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22.6- OPINIÕES E CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A OBRA "A VIDA SUBSTANCIAL DO
ESPIRITO". NITERÓI, 1980-1995.
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C íseim
n fé, Ministr Gerald Bezerr de Meneze :
quer tardar m agr dec r-1 e
gentil reme
d
eu livr
SUb tanci
~ EspÍrit • c . mecei imedi tamente a ler,
me
t .enh
impreee..., · de reler, t 1
pr zer de reencontrar element
muit f . iliares.
Cada p'gina tem-me feit bem e est0u certo de qu
v lume faz
bem
tod s s que
13 m.
Deu sej· h nr d p r i
e
recompense (Salvad r, 6-12-94).

N~o
A~

Dom
E. ~. N·v r , Arcebi po de Niterói:
Acu
recebiment d0 livro~!~ SUbstanci 1 ~ Eapírit , d
pr z d Mini tro Ger~ldo
ntedoni B zerra de Meneze •
Parab~ne ao t•e ld d de Criet ", em atat lut · pel fé: (Niter'i,

3-11-94).
ta,c

Dom J eé
Fh 1945 - h •

eio

- ouvi

Emérito de Niter'i:
Mini tr G raJ., prenunciar um pale tr~ em Ni-

R, Arcebiep

prezado amig

Bezerra de M nezes, ainda j v
terói.
Fiquei dmirad e nunc m i
equeci e conceit
n u la prel_ç..., que, n ·. mesma l~ngínqu n ite,
inesquecível Padre Fr cisc
Ferreir , C R, c ment u, cre centand.: "Se cada di ce e tive ee
men
um leig de
e tirpe ••• !"
O meue gradeciment
pel reme~8 d 2~ diç..., de ! ~ SUbsé
tancial §_ E p:Lrit •
De ej -lhe, e
edific ·-mte f · Íli , um feliz Natal e um an · n vo igualmente ric em mérit e pela Igreja (Niterói, 12-12-94).
d

Do Gerald
Ap ecida:
Li, c m intereese, a~ public uçã

d

de

d

mui prezad

Pr fese r Geral-

Bezerra de Meneze •

M i ur.ua g
n · preci a coroa de eu·
@br
dada - lume!
O
velh b t lh~dor Ger · ld Bezerr de Menezee não ee cana e
t'
empre em dia com · s problem~
ue · Igreja v i enfrent~nd n cui
d d de preserv x o bem d '"a -..lm? e ~ integridade da d utrina, de
que é cu tódi e intérprete. P rQbén~ , Pr fe
r!
Aceite
te temrmh de minha -dmiraç .....

Dom João Resende Costa, Arcebi9p Emérito de Belo Horiz · nte, G:
Louv
e inente mmig Mini tr Gerald · Bezerr d Menezes pel·
2_ ediç~ ~ preci
livr A Vida Substancial do E·nÍrit • ~ a p~
l avra da sabedoria cri s tã qu; ;;-;ai di~dindo-;ara orient ar
e
rtalecer as consci ncias, tão ~eqüentemente obscurecid s
pela
conJfu.são de idéiac- que proliferam no mtmd · atu •
Deue abenc.0e eue caminho (20-11-94).

Gere~dc ~

Dom

num tna:
Asr ·deçe

P:rc.:>ença Sigaud, SVD·, Arcebiep& Ernérit• de Dia-

111ni•tre G!er.lde Bez rr

de

eneze

4•

xempl

eeu livre.
Que

voz de meu grande líder.

Bras11 eecute

D ·m J,e.yme C(j)elh , Arcebisp

d

Marlngá:

Com vot s de Bençiee de Deus pelo eeu maravilh0s

aapostolade ,

agradeç0 a prezade·· Minist:r-e G'e ralde E~zer:r de Menezes o envio
d li v:r A Vida Substnncieü. .9:!_ Empíri t , , 2.!; ediçio ( Maringá• 30..

11-94).
Dom Heitor~. Arelljo Sa.Ies~, ~oehisp.: • de Na'taJ.:

e

a 2!!, edição de seu 11vre

A~

Substancial ~

Eepírit ,

v.ez e Mini · tr<l!> G.erar.Llde Bezerra d' Menezee se destaca c~
mo g.rr.a:ade eserit. r dentro da noesa Igreja.
Qu.e Deus e -pr te;ja sempre e a3 f®rça!' e alegr· par.a e·o rr .fnu~

mrais um

çã· · d ·
'

eu tr ba.lh · (Naita.J: , 2-12-94)•·
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Dom Jesé Garloa de nima Vaz,

S~,

d~

Biepo Auxiliar

Arqufdi•c_e

e d Ri10' de J~..neir , , liJ':
Agradeç. de c :t"®..ç;.~ a0 prezm.der 11.mige Ministr Bezerr de M·e ne
ze$
belg· livro A ~ Substancial !! Eepírit.o , lid · com~
ui to
proveit0 e gosto . ~ empre bom· ouv·i:r de um leige de vida criet.ã
e te temunho de fé as v..e rda.de . que está dentr.tJ· de nó e nite se:.bem s expre ar e muite menos verbalizar (Rio de .;t·aneiro, 5-l!-

94).
Dom .Amaury Castanh®, Biep~ G.·~adjutor d.e cT.Un.diaí, SP:
MuitG grat pela atenciosa .ferta de f:!.!!!! Suba1nmcial ~ EJ!pÍrit., 2~ ediçie'• G ·mo ted~s os 1ivros anteri · :res, e
revelad r

de sua cul'tura •. de eeu. amor l ortod xia e . Ig1rej!·&1 e de eua itne2'.n-sável dedic~çã ·. a . .i'eine· de D~u • Cumpriment ··- o ., . de eo:vaçãe!
( I:tu,. 7-12-94) •'
Ilom· A!:L Mogiano, Ei

Pia rabén

p<!)'

ao Dr. Gerald

nifestado~ no livro

!

~

de R!Oraúum., RO:

Bezerra de Meneze• pelos
Subetanci~l ~ Espírito.

pelas reflexies.
Deus acompanhe a ua Igreja na
que e cmnpra u m1. s~o.

-

e~minhada

entre

O$

co~cei

2~ ediçã • e

h®men

V$tee de f ·e licidade no seu trabalhe e favor da :Igrej~
·V:iat •· 18-11-94).
D~m J eé

Vazquez Diáz,.

o.

dao

M.,

B1mp0

,e s

Emérito d.e Bom

para
(&a

Jl'eou,

de Gurguéia:
Muite obrigado ao Ministro G:erald~ B~zerra de ~1eneze · p·e l seu
liv.r · A . ~ Substancial
Espírito~ S eetupend®.
Go e~tile cla.r0, eintetice, 1nc1 iv , magistral, ct0mbat;e
e
erros d4!l> ind.mig ·. d~ Xgreja, larv:ad.es ou desceb:ertos. En ine mar.!_
vilhoeamente a .- doutrina catél±c •
l1ii 0 livr0 de uma l!len1tacia • . e.omG todos G>$ seus, dem~n tra. t -a lent. uperior e privilegia.tre,.
Silg& · · atttêr cennbat-endo e bem conrba.te. A · anta :Igreja C'SS.tÓll.ea preciaa des es combatentes:: firme·e na té, destemid~s, vale~
"lte , corajosos.
Ree:eba,, Ellt ca:tl'o tiiilmigQ, meu:m ca1oros0 p3..rabén (Brasília, p·a.róquia ele Sagrad@ ' e!~repç.ão de J rEH!JU , dirigida pelos Padres :Me~C.!..
dáriios ,., 114-12-94) •·

*·

-3
:mom J 1emaé JJ(l)v3nci& . Balestieri,. BiepG de Hú.mai tá, AM:

Recebi o livr$ A V:id.a Substancial .!12. Esnírit9, de auteria. d
prezada Dr. Geraldo Bezerra de M'e nezee.
Deue 0 abençae e faça f'ruvifice.r a "bom se~en.te", presente e.
cada página de eu li vr~! ( Htrma.1 tá, 24-11-94) ;
11

Dom Rica..rdQ F>edr0 . ~agl.ia.

Mlsc·,,

Biep0· de Pinhei:fl"Er, MA:

Acu5t o recebimente do livro ! Vtida Substancial ~ E$pÍrito,
de a.uteria do Ministre G.e ralde· Bezerra d.e Men,eze·s~ PatFabeni.zo-o
p·el(IJ· bel& trabalho e rog e.~ Pai que e seu o~.jetivos ej·!C! pl.!,.
namente aleanç do· f (Pinheirse,. dezeabrG-11994).

g.

GU.rs:el 1, Bimpo d'e Cl'ra1t·o ,. C'E:
V.enhe, mui penhorado , agr~dece:tr e·· liyr0 A !!à! Substancial

-ª!,.

