
300.1 6.1- OPINIÕES SOBRE A SAUDAÇÃO FEITA POR EDMO RODRIGUES LUTTERBACH A 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES. 1960-1961. 
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Professor GERALDO BEZERRA QE MENEZES . - S~udacAo do bacha• 
ralando Edmo Rodr~gues Lutterbach, e~ nome da Turma de 1960 - F( 
lheto - 1961 - Tip. J. Gonçalves, Niter6i - 26 pãginas • 
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Professor GERALDO BEZERR 
ralando Edmo ~odriaues Lutterbach, 
lheto - 1961 - Tip. J. Gonçalvo3, Niter6i 

MçnifoatacOos do Episcopadoa 

1. D. AUGUSTO ALVARO 
Bahia e Pri~nz do Erosila 

v•••~t Cardeal-Arcebispo da 

l~nha adoiraçno por Geraldo Bezerra de Menezes, ~nha es
tima, continuaram ~ampre dosde quo conheci o oricinpl, cujo re
trato tio bea oaboçou o Dr . EdQo • otrigues Lutterbach (Bahia, 6 
de abril de 1961) . 

2 . Cc.rdoal D. JAI~ DAA :&A{\ROS CAMittlA, Arcebispo Metropo- . 
litano do Rio de Janoiroa 

Belí ssima e justa a saudaçfto de Edmo Rodrigues Lutter
baCh ao Professor Geraldo Bezerra do Menezes {Rio de Janeiro, 
23- 3-1961). 

3. D. ANTONIO DE ALMEIDA MORAIS J'ONIORa Arcebispo Hotro
politano de Niter&ia 

t belfsa1r-~o o discur:so do Edno Rodrigues Lutterbach ho
menaceando o Professor Geraldo Bezerra de Menezes.! wa dos maia 
ilustres Catedr6ticos da Faculdade de Direito da univcraidnd 
Federal Fluminense e um dos vultos nnis eoincntes do Laicato 
Cat611co do Estado do Rio do Janeiro, pela cultura rcligio 
e sobretudo pela oua profunda e viva convicçlo.J 

IJ..j D. LUIS DO AJ.tARAL MOUSINHO, Arcebispo de Ri'tcirao 
Pretqa 

A soudaç!o de Edmo rlodri~ues Luttcrbncn bem rotlete os 
tuliorcs da rica personalidade de Geraldo Beaorra de Meneaea 
(Ribeirfto Preto, 7•4•1961). 

5. · Cardeal D. ! ICEHTE SvHBRERt 
de Porto A2ogrea 

cebispo tropolitano 

FelicitaçOea a Geraldo Bezerra de Meneses pela opulent 
obra que realizou em sua vida (Porto Aleere; 30· 3· 1961). 

6.· De .n.q+v+J+Y .&.· *f+H\J,t+t'l! 
perecida, AfEL 

coei o Coodjutor de . .. W}<.hf+'Vt 

Com srande interesse, tooci conhecimento 
curso de Edmo Rodri&ues Lutterbcch, ondacom poucas pnlavras el 
tentou traçar a impoluta e emérito tiaura de Geraldo Bezerra de 
Meneses, que atua eo prol de nossa P~tria no vast!ssiao campo 
ducacional e do Direito do Trnbnlho (Sfto Paulo, 28-3-1961) . 

f§i 7. D. AfsOfiJO Ui CASHO l..fAYER.t Bispo de Caapoa: 
Recebi o op se o com o scurso ae Edmo Rodriauos 

Luttorbach sobre o Professor Gcreldo Bezerra do Menezes. 
boa hora o publicara.. 

A luz, disse Nosso Senho, foi feita para se colocar 
l vista e iluminar a casa. E Dr. bezerra de Menezea com s 
çlo apost6lica 6 bem luz que ilumina e aclara o caminho (Campos, 

Z0- 3· 1,61) • 

. 8. D. AUGUSTO PETR6 1 Bispo de Vacaria, Rio. Grande do Sula 
Li e apreciei a snudaçlo de Edno Rodri~e:ues Lutterbach co. 

rande interesse. 
Assooto-mef ~s palavras calorosas dos BacharelAndos de 

196o e envio ao Professor Geraldo Bez~~ra de Monezea os meus 
cumprimentos pelo belíssimo trabalho cátedra que vem renli-
nndo, esclarecendo os intcligôn~in~ _ · or~entnndo a 

Com o op6sculo, 6 dado a co~~ccor mois de perto o aba• 
lisado e apreciado professor, o eoincnte escritor e sincero ca
t61ico (Vecarin, 20- 4- 1961) . 

-X'~ 
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• D, GREGOIIO WARMffli.ING , Bispo de Joinville , SCs 

Constata-se , mais uma vez, que nAo á totalmente ver dadeira 
a idéia de que os homens foram absorvidos pelo materialismo. Os 
bens do esp!rito , ns posiçôes definidas, principalmente cat61icas, 
continuam a encantar e entusiasmar . Basta quo as coloquemos vi
vas e n! tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E e
l a se entusiasmar~. Nem poderia ser diferente , Professor Geral
do Bezerra de Menezes , continue a plantar (Joinvil~e, 1- 4-1961). 

lO . D, ANTONIO FRAGOSO , Bispo de Crnteds , Cearns 
Li atentnmente a saudnçao de Edmo Rodricues LutterbaCh ao 

Professor Gcrcldo Bezerra de Menezes , Foi grande a alegria que 
oe trouxe esse r6pido esboço da fisionomia moral do profissi 
nal competente do Direito que ' deu l sua profiss!o o entusias• 
mo que s6 se costuma i dar a uma VoceçAo, Alecro- me , pois , sa
bê- lo cristlo l dcido e vicoro•o que sempre buscou ~• perspecti• 
vas cristas do universo jurÍdico. 

Parece- co nbsolutaoente urcente coordcnnr o aposto~aao es
pecializado de quantos oe dedicam no Brasil n i nserir ~ 
Evàngelh• om ~ a vida jur! di ca, respoitande a lcc! tima au
tonoaia dns respectivas esferas, E neste pente Geralde Bezerra 
de Menezes~ bem um pi eneire (Sie Luis , 13-5-1961). 

~1 ·~~~ JERONIMO MAZZAROTTO , Reiter da Universidade Cat•• 
licn do mtl ; 

Feliz a oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudaçâo de Edmo Rodricues Lutterbach, e dest •arte conhecer me
lhor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitibn, 20- 4-1961) . 

I 

Li todo o discurso de Edmo Rodricuos Lutterbach, e foi cran
de 9atisfaç!o para mim conhecer o curriculum de Geraldo Bezerr 
de f·Ienezes . s~ tenho que me concratular com o professor pelo 
brilhantismo de tio bela carreira, E o que mais admira á que 
nl!.o se deixa levar pela vaidade e continua sempre fiel se2uidor 
de Kosso Senhor (Assis , 24-2-1961) . . 

13, D, EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patoa , . Para-
! ba: 

Percorri a saudaçAo de Edmo Rodrigues Lutterbach e tiYe a 
crata satisfeçl!.o de constatar o valor intelectual e mornl do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes , tAo bem reasnltado nos tes
temunhos daqui e Jili dalhures . 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras concratula
çOes, peque.nina voz que se une ao concerto de tantos louvores , 
merecidamente prestados à sua dicnn ponsoa (Patos , Para! ba - maio 
de 1961). 

14. iê ALONSO SILVEIRA DE MELO , Bispo de Diamantino, Mato Gros-
OI 

Na soudaçdo de Edmo Rodricuea Lutterb~ch pôe- se en evidência, 
mais uma vêz a brilhante atuaçAo de Geraldo Bezerra de Menezes 
nn vida pdbll ca, na c6tedra, na magist ratura , na tribuna, nas le• 
tras , no campo jurí dico-social do trabalho e na liderança do lai
cato cat611co, Dco Grntiaai . I 
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,, . P;oof'c::::;or G:SrtALDO BEZEH.RA DE HEN5ZES - S :-~ i~r_i :1c t: o c.1o bc.cha-
,., , ... ~- :, ~ E,,. ."' r'·,-· ···,,.., ... L tt T'b'"' 'h- · 1 • "' ~~ m ,., ~ ~ · "' Ó"O ..-. _ C..!..c.;:,uo -~no n0-..2. .!. .!.. <::} .. ·-. ,:> u c_ <-<C:l , e.1 _10 ,"1~:; li<-< -i.U...:. ,'J'-; u.e .L_..O - .... o-
::.he to- 1961- Tipo J o Gonçc.lves, Niterói- 26 p1ginaso 

Mc.ni~estaç~es do Episcopado: 

lo D • .AUGUSTO ~LVARO DA SILVA 9 Cardeal-AJ.~cebispo da 
Bahia e Primaz ds Br~sil : : - • 

Ivli~"la aàmiraç~o por ·Geraldo Bezerra de Menezes , mir.lls es
ti.!Tin, continuaram sempre desde que- cc~L.,.J.eci o OT'-i gi !1<::"1 , cujo re
tr2to · t~o be;:n esboçou o Dr o Edno :ftogrigues Lutterbc.ch (Bahia , 6 
de abril de 1961)~ . 

Zo Carclec.l Do JAIEE DE BA.RROS cruviARA , .Arcebis po Netropo
litano do Rio de Janeiro: 

Bel!ssima e justa. a saudaç~o de Edno Rour~gues Lutter
bach ao Professor Geraldo Bezerra de Meneze s (Rio ue Janeiro , 
23-3-l96l)o 

3o . D • .ANTO!UO DE AL11EID.A HORAIS JrtrJIOR, Arcebispo Metro
politano c!e Witerõi: 

t belÍs siDo o discurso c1e Edmci Rod.rir::mes ·LuttCl,bach ho
ne~:.c; g eanü.o o Pr ofessor Ge1,a::.do Bezel,ra de Henezes , un dos cnais 
i::.u;,;tl,es C<.üe (r{ ti c os ua Factüdc.de de Direi t o da ·uni ver :idade 
Feue1,21 · Fll.L.:ú.nen.se e uo elos vultos L1&is e ::Ji nentes do L .ücr:,to 
CatÓlico do Estado do Rio de Janeiro, pela Cul tura religtosa 
e s obl,etud.o pela sur: proftmdc. e viva convicç~oo.f 

4.~ D. LU!S DO .AHARAL 1'-IOUSINHO , ftrcebispo llc Rite il,tlo 
Preto: 

A ~a~daçeo de Edco Rodrigues Lutterba ch bc~ r e f::.cte os 
f t:: -: gores da ric2 p c l,sona::::..ic!.r:d.e <le Gcra::.G.o Bezel,ra G.e :i".lcnczcs 
(Ribc ir~o Preto, 7-4-l96l) o 

5o Ce.l,O.eal Do fiCENTE SCHERER , Arca tispo l1etropolit210 
O.c Porto Ale gre : 

Fe::.ici to.çêSes a Gcl,aldo Bezerl,C. de l.feneze s pela opulenta 
obra que rea::::..izou eo sua vida (Por to Al egre, 30- 3-l96l) o 

. . 

6 o Do AN'T'OIHO FEEL'R.EIRA DE HJICEDO , .Arcebispo Coe,djutor de 
ApcTecicla, SP: 

Cn; 0 ~1 :J il}n -~1~.!_ i 1 e""' t " l - -i c;n l C) -~ , .. nto ~ O b:,·: -:h :-l t - :.-., · -'-' -J 0-~-·U ~.:; __ , (..e_ .:>.:>e , O_e _ C , ~._1 c; C_ ,.1 e_ _ Q ______ ,n G CllS 

CUl,SO de Ed:no Rodri gues LutterbLch , onee COD poucc.s pal ~~vras ele 
t ·- t~, t..,.,- ...... """' ,.... .!.,.._- ., ,t,.., ~- t-(l-~ ..!-,.... r~ o · )T'~ '1 G, r_ ..,.,!') ~., -c -., ..,.,~ ':' e cl vU -'-'-'Ç<-;..c '-; ..!.. :1pO..:...U '-' - e · G.:L:? _.!.. (..'-' ..!. :;L- ~ ue '-' ~ c.;,..!..QO .ueZG.L..c<.., ltC 

·l·'cPcze '"' r-ue ~ ..... 1~ e ,.., -n•~o"' ele ·1os'"'~ P'-tT'i~ no v~--t-'...,...,-i ,·1o car1po l' l · · _;. - ,,J' '-J - C...i. G ..... c.:. - -.1. _t.J.!.. ..L. 1 I .::J~-~ -:.;l - - '-'- _,;. c..\...J ..1. ._, •-'-- · -

edl)_caciona.l e C. o Direi to ele Traba:::..ho (Stto PaGo, 28- 3-1961) a 

. ~ D AI-'T0"·-'0 -:-·,.. C ~ ,....Th>Q "1/A-y-;:;R -;::; <- "' n ,~ ~ C ~-. ,1-.- n,... ~ . ;_.~::- 1 Q o - ·~ .!.. ·! ..!. ~ i-:.U l.\. !. .~..u..!. ' --:........; 1-' "-' '-. :.t:....:' ~~-- .t.JV•=> • . .., . ... . .., .... -...... ., . Rece ·l o opl:scu_;_o c o1:1 o U.lSCU..l,so u e Eur1o n or_,r l giJ.es 
Lutterbc.ch sobre o Pl, ofessor Gel'C.ld o Be zc::.,rr. ele He21cze so Em 
bo2 h02,2 O pl;_b:.icQJ.,é?.ill o 

A luz, disse No~so 
~ vista e i l ur:linç:.r a cnsc..o 
~ ç "' o ~ .,., o~ .1.. ó., l. c ~ I. b c l'•l ... 1 - z (.;\ ·c....i. t..' U ,_;L, .!..... .~ lJ ·.:.. ~""'-

2Ó- 3-l96l)o 
-

Se ,_,, , _11, fo" f'ei +~ p~T'~ ,..c. c o1 oc~-., .!.L..lÜ ' J.. - - -v c..;.. •;,...;,._ ~ ,.:)C ...!.... t...~..:... 

E Dr. Bezerra de Meneze s co~ sua 
q·:..w i::::..ll.':li nn e ac::.a.r& o cani11...~o ( Ca.npos , 

Bo Do AUGUSTO PE'T'Rd , :Cispo <J.c Vac e,:::, i a, ::1i e; Gl,élnue elo Sul: 
Li e 2prcc~ci 2 souCnçto Ge Edso Rodri gues Lutterbach co~ 

s:t"'"',...'·'e ·i>1+c··,C"''"'e . I c - e..~-~..... -- ~ - . .:.>.J • ;(, '" 

A r~oc""o ''1e~ >-.,.. p~ "" " V"r""''"' c~., d ·•or'"l(" '~0'"' E'"'ch'"'T'e "" -o-.,,~0"' d e ..J.:J ~ - - - lJ <.. ~ ..:> .. .'~~ ....!.. ~·. - C\oJ ~~ . . o.:ll..~.:.J \....:.. .J ~~ ,._ L \ _ ...!....:...,l. ... .....a. .._) 

"' 9~0 r . nvio "'O P~ 01~ -.-.o~ G~T'~l~n ~c J ~~~ ~ e ~nne ,... ,... ~ ,...,,, ,.. ..1. v e C .. _ .c.;, _ v c.~.J - '-' -'-·- .... ~-·-, ___ , U ~--'-'-• Ze.:> 0.:;, ~' '-''-'-.:> 

C ,,,,lD"·· ,.,.,,...,P tO'"' })e"' o b c. .,í~,...·i •Jo ..... ,...~b~ "" 'ho ·e c'-te,.;.,.,.., q•·e V'"''"1 T'C""'l. U....:...: _ .!. _!_ •. L \...; _.,~,. ..:J - ....!- C ..!... ._; ,,:> _ .:..._ l,.,_!,. C.. ~ ~ ...!....:..1 ll '-" u.....t.. c.. . L4 \.,; .. _ :...~,._L -

- ... ~ .t..,."'. ""t ~ ., zanuo, e ~c..:...;:-; J.,eccnao c.s :2.11 C..:..l gc21 clo.s c o2., u;en a nc.to ns 2-l...!21as o 

Co-1 o o-~ i' .... ,, ., 0 , -,..,; r , :Jl'hr· f"'>T' · · ~·i ~ C>, t ,.,.,b~ 
. • .. ' • .l"'~·J C ~c_:_ t L; C ::.. LO '- • C~ - "-L~.; ?..,- -.1~-~ ue p~e.:..:. . 0 0 c. '-;-

:::;_lS OUO o ~pr o c~ au. o pror e~sor, 0 e~l21Cn~c escrltor e slnccro c~-
t6.,_·co ( 1 ~· - c-,,l·~ 20 1., "' 06"") · "Z..Jl~ ..!..l v<.; <.;_,_ (..,' - 4 -..l..; ..!... o 
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~- . ---
.90 -·Da -GREG,Jl:tO WARMELING, Bispo de Joinville, -SCa ---- 
C_anstat.-se,·-mais wna vez, que nlo &_totalmente verdadeira 

a ià~ia de que os homens roram absorvidos pelo materialismo! Oa 
bens do espirito, as posiçees definidas, princ~palmente catolicaa, 
continuam a encantar e entusiasm.aro Basta que as coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempoo K e
la se entusiasmar!. Nem poderia ser diferente. Professor Geral
do ~ezerra de Menezes, continue _ ~ ~l~tar (Jo1nv1lle, _l•4•1'6l)e 

lOe D. ANTONIO FRAGOS0 1 ~1spo de Crateda, Cear(a 
_ Li atentamente a -saudaçlo de Edmo Rodricues LutterbaCh •• 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi ~rande . a aleer1a _que 
me trouxe esse rlpido esboço da fis~onomia moral do protissie
nàl competente do Direito que deu l sua ,rofisslo o entusias
mo que aS se eostua I dar a uma Vocaçlo. lle,ro.-ce, pois, • .,.. 
bê-le eristlo ldeid.o e vicorosc que sempre buscou as perspecti
vas cristas do universo jurÍdico. 

