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Introdução 

• Fim do mundo? 

– Destruição completa do planeta Terra 

– Fim da civilização 

– “Dia do Juízo Final” 

 

• Teoria do fim do mundo? 

– Teoria: conhecimento descritivo que permite 
especulações com conteúdo puramente racional 
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Introdução 

• Escatologia  (do grego antigo εσχατος, "último", mais o sufixo -logia) 

– Parte da teologia e filosofia que estuda os últimos eventos 
na história da humanidade 

– Está relacionada a conceitos como Messias ou Era 
Messiânica, a pós-vida e a alma 

 

• Teoria da conspiração != teoria do fim do mundo 
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As profecias de Nostradamus 

• Miguel de Nostradamus (1503-1556) 

– Considerado o maior vidente da história 

– As Profecias 
• Versos que supostamente continham 

previsões codificadas do futuro 
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O leão jovem ao velho vencerá.  
O campo bélico, por duelo singular.  
Em jaula de ouro os olhos saltar-lhe-ão,  
das forças em combate uma ficará,  
a outra morrerá de morte cruel. 

(após 4 anos da profecia) 
O rei da França Enrique II, O Leão, 
morre numa batalha quando uma 
lança atravessa seu capacete de 
ouro e perfura um dos seus olhos 



As profecias de Nostradamus 

• Outras profecias famosas 
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A Liberdade não será recobrada. 
Um ousado, negro, orgulhoso e iníquo homem a ocupará. 
Quando o material da ponte estiver acabado, 
a República de Veneza será molestada por Hister. 

Anuncia o causador da 2ª 
Guerra Mundial: Adolf Hitler 

Um imperador nascerá perto da Itália. 
De simples soldado, chegará a Império. 
Manterá o controle absoluto sobre a Igreja. 
Nos catorze anos que mantiver o comando. 

Anuncia o nascimento de 
Napoleão Bonaparte, que foi 
subtenente de artilharia antes 
de ser imperador 

Um dia serão amigos os dois grandes chefes... Anuncia o fim da URSS 



As profecias de Nostradamus 

• Previsões sobre o fim do mundo 

– 1ª previsão: 1999 

– 2ª previsão: 3797 
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No ano 1999, sétimo mês 
Do céu virá o grande rei do terror 



PRINCIPAIS TEORIAS 

Escrituras sagradas 

Astronomia 

Catástrofes naturais 

Civilização maia 
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Teoria baseada nas escrituras sagradas 

• O que há em comum entre o Cristianismo, Islamismo 
e Judaísmo? 

– “Dia do Juízo Final” 

– Armageddon: forças do bem versus forças do mal 

– Vinda do Messias à Terra para julgar as pessoas de acordo 
com suas ações 
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Teoria baseada nas escrituras sagradas 

• Cristianismo 

– Baseado no livro Apocalipse da Bíblia Sagrada 
• Sete Selos, Sete Trombetas e Sete Taças do Apocalipse 
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E diziam aos montes e aos rochedos: 
Caí sobre nós, e escondei-nos do 
rosto daquele que está assentado 
sobre o trono, e da ira do Cordeiro; 
Porque é vindo o grande dia da sua 
ira; e quem poderá subsistir? 
(Apocalipse 6: 16-17) 



Teoria baseada nas escrituras sagradas 

• Cristianismo – profecias famosas 

– São Malaquias (1094-1148) 
• Sua primeira visão ocorreu durante a sua primeira viagem à Roma 

• Previu a própria morte, no dia 2 de novembro de 1148 

• Profecias de São Malaquias: 112 papas até o fim do mundo 

– Beato João Paulo II: “De Labore Solis - Do Trabalho do Sol ” 

– Papa Bento XVI: “De Gloria Olivae  - Da Glória da Oliveira” 
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Na perseguição final à sagrada Igreja Romana reinará Pedro Romano, 
que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, 
sendo que então, a cidade das sete colinas será destruída 
e o formidável juiz julgará o seu povo. 
Fim. 