Louve a D.e ue pela sua fimeza de princípios e in-tt.e gridade

na

Dem N"ewt0n

Esjj;!:Íri1!lo,., de G,erm.ldo Bezerr~ de Meneze •

fé. Deus o
A$ ~um.e

aseiet~

e guarde!
®rigens cratensee nos alegram e c0nfortam ( Crat:o, 23-

11-94· )~·

llonu José lfd.comedes GrcHi!~s:id, Bispo· Emérito de B0

Jre ue ia Lapa,

BA).:

Acueo o recebimento de A V'ida . SUbstancial .9:.!,. Espírite·· ,. em 2.!,
edição, de aut~ria. de grande ~p6Btol® Leigo, Ministro Geralãlo Bezerra de m eze • Que Deus 11 abençSe e\ livre,: ps.ra que p·e sea. prêduzi:r Gs fru.t·os desejados. Seu amig0 il!f. Eemin~ (Juiz de Fora~ 30lll-94) ~~~

ll-0

Elf.z eu. - · Gemes .9:,!. Oliveiira.,

oa·,

Erisp0 ~éri t :o de It8.bu.na,

BA:·
Dr. Geraldo Bezei!'ra de Meneze·s t F$jj uma grande alegria para um
c~elita., ser frat..ernalnaente lemb:t:ad0 e brindado p6r um aut.~nti
co catélico eminentemente maria.nG cem o seu livro A Vida Subet.e.n.cim.l 1!. EspÍrito (C,ovento do aarmo, Angra dGs Reis-; 27-11-94).
D~

Geralda• LyriQ,- Rocha, Bispg· de C:olatina.,, ES::

Agradeço ao ilu tre amig0 Geraldo Bezerra de Meneze

O· precio-

. ]iVT.o· A Viid.a Substancial. de. , Ee;pírit:o .• blp~lor ao Divin , Esp·! :rr!
;o que :iilun1ine sempre sua vid-a ,. sua men.te e seu ceraçio, l .e vandQo·· a v.ii ~e11 · c~da vez mais in'tensamentce a Werda.tier po-is "El.e é e E
pÍri te> da Verd.ad'e •· que 0 nundo nãC!> pode a.e0lhe:r.·,. p·o rque ni0 o v~,
nem o conhee-e" (J61·, I4 ,JJ7) (G~la:tina, 30-11-94) •
Dom ~- Fernand.e s. Veloso, Bispo de Petrópol::iis, :RJ:
Ree:ebi ais uma pé:r0la de lavra do M:!-nistro Gerald0 Bezerra de
Menezes: 1\ ~ Substancial §.!_ Espíritq,;~~
Que N.o a o Senhor continue a as · isti-1o .e abentJoá-1 · nesse valios.o apostoladlo da ena~ • em eua vida ·e fidelidade · Igreja.,, na
v.;ida de :f'smÍlia cem os meus {P'e trópolis,. ll2-ll.-9.4).,
1

:O~m Mil?..noel. p:edrQ·.

f!!:" Ct.tn_l\011

C:intt?a, 1Bi.e 0·

Eméri "to de p:etrcf.p- 12il

~

BJr:
A , · c.a r{ssim-o $1D.i~o , Profess0r Geraldo B!ezerra de Meneze ,. par_
b,é n .. _pela 2,!!. ediç:i •· dJcr inspirado li.v.ro A. llid:a. SUbstancial ~ Eep:l

IV
H ~~ TUdo nele digno do melhor aplauso··· Ne~ável e cap:t'tu.loi
expl.ana ··· sobre uma única part!cuaa. "sem" ( Cbrr.3as , P'et~Õ>p 1 .. ,

13-11-94).

Dom· <Clemente J.l'e sé ~arles rsnard, OSB,'' Bisp-o

~"érit:o de

Nova

J'riburgo ~ RJr:

·
Agra.deçcr ao prezado Ministro· Geraldo Bezerlí'a de .Meneze a 2,!
ea:iç;ão-. l$ seU2 liitte··
A 1lida
SUbst ancia.l -d0· ............
EspÍri
t .o ·.
•
--..
_.;;;;.;;;;;;.,;;;;;,ojiji-.
Que Beue 1 e de s~Úde e forq~s para continua.:rr b-abalhsnd.o P;!l
la Santa Igrej~ (!Mio,; 30-12-94) ~·~
11

Dom. Vit:a 1 Wilderirulk·, Bi.SpO' de I~agu.e.í,, &r:
Agranudecimentom ao n.q1nimtr0'- rnerald.~ Bezerre. de Meneze - nelo·
en:
...
no d'e seu livro· ! Wide. SU.bst.a .ncial .s!!. Esn:Crito,. em que oportu.._
n~aent.e •. são le~br:adas v:erd-atdes freqtle!'ltemente esquecid8..S (It-a,..

-

gu:a!'

ri

]

3-li2-94l:

:Don:r Antanii0 Af'eneG S,! PJi!r .m.da, Bi-s po de Taubaté,:. SP:

lel! cr nov0 livre· tEo n;J.ni -tro Geral de Bezerra de Menezes
h.. Y'ida Sub t-mncial .f!! E pÍr1 t:o ~::om 0 agrad:0~. e provei t .G:- que em._
pre t-i.ro-. de seus liivros (!l!.a tilba.tl, 30-11•94)' ;·
Vou;~

Dem Ant:3ni!o Seus a -~ :Si P0' de Assis 1 SPs·

.
r:o· pela of"ert a do livro ! !!f!.! Sla .· ).mcial .42,. Eep:!t-1 to !'1
J'a.ç~ votos que sua valorosa c:Jblra seja p·r ecio·s o :Plu!Jinrutn.~mm> 1"$.
{;tr ..

:l"a aumentar a de?ogão ao Espírito Santo (Assis; 26.-11-94)'-• .
l!lom F~ei ])'aniel Tomaeella., Bispo Enréri to· de Marília, SF:

Agradeço ao prezado f.linimBtro c;.e raldo Bezerr~ de ~lenezes o 2!:
ed:tç·ã~ a!G li-w.r&· A Vi ta SUbstancial.-ª.!.., Es·p Íri te .~ ~ Apres~nt,0, t:!t~ m.elh®res VQ~:os de bom·· ex11to· em eu loavavel apostolado (118.1':t.1J.a,!

19-ll-94 ):•·
:Dom· Murile· Sebaerttiito RU10s Ifr$_esezr,

seJr,

lBili.epo de

P· ont~?. Giro ...

· aJ:J PR:

JleQ·eM ;; ~ .subste.nciaa 'ª-!_ Esp:!ritO',I 2,! eà.içãe ., l, do ir.d!t:r.a
GíeraldQ ~ezerra de enezes. Eeue 0 abençoe per sua p~eocçaçao P!..
lo, Reine.

A Mãe da Divina Graça,. padroeira de Ponta Groe a,
lo e.utoll' e pelos que lhe aãe cmro:s (p·o arta

~ -·asa,

~T.ereeda p~

1-12-94).

D0m1 Conrado Wal ~ezr, SAC:, Bii.sp'>· de Jíaea.rezinho, Píf:
R'e cebernos ma is unr. livro·· maravilh~H!iHJJ'- de autoria d() estimad:$ Mf!""'"
ni;gtro· Gleraldo Bezerra de Menezes~ ~a.decemoe de cG>raçãco
r sua

pureza na fé, eornunhi:0 e :fidelida de de euae obras, ped:iinda· mui:tto·
a D:eus e a. V.i.ngem·· Santíssima Qtte sempre a· :Ulu..rn:flnem (Jiacar.e zinho-,

li3-12-94).
Do ·· l.ilJ:tríft:Ílio ~..! p:auli, Bispo Di$ceenne de C.am.po l\1J@UTã®, PB:·
Yenho,:~ de coração, agradecer· ao Dr. G-er~ldo Bezerra de ene-

zes o litto
Na

! Vidiill_Substm.ncial .9.2. EepÍritr.

erdade,J trata-se de excelente obra, firmada numa . fé admirá

vel e, mais a inda,", baseada numa grande Ort-:od@Xi~ Cristã.
O autor tr.Q'tia cotnt mu:bta maestria e~, a~H13\Lnto S@br.e o Esp :Crito· 58!!_
~o e a ~erdadeina libe~t açi® cri~tã.

:g conforta-dor par a nós, vermofl:l um leige bem· instruído· na fé• d!
fundindo-a com firmeza e

desassombr~.

Que ])eus ar iD..umine par a continuar sempre com essa i:ntrepiil-ez
{Carnp·o Mourã0, 28-12-94).

Dom tJrbano Algayer-,'' Bispo de Paes0· Fu..ndo ,, RS:

Por gentileza do mui to estin1ado Ministr·o Geraldo· Bezerra ãle
Menezes, ace.bo ête receber a 2,! edição- de sua ebra: ! ~ St.1,b&ten
cial iliz: ~spíri to. Faço votos que a reedição elo l:Evro po'Ss0. cGnt-ri,
bt1.i:n para c:r diá.l0go· do· pluralism·o rel:ilgfoe0· existent·e no·· mundc atufil..l,. inclus:i1ve n as d'i'vers~iiu~. correntes d:e pensament.o· e
tend3ncias dentro da nG·ssa própria lgrej·a . Admiro su.mamente 0 seu: zelo
pela ea:use.. tfo :a~eiroo-, do qual ningu:ém~ po·derá Cfuvida.r. po:Us aparee,e
e:om meriÇtiLa:na elar.eza nos seua fec"UndEYs esc ri 1tos· (PaJ:uso Ftmdo,

1-12-94) ..
Eom Bru.."'lo· [alda.n.er · Bispo de Frederico West:phal.en:,, RS·:
liuftQ o:bri€Qd<hl !Ulr l'Mlinietro ~erm.ld$ Bezerr.a de Menezee p .el~ genüileza de brindaF.-me co~ um exemplar do seu me~stral livro ATida
Su.bstaneiaü ~ EepÍriiJ(!)~ ' D:eues !he pague% (Frederie:o· West:phrüenL,.
lL6-l2-94l.''
Dom· Glere..J..C:l0· ~ EspÍrito Santo Ávila, Arcebiepo Ordinári~ lili.t~t

Mui tm grat.o· ao car.íssimG· Miniis tro Geraldo Bezerra.. de Menezes
pel:&· . seu liv.rg que brinda ~· nosso p.ovc:r eom um_ dou-trina cert.a e segura.
Deus lhe pague por mais est.e servi'ç0· à Igreja {Bras:Clw. 8-1294)·~ ;·

Dom G;era.ldQ aj. ela_Reis·, Arcebispo de lrl:iam.an.tina, MG::
Recebi o, livro A Vii<iba SUbstancial do Esp:lri to fi do Ministro Gler e.ldo :Bezerra de !fenezes.,. que e$tou., apreciando mui to. J ·a. dava fa+t:a de suas pu:bl±.caçõesfl' t .ão l!lo-as e atuais (Djjmznr?.ntina 11 2]-Jll-94).