Parece-me absolutamente ur~'nte coorden~ o apostolado e-. 
pecializad.o . de quantos . se declicu no BrasU a inserir ~ • 
Kvancelhe em teda a . rtd• j~1d1~a, respei tende a lecftilla au• 
teneaia das respectivas esferas. E neste pent• Geralde Bezerra 
de Menezes I bea um pieneire (Sie Luis, 13-5-1,61). 

----~ , . ~ .. 
-· .. 11~~ JERONIMO MAZZAROTTO, _Reiter da Universidade Cat&-
lica de-~ mlt - . ~ .. _ _ . . 

J'elia a _ oportunidade que me proporcionou a ·lei t-.ra da 
saudaçlo de Edmo Rodric~es ~•tterbaCh, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e- intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20·4-1,61) • 

. JZ. D, JOS~ UZARO NEVES 1 Bispo de Assis, SP: 
. Li todo o discurso de Edmo Rodri~uea LutterbaCh, e foi cr~ 

de satisfaçlo !ara mim conhecer o eurrieu1JR 4e Ger&ldo Bezerra 
_de Menezes. S~ _tenho QUE} me eonc_ratuJ.ar coa o pr_oressor pelo 
brilhantismo de tio bela carreira. K . o que ma i- t dmj r a ~ q•e 
n!o se deixa levar pela vaidade e continua sempr~ fiel secuidor 
de Iosao Senhor (Assis,_ 24•2·1,61) • · 

- - -
13_.__ •• EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRJ., Bispo de Patoa, Para• 

!lia: 
. . Percorri a saudaçlo de Edmo_Rqdricues Lutterbacà e tive a 
crata sat~sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e iiQ_ dal.hureso _ 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras concratlàa
ç~est pequenina voz q•e _se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados l saa dicna ~essoa (Patos, Para!~a - maio 
de 1'61). 

_,., . 

lhe ~~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Groa-
ao a 

. Na saudaçlo de Kdmo Rodri~~es L•tterbach p&e-ee em evidência, 
mais uma vês!_ a brilhante atu.~ç!o de Gera.l_do Bezerra de Menezes na vida .p,bl ca, na e'tedral na aacistratura, na tribuna, nas le
tras, no campo j~!dieo-aoc al do trabalho e na liderança do lai
eato cat61ico. Deo GratiasJ. f 

15. D. JOS~ VARANI, Ei~po de ~~bo(ieab~l: , 
t!) belo tr~b!l:ho :!!Obre A Vld~ )n5 vcrs :• téri!l d0 _ Profe~~~r Gera.Ldo 

Ecze~~P de Mcneze~ de Edn0 Rodriguc~ Lutterbnch, poe em re~evo ~ ~eu 
cnr6te; de homen ~~ci0 0 virtuo~o, de cri.~t~o de5ternid0 e ~pn5t6~1eo • 
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Profc ~ ~or GERAlDO BEZERR A DE MENEZES - Snud~ ção do ba ch~rel ~nd o 
EDMO RODRIGUES LUTTERBACH, ~m nõrne da TurmD de l960 - Folheto - 1961 
Tip. J. Gonçalve~, Niterói - 26 p6 g inê ~. 

M~n1fe~t~ ç~o de ~ a cerdote~i 

MONSENHOR EMfLIO JOSi SALIM, Reitor -da Universidade CatÓl! 
- -

ca de Campinas: 

"A expressiva -_homenagem tributada ao pro:fessor Geraldo Be-• . , zerra -de Menezes veio .por em maior evidencia seus notaveis tra-
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 1.4 de 
mbril de 1961). · 

HONSENHOR FREDERICO HEBOLD, Vig6rio Ge:ral dn Arauidioce~e de 
Florian6polis: · 
~ . ' 

"Trabalho, em verdade, a altura do homenageado. E que se 
r lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação ~ão ·carinhosa e tão sin 
- , , . , -
cera, ja ali soube levantar, imperec2ve1, a melhor das estatuas 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961) • 

. Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida · (curso de Filoso:fia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente _agradável para mim descobrir no :folheto bio 
, ' A .,. -gra:fico a pg.l6 a referencia de sua participaçao no I Congresso 

Mundial àe Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acompa , -nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no. Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o :folheto à noss~ Biblioteca. E o Pe.Bibliotecário, 

Leocádio Pontes, t~bém,:fOif,D-8~0 lá e~ R~ma, ~ugeriu-me escrev~!!. 
se a V.Excia., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, :foi pela "marca" que você deixou.Con -tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im-
pressões digitais, creio que a sua traz traços d~de Cristo."Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a ;9ua mão e acertem com a do _ 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 196~). 

\ 



217-S»C. 

-J.j-

Pe.WALMIR FERNANDES BRAND!O, S.J. : 

. "Recebi o discurso pronunciado pelG acadêmico Edmo Rodri · -- . 
guea- Lutterbach, representante da turma ·de 1960, da Faculdade de -. 

- , 
Direi to de Ni teroi·. Li-o atente e :fe:fleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em , - . nossa Patria brasileira, tao ameaçada e minada de tantos ·males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas ; a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• , ~ -- , a 26- Homem de Fe- me comover~m e entusiasmaram. ~ desses catoli 
cos que o Brasil precisa. ~ dêsses l:Íderes raros que ~se ressent; 
a nossa Pát~a. Os padres não -bastam. Os leigos muito poderão f~ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo -nacional" (São Leopoldo , 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 196l)o · 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. t- . 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emold~~r,.· à · 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trnnge-lro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
:Cntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa re 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fé, de catÓlico convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o .abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ;Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 1961)~ --

MONSENHOR SEZINAliDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

}1Pela leitura do opÚsculo que -Lnsere a saudação feita ao P!:O 
fessor Geral~o Bezerra de M;nezes, \~ue bas!ante apreciei, consta
to, com part~cular satisfaçao e su . .J..do apreço, o temperamento a -
postÓlico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu
jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesana•(Lisboa, 
11 de abril de 1961). 
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~Recebo, 'ente~ comov~o e c~=---:r::::.u·~..:::.--~. ::.-::::.M-c:::.-c:::.-c:::.-c:::.-c:::.-c:::...c::::>.-<::::>.-<::::>.<:::d.<:::.<:::.<:::....:::T....::::><:,.....;>'d~~ ~~ , de ~ Direito ~a Universidade Católica -,.c:, 

1 ./""' um pcqucnmo folheto, que me m est r e e o --- os < . os do RIO de Janeiro, numa prova exubt-
JI cn ega_ á>~ãos, ne~la cl~ra .manhã de - . . .~ . rante do ecl_eticismo de sua cultur~, do:; 

reuaçao, enrre a costume:ra correspon- · amplos honzontes de sua formaçao m 

I 
dência. do jornal: plaquéte caprichada tclectual. 
onde Edmo Rodrigues Lutterbach enfei · DAlTON FELICIANO PINTO O discurso, que leio com prazer 
xou, em pouco mais de duas dúzias dt , como se fôra uma verdade1ra aula em 

I 'i- páginas, a saudação da turma de ba · lhes, com nobre consciência do dev~r Letrê>S dos Universitários Fluminenses que se biografasse,! em corpo inteiro 
i' char~landos de 1_960 da · Faculdade dt f un~ional, · li~ões inolvicáveis para jorna}ista, socio1?9o, prof~~r de_ Por um flumihcnse que honra a sua gera . 
; ) o ,re, to de NJtcr61 ao Prof. Geraldo Be aqueles que t :veram a ventura de ou tugues c H1s t6nll no Gmo:>!O B1tten· çiio, a Escola que o tem como professor 
i~ :erra de Menezes .. em;ncntc Mcstu, ca vi-las, uma indisfarcével aragem de court ·Silva; da s mesmas d isciplinas na e a · terra que lhe serviu de bêrço. U111 
i tcclrático de Direito do Trabalho e; sem ternu!a para com o mentor de bnt-<1! l!ntig_l! Facul_dade_ Fluminense de Co homem que, . tcn_do ch~gado ao altc 
, qualquer fa vor, uma da s ma1s 5ohda: geraçoes de estudantes . rn~roo; Sooolog,a, no Curso Complc- posto de Min1stro do Tnbunal Supcnor 
I culturas jur'ídiclls que s.e pode -apontai Elmo Lutte.rbach soube, com im· m'entl!r da Faculdade Fluminense de co Trabalho, jamais deixou de ser a 

! .) ~c~1 vacilação, no cenário cultural d e prcsoionon;e _fidel_idade, f~alizar tod~ Modicin~; Noções de Direito c Lcgôs~a- mesmo cidadão únpl~~· de spretcncio-
. 1 pa1s . . as prov:denetas llltelectul!IS onde tem çêo Social, na E~ de Serv1ç0 Soc1al so, modesto, que, ao vt :-.o na rua, apon-
Í ) Nesta oração, desprctenci06a mas m'litado Mestre . Gerl!ldo Bez~ra ak do Estado do Ro de Janei ro; Direito tarnc-:o com orgulho. porque constitue 
' \ <·scrita tôda ela numa linguagem onrl~ Menezes, companhe iro de Ramon Alon- Cbnsti tucional e Colct.ivo do Trabalho um titulo de glória conhecer-~ um Ge 

·' 

!·cponta, em cada frase, em cada v:r ,o, Paulino Neto, Abel Magalhões, Os · no Curso Jc Aperfeiçoamento, manti· raldo Bezerra de Menezes c poder-se di-
.· gula, um sentimento de grati~ão do, ca r Przcwodowski, Teles Barbosa e_ An do pdo Ministério do Trabalho c tam ur apenas isto : ali v~i um grande ho- ,-.q·J 

o.l un·os, áquele que soube rn1n•.strar tenor Costa; fundador da Ac.<dcmlll d( ~ D1re1to do Traba lho, n11 Faculda mem, o · mestre de todos nós! ~ : , 

b - . - - - - - - ' t . J 
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, 1 Prc~essor GERALDO BEZEIL'lA DE HENEZES - S ollU oçl!o do bocha
re~m1do Erlno Rodtigues Lú.ttorbnch, e:.:l -lio::1e da 'l'Ul':Ia ué -1960 - Fo
~heto- 1961- Tipo Jo Gonçalves, Niter6i- 26 p~ginns .. 

Manifestaç~es do Episcopado: 

·1 .. n. AUGUSTO !LV.ARO DA SILVA? C?rdee~-.AJ:>cebispo da 
Bahia e Primaz- de ·Brasil: : . · • 

Mi:qha -aam.iraÇ~o por -Ger-aldo Bézerra de -Menezes, minha" ·es
tima, continuaram sempre desde gue·con .. l-J.eci o OT'ifdnal-; cujo re
trato · t~o be!!l ·esboçou o Dr o Edmo 1lo~igues Lutterbach (Ba....l-J.ia, 6 
de abril de 1961)~ -

2o Cardeal Do JAIME DE BARROS CAMARA, Arcebispo Metropo
li tano do RiG ele Janeiro: 

I 

Bel!ssima e justa· a saudaç~o de Edno ·Rodrigues Lutter
bach ao Professor Geraldo Bezerra de Meneze s (Rio ue Janeiro, 
23-3-196l)o 

· 3o -D. ANTOHTO DE AU1EIDA NORAIS Jl~"I'JIOR, Arcebispo Metro-
poli ta..Do ele Ni tert3i: _ . 

t bel!ssino -o -cliscu.r so ele Ed:mo Roc'i:!.'igues Luttel'ba ch ho
Den~geçmdo o Professor Gel'a~do Be zerr& de lvlenezes, un dos !Ilais 
ilustres Catedr~ticos da Facv~d~de de Direito da Universidade 
Fec1el'<ll .Fluminense e um dos vultos l?Iais eminentes do Laicato 
Ca tÓlico do Estado do Rio de Janeiro, pela Cul tura relig~osa 
e sobretudo pela sua profw1da e viva convicç~ool 

4.i D. LU!S DO Alv.IARAL NOUSH-JHO, Arcebispo de Ribeirt!o 
Preto: 

A saudaç~o de Euoo Rourigues Lutterbach bem reflete os 
f u-: gore s da rica pel'sonalic!ade ue Ger2~do Bezerra de Henezes 
(Ribeir~o Preto, 7-4-1961) o 

-
5o Cardeal Do fiCENTE SCHERER , Arcebispo Hetropolitano 

c!c Porto Ale gre: 
Felici taç<5es a Geraldo BezerJ.'~ de Henezes pela opulenta 

obra que realizou ec sua vida (Porto Alegre, 30-3-l96l)o 

6o Do ANTOHIO FEELR~IRA DE HACEDO, Arcebispo Coe.djutor de 
.A pCl'ecic.la, . SP: 

C o~ granJe interesse, to~ei ccnhecicento do brilhtinte dis
ct.n'so de 'Ed::210 Rodrigues Lutterbach, onrn com poucas pal~vras ele 
ten tou t:raçar a i mpoluta. e. e::1éri ta figura de Gere.ldo Bezerr~ de 
1-lenozes, que e.tua en prol de nosse, P~tria no vnstissi:::w CaL"lpo 
ed~c~cional e do Direito do Trab~lho (S~o Paulo, 28-3-1961). 

~, ,.~ 7o Do ANTO I-JTO:UE CAS'T'RO EÃYER~ Eispo de Ce.:..."lp os: 
Recebi o opt:sc~o co1J o cJ.iscui·so ue Edmo Rodrignc s 

Lutterbach sobre o Pl' Ofessor Gel'alu o Bezel're de Henezeso Em 
boa hora o publicaramo 

A luz, disse Noss o Scnh d", foi feita. para se colocar 
2 vista e ilw:J.inEJ' a ce.sao E D:'. Bezerra de Henezes com sua 
a ç t o 2postólic,2. 6 bem ~t:z que iltL71in~ e ac~ara o c aninho ( Ca"J.pos, 
20-3-1961)o 

8o Do AUGUSTO PETRd, Ei:::;po cJ.o Vacario., Rio Gr~nü.e do Sul: 
Li ~ ~c r~~i ~~~-~~ ~ o 1 E~ n o Rod~i uc" Lut~ T'b ~ h ~ _ e .,..P- --"'- '-' ,_,_,u _,c:,çc., ue .._,_.1 _ _ _g <:.;.:. 0e_ _,c. co-'-' 

e~a~Ge intoróssc. 
~ .Assoc±o-L"ler hs pr:.l o.vre.s calorosas dos E~cho.re~anuos de 
1960 e envio .e.o Professor Geraldo Bezerra de Menezes os ~cus 
Cli:21pr i::tlcntos pelo belfssi!Jo trabe.~ho ele /~tedra que ven rer;li-

. .. · · t ., · "' · L;,~ t · ., zanao, e :::;c-=- :-,re cenao ~s ln C...:...l go:lclo.s e oru:en anuo as [\_j_rJ.aso 
. . Con o ?P~3CUi o, (; C.ado o:. c ?n---'~1C ~or Llai~ ue per~o o abc.-

ll:J auo e aprac~2uo profe:::;sor, o e~lno!{ 1 escr~tor e slncero ca
tÓlico (Vace.ric,, 20-4-196:..) o 
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_, • .. ]), -GREG&\10 WARMELING, Bispo de JoinvU1e, -SCa - ·· ·· ~ ----

- C_onsta~ae, - mais uma · vez, - que nlo &_ totalllente verdadeira 
a id~ia de q~e os homena .toram absorvidos pelo materialismo! Oa 
bens do esp!rito, as posiç_5ea _deflld.clas, _princ~palmente catol~cas1 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos vil!!'" ._ 
Tas e .n!tidas diante doa olhos da mocidade ao nosso tempo. Jl ;·e
la se entusiasmar&. Bea poderia ser diferente._· Professor Ger·al
do Bezerra de_ Menezes, continue_ ~ ~l~tar (J'oinville,_ __ l-4·1'61) • 

iO, D. ANTONIO FRAGOSO, ~is_pa _de Cratefs_, c·eárla . 
_ Li atentamente a · saudaçlo de Bdao Rodricues Lutterbaeh aq 

Professor Geraldo ~ezerra de Menezes. Foi ~rande.a ele,ria _que 
me trouxe esse r&p~do esboço da fis~onomia moral do pr0fissi._ 
n&l coa~ten~• do Direito que de• ~sua protisslo o _entusia.
mo que s& ~e eostuaa I dar a uma Vocaçlo, Alecro-me, pois, s..
bê-le cristlo ldei4o • vi~oresc q~e sempre buscou as perspecti
vas cristas do universo jur!dico, 

~ece-ae absolutamente ur~~nte eoorden~ o apostolado ... 
pecializaao de quantos se de4icaa no Brasil a inserir to«• -• 
Bvancellte ui- teda:. a :·rtd-. jur.!di~a,---r~•p•itande -a lec!taa au------- --- -
ten.aia das respectiTaa esferas, B neste pente Goralde Bezerra 
de Menezes I bea Ull pieneire (SI• Lu1a, 13-5-1961) • 

__ ~ - - . ll-•ij JERONIMO MAZZAROTTo, . R~iter . da Univer~idade Cat&-
lica de~ mlt . - ·~ _ _ _ . . _ 

Felia a _oportunidade que me proporcionou a ieit.ra da 
saudaçlo de Edmo Rodri&~es ~•tterbaCh, e .dest•arte conhecer me
lhor as qualidades _morais e . intelectu&is do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1,61). 

