
As gentes... Os princípios humanistas... O aquecimento global... 
 
“Alegremente, como seus sóis corram  
Através do esplêndido espaço celeste  
Se expressem, irmãos, em seus caminhos,  
Alegremente como o herói diante da vitória.  
 
...Abracem-se milhões!  
Enviem este beijo para todo o mundo!  
Irmãos, além do céu estrelado  
Mora um Pai Amado.  
Milhões se deprimem diante Dele?  
Mundo, você percebe seu Criador?  
Procure-o mais acima do Céu estrelado!  
Sobre as estrelas onde Ele mora!” 
Trecho da “Ode à Alegria” escrita por Friedrich Schiller e incluída por Ludwig van 
Beethoven no quarto movimento da sua nona sinfonia. 
 

Olá!!! Uma música... Uma perfumada sinfonia... Um coro a embalar 
devaneios... Coloridos arco-íris no ar... Bailando em harmonia com os 
astros sorridentes... Serpenteando pelo firmamento... Iluminando os 
caminhos... A melodia vagando... Tocando as almas das gentes... 
Revelando segredos da Natureza... Por breves instantes... O nosso 
astro-rei... Com os ouvidos atentos... Sentindo os sons... Em animada 
e festiva ação... Assume a regência... A sua energia alimenta os 
espíritos... Fulgor fonte da vida... Há quanto tempo??? Incontáveis 
anos já se passaram... Bilhões de anos!!! O que já não viu a nossa 
estrela mor... O Sol...  O seu diário... Escrito em uma linguagem 
cifrada... Com códigos secretos... Para as gentes... Que tentam há 
somente milhares de anos de civilização entender os bilhões de anos 
de existência... Quantos tipos de seres já existiram em nosso 
planeta??? Quantos já desapareceram??? Os gigantescos seres do 
nosso passado... Sucumbiram... Por sua própria ação??? Por ação do 
Universo??? Quem sabe??? Dinossauros... Qual o conhecimento que 
acumularam durante o seu predomínio sobre o nosso planeta??? Há 
indícios de que há aproximadamente 65 milhões de anos pode ter 
ocorrido uma extinção em massa de espécies aqui na Terra... Existem 
também evidências de que outras extinções em massa podem ter 
ocorrido em outras épocas... Qual a causa??? Eventos naturais??? 
Um Universo dinâmico... Revelando aos poucos surpresas para a 
humanidade... As gentes se destacaram nos últimos tempos em 
relação aos demais seres... O conhecimento acumulado nos faz a 
espécie predominante sobre a Terra... Sobrevivemos a diversas ações 
de outras espécies... Quantas epidemias??? Sobrevivemos a ações 
de nosso planeta... Quantas tragédias naturais??? As gentes e as 



suas ações também causaram grandes tragédias... Quantos 
conflitos??? Quantas ações contra semelhantes??? Somente no 
século XX existem estimativas, bem prudentes,  que indicam que mais 
de 200 milhões de gentes morreram em conflitos... Quantos feridos??? 
Quantas famílias destruídas??? A humanidade tem também deixado 
rastros de sua ação em todo o planeta... Alteramos vários ambientes... 
Consequências dessas alterações são sentidas com frequência pelas 
gentes... Depois de tanto tempo de ações sem controle...  Um vilão foi 
identificado... O dióxido de carbono... Produzido pela ação da 
humanidade... Responsável pela aceleração do efeito estufa... O 
famoso aquecimento global... Divulgado em todos os recantos do 
planeta... A Terra vai aquecer!!! A tempertura média irá aumentar!!! 
Desgraças irão acontecer!!! Processos antropogênicos  (induzidos ou 
alterados pela ação humana) estão alterando o clima na Terra!!! Em 
um relatório produzido pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre a 
Mudança do Clima) é indicado que o aquecimento deve aumentar... 
Estima-se que até o ano 2100, isso mesmo, 2100, pode ocorrer um 
aumento médio da temperatura superficial do planeta entre 1,4 e 5,8 
graus Celsius... Há porém, de forma distinta do que diz a imprensa, 
um grande questionamento sobre as conclusões apresentadas pelo 
IPCC... Os dados não são precisos e existe uma grande faixa de 
incerteza... Existem muitas evidências de que o fator principal de 
elevação da temperatura é a ação do Sol...  Como já ocorreu em 
diversos momentos da história do nosso planeta... Há fortes indícios 
nesse sentido... A desigualdade social, a fome e os violentos conflitos 
são responsáveis por trazerem a infelicidade e a morte para as 
gentes... São causados pela ação, ou pela falta de ação, da 
humanidade... Por que não se questiona também tão intensamente 
esses temas??? Por que não há ações firmes para resolver essas 
questões??? O respeito e o cuidado com o semelhante fazem com 
que ocorra a mesma atitude em relação à Natureza... Pão, paz, saúde 
e alegria para todas as gentes...  
Céu limpo para todos. 
 