-

-

-

Dom Ant.an.we·· e:arlo·s Meeguit:a,.. Bispo de S • Jl·oão Del-Hei, MO::

Recebi, com alegria,. ~ !!!! Substancial i! EsRÍrito, de Geralde
Bezerra de Menezes. Que Deus continue ab.ençoa.ndê o bele· trabalho
que v:em fazendo através de 21eua livros ti· ricos de espiri tua+:iidaa!e e
êEe amor e. Deus e à sua Igr·e ja (São Jlcão Del-Bei, !6-11-94}.

de C:a.ratinga" MG-:
Bec.ebli. o·· livr0·, . reeenttremente publicaqlo·, de Geraldo Bezerra

D:o . Helio G:onçaJ.ves Heleno,,. Bmspo

d'e

A1enezee 1., A 'lida Substancial do- Eepírit.O'.
Qu·e ro ps..r.abenizá-1®> pela riqueza espiri tua! de suas páginas e
por sua inteira fidelid2de à Igreja. Fie® muit.o contente ao. eone-tat:ar que, entre o nosso·· laieato·· ,~ há pessoas que expõe suas
1laéias . fruto da viv~ncia evangéliaa de· êii~a.-dia: ( C.~.ratinge~• 16-.
lll-94) •'

Dom ~ Eug~niio c·orr~a, Bispo· Ernéri to de C:aratin:ga, Gl·:
Agradeço·· seu n()VO'· e bel0· livro ! ~ Substencial do Eep!rit,cr,,
que teve:: a. i:Yondade de m.e envia.X!. Obrigado mes ·o: :g· TJU!t liv:re muit-o
importante e mu:ilto b.onr pa.ra. t!:J' espírito de qualquer leitor de b.ctJa
vont~ada.

Que Deus conceda ao Dr. Geraldo saúde e anos de vida, para
t :inue..r fa.zendo o· bem (Juiz de Fora,, 17-11-94 )'.

con~

D.om Belchior Joaquim d.a Silva ~·' Bispo Emérito de Luz~:. l1S:
T'rago· ao ilustre Ivlinistro <;eraldo· E~zerra de Menezes eordia.l
agrad.ecimeniHrr p .e1E>·· exemplar do p.r ecicso·· livro A Vi.de, Stt·b stancial
~Espírito,'· jâ em 2~ edfção. Renovo-lhe meus pa..l'!abéns, pGie um.a
ebra coma esta,. onde se eomplet.anr a Fé e a !JI:o~cttgia.,, na mais s.e_

6
gur.a ortodoxia da Igreja,. constitui por st. uma grande Benção
D.eu.lij;J no·· alvoxeeer do novo, mil3niio· (30-11-94).

e

Dom Bonifácio Picc~ni,

SDB, Arcebispo MetropolEtano de Cuiabá:
Recebi o lf.vro·· ! ~. Subst mcial .S2, Espírito. Cum:pTimento Ge~a1
do Bezer~a de Menezes por seu zelo pela ortodoxia de nossa fé cri tã. Que Deue reco pense (Cuiabá, 3Q-ll-94).

P·e . Pe er-Ha.ns Kolvenbach, SJ, PrepÓsito-GeiPal da Companhf..a.
J; us:
Muito-· agradeço ao Professor Dr. Geraldo Bezerra de I enezes a
carinhosa dedicc: ·.Ória com que me presenteia a sua obra A ~
~bstancial do Espírita~ e
2~ edição.
In oroado dos in ignes serviços que prestou às Congregações
Marianas do Era il, em íntima colaboraçã~ com vários padre , jesuítas,, não poss~ deixar de felicitá-lo pela generosa dedicação
eom q e continua a e e~ar-se pela promoção da ~é e da justiça ocial em sua pátria.
Que sua obFa c·o ntribua cada ez ma:iis para a conversão dos esníri to
vida e angélica,. ermento de uma socie9-ade e de . a cul,
~ur.a mai humanas e mai~ cris -s (Ro.a,. 7-12-94).
de

Do Jlorge ~ ayer, Are e bis o
éri t.o de
·a manca, Argentina:
Agradece mucho·· e::t. envio de su l.ibro: A ~ Substancial S!.Q. ~
pÍrit.o~ y Ie augura muchoe frutos espirituales,. bajjo !a. fuerza del
ismo Esp:lritu Santo { , ia ·anca, 20-12-94)~ .
D

Andréa _. Rubi o·· G., Bispo de rt1ercedes ,, Uruguai:

Saluda eon criatiana estima ai Sr. Geraldo Bezerra de ·eneze
!.. Vida Substancial do·
Espírito, que a leÍdo con sumo agrado ( [ercedes, 29-12-94)

y lle agradece el envío· de su excelent-e obra

Monsenhor Castelo Branco,. do Rio· de Janeiro:
Agrade :o· ao Dr. Geraldo Bezerra de Meneze o precioso olume
- h~ Substancial ~ Espírito - apologé~ico e valente na de. eaa da Igreja que se renova, sem quebrar sua tradiçã ·. e ua identidade bÍbliea original.
Sue. s palavras lembram a oz dos antigos profetas que
elam
cont.ra as i.dolatrias dentro do· P·ovo de Deus. Ela
ubs:il.ste
nos
que se promove · com os novos cultos qu· nas 1.deologias moderna ~
suspeitas e ambÍguas ca·ezemb:r·o -1994)'.·

onsenhor Dr. Emílio Silva. ~ Castro, Decano da Faculdade de
Direito da Uhiversidade crama Fi ho· ~ c a tedrático da U'niverside. de
do antigo Estado da Glanabara e da P tifÍcia Universidade Ca~ó
liea (Ptrc-RJJ):
~eu dile~o e ilustre e~igo Ministro Geraldo Bezerra de [enezes:
l!il graças pelo excelente obséquio do livro A Vida Sub tancial do
EsnÍrito~ Achei-o· ud..to interessante e· faço ;oto·s ao- Céu ·o r q~
teru~a muita difusão para bem de numerosas - almas,. muito necessitadas de aut~ntic luz espiritual (Hio de Janeiro, 12-12-94)~

Monsenllor Maurílio C'esar de Li a:
PUi agraciado com · a ublic;ção ! ~ Substancial ~ Espírito~
Deus recom ense o }nlrezado Dr. G'eraldo Bezerra de Meneze~ pelo· seu
in:f'atigável zelo pela . causa d'Ele,, q_u·e é também a da Igrej·a (Rio
de Jianeiro, !5-12-94).
·onsenhor Francisco Fraga, Goi~ia, GO:
Não ~enh0 palavras para agradecer ao Dr. Geraldo· Bezerra de
r-4enezes ~ substanciosa. o·b ra, em 2~ edição·, ! ~ Substancial .2:.çr
Espírito. Nada p·osso acrescent~· aos exímio·s louvores d s
mais
demtacad s figuras civis e eclesfástieas,, senão formar· co~ elas
uma espécie de ramalhete e lhe ofertar- { Go:ii~ia,.. ~0-11-94) ~~
Frei Carmelo Surian, OFWr,. ex-Pároco· da Porciúncula de Sant.' Ana,
de Niterói_, ltT:

Caríssimo Geraldo Bezerra de Menezes. Paz e Bem: Nesta tardezinha chuvosa, diante de mim a capa azul-branca da 2.§ eõ~ição· de !.
Vida Substencial do . Espírito. Que alegria suma em reencontrá-1~
v.âtorios~ com uma nova edi~ão. Se ao comentar a 1~. edição e ref~
ri. à dor da Igrej:a, creio que passados os duros anos ela crise, e
terrível, podel!los ... alar· agora de "a!egriau. do meu cantfnho, contemplo· renovados sinais de uma Igreja mais moderna, serena, o EspÍrito suscitando vocações esperançosas, o gosto por leituras sól:bdas como as propostas pelos seus textos..
egro-me, pois,. com o
amigo e com· a Igreja e a Mãe da Igre ;j'a. Aparecida é un grande
sinal: a nédia de mais de 100 mil romeiros por semana multidÕe~
ao· ano! Lottve~os e exal ternos ao Senhot' (P'ind onhangaba, 1"1lacula-

da,.

-94) •'

P'e . A.n:t~nio Revers, Paróçuia de São p:·e dro de llc~tara:
Recebi do ce..ro a.migo Geraldo Bezerra d.e Menezes o seu 1ivr.o
_ ~ Substancial ~ Espírito·. Aoo-radeço pela gentileza e pela
homenage
a nossa Congregação dos Missfonários do Sagrado Cora-

ç~o·. ~ue Deus o :iiluoine no esforço de servir à Igreja { Alce.ntara,.
Sao' Gonçalo·, RJ, 5-12-94).

Irmã !'faria Iielena ~ São Lourenço·,, Ccrcd•
Agradeço· ao· Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e dott-lhe os
.e ..rabéns pelo seu l:i:vro A Vida Substancial ~ EspÍrito. Exc·elentes os esclar;ci~ entes a favor da pur·e ,a da Fé que nele encontramos., ~ um bel~ss~mo t .r abalho baseado nos do-cumentos do magistério
da rgreja e da palavra do Santo Padre Jioão Paulo· II.
Que Deus lhe recompense com muitas graças (Petrópoli.s, 5-1-95}~

e

Professor EUrÍpides Cardoso ~ l'Yr"enezes, ex-Deputado· Federal:
Que maravilha este novo livro de Geraldo Bezerra de Menezes
! ~ Substancial .E:.2. Espírito·,. em 2~ edição:
Como se orgulharão do Patria.rc.a esses !5 filhos ,~ esses
45
netos,; esses 6 b:isnetos: Que vida abençoada a do- meu q1frido arn.ig :·
eus parabéns. Acompanho daqui a sua maravilhes~ asce~ão
intelectual. e espiritual (R:iio de Janeiro,.. 1-12-94).·
Senad:or Autur da TávoTa:
G:ratíssimo pelOenvio· do importante li :rro de reflexão· sobre
o sentido·· tra.nscedente da vida e do esp:lri to,. em cuj·a lei tur~
editei. nestes primeiros dias de 3:995 (BrasÍlia, DF,. 3-1-95).
Pro1essor ~ Bl?andão, Reit.or da FontifÍcia ITnf.ver.sidad-e C~
tÓlica do Paraná, ex-Ministro da Educação e Cultura:
Não desejei acusar o recebin1ento do livr·o !. ~ Substancial
-ª.2._ Espírito··, do prezado !inistro Geraldo Bezerra de ·enezea ,, ante a de ler atentamente seus judiciosos conceitos. SÓ agora, pude
abebeirar-me da beleza e o-portunidade de seus ensinatrentos ,, c.olhidos no seio fecunda da Igrej_a e apresentados com p-recisão,
como raios fulgurantes (Ourit±ba, 30-12-9A).