~ -
. _ , ___ ·- 12• D, JOSt L!ZARO NEVES 1 Bispo de A:s:sis1 SPa 

- _ L1 todo ·o dis_cvso de Edmo Rodri~uea Lutter'bach, e foi cran
de satisfaç.o_!ara mim conhecer o eurrieu1!1 4e Geraldo Bezerra 
_de . Menezes o S~ tenho QUE} me eon'-~2\tul.ar COJI G pr_ofessor pelo 
brilhantismo de tio bela earreira, K . o que mai• 'i,dmira ~ q•e 
n!o se deixa levar pela vaidade e continua sempr~·fiel secuidor 
de Iosao Senhor (Assis.,_ 24•2•1,61) • · -

-- -· 
13_._ •• EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRJ.1 Bispo de Patos, Para• 

!&a: 
Percorri a ·saudaçlo de Edmo_ Rqdricuea Lutterbaeà e tiTe a 

crata. sat!sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes• 
temunhos daqui e OQ__ dalhures. _ 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras eoncratula
çeea~ pequenina vos q~e _se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados l s•a dicna ,essoa (Patos, Par~!~a - maio 
de 1'61) • , -

- ~ lÀo _ j-~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Groa-
soa 

.. Na . saudaçlo ~e Edmq Rodric_"Q.~s L•tterbaeh p8e-ee em evidência, · 
mais u.ma Têsl_ a brilhante atu.~ç!o de Geral_do Bezerra de Menezes na vida ·ptbl ca, na cAtedral na macistratUra, na tribuna, nas le
tras, no campo j~!dieo-aoc a1 do trabalho e na liderança do lai
eato cat61ieo. Deo Gr~tiaaJ, I 

15. D. JOS~ VARANI, Ei~po de J~botieabnl: 
{!.) belo tr1:!b!l:ho sobre A Vi dL! Un] vor s:i t6rie do_ Profe~5~r Gere ldo 

Eeze~~~ de Meneze5 de Edno Rodr igue~ }utterbL!ch, pos e~ re~evo o ~eu 
. cnr3t~; de homen ~~bio 0 virtuo ~o, de/cr i~t~o de5temido e ~p0~tó:ieo. 

) 
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Pr ofc~ !'l or GERA LDO BEZERRA DE HENEZES - S~mdl! ç ~o do bn ch~ rel~nd o 
EDMO RODRIGUES LUTTERB ACH, em nõrne da Turma de 1960 - Fo~heto - 1961 -
Tip. J. Gonça~ve~ , Ni t erói - 26 p6 g in~ ~. 

M~ n1fe ~ taç~o de ~ a cerdote ~: 

MONSENHOR EMiLIO JOS~ SALIM, Reitor -da Universidade CatÓli -ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be-
• . , zerra -de Menezes veio por em maior evidencia seus notaveis tra-

balhos e sua personalidade cristã invu.lgar" (Campinas, 14 de 
:abril de 1961). 

HONSENHOR FREDERICO HEBOLD, Vi gtrio G~ :ral d ~ Ar a uid ioce~e de 
F~orian6polis: · 

"Trab~lho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão sin 
- , , - , -
cera, ja ali soube levantar, imperec1ve1, a melhor das estatuas 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24de 
abril de 1961). 

Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

. , 
''Foi sumamente agradavel para mim descobrir no folheto bio 

I ' A .,. -grafico a pg.l6 a referencia de sua participaçao no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, cur 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acompa , -
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à nossa Biblioteca. E ó Pe.Bibliotecário, 
, , , ·- -

Leocadio Pontes, ta~bem,fo~~o la em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apostofdtao ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, ma-térias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de x961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, foi pela "marca" que você deixou.Co!!; 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas i m
pressões digitais, creio que a sua traz traços da. de Cristo. ''Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do _ 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 1961). 

) 
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Pe~W.ALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 
·-

"Recebi o discurso pronunciado pele acadêmico EdmÓ Rodri · - . 
gues- Lutterbach, representante da turma de l960, da Faculdade de . 

. , 
Direi to de Ni teroi·. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -, - . ces aos ceus num hino de açao de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão ameaçada e minada de tantos · males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da enverg_adu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• 
• 26- Homem de Fé- me comover~m e entusiasmaram. ~ dêsses catÓli 
coa que o Brasil precisa. ~ dêsses l!deres raros que~se ressente 

, - -a nossa Pat~a. Os padres nao -bastam. Os leigos muito poderao f~ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento cio ..catolicismo -nacional" (São Leopoldo . ,_ _ . 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 1961). · 

Pe.EURICO BRAGA: ' 

"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"+ 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. t" ', 

. ·- • 4 . 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar'· a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trnngei:ro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
!ntima satisfação, vejo traçado o magnÍfico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa re 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fé, de catÓlico conviÕ -to. 

Que a Virgem Auxiliadora o .abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ,Deus- ut bonua miles Chisti" (Turim, , -
Italia, 22 de abril de 1961)~ 

MONSE1ffiOR SEZINAJIDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

jPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao P~o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e aubid / aprêço, o temperamento a -
postÓlico de Sua Excia. e a sua dedi uaÇão ã Ação CatÓlica, em cu
jas fileiras serviu como Presidente \da Junta Diocesana•(Liaboa, 
11 de abril de 1961). 
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·. · Prcf'c::;so,... GERALDO BEZERliA DE IvíEl'lEZES - S :::.w:i ~c tto uo bachn-
,...e ... ..,, "~ '"'o E·~,..,o Ror1,, ·: gu'"' '"' Lutt,.,, .. b"'C11-e'" 11·o··1e ~~~ TU l""'" .~ .:-. - 1 .960 ~<· o _ _t_:....,...;...&U ..A..i-1\.. W.~- . V .;, V.!. ~ - ' • . 1 - .;... \.A.t...11. - --lC.. , '-..:. V - - .J.: -

~hoto - 1961 - Tipo Jo Gonçnlves, Niter6i - 26 ptginoso 

Mnnifestaç~es do Roiscopnclo: 

·1o D. AUGUSTO ALVARO DA SILVA~ Cardeal-Al"'cebispo da 
Bnhia e Pr-imaz· de ·Brosil: . · . · ~ . 

FJ.i~lJ.a . aamirãÇ~o por Geraldo Bezerra de Menezes, mirlla ·es
ti!Tin , con tinuaram sempre desde que· corL"leci o o,...-; gine.l , cujo r e;... 
trato ·tt!o be:n e ·sboçou o Dr o Edmo :fto~igues Lutterbo. ch (Bahia, 6 
de abril de 1961)~ . 

2o CaTdeal Do JAHill DE BA.FlliOS C!HARA , Arcebispo Me tropo
litano do Rio ele Janeiro: 

Bel!ssima e justa a saudaç~o de Edno ·Rodr~gues Lutter
bach ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio de Janeiro, 
23-3-l96l)o . 

3o·D. ANTONIO DE ALMEIDA MORAIS m NIOR; Arcebispo Me tro-
politano àe ~iter~i: . . . 

· t belissir:1o ó · discurso de · Edmo Roõ.rü:mes Luttm'bach ho
neno. gee.nd.o o Professor Gera::.do Bezerra de Nene zcs, ur.1 dos ::nais 
i::.ustl'es Céüedr6.ticos da Facul do.de de Direi to d& Univers i dade 
Fcclel'nl · Flünlinense e um elos vu-: tos l;J.ais e!:linentes do Lc,i cat o 
Cc::;t6lico do Estado do Rio de J aneiro, pela Cultura relig~ose. 
e sobl'etudo pelr. sua proftmcla e viva convicç~oof 

4.j D. LU1S DO AHARAL MOUSINHO, Arcebispo ue Ri teirtto 
Preto: 

A snudaç~o de Edno Rourigues Lutterbo. ch ben r eflete os 
fv-: gores da rica pm'sonalic!ade de Gerr.::.<lo Bezerra <le Eenczes 
(Ribeir~o Preto, 7-4-l96l)o 

5o Cardeal Do fiCENTE SCHERER, Arce.tispo Hetropolitano 
c!e Porto Ale gré: . 

Fe:.ici taçt3e s a Geraldo Bezer1 .. a de Henezes pela opulenta 
obra que realizou e~ sua vida (Porto Alegre, 30-3-l96l)o 

. . 

6o Do ANTONIO FEE.."REIR.A DE HACEDO, Jtrcebispo Coe.d juto:r de 
Apo.l'ecicla, SP: 

COLJ. gl'ande interesse, to::1ei c cnl1e ci::-tento do br::.::.htinte dis
cu~'so de Ed:10 Rodrigues Lutterbnch, onrn c on poucas palr.vras ele 
ten tou traçar a i:=1po::. uta. e. e::1éi· i to. figura de Geraldo Bezerra de 
Eenozes, que atua e!:l pl'Ol de nosso. P~trié:l no vé:lsti.ssi :::1o canpo 
e ducacional e elo Direito d o Traba::.ho (S~o Paulo, 28-3-l96l)D 

. - t D AFTOi·.TTO !-;;' C ~·:<T~O "rí.A.Y"PB . t:.-; ~ ~ r. ~~e C..., ,..,ro '"'· .;.. ,o ..... o o - ~ - 'l 1:!..::::. t: u .1. ~ - • J....J.:.." ' - - ..... .tJ u .._:. c.." - 1 IJ u • 

Rece i o opuscU::.o con o c:iiscUl'SO de Edno Rodrigues 
Lutterbo.ch sobre o Pl' Ofessor Ge1·aldo Bezol'ra C.e He21ezeso Em 
boa hora o publicare.mo 

A luz, disse Nosso Scnh QI', foi feita. pare. se colocar 
~ vista e ilumine..r a c<:.se.o E Dr. Beze1'ra de Henezes com sua 
a çno r. pcst6liGa 6 bem luz que i::.u::1ina e ac::.ara o carün_"J.o (Ca'::lpos, 
2C-3-l961)o 

g~,211de 

8o Do AUGUSTO PETRd, Eispo <lo Vr.c2.2:'ic., Ri CJ Gl'an-::!.e ele Sul: 
Li e o,pl'ocie i 

irltol'ósse. 
Assoc±o-ne~ 

n '"' ~l· ~~ç ~ O ule R~ ~10 ~ od~~~l'C'"' :... , • .>:.. , !. - !. C::.-' c.. t ~"-'- : n ...:.. - é " u Lutterba ch co::1 

,.,,.. P" ... "V,...., ... C'"' ... Ol'O"~~ u1o'"' E"c'h.,.,e .. .., . .,, o ... de (.. .. .;:» · c..~..L :.., - ~.J ~~ - .~t...\,;J . v ~ !lt..."- -!...:.....i ......... .;. 

1960 e envio .ao Professor Gcr~ldo Eczerr2 de Mene zes os ~cus 
cu::lpri!:'lcntos pelo belÍ:Jsi:lO trL<b 2.::.!1o Ce /~tedra qt:e vc~J rco.li-.., .., ~ . t .., . " . "' ..L. .., ., zanao, e s c_,_ ::;recenao o.s 2n c_,_l ge21Cl~s e o:. .. u:en ~.,~nuo as Q_,_nas o 

. - Co::l o ?P~:Jculc, (; C::u1o [; C?li!lCC'Or :.lC;i ~ ' ue pcr~o o abc.-
ll:J<1UO e apr oclnuo profe:Jsor, o e~221an{ · escr~~or e slncero c~-
t 6, l·co (V-c~,...l·~ 20 I . ,n r ~ \ -'-- ~ ~- ~, -~~) ~ -Jo 

• 
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_, • .. D. -GREG6110 WARMELINa, Bispo de Joinvme, -se a -·-- -- -· ----
C_onstat~se, ·mais uma · vez, - que nlo &_ tetallllente :verdadeira 

a ià~ià de q~e os homens foram absorvidos pelo materialismo! Oa 
bens do esp!rito, as pos1ç8es definidas, _princ;i.:pal.mente. catcl+cas1 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos rl~i!~ ._ 
vas e .n!tidas diante dos olhos da mocidade à.o nosso tempo. :I ;·e
la se entusiasmarl0 Bem poderia ser c!iterente. Professor Geral
do ~ezerra de. Menezes, continue _ ~ ~l~tar (J'cd.nville, _l-4·1'61) • 

10. D, ANTONIO FRAGOSO, ~ispo ele Crate4s, Cear(a . 
_ Li atentamente a · saudaçlo de Edao Rodricues L~tterbach aq 

Professor Geraldo _Bezerra de Menezes. Foi c.rande. a ele,ria . que 
ae trouxe esse rlp.ido esboço da f'is_ionoDlia moral do pr0f'issie
:nâl co•Pfltente do Direito que de11 l sua prof'isalo o _entusia ... 
mo que sS se costuma I dar a uma Vocaçlo. Ale&ro-ce, po1a, •t.
bê-le cristlo ldcido e vi~oresc q~e sempre buscou as perspect1• 
vas cristas do universo jurÍdico, . 

Parece-De absolutamente ur~ente eoorden~ o apostolado • ._ 
pecial1za4o de quantos se de4icaa no Brasil a inserir to«• • 
Kvancellle ea teda a . rld4 J11.1"1di~a, r~apei tende a lec!tiu au
teneaia das respectiYas esferas, B neste pente Geralde -Bezerra 
de Menezes I be• ua )ieneire (Sie Lu!a, 13-5-1961). 

, . .. -
.. , _ ll_.~~~ JERONIMO MAZZAROTTO, Reiter da Universidade Cat&-
lica de-~ aul; . . ~ __ ~ . . 

J'eliz a _oportunidade que me proporcionou a lei tva da 
saudaçlo de Edmo Rodric~es ~•tterbaCh, e dest•arte conhecer m&M 
lhor as qualidades morais e . intelectuãia do Professor GeraJ.do Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4·1,61). 

~ -
·. 12.._ D, JOS:& UZARO NEVES 1 Bispo de Assis, SPz 

· _ Li todo ·o dÚs_~vso de · Ed.mo Rodric_ues Lutterbach, e foi cran-
de satisfaçlo !ara mim conhecer o. eurrieyg_Q.e _Ger.Udo Bezerra 
de Menezes o S~ _tenho qu~ me con~~atuJ.ar COlll G prbfessor pelo . 
brilhantismo de tio bela carreira, . :i . o que mai• • dmira ~ qae 
n!o se deixa levar pela vaidade e continua sempr~~tiel secuidor 
de Iosao Senhor (Assis_,_ 24•2•1,61) • 

-- -· 
13.o.. •• EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, - Para• 

!lla: .. 
. Percorri a saudaçlo de Edmo_Rqdricues Lutterbaeh e tiYe a 

crata sat~sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e liQ_ daühureso _ 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras concratula
çOea~ pequenina yoz qae se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados l ••• dicna pessoa (Patos, Para!Ga - maio 
de 1'61), , 

-; lho _ i~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Groa-
101 

Na saudaçlo de Kdmq Rodri~•~s L•tterbaeà p&e-ee elll eYidênc1a, 
mais uma Yêsl_ a brilhante atu~ç!o de Gera~do Bezerra de Menezes na vida 'p4bl ca, na c'tedral na macistratura, na triDana, nas le
tras, no campo j~!dieo-soc al do traballlo e na liderança do lai
cato cat6lieo. Deo GratiaaJ. I 

15. D. JOS~ VARANI, Ei~po de J~botieabnl: 
{!) belo tr~ b!!:ho ~obre A Vi d.:; Un:l vers :i t6rin do_ Profe~~~r Gereldo 

Eezer~~ de Meneze~ de Edno Rodrigue~ ~utterbnch, posem re~evo ~seu 
· c~TÓter de homen ~~cio e virtuo~o, de crist~o de~temido e ~po~t6.1eo. 

