogenário. 

Chegou aos 80 anos no dia 11 de julho corrente, podemos 

assegurar trabalhando, lendo, produzindo, com o mesmo 

entusiasmo dos seus 39 anos, idade que tinha quando escreveu a 

obra ora focalizada, Doutrina Social ~ Direito dQ Trabalho. 
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