Professora aria ~ Gl ria E• Sampaio. Fernandes,, Reitora a
ITniversidade CatÓlica de Petró olis, ~t
Sr. Ministro Geraldo Bezerra. de ~enezes: Recebemos com muita
sati ; ação- e alegri.a eristã seu livro A Vida Substancial .9:.2,. !s-:g_Írito, em sua. 2.!,. ediç·ã o. ~ sempre um prazer 1!-lo e ouvi-la
pois te os a certeza de sair enriquecidos espiritualmente e cheios
de esperança para continnar firmes na fé que dignifica nossa vida
e dá valor a nossos a~os . Fé aut~ntica, profunda, enraizada na
tradição e alinentada co~ a riqueza pós-conciliar que nada te
a ver com os desmandos da teo·l ogia da libell'taq·ão.
Obrigada por esse presente de Natal. Que Deus o abençoe e Ihe
conceda nesse ano que se abre mui'ta lurl e ~ru:lita força para conti.nuar seu apostolado (Petrópolis,, 30-12-94):..
Ro-sah Russo ano·, jUrista,. professora da Uhi.versidade Federal.
éfo· Rio Grande do Su.l:

O livro .! ~- Substancial ~ EspÍrit·o· foi sim um grande: presente de Natal que o inistro G'e raldo Bezerra, de Menezes me distinou:.
<fumprimenrto-o pela profundidade do conteúdo, pelo tom· incisivo
de cada frase, pela firmeza e convicção- de sua crença, pela. cristalinidade de seu posic~onamento, go qual flue orientação e fortalecimento da Fé (dezembro-I994).

Juiz José Eduardo Piza.rro Drummond., do Tribunal Regional do
Trabalho da 1~ Região,sede no Rio de Janeiro, das Academias Fluminense e Carioca de Letras e da Academia Bras ileira de Ci~ncias
·or~s e Políticas:

'
Go·stei mui to de receber o exempla.J' da 2_!. edi·ção de ,!.
Substancial ~ ~spÍri~to, cujos cone e i tos são colocados
frente do leitor con obj·eti vidade, despertando todo o

~
i.trt~

resse.
Obra de combate e de p-o'l~rrd.ca, apresenta-se cooo UI!l ensaio
da rrais perieita ~idá~ica, en contrapos~ção aos falsos pregoe~
ros do be· social.
Geraldo Bezerra de Menezes sabe socorrer-se da melhor doutrina e desenvolver o raciocínio crítico· no sentido da grande
, do espaço espeza e da co1:tpreensao dos temas. No voo atra es
culativ-o, jamais perde a diretriz ou de a de ter os p·é s
na
·erra. Por esse motivo , a força do argumento se realça e co!l-

.

-

-

rence.
Foi, por outro lado, uma alegria para mim ver estempadas na
2~ edil.ção palavras minhas de 1980 e ~985 relat:t.vas a estas ~
ginas do- meu mestre (Rio· de Jane~ro, 22-11-94).
Desemf.largado'.r. Fernando . ~i taker ~ Cunha,, do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, da Academia c·a rioca de
Letras e da cademia Brasileira de Ci~ncias orais e Políticas:
Agradeço a ~eraldo Bezer~a de 1enezes o livro substancioso

AV.ida. Substancial~

~spírito,

onde o ho·em de fé e o homem

de ci~ncia se congregam numa fórmula harmoniosa, atra és de ~a
linguae;em :precisa e sedutora (Rio de Janeiro, dezembro-1995·).

Professor Gerardo· Dantas Barreto·, da Universidade Fede:ra1.d do

Rio de J"aneirot

Recebi A Vida Substanc~al do Esníri to·.~ Com o ap~ndice de ree-pei táv:eis ; · irrestri t .os elegi'(;;,. que restaria ainda a lou .a.r·,
nos quatro capÍtulos do apoo;;)tÓljjco ensaio·., . por este obsc~o
professor de filosofia?' Votos de novas e instigantes publicag·Õ es. Seu admirador (Rio de daneiro, 24-12-94).
linistro· Ant~n:l!o Nadel1', ex-Presidente do Supremo Tribuna1
F·ederals
Agradeço ao Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes haver-me ofertado o livro de su~ competente autoria intitulado·
Vida Substancial .§&. spirit.o ..
Abraço cordial do seu constante admirador (Petrópolis,. 30-12-94) ~
smaei Gomes eardim,. escrito r~·

Recebi. com gre.nde elegria do estre e amigo·· Geraldo Bezerra
de :Menezes o seu notável ~ Vida Substancial .Q&. Espírito. ,. que me

orcionou o mes, o entusiasmo •. o mesmo enlev , oue me toce~am
quando da leitura de suas obras anteriores (Rio· de Janeiro,
5-:t0-94).
Dr. Jayme , oniz de Aragão de ~óes Dáquer, Advogado:
Agradeço o mimo do excelente e estimulante alimento espiritual
! V.ida Substancia~ ~EspÍrito e expresso o meu orgulho das nossas comuns origens Caramurt.:t/Faragu.açu, Egas Loniz R..'U'reto de 11enezes e Luiz Barbal o Bezerra {Rio de Je...neiro,. dezembro-1994).

P:rrofessor Dr. Waldenir Bra{~ança, ex-Prefeito de Niterói e
Deputado E's tadual :
Obrigado ao querido ~ufgo e aa~irável exemplo Dr. Geraldo
Bezerra de !.lenezes pelas suas mensagens de vida, frt1to
daJs
rir;.uezas do coração e da in·telig~ncia que Deus lhe proporci2
noulc.omo tun bom' e especial fil o.
O Senhor tem conigo gestos generosos e confortadores, remetendo-me suas preciosas obras e sendo presença de e..r11izade
- tlJ:1a das i~'lais fortes necessidades da alma . O Senhor é ptn,!_
sença que transmite a espiritualidade que alinenta, a energf.Ft do sentimento que apro .qJna e faz mais forte a cristBnd~
de (Niterói., de~embro-1994 ).
Dr .. Roberto .9:.2. Res.Q._ Bastos , Procurador da Cedae, Companhia
de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro:
Geraldo Bezerra e Menezes , o ministro e o escritor se
confundem coro a, figura singular do mestre de Direit.o ,. apanágio das mais altas exp::ressões das nossas letras jurÍdica.s. o
momento , mais do que suas excelentes obras, destaco a admiração· que todos nós do antigo Estado dcr' Rio de J!·a neiro teoos p:e lo meu querido mestre e e:xma. femÍl:la (Nlterói, RJ, 28-11-94).
D'r. ~ !.• .§.:•. Aze ·edo:
Desej·o,. intensamente, que o exemplo do Dr. Geraldo Bezerra
de uenezes frutifique, ; para que tenhamos um Brasil cada vez
mais justo e em p·az social (Ni teró~, RJ" ,t 24-12-94).

Vieira da CUnha, Advogado:
!J:. !,lli Substancial .f!&. Espírito-,. do prezado estre Geraldo
Bezerra de ~enezes, J edição plena de op-ortunidade e eom m:éDr.

~

ritos procla..':lados por vozes autorizadas. Parabéns:
llegra.-me, como catÓl:ii.c o, ver bem colocada a nossa posi.ção
eontrár.ia à chamada "te \l.o·g:iia da liber-tação" (Rio de Janeir ,
5-12-94.) ..
Al!.naldo ;Barbosa, lÍder vicentino·, . Pro ·edor da Casa de Ca:tt:iidade de Formiga,. úa:

Agradeço o rico presente das belas páginas de ! ida Substan
~. ~ EspÍrito ,. do Ministro Geraldo· fllontedÔnio Bezer1;a de enezes,, produto·, de sua ap~ada e abençoada inteligencia.
P-arabéns pela obra prima, forte alavanca para que eu possa
chegar até Deus.
Que o Senhor o- conserve,. para semear os frutos do seu talento, intelig~ncia e vocação de servir (Formiga, 9-12-94).

Dom Clemente José Carlos rl!lnard, OSB, Bispo &nérito de Nova
Fri burgo , BJT:
Agradeço ao prezado Minietro· Gerald Bezerra de Menezee a 2_!
ediçã<J der eeu. livr A Vida Substancial L Espírito ·~ ·
Que Deua lhe d~ e~Úde e. !orç~e para continuar trabalhando p~
la Santa Igreja. { R:ilo ,; 30-12-94) •.,
Dom Vital Wilderinn Jr, Bi po de It.aguaí, RJ:
Agradecimentos ao Minietr cr.eraldo Bezerra de Menezes pelo en.
vio de seu livro A Vida ·S ubstancial do Eenírito, em que~ oportunamente,~ são le~brada.s verdades freqüentemente esquecidas (Ita-

gua!,: 13-12-94) •
Dom AntÔni0 A!ons~ ~ Miranda, Biepo de Taubaté,. SP:
Vou 1en ~ novo livro do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes
f:.:_ ~ Substancial ~ EapÍri t ·o ~:om o agrado·. e provei to que eempre tiro de seus l~vros (Taubatê, 30-11-94)~
Dom Ant.0 n'i o Sousa~ Biep~ de Ae ie, SP:
.
Grato pela oferta do livro !._ ~ Slat-.tancial !!Q.. Espírito.'
FaçQ votoe que sua valoroea ob~ eeja precioso nn~trum~nt~
:ra aumentar a. deY.oçio ao Espírito Santo (Aseiett 26-11-94).