) 
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Profcs~or GERALDO BEZERRA DE HENEZES - S~udnç5o do bncharel~ndo 
EDMO RODRIGUES LUTTEREACH, em nome da TurmD de l960 - Folheto - 1961 -
Tip. J. Gonçalve~ , Niterói- 26 p6gina~. 

Man1fc~taç~o de ~acerdote~: 

MONSENHOR EMiLIO JOSi SALIM, Reitor -da Universidade ·catÓli 
.... 

ca de Campinas: 
. . . 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Ee
zerra -de Menezes veio .. pôr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
:abril de 1961}~ 

~ .... "-- - - ~ P.;. - ... . 

MONSEiiHOR FREDERICO HEBOLD, Vig6rio Ger~l d~ Arquidioce~e de 
Florianópolis: 

"Traba"iho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
1 lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão ·carinhosa e tão sin , , . , -
cera, ja ali soube levantar, imperec~vel, a melhor das estatuas 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961) • 

. Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida · (curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

uFoi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bio 
, • ' A fiW -

graf~co a pg.l6 a referencia de sua participaçao no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acompa , -
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 

. , , 
recorde de que fui destacado ate para leva-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os -seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à nossa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecário, 

Leocádio Pontes, ta~bém,fo~~o lá em Roma, ~ugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado · 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, ma-Eérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ate aluno falou, foi pela "marca" que você deixou.Co~ 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da. de Cristo. ''Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do 
Pai" (são Paulo, 8 de abril de 1961). 
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Pe~WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : -- -·;· 

. A . 

"Recebi o· discurso pronunciado pelo - academico Edmo Rodri · -
gues- Lutterbach, .representante da turma · de 1960, da "Faculdade de -
Direi to· de Niterói·. Li-o atento e 1'efleti. Elevei humildes pre -

, - -cea aos ceus num hino de açao de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão ameaçada e minada de tantos ·males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e aa envergadu
ra moral de Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as lt , ~ ~ , 
a 26- Homem de Fe- me comover•m e entusiasmaram. ~ desses catoli 
coa que o Brasil precisa. i dêsses lÍderes raros que ~se ressente 
a nossa Pát~a. Os padres não -bastam. Os leigos muito poderão fa 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo -nacional" (São Le9poldo , 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 196l)o · 

Pe.EURIOO BRAGA: . -
"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 

Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 
t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 

todos os estudiosos. /> \ 
Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldth-~r~· à · 

galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (~iterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trangeiro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

''No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ ..... . , , , . 
levo o seu adamant~no carater de homem de fe, de catol~co convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxi.liadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ,Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, , . -
Italia, 22 de abril de 1961)~ 

MONSENHOR SEZINAJIDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

jPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao F~o 
fesaor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subidJ aprêço, o temperamento a -
postÓlico de Sua Excia. e a sua dedicaÇão ã Ação CatÓlica, em cu
jas fileiras serviu como Fresidente, da Junta Diocesana•(Lisboa, 
11 de abril de 1961). J 

f 
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' Pr of' e::; s6T' GERALDO BEZER.i=\A DE IvJENEZES - S:-,uc.lélc tto uo b2cht:-
,...e .. ..,i._1<l? O E~~ oo n" od.'~ -; -~tJ"' ~ LuttePb "' c'h-e'"' 11·or1e G.~..., TUT'!..,...., ule -1960 "'o - ..!- t...l - -'- \.. · --E) _c; ,:> - '-' . .:1, -·4 - :.. G - - -l'C.\ - - J . .' -

:.he to- 1961- Tipo J o Gonço.lves, Hiter6i- 26 p~gin<:;::;., 

Mnni festadSes do Epi sconéldo: 

·1., n. AUGUSTO ALVARO DA SILVA9 Cardeal-Al"'cebispo da 
Bahia e Primaz de ·Br<;!sil: · _ · ~ -

F'd$a · ad.T!liraç~o por Ger-aldo Bezerra de Menezes, mirlla és
timn , cont inuara!TI sempl"'e desde que --cbrL'I-J.eci o OT' ·i gina"1 ; cujo re-
trnto · t~o ·be:.n · e ·sboçou o Dr o Edmo :fto~igues Lutterba ch (Bahia, 6 
de abril de 1961)~ . 

2o Cardeal Do JAH.ffi DE BA.'RROS CAMARA , Arcebispo Metropo-
li tnno do Ri e ele Ja!1eiro: _ . . _ , . 

I 

Bel!ssima e j usta· a saudaç~o de Edmo -Rodrigues Lutter-
bach ao Professor Geraldo Bezerra de Menezes (Rio de Janeiro, 
23-3-1961)., . 

· 3o -D. ANTOHTO DE AL1'1EIDA NORAIS m NIOR, Arcebispo Metro-
poli ta.11o de Ni terÕi: _ . · _ · · · - · 

t belis sioo o · cliscur so de Edmó Rodrigues ·Luttel"'bach h o-;. 
nenagea..nd.o o Pr ofessor Gel~aldo Bezerr& de J .. Ienezes, U8 dos mais 
ilus tres Catedr6ticos da Facv~dacle de Direito da Universidade 
Feclel"'éll · Fltil:'linen se e Ul!l dos vultos ne.is e !Zli nente s do L<:ü cato 
Cet6lico do Estado do Rio de Janeiro, pela Cultura relig:'\.osn 
e s obretudo pela sua profm1da e viva convicç~ool 

4.~ D. LUlS DO A.t"vífillAL MOUSI:NnO, P..rcebispo lle Ri be irtlo 
Preto: 

A saudaç~o de Edoo Rodr i gues Lutterbach bem r eflete os 
f u~ gores da l"'ica per s Onalidade de Ger2lclo Bezerra de Neneze s 
(Ribeir~o Preto, 7-4-1961) o 

-
5o Cardeal Do fiCENTE SCHERER , Arce.bispo 11etl"'opolitano 

c!e Porto Al egré: . 
Fe:::..ici taç~e s a Gerald o Bezerl"'e. de Henezes pela opulenta 

obra que realizou e~ sua vida (Porto Alegre, 30- 3-l96l)o 
- . 

6o Do AN'T'OiaO FERREIRA_ DE HJICEDO, P.rcebispo Coadjutor de 
11 .,... '"' -, e c -' '' <'\ C! F' • n J:-1'- · . .!. ..!..'-'-"'' u o 

Co,..., p-~-on ~ n -:n+-e,,<:>,...re to""ei c ~nl~c. c·i· .,., ento ~ o b,,-:~h~··te .~-j .... _ --'' o -'- <.., _ .U ~,;; -- • v _ <:; ,J•J ' _ , - v~ •• n:; - ~-' __ Q -'- --'-~ _,L Q _.-:, 

em~ so de Ed~nó Rodrigue s Lutterbél ch' onrn C OD poucns palr,vras ele 
t t:'l ' ' t , t~~ ~T' ~ "' " .. ,t~ "' '·- é-~'"'-'-~ -f"" :7 · T'~ 1 G,., .,...,.,d n -.-.-. ..., , -:.c l ou ... <-<Ç<:<- '--"· .L:1po-'-u <..4 - e - ~ .:1 _..!..l, <..:. _..!.. =LJ-""' ue '-' -'-"'-'- ' o .ue ze1.-'-"'' a.e 
1--Ier:czes , que 2tua e!J prol de noss e, P~tria no vastíssi:Jo canpo 
e ducacional e do Direito do Trabalho (S~o Paulo, 28-3-l96l)o 

-; .. ::- 1 o Do ANTOl'FO DE CA-STRO EÃYER , Eis po de CéE.!pos : 
Recebi o op:.;,sculo c oi:I o c1iscm~ s o de Edrno Rodrigues 

Lutterbc.ch s ob:re o Pl"' Ofessor Gm'alu o Bezcl"'rE. de Heneze so Em 
b-oç, hm"'a o pl::;.blicaramo 

A luz, disse Noss o Sen!10", f oi feita pc.r<: se colo cal"' 
8 vista e iluminar a essa o E D::.~. E e zel"'l~él de Hene zes con sua 
açto ;:;,postóliGn 6 be 121 lL;.z que il112:1in2 e a clc.ra o cc.Dil'l..'I-J.o ( Ca'Jpos, 
20- 3-l96l)o 

8o Do AUGUSTO PETRd, Eispo lie V2ca:::~ ia, Ri o Granü.e do Sul: 
Li ~ ~c r~ i ~ .... ~ -~~ ~ o 1 R" ~ o n od~i Ue" Lutt T'b~ch -_ e <-<P- __ e_ '-· .J'-'u _, c:,çc., ue =Q_,, n -'- _ g .:> e_ :;:; • co'"'' 

P''"'-"'nrle -;,1 te·,-.c c::sn • 
.::: - ~--·~ -.A; s~cto:~:1e~ ~s p~-1 :-~vras ce:.m,osc:.s dos Ec:.chélrelandos de 
1960 e envio ao Pr ofessor Gerc:.ldo EczerrP de Menezes os ~cus 
c~tpri~cntos pel o belf~siso trebal~o lie l~tedra que ve~ rec:.li-

, .. ' . t ., . " . ,;, t . ., zc:.nuo, e sc_,_c,recel:.uo ns ln e ..i..l ge21 clc:.s c oru:en .:'..na o as é:'...J..l:InSo 
Co:1 o opúsc '..J i o, 6 U.ac1o c, c oYL'I-J. c cer :...1c.is ele perto o aba-

... ' ., f . " .L • ..1...ls au o e c:.pr a c~a~o pro_essor, o c~~nont ~ es cr~l,or e slncero c~-
tólico (Va c2:ri<:: , 20-4-196l) o 

ot 
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.90 --D. -GREG61liO WARMELING, Bispo de Jo1nville1 -SCa ···- --· ·· ---- · 
C_GDstat~se,- · mais uma · vez,- que nlo 4_ totalmente verdadeira 

a in~ia de que os homens toram absorvidos pele materialismo! Oa 
bens do esp!rito, as posiçt'Jes _def'iJrl.à.as, "princ~palmente catol+cas1 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos ~~ _ 
Tas e .n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempoo . :l _e-
1& se entu.siasmarlo Nem poderia ser diferente. Professor Geral• 
do Bezerra de_ Menezes, eontinue _ -..~l~t~ (Jeinville,_l-4·1'61). 

10. :b, ANTONIO FRAGOSO, ~iapo de Cratefa, Cearla 
_ Li atentamente a -saudaçlo de Edao Rodricues L~tterbach •• 

Professor Geraldo ;Bezerra de Menezes. Foi c.rande. a ele&ria . que 
me trouxe esse rlp~do esboço da f'is~onomia moral do pr0f'1ss1e
nâl coa~t~te do Direito que deu 1 sua protisslo o entusiaa
ao que sS ~e eostuma I dar a uma Vocaçlo. Aleero-me, pois, •.
bê-le cristlo ldcido e vicoresc que sempre buscou aa perspect1• 
vas cristas do universo jurÍdico. . . 

Parece-me absolutamente ur~~nte coorden~ o apostolado e._ 
pecializado de quantos se à.e4icas no Brasil a inserir l!4! • 
Bvancelàe a _ teda .a . Yid~ _Jur..!diça, re_spei tande a _lec! tiaa au
ten.aia das respectivas esferas. E neste pente Geralde Bezerra 
de Menezes I bea ua pieneire (Sie Luis, 13-5-1961). 

----··.. .... ... ~ .. ______ . . ll_!* JERONIMO MAZZAROTTO,_ Rei ter da Universidade Cat'-
lica de ült . . ~ .. _ ~ . . . 

u~. 

Fel1a a _oportunidade que me proporcionou a ·leitva da 
saudaçlo de Edmo Rodric~es ~•tterbaCh, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais &-intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4·1,61) • 

. - -
_ 12.__ D, JOS~ UZARO NEVES 1 Bispo de A:ssis, SPa 

. . Li todo Q dis_~urso de Edmo Rodric_ues Lutterbacll,_ e foi cran
de satisfaçlo !ara mim conhecer o eurrieplJR ge Geraldo Bezerra 
de Menezes o S~ _ tenho qu~ me eon~ratul.ar coa o prD!'essor pelo . 
brilhantismo de tio bela carreira. . li: o que mai• ~· ~ qae 
n!o se deixa levar pela vaidade e continua . sempr~ · tiel secu!dor 
de Iosao Senhor (Assis_, 24•2•1,61) • 

- .. -. 
13_._ •• EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEiü1 Bispo de Patoa, . Para• 

!~a: 
. . Percorri a saudaçlo de Edmo_Rqdr1cues Lutterbacà e tive a 
crata sat;!.sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
. temunhos daqui e liJI_ dalhures o _ . 

Queira o homenaceado aceitar as minhas sinceras eoncratula
çees~ pequenina vos q•e _ae une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados l saa dicna pessoa (Patos, Para!&a - maio 
de 1'61). 

- ~ lho _ i~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino,_ Mato Groa-
801 

. Na saudaçlo de Kdmq Rodri~~~s L•tterbaeh p&e-ee em evidência, 
mais uma vês!_ a brilhante atu~ç!o de Gera~do Bezerra de Menezes na vida ·pfbl ca, na e'tedra! na aacistratura, na tribuna, nas le
tras, no campo j~!dieo-aoc al do trabalho e na liderança do lai• 
cato cat6lico. Deo Gratiaaf• I 

15. D. JOS~ VARANI, Ei!po de Jnbotieabnl: 
t!> belo tra ba:ho ~obre A. Vi dn Un5 vcrs:i ttirin do_ Profe~s~r Geraldo 

Eczer~~ de Menezes de Ednq Rodrigue! J utterbnch, pos em re~evo .~ seu 
·. car3tcr de hoaen s~bio e virtuo!o, de crist~o de~te~ido e !lpost6~1eo. 

) 
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Profc ~~or GERAlDO BEZERR A DE MENEZES - S~udn ç fio do bach~ relr.ndo 
EDMO RODRIGUES LUTTERB ACH, ~m nõme da Turnn de l960 - Folheto - 1961 -
Tip. J. Gonça lve~ , Niterói - 26 pt gin~ s. 

M~n1fc 5 t ~ ç~o de ~acerdote~ : 

MONSENHOR EMiLIO JOS~ SALIM, Reitor ·da Universidade CatÓl! 
. -

ca de Campinas: 

· nA expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo 
zerra -de Menezes veio .pôr em maior evidência seus notáveis 
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 1.4 
:abril de 1961)~ 

- . ··:- ·" . 

Be
tra
de 

HONSENHOR FREDERICO HEBOLD, Vigtrio Geral d n Ar q uid io ce ~e de 
FlorianÓpolis: 

"Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube ·merecer saudação tão 'carinhosa e tão sin , , .. , -
cera, ja ali soube levantar, imperec~vel , a melhor das estatuas 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961). 

-

. Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi~ 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acampa , -
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memoravel Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda s e , , 
recorde de que fui destacado ate para leva-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à nossa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecário, 
, , , - -

Leocadio Pontes, t~bem,forP,lS~O la em Roma, sugeriu-me escreve.! 
se a V.Excia., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, ma~érias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano " 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ate aluno falou, foi pela "marca" que você deixou.Co!! 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da- de Cristo. "Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 1961). 

l 

) 
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Pe.WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 
.. - . 

. . . 
"Recebi o discurso _pronunciado pelo academico Edmo Rodri · - . 

guea- Lutterbach, .representante da turma · de 1960, da Faculdade de . 
- , 

Direito de Niteroi-. · Li-o atento e 1'efleti. Elevei humildes pre -, . -cea aos ceus num hino de açao de graças, por possuirmos ainda em , - . nossa Patria brasileira, tao ameaçada e minada de tantos ·males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 14 , ~ ~ , 
a 26- Homem de Fe- me comoveram e entusiasmaram. ~ desses catoli 
coa que o Brasil precisa. ~ dêsses lÍderes raros que - se ressente 
a nossa Pát:rl. a. Os padres não -bastam.. Os leigos mui to poderão fa 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo -nad. onal 11 (São · Leopoldo , 
Rio Grande .do Sul, 7 de maio de 196l)o -

Pe.EURICO BRAGA: ' ·' 

"Recebi o bem feito trabalho do -bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"'f 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. !· · 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldtri_.~r'-à · 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~trnnge iro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
:Íntima satisfação, vejo traçado o magn:!fico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ .... . , , , . 
levo o seu adamant~no carater de homem de fe, de catol~co convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o .abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ,Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 196l)o --

MONSENHOR SEZINA1IDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 
, . 

Catplica Portuguesa: 

rPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao P~o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subid? aprêço, o temperamento a -
poatÓlico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu
jas fileiras serviu como Presidente da Junta Dioceaana•(Lisboa 
11 de abril de 1961). ' ' 

. .L -
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Beli:si n e jr~t~ a 3audaçno de ~ co 
b<:1cl :. o P:::ofo::sor Gu'nlr~o ~ezOJ.'!'._, ]e Nc czcs 
23- 3-1961) •. 

