
 

MENSAGEM DA PÁSCOA – TURMA QUEVEDO 

12 DE ABRIL DE 2020 

Estimados amigos, amigos de sempre; 

Olhem para as estrelas, miríades delas nessa imensidão cósmica, quantas vezes nos 

auxiliaram a posicionar-nos no mar. 

Olhem o sol, energia esplendorosa difícil de avaliar tal sua magnitude. 

Tudo começa em uma singularidade, o chamado Big Bang, uma grande explosão de 

energia, concentrada em um único ponto. Uma característica básica, sua bipolaridade, 

representada num feixe de luz por uma onda e uma partícula, o fóton. Dois princípios 

básicos o movimento e a evolução. Quanta simplicidade nessa complexidade gigantesca, 

tudo sincronizado e planejado por uma inteligência única, de profundidade inexplorável, 

vibrando incessantemente. 

Olhem a natureza onde as aves chilreiam, as folhas da vegetação farfalham embaladas 

pela brisa, os animais saltitam, os rios correm para o mar, as cachoeiras sussurram na 

dança das águas em quedas espumantes... 

Olhem para o mar, por vezes de um azul profundo, por vezes esverdeado e outras vezes 

de aguas marrons na foz dos rios, onde tanto navegamos em nossas inesquecíveis 

galeras, mergulhamos em nossos submarinos, sobrevoamos em nossas aeronaves, 

desembarcamos em cabeças de praia e registramos seus obstáculos nos levantamentos 

hidrográficos, meses distantes da família, em prol da segurança da navegação. Quanta 

riqueza armazena, quantas profundezas ainda inexploradas ... 

Nessa imensidão cósmica vislumbramos Gaya, o planeta azul, habitado hoje por cerca 

de 7,75 bilhões de humanos, todos conectados por imensa rede, cujos pensamentos e 

reflexões formam a psicosfera. Nessa matriz de corpos e mentes um único vírus com 

mutação programada, infecta a humanidade, impõe o isolamento, perdem-se entes 

queridos, a economia sofre gigantesca freada ...  

Nessa situação estamos na páscoa de 2020 que nos traz, entretanto, uma mensagem de 

esperança, de reflexão, de oportunidade para rever nossos comportamentos, de 

transformar nosso egoísmo em solidariedade, de transformar nosso orgulho em 

humildade, de libertar-nos da tirania tecnológica sufocante e de lamentar estarrecidos 

a existência de aproveitadores que tentam destruir o que é sagrado, a nossa liberdade. 

Desejo a todos muita saúde, paz, harmonia, paciência, reflexão, fé e que Deus nos 

proteja e a nossas famílias do COVID 19. Sairemos dessa, melhores e mais fortes. 

   Um fraterno abraço 

     Gustavo Benttenmuller 
        Presidente da ATQ 

   