p~

Dom Frei Daniel T·o masella, Bispo Emérito de Marília, SP·:
Agradeço ao prezado Ministro Geraldo Bezerr~ de Menezes a 2~
edição d'o livr0· ~ Vida Substancial . ~ Espírito. Apresento ,(!Je melhores vot.o e de bo~to em meu louvável apoetolad0' (Marl.liap
19-11-94).
Dom Murilo· Sebastião Ramoe Krfeger, SCJ, Bliepo de Ponta Grossa~ PR:
Rec·ebi ! Vida Substancial ~ Espíri t . , 2~ edição, do Minietr0
..,
Geraldo ~zerra de Menezes. Deus o· abençoe por sua preocupaçao p~
lo- Reino.
A Mãe da Divina Graça, padroeira de Ponta Groeea, interceda p~
lo autor e pelos que lhe são caros (Ponta Grasea, 1-12-94).
Dom C.o nrado Wal te~, SAC, B:lispo de Jiacarezinho, PR:
Recebe o~ mais um livro· maravilhoeo de autoria do e~timado Minietr~· Geraldo Bezerra de Menezes. Agradecemos de coração por sua
pureza na :ré, comUTL~ão e ~idelidade de euae obras, pedinda mu~to
a Deus e a Vi~gem Santíssima que sempre o· iluminem {tfacarez:li.nha,

] .3 -12-94) •

Dom VfrgÍlio ~ Pauli, Bispo Diocesano de Caopo Mourão, PR:
V.enho,; de coração, agradecer· ao Dr. Ger~do Bezerra de Menezes o livro ! ~ Sub~tancial ~ Espírito.
·
Na ~erdade,, trata-se de excelente obra, firmada numa fé admir§
vel e ·, mais ' ainda, baseada numa grande Ortodoxia Cristã. ·
O autor tra:ti.a com mujjta maestria o· aseunto sobre o EspÍrito Sa:l
to e a verdadeira ·libertação cristã.
~ confortador para nóe, vermos um leigo bem· instruído na fé. di ·
fundindo-a com firmeza e deeassombr0.
Que Deus o ~lumine para continuax sempre com essa intrepidez
{Campo Mourão, 28-12-94).

Dom Urbano Algayer, Bispo de Passo Fundo,, HS:
Por eentileza do muito estimado Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes, acabo de receber a 2_! edição· de sua obra: A Vida Subeten
~ do Espírito. Faço votos que a reedição do livro possa ccntri
buir para o- diálogo· do ' p}.ura.lismo religioso existente no mundo atual,. inclus:iJve n as diversas correntes de pensamento e
tendências dentro da nossa própria Igrej·a . Admiro sumamente o seu zelo
pela causa do Rein·o· , do qual ninguém poderá duvidar,. pois apareee
com meri~fana clareza nos seus fecundos escrito (Passo Fundo,
1-12-94).

Dom Bruno- Mal.daner,. Bispo de Frederico ?/eetphalen~ RS:
Muito o·b rigado ao lfinietro Geraldo Bezerra de Menezes pela gen~ileza de br,indar-me co~ um exemplar do seu magistral livre!~
Substancial ~ Eepírito. Deus lhe pague! (Prederieo Wes~phalen,
].6-12-94) .·I
Dom Geraldo ~ EspÍrito Santo !vila~ Arcebispo Ordin~io· Milita:r:
I
Muito grato ao caríssimo Min~etro Geraldo Bezerra de Meneze~
pel·a seu li"f.'ro que brinda a· noeeo povo· com um. doutrina certa e segura.
Deus lhe pague por mais este serviç·o à Igreja (BrasÍliar; 8-1294).
Dom Geraldo Maj·e la Reis, Arcebispo de Diamantina,. MG:
Receb~ a livro A ~ida SUbstancial do Eepírito. do Ministro Ge.
,
r aldo Bezerra de Menezes~ que estou apreciando muito. Ja dava fa+ta de suae pttblicaçõesr tão b&ae e atuais (D~amantina~ 2]-]1-94).

-

-

Dom .Ant~niio, c·a rlos Meeguit.a,. Bispo de S. JToão Del-Hei, MG:
Recebi, com alegria, ! ~ Substancial -ª.Q EspÍrito,. de Geraldo
Bezerra de Menezee. Que Deus continue abençoando o belo trabalho
que vem fazendo através de 5eus livros. ricos de espiritualidade e
de amor a Deue e à eue Igreja ( são Jloão Del-Rei,. 16-11-94) •
r

Dom Hélio Gonçal vee Helen:ot.· Bispo de Cara1t.inga,. MG:
Bec€bil o·· livro,. rec entemente publica~o, de Geraldo Bezerra de
Menezes, A Y.ida Substancial ~ Eepírit~.
Quero parabenizá-lo pela riqueza espiritual de suas páginae e
por eua inteira fidelidade à Igreja. Fic~muito contente ao eon5ta~av que, entre o nosso laieata~ há peseoae que expõem, suas
idéias., . fruto da viv~ncia evangél:t.ca do·· di&-~dia! (Ca.ratinga. 16l!l-94) ~ ·
Dom Jooeé Eug~nio Corr3a, Biepo Emérito de Caratinga~

1

G:
Agradeço· seu nova e belo livro A!!!! Substancial do Eep:lrit:o,.
que teve a bondade de tte env1an. Obrigado mea.o: i um livro muito
import.ante e mu~to bom para O' espírito de qualquer leitor de boa
ventada.
Que Deue conceda ao Dr. Geraldo eaúde e anos de vida, pexa continuar fazendo o· bem (Juiz de Fora, . 17-11-94).
Dom Belchior Joaquim ~ Silva Neto, Bispo Emérito de Luz~ MG:
~rago ao ilustre Min:Lstro G:eraldo Bezerra de Menezee cordial
agradecimento pelo exemplar do precioe~ liTro A Vida Subetancial
~ Esp:Crit0i jâ em 2_! edição. Renovo-lhe meus parabéns, po:lie uma
obra com@' est..a, onde $e completam: a Pé e a Teol.tttgia,. na mais se_

I

e

6
gura ortodoxia d.a Igreja,. constitui por ei uma grande Benção
Deus no alvorecer do nov~ mi13~G· (30.11-94).

de

Dom Bonifácio Piccinini., SDB,, Arcebispo Metrop0i±-tano de Cuiabá:
Recebi o livr~ A ~ida Substancial S2 Espírito. Cumprimento Geral
do Bezerna de Menezes por seu zelo pela or1todoxia de nossa fé cnistã. Que Deus ro recompense ( <fuiabá,. 3()....11-94).

1
Monsenhor Maurílio j Cesar ~ ~~
JUi agraciado oom· ~ publicação A Vida Substancial do Espírilo.
Deus recomp~nse o ~ezado Dr. ~erald~zerra de Meneies peloeu
infatigável zelo pela . causa d'Ele,. qu·e é também a da Igrej·a (Rio
de Janeiro, 15-12-94).
Monsenhor Francisco Fraga, Goiânia, GO:
Não ~enho palavras ' para agradecer ao Dr. Geraldo Bezerra de
Menezes ~ substancioefl. obra, em 2~ edição·, A ~ Substancial !Q::
Espírito·.· Nada posso acrescentar· ao a exímio·s louvoree das
mais
destacadas figuras civis e eclee±áetieas~ senão formar co~ el~s
uma espécie de namalhete e lhe ofertar· (Goiânia , t)0-11-94).
:Prei Carmelo Surian, OJM,. ex-P·â roco· da Porciúncula de Sant '.Ana,

de Ni t eró:ii, &r:
Caríssimo Geraldo Bezerra de Menezes. Paz e Ben! Nesta tardezinha chuvosa,· diante de mim a capa azul-branca da 2~ edição de A
Vida. Substancial do . Espírito. Que alegria suma em reencontrá-1~
~torios~ com ttma nova edição. Se ao comentar a 1~. edição me ref~ t
r~ à dor da Igreja, creio que passados os duros anos da crise,
e·
terrível, podenos fal~ · agora de "a.!egria": do meu cantinho, c·o ntemple renovados sinais de uma Igreja mais moderna, serena, o EspÍrito suscitando vocações esperançosas,. o gosto por leituras sól:iidas como as propostas pelos seus textos •. Alegro-me,. pois,.. com o
amigo e com a Igreja e a Mãe da Igrej'a. Aparecida é um grande
s~al: a média de mais de 100 mil romeiros por semana~ multidÕes
ao ano! Louve~os e exaltemos ao· Senhor (Pindamonhangaba, Lrnaculada,.
-94) ,;,·
p·e . An.tSnio Revers, Paróquia de são Pedro de Alcântara:
Recebi do caro amigo Geraldo Bezerra de Menezes o seu livro
!. ~ Substancial .f!2. EspÍrito·· · Agradeço pela gentileza e pela
homenagem ~ a nossa. Gomgregação dos Miss:ii.onários do Sagrado Corr

ç~o-. Que Deus o i!lumine no esforço de servir à Igreja ( A.lc~te.ra •.
Sao' Gonçalo, HJ, 5-12-94).
Irmã Maria ffelena ~ São Lourenço,. Cocd:
Agradeçcr ao Ministro ~eraldo Bezerra de Menezes e dou•lhe os
p.e.rabéns pelo seu li:vro A Vida Substancial .9.2_ Espírito. Excelentes os esclarecimentos ~ favon da pure,a da Fé que nele encontramos., ~ um belíssimo trabalho baseado· nos do'Cumentos do magistério
da Igreja e da palavra do Santo· Padre ~oão Paulo II.
Que Deus lhe recompens~ com muitas graças (Petrópolis,. 5-1-95)1.