Anuncia o 112º e “último”papa 



Teoria baseada nas escrituras sagradas 

• Cristianismo – profecias famosas 

– Harold Camping: interpretador de textos bíblicos 
• Livro 1994? que anuncia a vinda de Jesus Cristo nesse ano 

• 21 de maio de 2011 

• Previsão atual: 21 de outubro de 2011 
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Teoria baseada na astronomia 

• Choque de corpos celestes com a Terra 

– Probabilidade de ocorrência: 1 em 10 mil 

– Mesmo motivo da extinção dos dinossauros 

– Choque mais próximo: 21 de março de 2014 
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(chance de 1 em 909 mil, segundo astrofísicos do Centro de Informação Britânico sobre Objetos Próximos da Terra) 



Teoria baseada na astronomia 

• Formação de buracos negros no espaço que 
sugariam o Sistema Solar 

– Probabilidade de ocorrência: 1 em 100 trilhões 

 

• Explosão do sol 
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Teoria baseada nas catástrofes naturais 

• Aquecimento global 

– Derretimento das calotas polares 
• Aumento do nível do mar 

– Aumento da temperatura (buraco 
na camada de ozônio) 
• Ocorrência de furacões e tsunamis, 

por exemplo 
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Teoria baseada nas catástrofes naturais 

• Aquecimento global 

– Filmes e documentários 
• O Dia Depois de Amanhã 

• Uma Verdade Inconveniente 

• A Era do Gelo 2 

• Entre outros 
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Teoria baseada na civilização maia 

• Civilização maia 

– Ocupou o sul do México, Guatemala e 
Honduras por volta do ano 1000 a.C. 

– Sistema de escrita hieroglífica muito 
desenvolvido 

– Calendário maia 
• Possui vários ciclos 

• O final de cada ciclo era marcado, 
geralmente, com cerimônias e construção 
de monumentos específicos (pirâmides) 
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Teoria baseada na civilização maia 

• As Sete Profecias 

– 21 de dezembro de 2012 datado como o último dia do 
ciclo de 5125 anos do Calendário de Contagem Longa 
Mesoamericano 

– Alinhamentos astronômicos e fórmulas numerológicas 
estão relacionadas com essa data 

– Instabilidade no núcleo da Terra 

– Haverá uma inversão dos pólos magnéticos da Terra 
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Teoria baseada na civilização maia 

• Complemento à Profecia dos Maias 

– Colisão da Terra com o “planeta” Nibiru 

– Tempestades solares 

– Consequências do aquecimento global 

 

• Filme 2012 

– Arrecadação de quase US$ 800 milhões 

– Vídeo: http://youtu.be/ce0N3TEcFw0 
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Teoria baseada na civilização maia 

• A realidade 

– Do ponto de vista científico, é um mito 

– Não se descobriu ainda a forma como os maias contavam o 
tempo 

– A contagem que termina em 2012 é baseada no nosso 
calendário 
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Outras teorias 

• Doutrina islâmica 
– A vinda de Jesus à Terra resultará na ressureição dos mortos e seu 

julgamento de acordo com suas ações 

• Guerras 
– Guerra Fria, guerra nuclear 

• HAARP 
– “O HAARP é uma arma dos EUA que controla o clima, provocando 

inundações e outras catástrofes” (Hugo Chávez, presidente da Venezuela) 

• Nova Ordem Mundial 
– Um pequeno grupo de poderosos controlaria o mundo e seria o 

responsável pela redução de 80% da população mundial 

• Entre outras 
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Curiosidades 

• Previsões fracassadas sobre “o fim dos tempos” 

– 1806: a galinha profeta de Leeds 

– 23 de abril de 1843: a previsão adventista de Willian Miller 

– 1910: o “gás mortal” do Cometa Halley 

– 1997: a seita Heaven’s Gate 

– 2000: “bug do milênio” 
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Considerações finais 

• O debate de ideias sobre o “fim do mundo” rende 
discussões infindáveis 

• Todos os dias, mais pessoas pensarão sobre isso e 
novas teorias do fim do mundo surgirão 

• E se hoje fosse o nosso último dia? 
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Ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas que querem ir para 
o céu não querem morrer para chegar lá. E, por outro lado, a 
morte é um destino do qual todos nós compartilhamos. 
Ninguém escapa. É a forma como deve ser, porque a morte é 
provavelmente a melhor invenção da vida. É o agente da 
vida. Limpa o velho para dar espaço ao novo. 

Steve Jobs (1955-2011) 
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