3. D. tE'TC :IO DE ALNEIDú .:O.AIS JG IO"", J\·"c ... ··s 
po~ i tnno (!c !~i tcr[Ji: . 

E be::'...fssi.::10 o Ci:cur so de Ecluo Ro '!'i uo.., L tt _ 
nen:>. ·,oar~(o o 1-'ro::' .s ::-or Ge:.'n~.do Eczerl.''~ "'c .. enc.zcs, ur (1g 

ilust:ccs Cntec\r·6ticos <la Faculdnue 1e Di: o:. to rla nivc::;::;_ ·1 
Fc:lr..;~· .... l F::_u."'li.nsi~:--o c u..1 C os vt,-; tos 11ris eminentes do LQ._cc:.. "-o 
Cc:.tÓlico do EstDdo U.o Rio e JDneiro, pela • ultu:." 
o ::;otl'Gtuuo peln ~.n.lé:'.. profm1du e vi v a cmwicçto .1 

4.~ D. LUIS DO AMiffiAL 110USINHO, .rceb!spo de R.: oi_ o 
:cu to: 

A ::;'--uunç<1o ao ...... d.oo Ro<ib'it;ues Lutterbuch ~ o 
.,..,,., ...... "'Jl ;··· ~ r>i'"O'· ·-. -:ir"' c1n c.~e GOT':"l--:U~O 't:<o e···-. .L ~ ••• .~_e,o .. c .~ c.t-. _.L C ... P'-'-- ~ _ , __ ,.t ... J l _ ~-- .w z __ • 
(Riboir·< .. o P1·eto, 7- 4-1961). 

5. Co.rdenl D. fiCEr TE SCHER:ER, ürce :::..spo 11ct!'O o_i·"'ru.o 
de Porto Alcrro: . 

Fo:.ici. taçCSes n Gc::-~ldo Bezer:::.·a de Henczes e o W.cnt~ 
ob1·n que! r·e~l..i.zou em mw. viela (Porto lcg:..~o, 30-3-::96 .. }. 

6. D. AHTOHIO FE '-BEIRA DE 111\CEDO, ~..!' ce is o 
/parecida, SP: 1 

te 'uis-Co1.1 gr·[.ü1<..1e interesse , to :1ei co1 wci ent do 
curso de Edtlo Rodrigues Lutterb .... ch, onti3 com pouccs 
tentou t:-nç;;,r~ D. i::1.polutu. e· enóri t.n figuri..: de Ger!"):;_ o eze2·:;.·n de 
I~:enezes, que ... tue. cn nrol de nossa Pttrin no v.:st!ss.:.. o cartpo 
educacional e uo Direito do T:-abnlho (St!o Paulo, 2 - :?;-1961) . 

'! , - 7. D. ANTONIO DE CASTRO 1~ÃYER fiispo 
Recebi o opusculo cor1 o discm_·so e Ed o R ~:-:.gues 

Lutte:-1Lch sobre o Pr ofessor Geraldo Bezm~rt.. de 1 e ... ezos . Em 
bon hm'a o nnblic<:l!'am. 

A ~u·~ '~l.·~~o No~~o -L ~ ' u. ,J ,:J ...., .:I 

'-- vista e ilwnin<...r a ce.su. 
aç~o epo~t6liGa 6 bom luz 
20-3-1961). 

-

Scnh<f, foi fei t..._ p::_·a se colocwr 
E D:-. Bezerra do 1enezcs co sua 
que ilu.ünu e ac::..::.ra o caminho (Cm":lpos, 

8. D. AUGUSTO PETRd, Bispo de Vuca~:.u, Rio Gr~nüe do Sui: 
Li e uprccici n suude.ç~e de EdE1o -: od:.'igucs Lut terb:: ch cem 

grande interesso. 
As soc±o- t eJ ~3 p ... ,lovras calorosas dos Bnchttrelanr:o:; elo 

1960 e envio ~o Profes3or GcralQo Bczc~~a e lenezcs os meus 
Clilllpl'i.!·lentos pelo belÍ::>si:·lO tr::;bulho ele cLtedra que von . .:-co.li-

~ "~ ~ . t ..,.,... . ... t ., znnao , esc~~recenuo ns ln CLlgonclns c orwcn an o ns D~mas. 
Co::!!l o opúsculo, 6 cJ.nco é:: ~OJL.l"lccc:.'"' mttis ~e perto o nbc::

li~:nc1o o Ctprocio.<lo professor, o C!llinontc; e::: cri tm~ c ::>inccl'O c·-
t6lico ., ~ 
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9• D, GREG~!Ie WARMELING, Bispo de Joinville, SC: 
Constat -se, mais uma vez, que n!o ~ totalmente verdadeira 

e idéia de que os hogens foram absorvidos pelo materialismo, Os 
bens do espirito, as posiç~es definidas, principalmente cat6licns, 
continuam a encant&r e entusiasmar. Basta que as coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempoo E ~ 
la se entusiasmar'• Nem poderia ser diferente. Professor Geral
do Bezerra de Menezes, continue plantar (Jo1nville, 1-4-1~61). 

10, D, ÃNTONIO FRAGOSO,_ Bispo d Crate6a, Ceará: 
Li atent~~ente a ·saudaç!o de Edmo Rodrigues Lutterbach ao 

Professor Geraldo Bezerr8 de Menezes. Foi grnnde - a Ale~ria que 
me trouxe esse r'pido esboço da fisionomia moral do profissio
nal competeDte do DireitG que deu aua profisslo o entusi I• 
mo que · s~ se costurta i dar a uma Vocmçlo, Alegro-ce, pOillt 1&
bê-10 cristlo lácido e vicoroso que sempre buscou &a perspecti
vas cristas do universo jurÍdico, 

Parece-ce absolutamente urcente coordenar o postol&do ez
pecializado de quantos se dedicam no Br8sil a inserir tod• • 
Evangelh em toda m vida jur!dica, respeit~nd• a le~!tima au
ten miA dns respectivas esferas. E neste pent• Gerald Bezerra 
do Menezes~ bem um pi neiro (Sio Luis, 13-5-1,61). 

11 ~ JERONlMO MAZZAROTTO, Reit r da Universidade C~t'-
lica d ffianfí . . _ _ 

Feliz a _oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudnç!o de Edmo Rodricues L~tterbach, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1,61). 

J2 ~Q.St LiZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodricuea Lutterbacb, e foi cran

de satisfaç!o para mim conhecer o curricu1u; __ 4e Geraldo Bezerra 
de Menezes. S6 tenho que me congratular co o professor pelo 
brilhantismo de t o bela carreira. E o que mais dm1r ~ q e 
nâo se deixa levar pela vaidade e continua sempre fiel e,uidor 
de Kosso Senhor (Assis, 24-2-1,61). 

13o u, EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Pato , Para• 

Percorri a saudaçlo de Edmo Rodri,uea Lutterbacb e tive 
cr-t a sat~sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressalt do nos tes-
temunhos daqui e liQ dalhures, _ 

Queira o homen8ceado aceitar as minhas sinceras con,r&tula
çl5es, pequenina voz que se une ao concerto de tantos lmavorea, 
merecidamente prestados ~ sua dicna pessoa (P tos, Para!ba - maio 
de 1'6l)e · 

~ 

14~ ~ ALONSO SILVEIRA DE ME10, Bispo de Diam ntino, Mato Groa-
801 ' 

Na saudsçlo de Edmo Rodri,~es Lutterb~ch pOe-~e em evidência, 
m_ais uma vêzl a brilh~nte atu.~ç!o de Gerai_do Bezerra de Menezes 
na vid.n p-d.bl cs, na cf.tedral na macistratura, na tribuna, nas le
tras, no campo juridico-:oc al do trabalho e na liderança do 1 i· 
cato cat6lj_co, Deo_Gratia.Jj• I 

15. D. JOS~ V~RANI, El~i~ ~~ J~boticabol: , 
~ belo tr~b~lho 5obre A Vida Univcrs~t6ri~ dn_Profe5s~r Gerc~do 

Eczerrn de Maneze5 de Edrno Rodriguc~ Luttcrb~ch, poe em re~e~o ~ 3eu 
. cnTótcr de ~O:!IC "1 ~~l':ln o v:l.:r-t1~o~o, de c:r- t~ t~o dc~tcmido e r.pn.,t ó..._ii"'O. 

) 
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P:r-cfc .s .':Wr GB::=;.t\I DO EEZE:rcnA DE HE:~EZES - 8-:'! udn çno do C3 c lE:re :. ~~do 
EDMO RODRIGUES LUTTERE ACH, em none dn Turno de l960 - Fo:.heto - 1961 -
Tip. J. Gonçolvc3, Ni tcr6i - 26 ptgino~. 

Manifo~toç~ o de s~cerJotcs; 

. MONSENHOR EMÍLIO JOS.t SALIM, Reitor da Universidade CatÓl!, 

ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de 196l)o . 

'I.Q'TC"R<·TUQI> ,....,REDl'~ 'T CO H""'EOLD 1/ ' ./. • G ... ,, . 1 ' J'l ih).u ,ul \ 1:~ wl'\ .J. n.t. , 1g~.r1o ·C!'~..:.. u:. 1\r::.t~: ! c :~n~e-:-:c do 
F:oriJn6poli~: - · 

"Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
lê de uma assent ada, pelo vivo interêsse que sugere . 

Quem assim soube merecer saudação t ão carinhosa e tão sin , , . , -
cera, ja ali soube levantar, imperec~vel, a melhor d~s estatuas 
no coração dcs seus l:llunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961). 

Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi.2, 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acomp~ 
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário Filosófico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

' , Passei o folheto a nossa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecario, 

Leocádio Pontes, ta~bém,fo~ado lá em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apostofdtão ardoroso e exemplar congregado · 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, maiérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe. C. VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, ;foi pela "marca" que você deixou.Co!! 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da de Cristo. "Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do :. 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 1961)., 

) 
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Pe.WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de 
Direito de NiterÓi. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão a~eaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e reepeito;as 1• 
e 26- Homem de Fé- me comoverqm e entusiasmaram. t desses catÓli 
cos que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes ·raros que -·se ressent; , - ~ a nossa Patr.i a. Os padres nao-·bastam. Os leigos mui to poderao f!! 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo nac:i onal" (São Leopoldo , 
Rio Grand e do Sul, 7 de maio de 196l)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: ''Professor Geraldo Bezerra de Menezes"+ 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiososo 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte 11 (NiterÓi, 27 de abril de 1961) • 

.,.., t . 
- !:',~ r nnp;e1ro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

11 No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ ..... . , , , .. . 
levo o seu adamant1no carater de homem de fa, de catol1co conv1~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ·Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 196l)o --

.MONSEN1-IOR SEZINAJ:illO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

}'Pela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao P!,O 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, 
postolico de Sua Excia. e a sua dedicação à Ação CatÓlica, em cu-

jas filei r as serviu como Presidente da Junta Diocesana"(Lisboa 
11 de abril de 1961). ' ' 
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b~lcl1 t.-:.o Pl,cfc :-;::; ol, CrcJ:ét~-c.~o ~czc]_,l,L1 (\c :~~rc·".ozcs 

2.7 ·;;,: "'('<:" "') -..}- _.~ -...!.:;JU __c_ •. 

~· • D. MTTO~·!TO D3 ALJvJ:::ID A NO~~AIS JtH·:IO.H, n·.• 

pu~itano Co Nito=6i: 
~ 1 ., ~ . . . ~ -~ ~ I' ~ . L t t '· 1~: 10_. 1.:-: :·:c· 10 o l.l J ctE'30 uo .l!;cl_ 10 tOUll'l ~~uos u -:;~::~:-• 

-.· ,··:·.--,_ •. .- ,. i"~O o -::l--·ofo ~·roT' GCl<':>~ u,o B''~ze•~-,-. .., r"'o -.c;;""'"'"f.,.... ··n ~ - · , .t.....: __ .... \: .• C ........ _ ... ~ . .t _~_ · - ,_, ,_) - ç_ .... ~..:... ~v ..!-a·"""' ..... --~ ........... .~-A--..~, ,oi.,!__ CJ.<.• 
:i.:::..u~3t:::c~3 Cctc c~r· {ticos Gu Fe.culdc:U.o uc Dir·ci tC"~ !k L:~::.vo:.·::~. :1cl·· 
FCíJcrc::::.. Flu'~linc..nse e WJ dos vu-: to s nnis e .. tincntc::; 'c L;:;..:ic 
Cc,t6:::..icc do E;_;ü;do u:o Hio de J<:meiro, pela •·.'.lt~u.· 
e ::;ot:,·ctuU.o pele:; ,su<:l. proft:nc.!.<:l c vi v n ccY1Vicç:to. 

4.~ D. LU:!S DO AHARAL ~-10USINHO , Arcebispo úc 
PI'uto: 

~ ~~uuuç~o de Edoo RoCr i guas Lutterbcch bo~ ~ 
f~:~c..ros du ricn pcrsonalid~de de Gcra:::..U.o Bcze~~u ~n 
( ~~1-, ~ ~ ~o P~c~o 7 1• ~961) .':\J..)<].! .. ·.~'- J. ·i.J' -Lf.-..L - . • 

J.l'ÜO 

o~-

5. Cr,rdcnl D. fiCENTE SCHERER, Arcebispo Ect.:·o·fjoli·c·.mo 
-~~c ?m'tcl tllc;:;ro: 

. Fc::.ici tnçõcs n Gc:-..,8ldo Bezerl'<:t c'to HOnczos pelp. or lS onta 
ob:~'t.:. quo l 'enl :!..zou e!'1 sut:l vida (Porto Alog:!.,e. 30-3-1961). 

,. 

6. D. AiJT OHIO FEtL'REIRA DE MACEDO, .l:!.rccbispo Co~~djutol' de 
A'l' ,.,. Ü' c···i c' r, . C!p • .... -~- - .(.\' ~ . 

Crn1 gr<Jndo interesse , to~ei canhcci-~nto do br~lhanto dis
cu:tso <le Et.l::w Ro<lrigucs Luttcrb~ch, on&i3 con , poucnn paln.vrns ele 
to~ltou t:-aç::;:>7 rr b1po:ut~- e emóri t.r1 fi gure de Gc.!'c::..do Bczerr~ de 
Honozes, guo atua e:n prol de nossa P~tria no vc.~ti :·*J:. to car.1po 
educacional e c.'! o Direi to d o Trabalho (S~o Paulo, .28-3 ... 1961) • 

·~ ,; - 7 ~ D, ANTONIO DE C t\ST!tO NÃYER, E i3no 
RGcob.:i.. o opusculo com o disctu·so do E"' 

Lutterbach sobro o Pr ofessor Ger<Jldo Bezerra 
boa hora o publicdram. . 

A J..uz, d isse Nosso Senhd", 1 foi fcj_ t r.. . p<l::-.::.. s e colocar 
ú vista e ilumimn~ a ·casa. E Dr. Bezerro elo Henozos com sua. , 
açtto apcs t6lic:a ~ bem J.uz que ilu..rnina e aclcra o cnrün.ho (Campos , 
20-3-1961). 

8~ D. AUGUSTO PETRd, Bispo do VL;ca~in, Rio Gr:.:nde uo Sul: 
Li e ~prccioi o souua~~o de Ed~o Rodricucs Luttorbach com 

gl,<Flt1e in toro sso. 
k.J::;oc:d:o-me~ hs p2lrrvras caloroso. s dos Bachnre:.:~ndos do 

l960 e envio ao Pn:;,fossor Geraldo Bezerra do Mo"1ezcs os nous 
cU:.11pr ~.!n.ontos pelo belís sif1o trabalho <le c~teã.ra que vcn ro~üi-
Zél!Jclo , esc: r:ro cendo as intcligê!1ci<J.s o o::t:>ment<J.nuo us nlmns. , 

Com o opúsculo, 6 dado n cOJL~c co:r :'tais de perto o ab.u
li;.:;;::;c.l b o Dprocindo professor, o e:ninontc( escri tor e sincero cu
·t(>"' l. co (Vr•cr,·l'i'"'. 20- 1·-1961) . -'- .... , _,_. "-~ ' 4 - • ' 

•· 
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9• De GREG61\I~ WARMELING, Bispo de Joinville, SC: 
Constat~se, mais uma vez, que nAo ~ totalmente verdadeira 

a idéia de que os honens foram absorvidos pelo materialismo, Os 
bens do espirito, as posiç~es definidas, principalmente cat6licas, 
continuam a encnntu e entusiasmar. Basta que as coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso t empo. E ~ 
l a se entusiasmar'• Nem poderia ser diferente. Professor Geral
do Bezerra de Menezes, continue a plantar (Joinvil1e, 1-4-1~61}. 

