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Culto Ecumênico – Fala do Presidente da ATQ 

Prezado Celebrante Tenente Reynaldo, Capelão Naval da escola Naval 

Caros colegas, esposas, ilustres convidados; 

Neste culto ecumênico, tentaremos mostrar que as religiões convergem para Deus. 

Entendemos que o Universo é regido por dois princípios: o movimento e a evolução. 

Isso nos remete ao significado da vida. O sagrado ocorre em qualquer circunstância 

em que a vida se faz presente. A diversidade é sua riqueza e característica. O fluido 

cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse 

elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como 

peixes no oceano. 

A vida pode ser definida como o ato da manifestação do sagrado. O Princípio 

Biocêntrico citado pelo Papa Francisco, na Encíclica “Laudato Si”, situa a vida e não o 

homem no centro de tudo e organiza a vida como convivência e coexistência com o 

Divino. O sentido da vida é a nossa evolução. 

 No universo e em nosso ser, tudo está em movimento. Somos um sistema composto 

da alma, perispírito, mente e corpo. Tudo integrado e interagindo entre si e o cosmo, 

e com o meio ambiente onde vivemos. Tudo é energia sendo o corpo a forma mais 

densa que se denomina massa. 

Segundo o livro A GÊNESE – Cap. I, Item 16, “o Espiritismo e a Ciência se completam 

reciprocamente; a Ciência, sem o Espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar 

certos fenômenos só pelas leis da matéria; ao Espiritismo, sem a Ciência, faltariam 

apoio e comprovação.”  

Seu tempo, irmão, deve ser melhor aproveitado, começando agora, com um sorriso, 

com um aperto de mão, com um abraço, com uma palavra amiga e compreensiva. 

Olhar o outro é o melhor presente que podemos ofertar a outrem. O olhar acolhe, 

apascenta, revigora e encoraja. É no encontro com o outro que temos notícia de nós 

mesmos. Sentimo-nos vivos quando estamos em relação afetiva conosco mesmo, com 

o outro e com a totalidade. Precisamos nos sentir parte do todo.  

Segundo ainda a Encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco, “a contínua aceleração das 

mudanças na humanidade e no planeta junta-se, hoje, à intensificação dos ritmos de 

vida e trabalho. Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a 

velocidade que hoje lhe impõem as ações humanas contrasta com a lentidão natural 

da evolução biológica. Os objetivos desta mudança rápida e constante, entretanto, 

não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um 

desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas 

torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da 

qualidade de vida de grande parte da humanidade”. 
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O princípio Biocêntrico permeia todos os âmbitos da atividade humana. Se estás 

conectado com a vida estás automaticamente sincronizado com aqueles que 

defendem a vida e lutam contra a exploração e injustiça.  Se estás vinculado com a 

vida experimentas a vinculação cosmo- biológica da antiga familiaridade com as 

pedras, com os pássaros, com o sol e com o mar. Se estás conectado com o princípio 

Biocêntrico vais promover a defesa biológica para dispor de rios limpos e respeito pela 

fauna e pela flora.  

Encerrando, em razão do que hoje estamos comemorando, vamos relembrar alguns 

trechos do discurso de Rui Barbosa, feito em 1903, que ecoou e sempre ecoará com 

profunda emoção: 

“a pátria é a família amplificada e a família, divinamente constituída, tem por 

elementos orgânicos, a honra, a disciplina, a fidelidade, a benquerença, o sacrifício”. 

“dilatai a fraternidade cristã e chegareis, das afeições individuais, às solidariedades 

coletivas, da família à nação”. “cristo deu a fórmula sublime, ensinando-os a se 

amarem uns aos outros”. 

A mensagem, colegas, amigos, irmãos, soa como um clamor, transcendendo troncos 

genealógicos familiares, mas direcionado a todas as coletividades que constituem a 

alma da terra e todos nós que pudemos aqui estar, pertencentes à querida Turma 

Quevedo, incluindo os ausentes e os já falecidos, mas ambos presentes em nossas 

mentes, pois somos uma grande família, parte de uma outra ainda maior em 

quantidade, a família naval que por sua vez é parte da família brasileira. 

Que a benção dos Altos Dirigentes dos Planos da Luz lhe sejam propícias e que jamais 

desperdice uma oportunidade de levar luz onde haja treva, amor onde haja ódio e paz 

onde haja guerra. 

Paz e amor é o que desejo. 

Despedimo-nos de todos os presentes com pensamento de Carl Jung que revela o 

AMOR: “Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma 

humana seja apenas outra alma humana”  

Amém. 

Gustavo Benttenmuller 