•
Professor Dr. Valdenir Bragança, ex-Prefeito de Niterói e
Deput ado Estadual:
Obri ~ado ao querido amigo· e admirável exemplo Dr. Geraldo
B,e:?t..erra de Menezes pel as suas mensagens de vida,, frtJ.to
G.e..s
ri ~u ez as do cora j ~o e da intelig~ncia que Deus lhe proporciQ
nc:n~co no "Lun bor:t e esp.e cial fil ho .
O Senhor tem comigo eest os gene rosos e confortc:-.dores, remetendo-me suas precio oas obras e sendo presença de amizade
- tuna das r:tai s forte~ necessidades da al:m.a. O Senhor é pma
sença que transmite a espiritualidade que aliment ~ , a energia do sent imento que aproxima e faz mai s fo rte a crist <:Jnde.
de (Niterói, dezembro-1994}~
Dr. Roberto do Rego Bastos, Procurador da Cedae , Con pa:nhia
de Águas e Eseotos do Estado do Rio de Janeiro:
Em Geraldo Bezerra de Menezes, o ministro e o e s crit or s e
confundem com a figura singular do mestre de Direi to,. apanágio das mais alt as expre ss ões das nossas letra s jurÍdica s. No
momento, mais do que suas excelentes obras , dest a co a admiração· que todos nós do antigo Estado d~, Rio de J 'a neiro temos pelo meu querido mestre e e:xma. famÍlia (Niterói, RJ ,, 28-11-94).
Dr. Li.tz !.· ~·· Aze'fedo:
Desej·o ,, intensament,e , que o exemplo do Dr. Geraldo Bezerra
de f•!enezes frutifique, . para que tenhamos um Brasil cada vez
mais justo e em paz social (Niterói, RJ,, 24-1~-94).
Dr. ~ V:iieiira ~ Cunha, Advogado:
A Vida Substancial do EspÍrito,. do prezado mestre Geraldo
laez;r'Tãd'e Menezes, , ~ ;diçgo plena de oportunidade e com méritos proclamados por vozes autorizadas. Para béns!
Alegra-me,, como católico, ver bem colocada a nossa posição
eontrária à chamada "te•lo·giLa da libertação" (Rio de Janeiro,

5-12-94)' •.
Arnaldo Barbosa, lÍder vicentino, Pro~edor da Cas a de Caridade de Formiga,. MGs
Agradeço o rico pre sente das belas páginas de A Vida Substan
cial' ~ Espírito,. do Ministro Geraldo· MontedÔnio Bezerra de Menezes,~ produto' de sua apurada e abençoada intel±.gência..
Parabéns pela obra prima, forte alavanca para que eu possa
chegar até Deus.
I
Que o Senhor o conserve,, para semear os frutos do se~ talento, inteligência e vocação de servir (Formiga , 9-12-94).

'J'

Gostei muito de receber o exempl~ da 2~ edição de ~ Vida
Substancial ~ EspÍrito, cujos conceitos são colocados
à
frente do leitor com obj"etividade, despertando todo o int~
resse.
Obra de combate e de pol~mica, apresenta-se cooo ua enBaio
da mais perfeita ~idática, em contraposição aos falsos pregoei
ros do bem social•
Geraldo Bezerra de Menezes sabe socorrer-se da melhor do~
trina e desenvolver~· raciocínio crítico no sentido da ·grande
" do espaço espe· za e da compreensao dos temas. No voo atraves
cur~tivo, jamais perde a diretriz ou deixa de ter os pés
na
Terra. P-or esse: motivo, a força do argumento se realça e con-vence.
Foi, por outro lado, uma alegria para mim ver estampadas na
2~ edição palavras minhas de ]980 e 1985 relat~vas a estas páginas do meu mestre (Rio de Janeiro, 22-11-94).

-

.

-

Desemhargador Fernando. Whi taker ~ Cunha,. do Tribunal de
~stiça do Estado do Rio de J.aneiro, da Academia Carioca de
Letras e da Academia Brasileira de Ci~ncias Morais e P~lÍticas:
Agradeço a Geraldo Bezerra de :Menezes o livro substancioso
A V:ida Substancial do Espírito·, . onde o horjem de fé e o homem
de ci~ncia se congr;gam numa fórmula harmoniosa, através de uma
linBUaeem precisa e sedutora {Rio de J ·a neiro,. dezembro-1995·).
Prcrfesa&r Gerardo Dantas Barreto, da Universidade Federald do
Rio de Jraneirot
Recebi~ Vida Substancial . ~ EspÍrito~ Com o ap~ndice derespei táveiis e irrestri t .os elogios,. que restaria ainda a louvar,
nos quatro capÍtulos do~ apostÓlico ensaio,. por este obscuro
professor de filosofia?' Votos de novas e inBtigantes publieaÇQes. Seu admirador (Rio de cTaneiro, 24-12-94) •·

.

Ministro AntÔn~o Nade~, ex-P~esidente do Supremo TribLmal
F·edeiPalt
Agradeço ao Exmo. Sr. Ministro ~eraldo Bezerra de Menezes haver-me ofertado o livro de su~ competente autoria intitulado ~
Vida Substancial do Espirito.
Abraço c.ordial do seu constante admirador (Petrópolis,. 30-12-94)
Ismaei. Gomes Cardim,. escritor:·
com grande ~egria do· •eetre e amig~ Geraldo Bezerra
de Menezes o seu notável f:. Vida Substancial ~ Espíri tcrr- que me
Jltoporcionon o mesmo entusiasmo,. o-· mesmo enlev&, que me tocar~
quando da leitura de suas obras anteriores (Rio· de Janeiro,
5-10-94).
Receb~

1
'

Dr. Jayme Moniz de Aragão de ~Óes Dáquer, Advogado:
Agradeço o mimo do i excelente e estimulante alimento espirit~al
~ ~. Substancial do Espírito e expresso o meu oxgulho das no$sas comuns origens Ca ramuru/Paraeuaçu, Egas ~oniz Barreto de Menezes e Luiz Barbalho Bezerra (Rio de Janeiro,, de zembro-1994).

s

Professor EurÍpides Cardoso ~ M.e nezes, ex-Deputado Federal:
Que maravilha este novo livro de Geraldo Bezerra de Ueneze s
- A Vida Substancial do Espírito-,. em 2a edição:
-C~s e orgulhar~o~o Patriarca esses 15 filhos, esses
45
netos,~ esses 6 bisnetos! Que vida abençoada a do meu qurido a-

migo:
Meus parabéns. Acompanho daqui a sua maravilhes~ ascensão

intelectual e espiritual

(R~o

de

Janeiro~

1-12-94).

Senador Artur da Távora:
Gratíssimo pel;-envio do importante livro de reflexão sobre
o sentido· transcedente da vida e do espírito,. em cuj·a lei tur~
m.:editei nestes primeiros dias de 1995 (BrasÍlia,, DF, 3-1-.95).
c

Pro~essor Euro ~andão, Reiüor da PontifÍcia rrniversidade CatÓlica da Paraná,. ~x-Ministro da Educação e Cultura:
Não desejei acuear ·o recebimento do livro A Vida Substancia]
~ Espírito··, do prezado Ministro Geraldo Bezen~ Menezes,. antes de ler atentamente seus judiciosos conceitos. SÓ agora, pude
abebeirar-me da beleza e 01JO'rtunidade de seus ensinamentos,. c.olhidos no seio fecunda da Igreja e apresentados com precisão,
como· raios fulgurantes ( Curi ti:ba, 30-12-9A).
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~ . Biepo de BUmait , AM:
Do Jos é Jovenci
Baleetieri,
Recebi o livr ! ~ Substancial ~ Eep!rit , de aut ria ~o
prezado Dr. Gerald Bezerr de enezee.
Deue
abenç~e e faça frut-ificar a "boa se~ente", presente em
cada página de eu livr ! (Humaitá, 24-11-94).
I

Do

Ricardo P·edro Paglia, SC,, Biep de Pinheiro, MA:
Acu~o o recebimento d~ livrQ A Vida Sub tancial ~ Esnírito,
de autoria d Minietro Geraldo Bezerra de Menezes~ Parabenizo-o
pel - bel trabalho e rogo a Pai que o eeu objetiv e eej~ pl~
namente alcanç dos: (Pinheiro , deze br -1994).
I
Dom Newt l'l! .!!• GUrgel , . Biepo de CJr 't , . CE:
Venho, mui penh r do, agr . dece:u
livro A!!.[! Substancial L
Ellpírito,. de Geraldo Bezerra de Meneze •
na
L0uvo a Deu pela eua firmez de princípios e integridade
:ré. Deue o a eieta e guarde!
As suae origens cr ,tensee nos alegr
e confortam (Crat, 2311-94).

Dom José Nicomedee Grossi, Biepo Emérito de Bom Jeeue da Lapa,

BA):

-

Acuso o recebimento de A Yida Substancial do Espírite, em 2~
edição, de autoria d grande Apóstolo Leigo, Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Que Deus 11 abençôe o livro, para que P.oesa produzir ~e frutos desejados. Seu amigo in ~min0 (Juiz de Fora, 3011-94).
Dom Elizeu M.• Gomea de Oliveira, oc,

Bi~pe

&érito de Itabuna,

BA:

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes: Foi uma grande alegria para um
carmelita, er fraternalmente lembrado e brindado por um autênt~
co catÓlico eminentemente mariano com o seu livro A Vida Subetanciel do EspÍrito (Covento do Carmo, Angra dos Reis; 27-11-94).

Dom Geraldo· Lyrio Rocha, Bispo de Colatina,. ES:
Agradeço ao ilustre amig Geraldo Bezerra de Menezee o precioso·· livro A Vtida Substancial ~ EepÍri t • Implor ao Di Tino Eepír!.
1to que ilumine sempre eua vida., eua mente e eeu . coraçãa, levando0 a viY.er cada vez mais intensamente a Verdade,. pqis "Ele é o Es, •
d a V er d ade,, que o mundo n - o pode acolher . porque nao
A
pl.rJ.to
o ve,
nem o conhece" (Jo, 14,~7) (c·o latina, 30-11-94).

D@m Joeé FernP..ndee Veloeo, Bispo de Petróp·o li.s, RJ:
Ree.ebi aie uma pér,ola da lavra do Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes:~ Tida Subat~cial , ~ Espírito~
Que Noee0 Senhor continue a as isti-lo e aben;oá-lo n~eee valioeo apostolado da pena,~.
em sua ida de fidelidade à Igreja, na
1
vida de família com o seus (Petrópolis, 12-11-94).
I
Dom Manoel Pedro
Cunha eintra, :Bi po &éri o de p:e trÓpolie,
BJT:
I
As caríssimo amigo, Professor Geraldo Bezerra de Meneze , par~
bén .Pela 2.!. ediç.ã o d inspirado litto !
ida SUbstancial ~ EspÍ
.!!!!.•' TUdo nele digno do melhor aplauso. Notável o capÍtuloi
exp-Iana4a sobre uma única partícula " em" (<rorr~as, Petr'poli.e,
13-11-94).
l

...