10, D, ANTONIO FRAGOSO, Bispo de Crateán, Cear!3 
Li atentamente a ·saudaçlo de Edmo Rodrigues Lutterbach ao 

Professor Geraldo Bezerr8 de Menezes, Foi grande-a ele~ria que 
me trouxe esse rlpido eaboço da fis~onomia moral do profiasio
r.ul comp~tente do Direitc que deu A aua profisalo o entusias
mo que s6 se costuma i dar a uma Vocmçlo, Alegro-ce, poi1 1 sa
bê-lo cristlo lácido e vicoroso que sempre buscou as perspecti
vas cristia. do universo jur!dico, 

Parece-ce absolutamente ur,ente coordenar o apostolado es
pecializado de quantos se dedicam no Br8ail a inserir fod• 
Ev&ngelho em toda & vida jur!àic"-, respeitrmdo a le~:tt ma au
t enomiA das renpectiv&s esf er as. E neste p~nt~ Ger~do Bezerr 
do Menezen ~ bem um pioneire (S io Luia, 13-5-1,61). 

lle~~ JERONIMO MAZZAROTTO, Reit or da Universidade C~t'-
lica do . aul: . . .. _ 

Feliz a . oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudaç!o de Edmo Rodri , ues L•tterbach, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Meneze• (Curitiba, 20-4-1, 61) 

12. D, JOSt LiZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodricues Lutterbach, e foi cran

de satisfaç!o para mim conhecer o curricu1u; __ de Ger~do Bezerra 
de Menezeso Sõ tenho qu~ me con~ratular com o professor pelo 
brilhantismo de tio bela carreira. E o que mais ~Jdmirc. ~ que 
n~o se deixe levar pela vaidade e continua sem~re fiel sacuidor 
de llosso Senhor (Assi s, 24.-2-1961}. 

13. Bft EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos , Para-
!bal: 

Percorri a saudaçlo de Ed.mo Rodri~ues Lutterbach e tive a 
crat a s~t~sfaç!o de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e jjQ d&lhuras, _ 

Queir a o homenageado aceitar as minhas s inceras con~ratul•
ç~ea, pequenina voz que se une ao concerto de tantos louvores, 
merecid&mente prestados A sua di~na pessoa (Patos, Para!b8 - maio 
de 1'61}. 

14. ~ê ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Gros-
OI 

Na saudnç• o de Edmo Rodri~~es Lutterbach pôe-ee em evidência, 
m_ais wna vêzl a brilhante atu.::.ç!o da Ger~ido Bezerra de Menezes 
nH vida p-d.bl c&, nR cátedra! na IJacistratura, na tribuna, nas le
tras , no campo juridico-~oc al do trabalho e na liderança do lni
cato ce. t6lj_co. Deo,Gre.tiad • I 

15. D. JOSt V~RA N I, El~i~ d~ J~bntica bol: , 
~ belo tr~b~:ho ~ ot~e A Vidn Univcr~~t6ri~ dn_Profe~~~r Gerc~d o 

E eze r~~ de Moneze 5 de Edno Rodrlguc3 Luttcrbcch, po~ e~ re~e~~ ? ~eu . ' r~ ~ & 1; :l o e v :i_ r t no ~ () ' c\ e c r .·~ ~ t ~ o d c ~ t c m '-do c [! r i(' . . j t ó-'- i c o • 

) 
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J>,·cfc:-3307' G~~t\IDO ~EZEr~nA DE l·lE:mZES - S c-:ud~ç5n do t nc- ~1 ~ :ne:r: ~do 
EDMO fiODRIGV~S LUTTEREACH, om noDe d~ Turno de 1960 - Fo:heto - 1961 -
Tip. J. Gonç~lvcs, Ni tcr6i - 26 p6gin~~. 

Manifc~taç~o de sncerJotes: 

MONSENHOR EMÍLIO JOSt SALIM, Reitor da Universidade CatÓl!, 

ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cr±stã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de 196l)o , 

"Q'TO~>.n.JQR '""RED];->r, ICQ H"EOLD 1/• .( • G "' d • • t'l ih) .bl nl !'J. óll Z1.t. ' lg~. !'lO · C!'[!...c é. !lJ'0U ~! d· :_C>r'C3e d11 
n--, • 6 "'i - . .r _._o r 12n po_,___ _3: 

"Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si~ 
cera, já ali soube levantar, imperecível, a melhor da·s estátuas 
no coração dos s eus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961). 

Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do Seminário CJentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi2 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acomp~ 
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo• 

' , Passei o folh~~o a _no~~a Biblioteca. E o Pe.Bibliotecario, 

Leocádio Pontes, ta~bém,fo~do lá em Roma, àugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apost~tão ardoroso e exemplar congregado · 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em ~osso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

--- ---
Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

~ . A 

"Se este aluno falou, f ,oi pela "marca 11 que voce deixou. Coa 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua _traz traços da- de Cristo. 11 Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do · 
Pai 11 (são Paulo, 8 de abril de _l96l)o 

) 
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Pe.WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de , 
Direito de Niteroi. Li-o atento e fef1eti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão ameaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• 
e 26- Homem de Fé- me comoveram e entusiasmaram . t desses catÓli 
cos que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes r a ros que · se ressent; 
a nossa Pátria. Os padres não ··bastam. Os leigos mui to poderão f!!_ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes , em 
prol do robustecimento do catolicismo naci anal" (São Leopoldo , 
Rio Grande do Sul , 7 de mai o de 1961)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"+ 

É uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
t odos os estudiososo 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençees sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961) • 

.,.., t . - ~s r[lnge1r o -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnÍfico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ ..... . , , , . ' 
levo o seu adamantlno carater de homem de f e, de catollco convl~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ·Deus- ut bonus miles Chisti 11 (Turim, , -
Italia, 22 de abril de 196l)o 

MONSENHOR SEZINANDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

,"Pela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao Pf.o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, 
postolicc de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu-

jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesanatt(Lisboa 
11 de abril de 1961). ' 
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l o D. AUCCSTO 
E~hia e P~; 1~z ~o ~r~sil: 

Eir~h.:, a~~"'li :.· aç&o por· Gel'fllc o Bczm·_· n 
t:l 11n , contL~u.:'rt" 1 :;cr:1pre e ~dc qac co~1Laci 
trot o t f\ o te 1 c~.;l:oç ou o D:r. E<J. r:w ftodri .a~.; 
Jc ob~ il ~c 1961)~ , 

' \ 

2 . Cc:; :::'cleal D. JAHill DE EAEtROS C i.·~ 
litc.no c:o ~i. i o C. c Jar:c iro :· 

Bcl:Í~,; sü1a ·e j t1 ::: t a c.. s "',ut..:J.çt!o de ~ ~! • .o _. 
,__ · ·clt .-,o T,-,, o·", C ""Ol' G c 1•!:1 "" c~t o ·.::' C'70,.,,.,.., c~, ,., ·1,'c·1c"'C "' ( ·• ! .... J:... . _ :... r_ ,_ ,.; ,..; _ _ c ... _:_ ....; .:..; .. - t.;.. . v -· ....,. w __ 

23- 3-1961) •. 

3 . D. ANTOI.:Iü DE ALlvJE IDA NOJ.AIS J'(lrJ O:' , 
pu~itano de Ni tcr6i: 

ds-

~ bal:Í s si:1o o discurso c1e Edne-Ro•.:.r1 -uos Lt..t _ _ l ,r;c:-: -
nc~-:o:·:c::.rlü o o Prof a ~::;sor Ge1•aldo Bczerru c": o . :cr.czc ::;, 1 Ll !; 
i=._ w_;L·c s C:JtoD1·6 t icos d a Fuculdnde <lo Di!'Ci t '"l , ~ ~ Un ... •n._·~:.. · 
ForJar e:=.. FJ_u·:Jinonse e W::l dos vultos I:'lfÜs G!l~. 1, t oa 
C.s t 6=-.ico do Estado d·o Rio de Jnneiro, pele • ·utw. 
e ~;olratudo paln ~ .. mn p1·oftmcla o viva co•wicç~o.J 

. 
4. i D. LU!S DO ANARAL NOUSINHO, Arcebis po uc •. l' i · o 

Preto: 
A pu1duçao de Edco Rodrigues LutterbLch 

" ., l . "".,. "' ~d "' G ~ .., "'o B "' ~· r~~~o~ c s cu rlca p crson~~lu~ e ue or~~u ozc~:~ e ~ oz 
( R ibc il~~ o Pre to, 7-4-l96l). 

1 

5 .. Card cc:;l D. ~ICENTE SCHERER, Arceb::. .... po l·.ct_• c oli-~ <1! o 
C:' o PoT t o Al c;::;r u: 

Fclici t nç<3es n Geraldo Bezerl~n do l~oncze3 p c:. opr"' anta. 
ob:~~a qua l'Ca~ ~- zou G!;J sua vidn (Porto Alcg:::-o, 30-3-1961). 

,. 

6. D. A1JTONIO FERREIRA DE l1ACEDO, f.!! co is o '"'o<-.'..:jutor de 
Ap,ü· a c ia.n ~ SP: 

Co!.1 e;rnndc interesse , to?2lei conheci ·wnto do :-:.:~_h;;.ntc dis
cur so de E.:no Rodr i gues Luttorbac;h, onia coa ... or:c" & a:.:;vros ele 
tantou t:-açnr ;;, i mpolutn. e · enóri t.:1 figuro. uo Gc_·L'~_co uzerrn U.e 
Jv!anc zes,_ quo ntua. e!ll prol de nossa P,1trin no vcsti"wi 10 canpo 
educacional e <lo Direito d o Trabalho (S tto Pr..ulo, 2 -3-1961). . I 

', . ~ ::- 1. D. ANTONIO DE CASTRO MÃYER, Eispo c. c Campos: 
Recebi o opusculo co:m o discurso co E o Rc.lJ.'igucs 

Lutte1·bach s obro o Pr ofessor Geraldo Bezcrr1. e H~.:E:..zos . Em 
bo~ hora o pub1ibdram. 

A luz, di~sc Noss o 
~ - vista e iluminar a ·casu. 
~c·" o ~po"tÓll·c~ ~ ben1 1uz e~ 5 ~. .. CÃ • .J - • (À. e -~ -
20-3-1961). 

~ 

Senhd", 1 foi fei t· p~r· ~e colocur 
E Dr. Bezerra c ."'er-azcs com sua. , 
que ilWni na e ucl~ra o cUL1iru1o. (Campos , 

I 
I 

. I 

8. D. AUGUSTO PETR~, Bispo do V ... c<:::.. :.o., Rio Grnnüe U.o Sul: 
Li e apreciei a sauda~rto de Ed~o Rod~iguos Lutterbach com 

gr 221de interesse .. 
. A[.J soc!l:o-me~ 'bs pol nvras çaloroso.s r..1o:::: Buchurelnn os ele 

J.. 960 e cmvio a o Professor Goro.ldo BozEn·ra c. o Mo,1ozos on !nCUs 
c~1pr imontos pelo bel!~simo trobaiho de c~tecrL que vco rOQli-

,.... ., ., , ... 'l ""o · t ., · J\ • • • t .. 1 , Z c..d1cto, esc-'--:.:1 acena as ln O..i..lgonclas c ormen anuo ns c mas. 
Com o opúsculo, 6 mlo a 6onhccer ~mi:J Ce perto o abn

li:Jc:G. o c ê.'lpi'c c:i.ado professor, o e:ninontq-- escritor o sincero cu
t 6lico (Va caria, 20-4-1961). 
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9• Da GR]N61IO WM~IN~, Bispo de Joinville, SC: 
Constata-se, mais uma vez, que nAo ~ totalmente verdadeira 

a idéia de que os homens foram absorvidos pelo materialismo, Os 
bens do esp1r1tc, as posiçt5es definidas, principalmente cat6licas, 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E ~ 
la se entusiasmar~. Nem poderia ser diferente, Professor Geral
do Bezerr~ de Menezes, continue a plantar (Joinville, 1-4-1961). 

10. D, ANTONIO FRAGOSO,_ Bispo de Crateda, Cear!: 
Li atentamente a saudaç!o de Edmo Rodrigues Lutt~rbnch ao 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi grande.& ele~ria qu 
me trouxe esse r'pido esboço da fisionomia moral do profissi 
nal comp~tente do Direite que deu A aua profisslo o entusias
mo que ~~ se costuma i dar a uma Voc~çAo. Alegro-ce, pois, sa
bê-lo cristlo lácido e vicoroao que sempre buscou &a perspecti
vas cristls do univer1o jurÍdico. 

- Parecc-=e abaolutYente urcente coordenar o apostoltt.dc es
pecializado de quantos se dedicam no Brasil a inserir tod• • 
Evangelhe em~ & vida jur!dica, respeit~nde a le,!tima au
tenomia dns respectivas esferas. E neste pent• Geraldo Bezerr 
do Menezes~ bem um pione1r• (Sio Luis, 13-5-1,61). 

C~t, ... 

l2q ~OSt LiZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodricues Lutterbacb, e foi cran

de satisfaç!o ~ara mim conhecer o curricu1u; __ de Geraldo Bezerra 
de Menezes. Sõ tenho qu~ me con~ratular com o professor pelo 
briJhantismo de tio bela carreira. E o qua mais ~dmira ~ qae 
n~o se deixP. levar pela vaidade e continua sempre-fiel se2uidor 
de Mosso Senhor (Assis, 24•2·1961). 

13o B. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para• 
!bau 

Percorri a saudaçlo de Edmo Rodri,ues Lutterbacb e tive a 
cr•ta sat~sfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Profe$sor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e iil6 dalhures. _ 

Queir8 o homenaceado aceitar as minhas sinceras con,r&tula
çOes, peq~enina vos que se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados ~ sua dicna pessoa (Patos, Para!b~ - maio 
de 196l)o 

o 

l4o ij~ ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Groa-
oz 

N~ saudaç!o de Edmo Rodricues Lutterbach pOe-:e em evidênci&, 
m,ais lll.lllll vêz a brilhante atu.aç!o de Geraido Bezerra de Menezes 
nz:! vida pábllca, na cátedra, na macistr&tura, na tribunn, nas le
tra~, no campo juridico-~ocial do trabalho e na lider&nça do lai
cato ce.t6llco. Deo_Gre.tind • I 

15. D. JOS! V~RANI, Ei~i~ ~~ Jcbnticcbal: , 
~ be:o trobc:ho ~ot~e A Vid~ Univcr~~t6ri~ dn_Profe3s~r Gerc~do 

Eezerra de Mone ze~ de Ed~n Rndriguc3 Lu~tcrbcch, po~ e~ r~~e~o ~ 1 ~eu ~~~-..:;.:__--;;: • ..:;;.__..;--:,~=-r~ ~~tio c v~L r t 1 ~n~·w, de cn. :5 t~ o de~ tem .LdO c '-· pr. .) tó-'-_co • 

) 
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h· o f c .':i :3o:r GBRI\lDO BEZEnnA DE }fE~EZES - 3 -:'l udn ç~o do bê3 ch~re::~~do 
EDMO RODRIGUSS LUTTEREACH , om no~e de Turno de :960 - Fo:heto - l 96l -
Tip. J. Gonçn:vc~ , Ni tcr6 i - 26 p6gin~~. 

Man i fc~ t~ç~ o de sacerdotes; 

MONSENHOR EMÍLIO JOSt SALIM, Reitor da Universidade CatÓli 

ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de 196l)o . 

, . HONS~IJHOR FREDEHICO HEEOLD , Vigé r i o Gere.l d ~ 1\:rqu:I cEc>r'e ~e d '3 
F _._orlJnÓpo_,_i~ : 

' . "Trabalho, em verdade, a altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si~ 
cera, já ali soube levantar, imper~cível, a melhor das _estátuas 
no coração dos seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961 ). 

Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do--Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est .S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi~ 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o P~o-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acomp~ 
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

Passei o folheto à no~sa . Biblioteca. E o Pe.Bibliotecário, 

Leocádio P~ntes, ta~bém,fo~a~o lá em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Exc~a., que e apost~tao ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, maiérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, foi pela "marcan que você deixou.Con -tinue marcand o. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im-
pressões digitais, creio que a sua traz traços da. de Cristo ."Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do · 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 196l)o 

) 
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Pe.WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de , 
Direito de Niteroi. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão a~eaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes . 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• 
e 26- Homem de Fé- me comoveram e entusiasmaram. t desses catÓli 
cos que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes raros que ·se ressent; 
a nossa Pátrt a. Os padres não --bastam. Os leigos mui to poderão f~ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustec imento do catolicismo nacional" (São Leopoldo , 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 196l)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Ed.mo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes 11 'f 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiososo 

Para que Gerald o Bezerr a de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- Estrnngeiro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
z erra de Men eze s como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fá, de catÓlico convi~ 
to . 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combat e pela santa causa de -Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, , -
Italia, 22 de abril de 196l)o 

MONSENHOR SEZINANDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

}iPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao Pr.o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -
postÓlico de Sua Excia. e a sua dedicação à Ação CatÓlica, em cu

jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesanatt(Lisboa 
11 de abril de 1961) . ' 
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2. Cm'clenl D. JAHffi DE EAttJtOS Ci ~ R , 
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3., o D. AHTOHTO DE ALNEIDA NO~AIS m-~IC:::', A.:.,col :.!õ 
puJitann ele Nitcrõi: ·. o _ 

:!!; bel:'Í ssiHo ·o · discurso de EdntrRoCr:lgues L .... tt~::.,l-ae_ l1 
nc:·;. :.; ,~,rJ:.. r~.Uo o P1•ofe ssor Gera:::..do Bdzerra (e ·:en~zos, ·· ~o•:;' ~i"' 
ilw.>t:::cs Cate0.r6ti cos ela Faculdr.cle de Dirc::. to f a 1::. 'D-' :.. ":'l 
Foc.lero:::.. Fltt:linense e wn dos vvi tqs nélis e~ i~lO'lto.s do lc . .:.c~ -.o 
CetÓlico do Estado doo ·Rio de Janeiro, pela •ultura rcl:!..g.,.c ... ::-. 
e sobr·c;tudo pela s1.1.a proftmdo. o viva COi1Vicç~o.J 

4.i D. LU!S DO AMARAL MOUSINHO , Arcebi3po ~c Ri i~~o 
Pre to: 

L\ ;:;c.uc.lnç~o de EdJJo Rodrigues Luttorbt.ch bcn ._, 
D ., ' • ., i" "'d , o G ., , B , .L t'.-' ~; o:·:o3 <.•:..; l'J.Ct:l per sonnJ.. úc., o u era.c.uo czc __ !". t s 
(Ribcir~o Preto, 7-4-1961). 

-
5 .. Carclenl D. fiCENTE SCHERER, Arcebispo 1-.ctro oli·~ru.o 

0c Porto Alo~ro : 

· Fo:;..ici taçõos a Geraldo Bezerra c:o Hor..cz~s p l"' opt-:2.onta 
obr". quo l'O._.lizou e!:J. sua vida (Porto Alegre, 30- 3-196_). 

. -
6. D. ANTONIO .FEEtREIRA DE MACEDO, Arco· ispo Co- .. jt:.tOl' de 

ApDrocit~a , SP : 
Com grand e interesse , to:1ei connoci •1ent6 r::.:::..hante 'dis-

cu~so de Ed~o Rodrigues Lutterbach , oniecon pouc&s palnvrus ele 
tentou t::'nçer n i mpoluta. e emérita fi gurn do Gc:. ..... ::.c:o e zerra de 
Honozes , quo atuo. em prol de nossa P~tria no vcot!'js::..to cru.1po 
oduce cional e u.o Direito do Trabai't.ho (Stio Paulo, 2,..,-3--961). 

. I 
· ~ .• ::- 1 ~ D. ANTONTO DE CASTRO NÃYER, Eis o c. Ca1:1pos: 
Recebi o opusculo coin o discm·so do E mo 0( .. i gues 

Lutterbnch sobro o Pr ofessor Geraldo Bezmo"'r<4 o He. ozcs . Em 
boa hora o publi~dram. · o · 1 

A luz, disse Nosso Sen.h~, , foi fei tt.. par é:. se colocar 
"· vista G iluminar a casa. E Dr. Bezerra c~o "1enczes com su~ , 
açro .spo;;tólic:;a 6 bem luz que ilmnina. c t..C~_:::.ra o c ... r inho (Campos, 
20 .... 3-1961). 

~ 

8. D. AUGUSTO PETR~, Bispo de Vac-?2-'i::l, !tio Grnnue do Sul: 
Li e c.prcciei a St:luda~~o ~e Edmo Rodrigues Lutterbach com 

grande interesse • 
. A~; socrto-mG~ ~s palGvras calorosas doa Bt:wharelan(..os do 

1960 e Gnvio ao Professor Geraldo Bezer~a ao konezos QC MCUS 
cu:~lpl'i!'•1cntos pelo beJ.Í:::;si8o trabalho <.le c~ted.ra que von _ o .... li
znncJ.o , esc: i.:n· c ccndo as in toligên c:lv n o ormontc.,:"ldo as ~:tlmas. 

Com o opúsculo, 6 · mlo rt con ... l-J.ccor :.."l~üs ue perto o <lba
li32Jl o e c:procié::.do profe3sor, o c :ni ncnte escritor e sincero ca-
tÓlico (V::;cm:ia, 20-4-1961) • ( 



r"' 

.J\ 

-z-
9• D, GREG6!l~ WARMELING, Bi spo de Joinville, SC: 
Constata-se , mais uma vez, que n!o ~ totalmente verdadeira 

a idéia de que os hooens foram absorvidos pelo materialismo, Os 
bens do esplrito, as posiçees definidas, pr incipalmente cat6licas, 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que ms coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E e• 
la se entusiasmar'• Nem poderia ser diferente. Professor Geral
do Bezerra de Menezen, continue a plantar (Joinville , 1-4-1~61). 

10, D, ANTONIO FRAGOSO,_ Bispo de Crateás, Cear'3 
Li atent~rnente a saudnç!o de Edmo Rodrigues Lutterbach ~o 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi grnnde . a ele~ria que 
me trouxe esse rápido esboço da fisionomia moral do profilsio
r.al competente do Direito que deu l aua profisalo o entusias
mo que ~~ se costuma i dar a uma Vocmçlo, Alegro-ce, pois, sa
bê-lo cristlo ldcido e vicoroso que sempre buscou &s perspecti
vas cristAs do universo juridico. 

Parece-ce absolutamente urcente coordenar o apostol~do es
pecializado de quantos se dedicam no Br2sil a inserir 12!! • 
Evangelho em tod! & vida jurídica, respeitando a le~1tima au
t$nomiA das respectivas esferas. E neste pento Gernldo Bezerra 
do Menezen ~bem um pioneire (Sio Luis, 13-5-1,61) . 

lle~~ JERONIMO MAZZAROTrg, Reitor da Universidade CQt'· 
lica do _ mnl: - _ . 

Feliz a _oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudnç!o de Edmo Rodri,ues L~tterbach, e dest•arte conhecer me
l hor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1,61)o 

12~ D. JOS~ LAZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o disc~so de Edmo Rodricues Lutterbach, e foi cr~ 

de setisfaç~o para mim conhecer o cyrricu}u; __ de Ger~do Bezerra 
de Menezeso S6 tenho que me con~ratular com o ~rofessor pelo 
brilhantismo de tio bela carreira, E o que mais •dmirc. ~ q11.e 
n~o se deix& levar pela vaidade e continua sempre~fiel se,uidor 
de Kosso Senhor (Assi s, 24·2-1,61). 

13o B. EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para• 
Íb4\: 

Percorri a 3audaçlo de Edm.o Rodritues Lutterbacb e tive a 
cr~ta s~t~sf&ç!lo de constatar o valor intelectUlll e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezea, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e Bill dalhures. _ 

Queira o homen8ceado aceitar as minhas sinceras congratula
ç~es, pequenina vos que se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados A sua dicna pessoa (Patos, Para!ha - maio 
de 1' 61). 

o 

lUo ~ê ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Gros-
oz 

Na saudnç!o de Edmo Rodri,ues Lutterbncb pOe-~e em evidênci&, 
mais u.mn vêzl a brilhante atu.~ç!o de Geraldo Bezerra de Menazes 
nn vida p6bl ca, n~a cátedra, na macistratura, na tribuna, nas le
tras, no campo juridico-~oc1•l do tra~&lbo e na liderança do lai• 
cato cet61Jco. !&Q.Gratia.Jj• I 

l5o D. JOS~ VARANI, Ei~i~ d~ J~boticQbol: , 
~ be~o tr~b~:ho ~otre A V1do Univcr~~t6ri~ do_Profe~~~r Gera~do 

Feze-:r-r'~ c'~"" 1,.ic•"""'7e"' de Edrw Rodr :Lgu_C3 Luttcrbach, poe e:n re~evoóo ~eu 
-· _.__; '''''--'~ J~ -- d ~-1 ... ~t ., 1 (' 

~ - - • ' .. r~ ~::; r:ln e v:~:>tl:():'jí)' c\e c:rJ:5t~o e~tenu_uo c (._,p r:.) _,__ t; -

) 
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~ f' G -,~. 'T - () - .EZE' ' ~ ~ DE """''."Z"S s d - d \.. 1 .., .rl f:rc .c c::3or l.!.,_'L,~.L.v~ .c· n .n.H _ 1,1::,_~ .c, ó - :111 r:ç:.:o o L· 2c.1~:--e"' ~~\.:O 
EDMC hCDRIG~~S LUTTEREACH, em no~e d2 Turno de :960 - Fo:hcto - l96l -
T • 1 .., '.T • t 6 • - 6 ~ • lp . '-'• Gnnç2-'-vc .3, 1~:!. c:r l-c:. pc.;g:in<.:~. 

M2nifo~t2ç~ o de s~cerdotcs: 

MONSENHOR EMÍLIO JOS~ SALIM, Reitor da Universidade CatÓl! 

ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de l96l)o . 

m • l,íONS~N11CR FREDEEICO HEEOLD, VJgt.::io Ge:-!'.l d:: l\r0ui d :. e>rc3c dn, 
.r_. e> r lJ n6 po..!.. is : 

"Trabalho, em verdade , à altura do homenageado . E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere . 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si~ , , . , 
cera, ja ali soube levantar, imperec~vel, a melhor das estatuas 
no coração dos seus ulunos e admiradoresn (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961). 

Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 

Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo : 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi.Q. 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o P~o-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acomp~ 
nhando V.Excia. aos atos daquele primeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
re corde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

' , Passei o folheto a nossa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecario, 

Leocádio Pontes, ta~bém,fo~do lá em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apostchtão ardoroso e exemplar congregado 
ma riano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lec ionadas em apêndice à Sociologia , em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C .VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, foi pela 11marca 11 que você deixou.CoE-_ 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da,. de Cristo."Que 
vo s ve jam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do · 
Pai 11 (são Paulo, 8 de abril de 1961) o 
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Pe.WALMIR FERNANDES BRANDÃO, S.J. : 

11 Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de , 
Direito de Niteroi. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão ameaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e reapeito;as 14 
e 26- Homem de Fé- me comoveram e entusiasmaram. t dêaaes catÓli 
cos que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes raros que·ae ressent; 

, - -a nossa Patr.la. Os padres nao··bastam. Os leigos muito poderao f!!_ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo nacional" (São Leopoldo , 
Rio Grand e do Sul, 7 de maio de 196l)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: ''Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos oi estudiososo 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençies i~bre sua fronte'' (Niter6i, 27 de abril de 1961) • 

.,.., t . - t:.s r~nge 1 ro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrad o 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fé, de catÓlico convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ·Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, , --
Italia, 22 de abril de 196l)o 

MONSENHOR SEZINANDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

_,'iPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao P,;:,o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, 
posto1ico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu-

jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesana"(Lisboa 
11 de abril de 1961). ' 
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li:i..d1c, c:c.>li:..· nc ~o uor Gc:..· D. l c o Bczc:-.·~a 
t:i!'l:-'. , contin;J.oTr~~·l ::;Ó!]p.: ê de s e.~ c que co~:..~·':)C i 
t1·~.to tno t c.1 c:_;toç ou o D~. Ec! 'JO Hogri guc::; 
' ~t ,.- .., ' c -- c ' •) · uc '-' l _L_L (_ ...:...,~ 0 -L • 

\ 

2 . Ce:::_1 ueo.l D. Ji\E-:E DE EAllROS Cf iA\·. , cC~..:•J i.:.:_::;pO :~ !J..::-o~' O
::;_i t-~no c~ o Ri o c.! c JD.!Wiro:· 

Bc:í ~ sioD. e j u stn a s nudaçno ele E~no lcr~..:_.c ::; Lt~tor-
b 1 P n G - -. ' .f.< • -. ' ' • ( .• .., .• • D C.1 .:'. 0 I' Ol C ~]SOl" e . .Cél.-'-CLO ....:C Z Cr J.1 C UG !'.C:~C3C .., - .L C t C ,.C. •• '~.!._,o , 

23- 3-1961) ~ · ' 

· 3. D. I1NTOIHO DE ALiviEIDA N01~AIS JlJ l~I O:\ , A:·c:! ·:i..sro .>t:· o-
politano ele wit er6i: _ . 

~ belíssi:~10 o discurso de Ed.!:to RoC:..: i b1;.cs Luttc.:: b :...c!! b.o
·.··,c:~~_:~. :·~r.:~ :~.~~-c~to o P"' ... r'\ : c ss or Gerl 2 ~. clo Pc:z eJ:l'"lc~ t~c : :cY~czc[,;, ·~ 1 àc•:;' ,:,:i.s 
~ ~ u '· t:. ' ,; :.; c·. I I ,' " ( t i(; o:J (.~ :... F:... c J..,_l C.:l~l UO Llu Direi v) r::.:; Lni V•J:' :::'. '\'' Q 

Fc·:.1u' c: : F'.:'c.u··üllC-'-::. so e w:1 elo s vnl t os :-:12,is e!J:~. !1cntcs uc _ .ic~.-.;o 
Cc;tô:i co d o Estndo do Ri o de J aneiro , pe:a •ultur2 roli :~. o . .;a 
e ::; ob:cc; tu_<lo pe ::;_;:; ~3un profu11cJ.c; o vi v a convicçno .1 

4.~ D. LU!S DO AMillRAL MOUSINHO , ~--cobis po de P.l ir~o 
Pr e to: 

5. Ca r<lco.l D. '1IC2NTE SCHERER , Arcebisp o Hc t _ opolitano 
c!e Porto Al ce;r c: 

· Fc:::.ici tnçõe s D Gc:.., a l do Bezerrn de Hencz'3s pc.lr opulenta 
obr e quo re2l~. zon em sua vida (Porto Alegre, 30-3-::96::) • 

... 

6. D. ANTONIO FERREIRA DE HACEDO, Arco ispo Cocd jutor de 
Apc, r e cidn, SP : 

C o~ grnn do interesse , to~ei conhe ci~ento do br~lhante dis
curso de Ed::w Rodrigues Lutterb2ch, onie coo poucas palnvras ele 
ten tou traçer a i mpoluta. e· el!lé;ri t a fi gura de Geraldo Be zerrn de 
Hcno zes, que ntua en pl"Ol de noss a P~trin no vnst! s ::>i!",lO canpo 
educacional e o Direito do Trabalho {São Paulo, 28- 3-1961). 

~ _, ;; 1. D. ANTONTO __ DE CASTRO 11ÃYER Eisp o c e Ca~11pos : 
Recebi o opusculo · coh1 o discm·so ~e Ed110 Rcc riguos 

Lutterbo.ch sobre o Pr ofessor Gerpldo Bezerra ue Menezes . Em 
bon hoTa o publ ittil'am. 

A l uz , d isse Nos s o Senhd", . f oi f c i ta pnru se colocar 
~ vis t a e ilwninal1 a ca sa. E Dr. Bezer1'a de Mene zes com sua. , 
2ç no ;:, p ost61i ~a ó bem l uz que ilumina e a c:;.cra o cnrünho (Campos , 
20- 3-1 961). 

~ 

8. D. AUGUSTO PETR~, Bispo de Vnca~ in , Rio Grnnde u o Sul: 
Li e nprccie i D snuda~ao de Edmo Rodrigues Lutterba ch com 

gr ande intcrósse. 
A:3so c!l: o-me~ ~s pnlevras calorosns dos Bachnrelr.mdos de 

1 960 e envio ao PrGfos0or Gernldo Bezerra de Monezos os meus 
c\r2l1Jl'i!::lcnt os pe l o bel:Í::;sino trnbalho ele c~tedra que von renli
z.::mclo , e scl ;,:; recendo cs intcligênci ns e orment.:1nclo as éümas . 

Com o opúsculo , ~ dac.lo n conhe cer mais d e perto o abu
li:3 é:';do e c.1p:co cicdo professor, o e:ninente escritor e sincero ca-
tÓlico (Vacar i é~ , 20-4-1961) • c 
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9• D, GREG61IO WARMELING, Bispo de Joinville, SC: 
Constata-se, mais uma vez, que nAo ~ totalmente verdadeira 

a idéia de que os ho~ens foram absorvidos pelo materialismo. Os 
bens do esplrito, as posiç~ea definidas, principalmente cat6licas, 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que 8S coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E e~ 
la se entusiasmar!. Nem poderia ser diferente. Professor Geral
do Bezerra de Menezes, continue a plantar (Joinville, 1-4-1~61). 

10. D, ANTONIO FRAGOSO,_ Bispo de Crateás, Cear!2 
Li atent~ente a saudaç!o de Edmo Rodri~ues Lutterbacb ao 

Professor Geraldo Bezerr8 de Menezes. Foi grande . & ~egria que 
me trouxe esse rlpido esboço da fisionomia moral do profi1si 
nal competente do Direito que deu l aua profiaalo o entusias
mo que ~~ se costuma i dar a uma Vocaçlo. Alegro-ce, pois, aa~ 
bê-lo cristlo ldcido e vicoroso que sempre buscou &a perspecti
vas cristAs do universo jurÍdico. 