..

Os católicos não podem ignorar que o materialismo é ateu. Enquanto
insólito, desatinado em xeque-mate, jamais poderá livrar-se do estéril, para
encontrar a paz. Sobre isso, as referências de João Paulo li, como fruto dos
primeiros atos de seu pontificado, no li Seminário Palafoxiano de Puebla de Los
Angeles, no México, de 28 de janeiro de 1979, por mim, aqui, são assim sintetizadas nestes parágrafos:
"É um grande consolo para o pastor universal constatar que vos
congregais aqui, não como um simpósio de peritos, não como um parlamento de
políticos, não como um congresso de cientistas ou técnicos, por mais importantes que possam ser estas reuniões, mas como um fraterno encontro de pastores
da Igreja. E como pastores tendes a viva consciência de que vosso dever
principal é de ser mestres da verdade. Não de uma verdade humana e racional,
mas da verdade que vem de Deus, que traz consigo o princípio da autêntica
libertação do homem: "Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres"
(Jo 8.32). A verdade, realmente, única a oferecer uma base sólida para uma
práxis adequada.
"Viajar pela pureza da doutrina, base da edificação da comunidade
cristã, é pois, junto com o anúncio do Evangelho, dever primeiro e insubstituível
do pastor, do mestre da fé. Com quanta freqüência acentuava isto São Paulo,
convencido da gravidade do cumprimento deste dever.
"O pregador do Evangelho será aquele que, mesmo à custa de renúncias
e sacrificios, busca sempre a verdade que deve transmitir aos demais. Não
vende, nem dissimula jamais a verdade pelo desejo de agradar aos homens, de
causar ·assombro nem por originalidade ou desejo de aparecer.. . Pastores do
povo de Deus: nosso serviço pastoral nos pede que guardemos, defendamos e
comuniquemos a verdade, sem olhar para sacrificios.
"De vós, pastores, os fiéis de vossos países esperam e reclamam antes de
tudo uma cuidadosa e zelosa transmissão da verdade sobre Jesus Cristo. Esta se
encontra no centro da evangelização e constitui seu conteúdo essencial: "Não há
evangelização verdadeira enquanto não se anunciar o nome, a vida, as promessas, o reino, o mistério de Jesus de Nazaré, Filho de Deus."
Nessa consciência cristã e humana, desenvolve-se a sólida cristologia
vivida pelo correto teólogo Geraldo Bezerra de Menezes, em seu livro A Vi~a
Substancial do Espírito. No conteúdo, em mensagens evangélicas, não
especula. Autentica os critérios intransferíveis da Igreja; a catequese leal e
verdadeiramente eclesial.
Esta, de fato, a verdade em que se exatifica, para servir, em segura e
melhor missão, o dinamismo da moderna Sociologia cristã do Papa João
Paulo li, na Viagem Pastoral ao Brasil. Sobre o Brasil, nos discursos e homilias,
o Papa uniu os brasileiros, de norte a sul, como verdadeiros irmãos, nestas
palavras de luz e de grande inserção no tempo e no espaço:
"Espero, desejo e peço a Deus que a minha visita sirva de estímulo a uma
crescente consolidação da Igreja, comunidade da salvação no meio de vós. Em
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o aplaudido pensador Geraldo Bezerra de Menezes, tenho, no que li e
considerei, que A Vida Substancial do Espírito, em contexto social e religioso,
na base da doutrina cristã, é um grandioso universo acerca do que significa
Deus, onipotente e onisciente. Em esplêndida maturidade é, na dignidade
tradicional, a democracia da Igreja, em Jesus Cristo, como oposição aos materialismos e totalitarismos.
Na base das coisas divinas e eternas, aos que nela estão infiltrados, a fim
de mudar-lhe o rumo, lembra que, ano após ano, mais precisa, na genuína
pedagogia do Gênesis, permanece oposta ao~ absolutismos profanos. Daí, em
catedrático entendimento sobre ideologias
incolores e grosseiras, sem k~
babelismo ou retrocesso, confinnar-lhes porque, no açorar da estimativa, pode
teologizar sobre o que conhece e o conhecido.

laSaJas.

Se a Igreja dependesse de falsos pastores, nada lhe restaria dos valiosos
lecionamentos de Santo Tomás de Aquino. Unânime ao costume, às leis, às
crenças sobre a metafisica do ser, contraria o inamistoso dos que se disfarçam
em pregadores da justiça divina. O Brasil, nas prerrogativas da crença social,
consagra-se, expande-se, identificado, impoluto e histórico, dentro do apostolado da religião católica.
No caráter paradoxal, o que se vê é que o materialista, realmente, não
pode evitar de enredar-se no abominável solipsismo. Isolado e alheio dos
costumes santificados, embora originado à semelhança do próprio Deus, tomase um espécime do processo anticristo.
Diga-se por conseguinte que, nos motivos pacientemente concatenados, o
livro A Vida Substancial do Espírito soma, às qualidades características,
investigação valiosa, digna dos católicos que se interessam pela lição do Divino
Mistério, no exemplo extraordinariamente humano de Jesus Cristo. Em cada
página, em cada trecho, em cada fim de parágrafo, aferimos por que, no que
viveu e sofreu, Jesus foi, é, e será o nosso Salvador.

benefício de todos os brasileiros e da Igreja Universal." O Papa pensa em cada
um. Ele ama a todos e a todos envia um cumprimento bem brasileiro: um

abraço.
"Com estes gestos de amizade, recebei os meus votos de felicidade: Deus
abençoe o vosso Brasil. Deus abençoe a todos vós, brasileiros, com a paz e a
prosperidade, a serena concórdia na compreensão e na fraternidade, sob o olhar
matemo e a proteção de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil."
"A Igreja deve colaborar, dentro de sua missão específica, na construção
da civilização do amor. E é de modo especial para os pequeninos e necessitados
que deve voltar-se a atenção dos pastores."
No dizer de Mikhail S. Gorbachev, então na presidência da URSS, a vida
é autoconstrução de seres viventes, como espíritos do que se ordena ao mais
perfeito:
"É o caso da paz, da cooperação, da segurança eqüitativa, da eliminação
do medo da catástrofe nuclear." (18)
"Ao insistir na cessação da corrida armamentista, partimos também do
fato de ser anormal dissipar bilhões de dólares com a fabricação de meios de
extermínio humano, enquanto milhões de pessoas vivem subalimentadas e
privadas do essencial. Nenhum de nós tem o direito de ignorar a situação que se
criou." (22)
"A propósito, como entender tal contradição na argumentação norteamericana? Quando defendem o aumento das despesas militares, os EUA só falam de fabulosas realizações soviéticas em tecnologia; porém, quando querem
justificar as medidas proibitivas, apresentam-nos como uma aldeia atrasada e selvagem, com a qual mantém comércio, e ainda mais cooperar significaria torpedear a própria segurança nacional. Onde está a verdade? Em que se
deve acreditar?" (23)
"Não acho, porém, que as outras partes se conformem com a situação de
parceiros desiguais, cuja tecnologia os EUA irão construir sem nada dar em
troca. No fim, esta é uma prática míope e sem pe~vas."
"Não queria terminar com um tom negativo. É óbvio que se dois países,
como EUA e URSS, com seu colossal potencial técnico-científico, começarem a
cooperar em pé de igualdade nessa área, ganharão com isso não apenas nossos
dois povos, mas todo o mundo."
"Não quero dramatizar. Desejo apenas ser sincero com vocês, porque
muita coisa depende de como ambas as partes avaliam a situação. Consideramos
que, em se tratando de dirigentes de potências como os EUA e a URSS, sua
análise da situação e sua política concreta devem estar, sempre, impregnadas
de uma grande responsabilidade perante seus próprios povos e toda humanidade." (24) (Do livro Paz, a Única Saída).
Como lecionava Pascal, a grandeza de um pensador é visível quando, fiel
a si, no cumprimento de seu nobre dever, sem xenofilias e xenofobias, no saber
vivido da própria realidade, defende o seu semelhante do que se desexistencializa do espiritual e do inteligível.
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É nessa suficiência compensada na mais pura reflexão filosófica,
tendente a alargar-lhe a antropagogia na defesa social do homem que, de fato,
posso chamar de produtivo a um teólogo como Geraldo Bezerra de Menezes, na
forma como recebe e defende a queixa de um pobre que necessita de emprego
para sustento de sua família.
Daí por que assim definido nos mesmos fins e mesmos valores da sociologia econômica e moderna, no contexto social, dentro dos objetivos morais
entre a Igreja e o G-7, aceita-a, cada vez mais durável e secular nesta fé social
inteiramente consubstanciada em Cristo:
"Não é sob os escombros da liberdade, num clima totalitário e ate~ não é
mergulhado em trevas", que se pode pugnar, em nome da ''justiça e do amor
contra o egoísmo, a exploração, a miséria, o aniquilamento da pessoa
humana." ( 15)

É claro que, ao discutir a identificação da sociologia cristã, no livro A
Vida Substancial do Espírito, nega que a existência seja um eterno cair no
vazio. O ser existe no real do que pode ser em ascensão de estado perfectível.
Por cima do problemático, brilha o espírito. Esplende o saber humano. O mundo
das grandes cidades, e não colônias, tomou-se mais expressivo e mais inequívoco à tecnologia da produtividade. Daí o concreto do livro neste afã evocativo
do que deseja discutir numa advertência aos de boa fé:
"Pode a Igreja, sem fugir à missão apostólica, condenar 'as raízes materialistas do capitalismo' ou 'o ateísmo prático da civilização burguesa'; pode
opor-se, em termos candentes e nos diversos planos, à onipotência econômica,
aos desacertos e injustiça do capitalismo no século passado e no atual; pode
denunciar - são palavras de João Paulo ll - "a situação do homem contemporâneo, como estando longe das exigências objetivas da ordem moral, longe
das exigências da justiça, e, ainda mais, do amor social" (Redemptor
Hominis); pode realçar os contrastes entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas; pode reclamar "o estabelecimento de maior cooperação internacional no campo econômico" (Gaudium et Spes); pode profligar a guerra, o
colonialismo, o racismo, bem assim as estruturas que se antepõem aos direitos
do homem; pode fixar amplas diretivas por meio de sua doutrina social, consubstanciada "em enunciações pontificias, conciliares e sinodais", entre outras,
na Re111Dl Novanun, de Leão XIII;
Quadragesimo Anno, de Pio xrf; nas
radiomensagens sociais, de Pio XII; na Mater et Magistra e na Pacem in
Terris, de João XXIll; na Ecclesiam Suam e na Populomm Progressio, de
Paulo VI; na Redemptor Hominis e nos discursos de João Paulo ll; nos
documentos do li Concilio Ecumênico do Vaticano: Dignitatis Humanae e
Gaudium et Spes; na De Justitia in Mundo, do Sínodo Episcopal de 1971 nada, absolutamente nada, satisfaz o grupo inquieto, ruidoso e libertário.

t;

O que lhe importa é que a Igreja se desprenda do passado, repudie erros
acumulados de estreito e fanático obscurantismo, vença preconceitos; desfaça
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alianças comprometedoras; seja oportunista, transigente; esqueça a promessa de
Cristo e se transmude no rochedo submerso, despojando-se do patrimônio
sagrado que o Filho único lhe confiou. Para dizer tudo, não condene o materialismo, compreenda-o, faça-lhe carícias e concessões, incline-se para o seu lado,
apóie suas teses. Eis a estranha, a escandalosa receita, para que não se
aprofunde o abismo entre a Igreja e o mundo moderno. (14/15).
Diante disso, os de coração empedernidos podem ser até engenhosos.
Mas, perdidos em ateísmo, no próprio efeito, jamais terão poder para apagar as
luzes há 2.000 anos acesas, na Igreja de São Pedro, pelos apóstolos de Cristo.
Neste entendimento e reação, o livro A Vida Substancial do Espírito,
do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, assim aberto ao testemunho da
vocação religiosa, nos diz por que o homem não é só natureza mas, também,
história, crença e civilização.
Na Pacem in Terris, João XXIII reúne o mundo inteiro, neste caminho
sem fronteiras, em tempo de ação eficaz:
"O progresso da ciência e das invenções da técnica evidenciam que reina
ordem maravilhosa nos seres vivos e nas forças da natureza, testemunhando a
dignidade do homem, capaz de desvendar essa ordem e produzir os meios adequados para canalizar, em seu proveito, essas formas."
E não se esquece de nos advertir: "o avanço da ciência e os inventos da
técnica demonstram, antes de tudo, a infinita grandeza de Deus, criador do
Universo e do homem." (45).
Sabem os católicos como é fundamental, neste chamado tempo moderno,
a palavra proficua de João Paulo 11. O mundo, realmente, precisa ser esclarecido, no processo do desenvolvimento econômico, sobre o lucro especulativo,
feudal, em relação aos países espoliados do terceiro mundo.
Nestes termos, reconheço quanto A Vida Substancial do Espírito é
amplamente elucidativo sobre os monopólios e oligopólios, em defesa dos subdesenvolvidos jogados no inferno das favelas e cortiços, sobretudo nos estados
do Rio de Janeiro e São Paulo.
Cito este pormenor porque, no neoliberalismo que, economicamente,
destruiu o México, a solução, para o nossa País, sem se afundar na inflação, é
esta:
"O que se quer é que a técnica sirva ao homem. Ajude-o, atenda às suas
necessidades, assegure-lhe o bem-estar. Não o hostilize, não o tome desumano,
não despreze os seus valores. Não o domine, não o robotize, não o massifique.
Não o esmague por meio de condicionamentos opostos à sua dignidade, à sua
vida espiritual. Não o prive do silêncio, da reflexão, do recolhimento, do contato
com Deus, do encontro pessoal com seus innãos." (44)
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Em tempo justo, por isso, Geraldo Bezerra de Menezes não nos deixa
esquecer: "Deus é o Mundo, tudo vem de Deus."
"Deus é Pai Nosso, de cada homem, sem exceção. Somos irmãos, pela
e pela graça. A prevalecerem discriminações, não teria sentido a doutrina da comunhão dos santos, nem a do Corpo Místico de Cristo. Tenhamos em
vista que há um só Deus, um só Batismo, uma só Fé e o Reino dos Céus é para
todos: 'Ide e ensinai a todas as Nações'. Não se esvazi~ de conteúdo o preceito
do amor ao próximo, e o próximo é sempre um ser humano." (46).
nature~

No momento em que o País é avassalado pelas pressões internacionais e
pode voltar ao agravo da inflação, com prejuízos iguais aos do México, este
livro deve ser lido por todos os brasileiros, para que o Brasil seja mais rico, mais
cuidado, mais nosso e mais cristão.
Agradeço-lhe, no assentar da oferta, a apologia ao meu livro Sílvio
Romero, o Critico e o Polemista.
Pela deferência tão simpática quão delicada, em seu magnífico A Vida
Substancial do Espírito, m~to obrigado.
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Dom Amaury Caetanho,l Biep Coadjut r de iundia.í, SP:
Muito grato pela atenciosa ferta de A ~ Substancial

~ ~

pírit , 2~ edição. Com0 ted$e os 1ivree anteri•re~, e
revelad ~
de. eua cultura, de aeu amu r à ortodoxi e l Igreja, e de mua in...
e-ansável dedic6!lçãer ae Bein de D:eus. Cumprimente-o,. de coraçãe!

(Itu,. 7-12-94).
1

D0m

~

Mogiano, Bispa· de Roraima, RO:
Parabéns ao Dr. Geraldo Bezerra de Menezee peloe conceitos ma
nifeetadoe n! livr0 ! ~da Subetancial ~ Eepírito, 2~ ediçãg, ;-

pelam ref1exGee.
Deus acompanhe a sua rgreja na ~aminhada entre oe hemene para
. -- o.
que ee cwnpr~ eua mJ.eS&
Vot s de felicidade no aeu trabalhe a favor da Igreja
(Boa.
-vista, 18-11-94).
1

Monsenhor Dr. Emílio Silva ~ Castro, Decano da Faculdade de
Direito da universidade ~ama ~ilho~ catedrático da Universidade
do antigo Estado da Guanabara e da Plhtif!cia Umiversidade Católica (Ptre-&lf) :·

Meu· dileto e ~lustre amigo Min~stro Geraldo Bezerra de Menez~s:
Mii. graças pelo excele~te obséquio do livro A Vidà Substancial do
EepÍri to .~ ~ Achei- · rmd. to inte:rteesente e :!aço :;otbe ao- Céu por qhe
tenha m~ta ditueão para bem· de numerosas almas,, uito nec~ssita
das de aut~ntica luz espiritual (Hio de Janeiro, 12-12-94).

Cil'U~Z cJIOSê Edua rdo Pizarro Drumm:ond, do Tribunal Re gi onal do
Tra balho da 11!_ Re gi~o, sede no Rio de Janeiro, das Ac a demias Flur
1
minense e Carioea de t;etras
e da Academia Bras ileira de Ci~nci a;s
Mor~is e Polític as :

lJ

m Gerald

Aparecida:

___ de Meraim Penid , Arcebiep

Metr pol.itano

de

I

Li, com interemee, a publiCQÇi do mui prezad Prefees~r ~eralde Bezerra de Menezee. '
Maie uma gem na pr~ciosa coroa de euas obrae dadae a lume!
O
velh batalhador Geraldo Bezerra de Menezee não ee cansa e
emt
sempre em dia com oe problemas que
Igreja vc.i enfrentando nc;, ch.!,
da.d de preservar o be~ dae almatJ e a integridade da d utrinm., de
que é cuetódia e intérp.rete. Par béne, Pr feseer!
Aceite c teetemunh de minha dmiraçã •
1

P-e. Pe1ter-ffime Kolvenbach, SJi, PrepÓsito-Geral da Companhia I
·
Muito agradeço ao Prafessor Dr. Geraldo Bezerra de Menezes ~1
carinhosa dedicat.Ória jco·m que me present-.e ia a eua obra A. Vida
Substancial ~· Espírita~ em 2~ ed~ção.
I
Informado dos insignes eerv~ço que prestou às Congregações I ·
Marianas do Br.s.eil , , em. Íntima colaboração com vários padre j·e-:
surtas,. não po.sso deiiar de felicitá-lo pela generosa dedieaç·ã q ~
com q_ue continua a e . et;lha~se p:ela promoção da ré e da justi·
ça social em sua pátr·a.
Que sua owa c·o ntribua cada ~vez ma~ p.·a ra a conversão dos esp{:rit0s à vida evangélica, fermentG de uma socie~ade e de ama qul,.
tura mais humanas e mais cristãs (Roma,, 7-12-94).
de· Jle us:

Dom Jorge

Maye~, .

Attcebiepo Emérito de Bahia Blanca, Argentina:

Agradece muehG e::Il_ E?nvío de eu li bro-: A_ ViCia SUbstancial do ~
pÍri t ,o y I e augura muahos frutos espiri tua~ e e, bají ~ la fuerz a d el
mismo Eepíritu Santo. (Bahia llllanca, 20-12-94)r.
Dom Andlréa M. Rà.bi ,

g_.,

Bispo de Mercedes,, Utr"llgllai :

.Sa.luda eon crietiana estima ai Sr. Gera ldo Bezerra de Menezes
y le agradece el env!~ de eu excelen~e obra A Vida Substancial i2
EspÍrito, que ha leÍd@ con sumo agrado (Merc~des, 29-12-94).

I
I

.

D m GeraJ.d0 ~Proenç a Sigaud, SVD, Arcebiep

Emérit& de Dia-

mantina:
Agradeçe . . 1Unie1iri G'e r Ide Bezerra de Menezee

••u livre.
Que

Bra•il eecute a v z d

~eu

grande líder.

exemplar d•