Parece-ce absolutamente urcente coordenar o apostol&dc Gl
pecializado de quantos se dedicam no Br2sil a inserir ~ • 
Evangelbe em ted! a .vida jur!dica, renpeitande a le~!tima au
tonomia dns respectivas esferas. E nest® p~nt• Gor~de Bezerra 
do Menezes~ bem um pioneire (SI• Luis, 13-5-1,61). 

llo~~~ JERONIMO MAZZAROTTO, Reiter da Univer~idade CQt'-
l icn do _ ani : - . 

Feliz a . oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudnç! o de Edmo Rodricues Latterbach, e dest'arte conhecer me
l hor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezez (Curitib8 1 20-4-1,61). 

12. D, JOSt L!ZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o dlscurso de Edmo Rodricues Lutterbach, e foi cran

de satisfaç!o para mim conhecer o curricU1um __ de Ger~do Bezerra 
de Menezes . S6 tenho qu~ me con~ratUlar com o professor pelo 
br ilhantismo de tlo bela carreira. E o que mais fadmira ~ que 
n~o se deix& levar pela vaidade e continua sempre4 fiel se,uidor 
de Hosso Senhor (Assis, 24·2-1,61). 

-
13o Ba EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para• 

!bl\: 
Percorri a saudaçlo de Edmo Rodri&ues Lutterbach e tive a 

crata s~tisf&çlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e Ji16 dalhure1. _ 

Queira o homen8~eado aceitar as minhas sinceras con~r~tula
ç~es, pequenina voz que se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados ~ sua di,na pessoa (Patos, Para!b~ - maio 
de 1961}. 

14o i ê ÃLONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Gros
o: 

Na sa~daç!o de Edmo Rodric~es Lutterbach pOe-ee em evidência, 
mais uma vêzl a brilhante atuaç!o de Geraido Bezerra de Menezes 
nl'; vidn pábl c&, na eátedra, na macistratura, na tribuna, nas le
tras, no campo juridico-:oclal do trab&lho e na liderança do lni
ca to cat611co. Deo_GratiaJJ• I 

15. D. J OS~ VARANI, Ei~ i~ ~~ J~bo ticobol: ~ 
I:!J te:o trr:bt::ho :!>obre A V-id;:; Univcrs :: t6r i 1:1 do _Profe~~~r Gero_,_do 

Ee ze r r~ do Mone ze s 1 de Edm~ Rodrigue3 Lu~tcrboch, _poe e~ re_,_e~otó~i~eu 
, ' · ·· ·· - 6c:lo o v 1rtno~o, c\e cr J ~t~o dc~tcmido e r:pn .) _,_ co • 



-3-

FTofc .s.'3or GJi:FuUDO :2EZEJ-\RA DE }1E:·mzES - S ~ud<:; çtío d o tGc!v.'\re::_r!:ld o 
EDMO RODR i GUES LUTTERE ACH, em no~e da Turno de :960 - Fo:heto - : 96l -
T -' T (; r. n ' ~ ~ ' . ,-, '" ' .T ~ t ' ' I' 6 i - ? 6 P f, O -; r ;c> • ..!..p. v. ,J \J __ ç~i..:.....\,_,;:.) ' ! 1' ~ -· \_,: __ , _ '- -

0
-..;.l-•J • 

Manifo~toç~ o de sacerdotes; 

MONSENHOR EMÍLIO JOSt SALIM, Reitor da Universidade CatÓli 
. . ' 

ca de Campinas: 

."A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de l96l)o 

1-10NSEIJHOR FREDEE ICO HEEOLD, Vigt.rio Geral dn 1\rc;u ·I cEnr'e 3e d ~J 
F~ o r iém6po:i3: 

' . "Trabalho, em verdade, a altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo int erêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si!!_ 
cera, já ali soubelevantar, imperecÍvel, a melhor das estátuas 
no coração dos seus alunos e admiradores 11 (FlorianÓpolis, 24 de 
abri~ de 1961). 

- -
' Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 

Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi.Q. 
gráfico à pg.l6 a referência de ·sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião am que, c~ 
sando o P~o-Brasileiro _ e a Gregoriana, servi de cicerone acomp!!_ 
nhando V.Excia. aos atos daquele pnmeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os ·aeminarietas 
de todo o Estado de São Paulo. ' , . Passei o folheto a no~sa . Biblioteca. E o Fe.Bibliotecario, 

Leocádio P~ntes, ta~bém,fo~a~o lá em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Exc~a., que e apostoldtao ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia , em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

-- - --- -- -·--
Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno falou, f .oi pela "marca 11 que você deixou. CoE; 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da. de Cristo. "Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do -. 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de . 1961) o 



~ 
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Pe.WALMIR FERNAHDES BRANDÃO, S.J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de 
Direito de Niterói. Li-o atento e :fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão a~eaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a t'Õda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e respeito;as 1• 
e 26- Homem de Fé- me comover~m e entusiasmaram. t dêsaes catÓli 
c os que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes raros que-·se reasent; 
a nossa Pátr.i a. Os padres não--bastam. Os leigos mui to poderão f!! 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo · naci onal 11 (São Leopoldo , 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 196l)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes 11 -f 

t uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiososo 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte 11 (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- Est~nngeiro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E ve jo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fé, de catÓlico convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de ·Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, , -
Italia, 22 de abril de 196l)o 

J\10NSEN1IOR SEZINANTIO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

}'Pela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao P.!:,O 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, 
postolico de Sua Excia. e a sua dedicação à Ação CatÓlica, em cu-

jas fileiras serviu como Presidente da Junta Diocesana"(Lisboa 
11 de abril de 1961). ' 
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1 o D. hUGl"STO AL·,· u~O DA SILVA , c~~oo~l- rcc ~spo . ~ 
• 

li:!.nh.::~ .::-;l:.:!L'nd!o nor Gc:.~o.1do Bezo::'::':'n 
t:L!J:--; , corrtinu2::·c,~1 ::;Ó!:lpl~ê uesc.l.e que· co::rwci 
trc>.to t~o 1:0:1 e::;coç ou o D:~ . Ec!,Jo liloª'ri gucs 
, r l .•-, , ., C .( "1 ) ' ue :..L•l' ..!...!. c.e ..:...;U-'- • 

2 . Cc.l"'cleo.l D. J.AD:ffi DE BARROS 
:.i t<:.mo do Rio c"le J2.ne iro:· 

r / 

Bc1Í:Jsiuc:. c jt.i.::;ta a snm.açl!o ele Eéloo Ro1lr -~ t:"J.O S L t~tor-
b<."'.ch c.o P:eofc :.>::; or GeJ:'éi.:.do Bozm: ro. ele Nc:w zcs (_ io (, o Jé:.ll:..~:.,o , 
23- 3-1961) •. . 

3. -D. ~NTOHIO DE ALiviEIDA N01\.AIS tTOiaOR, A_,crJl-:-ispo . '-:t:'o-
politano Ge Nitcr6i : . _ 

É bGlÍs::;ino o discurso de EG!Jo Rourigue s Luttcrb!: ch h 
:·l8!1C.gu<:.'.nc1o o Professor Ge1,a:::..do Bczel~ra c~e 111:enezcs, 1.!!:.1 dos' ::~ais 
:L:::..u :3t::.· c s Cntcac1r·6 t icos da Faculd<J<le de Direi to él t'nive::-::;:!..,::1clo 
Fodcl'c: :::.. F.::..U::linu::se e u.r:1 dos vu::!. tos l1.Eüs e~linontes uo Lr.ic ::. to 
Cct6:::..i co do Estado <.lo lU o de Janeiro, pela ~ul tura relig~_o:;n 
e ::;o'bJ:Gtu<lo pcL-,_ ::1n2.. profU21do. o vivn c onvic çtlo .J 

' . 
4.~ D. LUIS DO AMARAL NOUSINHO , Arcebispo <lc Ritoir:Io 

Preto : 
A ~ euueç~o de Edoo Rodr i gues Lutterbnch be~ ~oflcte o~ 

o , . , . , ~ ,, G ., " B 1 • 
i t~-~-~~o:<:· cs c.w I 'lC<l pcTson<.1..!..lCt2Cte u e Gra_,_c..o ezer_ o. te .•.cnc.zc s 
( Ribcil'·:!O PI'oto , 7-4.-::.961). 

-
5. C<Jruecl D. 1 ICENTE SCHERER, Arcebispo Hctro..,oliocmlO 

Je Porto Ale Gro : 
Fe:ici t<.:.çé3cs c Geraldo Bezerl'O. ele Henezes pe~u opulenta 

obre quo rea::.izou e~ sua vidn (Por to Al egre, 30-3-1961) • 
. -

6. D. ANT ONIO FEtillEIRA DE HIICEDO , Arco ispo Con jt;.tor de 
Al~Drecida , SP: 

C o~J grcn<lc intere::3se , to:21ei c cnhoc i :Jento à o br::lho.nto d is
cu:cso e Ec!.::1o Rodr i gues Lutterbnch, omi3 con poucas pal2.vras ele 
tentou tr2çe1., c i :.:1p o::!.utn. e e::1Óri t<J. fi gura de Goralco Bezerra êe 
l-'Ionezes, que o. tua e::J. prol de no.ss2 Pátria no va :JtÍs si!llO canpo 
oducc.cion<ü e c1o Direi to d o TI'abelho (S L!o Pa ulo, 28- 3-1961). 

, . :- 1. D. ANTONIO :UE C ASTRO ?~ÃYER Eispo de CH!:lpos: 
Reci'Jb:i. o opuscu~_o coi;l o d isctn'SO de Edr10 nCltr i gues 

Lutterbach sobre o Pr ofessor Geraldo Bezerra uc Menezes . Em 
boa hora o publitaram. 

A :.uz, d isse No~so Senhc)l', foi foi ta para se colocer 
õ visto. e ilumin<?.l' a case:. . E Dr. Be zeri'G de Henc zes com sua. , 
";ç:~.o ;:;po:~t6lica 6 bem l uz gu.e i l mlil1i:t c nc::.o.ra o co.rünho (Campos, 
20- 3-1961). 

-
8. D. AUGUSTO PETRd, Bispo ue Vncarin , Rio Granue uo Sul: 
Li e aprecie i a s;:;uda~rto de Edmo Rodri gues Luttorba ch c om 

gr~11t1e i11to:t"16 s se. 
A::;soc~o-mel hs palavras cnlorosas uos Bncharclnnuo8 d e 

1960 e env:l.o ao PTofessor Gerc.ldo Bezerra do JVIenezes os IY!eus 
cumpri~~1cntos pelo bel Í s:-.:>Ülo trnbalho ele c~tedra que vcn rc<üi-

., .. c ~ o · L ., • "' • · "' t 1 z;:;ncto , ü:Jc_,_:..;;:•cc .nct c. s lrn"e.L l f];C21c -L<.\~j c oru:cn .:m o ns n r.w s. 
Com o opÚ . .sculo, 6 cJ.nclo 2.. conhecer ntds de porto o abn

::!.i:JnQo o aproc :i. ;:;c1o professor, o e~inentc escritor c sincero ce-
tÓlico ( V::;c2;I'i~t , 20-4-1961) • ' 
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9• D, ·GREG6J\It WARMEJ.,IN~, Bispo de Jo1.nv1lle, SCa · · 
Constat.-se, mais uma vez, que nlo ~ - totalmente verdadeira 

a idéia de que os homens foram absorvidos pelo materialismo. Os 
bens do esp1rito, as posiçeea definidas, princ~palmente cat6licns, 
continuam a encantar e entusiasmar. Basta que as coloquemos vi
vas e nitidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E e
la se entusiasmar'• Nem poderia ser diferente. Professor Gernl
do Bezerra de Menezes, continue a plantar (Jo1nv1lle, 1-4-1961). 

10, D, ANTONIO FRAGOSO,_Biapo de Crate6a, Cear'z 
Li atent~ente a ·saudnçlo de Edmo Rodricues Lutterbncb ao 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes. Foi grande . a elegria que 
me trouxe esse r~pido esboço . da fisionomia moral do pro!isai 
Eal competente do · Direit~ que deu l aua profiaslo o entusias
mo que s$ se costuma i dar a uma Voc~ç!o. Aletro-ce, pois, sa
bê-lo cristlo ldcido e vicoroso que sempre buscou &a perspecti-
v&s cristAs do univerao jur!dico. . 

Parece-me absolutamente urcente coordenar o apostolado oa
pecializ&do de quantos se dedicam no Br2sil a inaerir ~ • 
Evangelbe em~ a ,vida jurídica, respeit~nde a le,!t~&U• 
tcnomia das respectivas esferas. E neste pent• Goralde Bozerra 
do Menezes ~bem um pioneire (Sie Luis, 13-5-1,61). 

~- . . ~ 

. lle~~~ JERONIMO MAZZAROTTO, Reitor da Universidade C~t6-
lica do . anl: . . . . 

Feliz a _oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudaç!o de Edmo Rodricues ~utterbach, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e. intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezez (Curitiba, 20-4-1,61). 

12~ D, JOS~ L!ZARO NEVES 1 Bispo de ~ssis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodricues Lutterbacb, e foi cran

de satisfaç!o para mim conhecer o cyrricu1um ~e Geraldo Bezerra 
de Menezes. Sõ tenho qu~ me concratular com o ~rofessor pelo 
bri1h8.!1tismo de tio bela carreira. E o que mais 'fdm.ira ~ qlle 
n!o se deix& levar pela vaidade e continua sempre fiel ae,uidor 
de Kosso Senhor (Assis, 24·2-1,61). 

~ 

13o B, EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para• 
!bl\: 

) 

"' 
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.PT·nfC:J3or GBRH DO EEZEr\nA DE UE:mZES - S-Judc. ç<So do tac!v:~?'e: ~~d n 
EDMO RODRIGU2S LUTTEREACH, em noDe dn Turrno de :960 - Fn~hcto - l96l -
T • ·r ~ "'r • t 6 · - 6 .< • lp . u . Gonço~vcs, l~l ar l- ~ p~glna~. 

Manifcstaç~o de sacerdotes; 

MONSENHOR EMÍLIO JOS~ SALIM, Reitor da Universidade CatÓli 
. . ' 

c a de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra -de Menezes veio pÔr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
mbril de 196l)o . 

~ . HONS~NBOR FREDEIUCO HEBOLD, Vignrio Ge!'al dn Arquid:~oce~e de 
F .cO!' léJ nÓpo_,__i3: 

.. ' "Trabalho, em verdade, a altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo ·vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si~ 
, , ' t 't cera, ja ali soube levantar, imperec~vel, a melhor das es a uas · 

no coração dos -seus 1:1lunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abri~ de 1961). 

Pe.BERNARDO JoB.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

"Foi sumamente agradável para mim descobrir no folheto bi.Q. 
gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, c~ 
sando o P~o-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acompa 
nhando V.Excia. -aos atos daquele primeiro e memorávei Congress~ 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os ·seminarietas 
de todo o Estado de São Paulo. .. , . 

Passei o folheto a nossa Biblioteca. E ó Pe.Bibliotecario, 
·----- --- . - ...... ~.-, , , .. -

Leocadio Pontes, ta~bem,for~ado la em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apostOÚitão ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, ma~érias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano" 
(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

"Se ~ste aluno :falou, f .oi pela "marca 11 que você deixou.Coa 
tinue :marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que . a sua .traz traços d~ de Cristo. ''Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do :. 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de . l96l)o ··· 

) 
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Pe. WALMIR FERNAl'TDES BRANDÃO, S. J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de 
Direito de NiterÓi. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira , tão a~eaçada e minada de tantos males, 
um catÓlico a toda prova, de fibra, de conv içção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e re speito;as 1 
e 26- Homem de Fé- me comoveram e entusiasmaram. ~ desses oatÓli 
c os que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes ·raros que -·s e ressent; 
a nossa Pátria. Os padres não ··bastam. Os leigos mui to poderão f!!_ 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo naci anal n (São Leopoldo , 
Rio Grande do Sul, 7 de maio de 196l)o 

Pe.EURICO BRAGA : 

11 Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"~ 

É uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiososo 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
gal eria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
b ençães so bre sua fronte 11 (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- Est r nng e i :r o -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrad o 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ ...... . , , , . . 
levo o seu adamant1no carater de homem de fa, de catol1co conv1~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente s empre no 
combate pela santa causa de · Deus- ut bonus miles Chisti" (Turim, 
Itália, 22 de abril de 196l)o --

, -MONSENHOR SEZINANDO OLIVEIRA ROSA, Secretario Geral da Açao 

Catplica Portuguêsa: 

}iPela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao Pr_o 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, com particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -
postÓlico de Sua Excia. e a sua dedicação ã Ação CatÓlica, em cu

jas filei ra s serviu como Presidente da Junta Dioc esana"(Lisboa 
11 de abril de 1961) . ' 




