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Líderes religiosos de Barreiras
falam sobre mitos e profecias

FIM DO MUNDO:

Por Cheilla Gobi

Cena do filme 2012

21 de dezembro de 2012. Data
frequentemente presente nos últimos
meses na grande mídia, páginas web, redes
sociais, e inclusive nas telas de cinema,
especialmente por conta de supostas
profecias que preveriam, o fim do mundo.
A esta data se chegou por intermédio de
um complexo de hipóteses, que induziriam
a crer que o fim dos tempos coincidiria com
o fim do calendário Maia, que identifica o
ano de 2012 como o fim de um grande ciclo.

As religiões falam de um apocalipse,
de uma renovação dos seres, do retorno

de um messias ou de transições para novas
eras, mas sem nenhuma previsão de data
para tais acontecimentos. Porém, para muitas
pessoas, o fim do mundo está bem próximo,
ou seja, 21 de dezembro de 2012.

Há muitos ruídos sobre esta data, no
qual termina o calendário criado pela
civilização maia. Não há registro sobre o que
aconteceria depois, mas não faltam
especulações. Entre as catástrofes para o
dia derradeiro estariam: chuva de meteoros,
planetas em rota de colisão com a terra,
erupções solares e inversão dos polos.

Muitos já se preparam para tal
acontecimento, enquanto outros não estão

dando nenhuma trégua a esta informação.
No município de Barreiras, o tema virou até
brincadeira de festa de camisas, a ser
realizada antes do dia 21. Uma levada elétrica
promovida por um bloco carnavalesco faz
a seguinte chamada: “Curtam o melhor
evento da sua vida antes do fim do
mundo!”. A equipe do jornal entrou em
contato com o responsável pelo bloco para
maiores esclarecimentos sobre tal
divulgação, mas não obteve sucesso.
As religiões têm diferentes visões sobre o
tema. No Catolicismo no Apocalipse
Cristão, o fim do mundo está ligado à
Segunda Vinda de Cristo e à instauração de
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uma nova terra e um novo céu.

Para os católicos, a data desse
acontecimento ninguém conhece, somente
Deus sabe. “Com relação a 21 de dezembro
de 2012 nós temos notícias de que a
civilização Maia tem uma ficção de data para
conclusão do mundo, nós entendemos que
a revelação de Jesus não tem data prevista.
A igreja católica espera o final do mundo,
mas não sabe precisamente quando e como,
porque o próprio Jesus disse que somente
o pai saberá o dia, em que as coisas finais
irão acontecer”, disse o Bispo Diocesano
Dom Josafá.

As religiões evangélicas têm uma visão
parecida à Católica: ninguém sabe quando
acontecerá o fim do mundo.

“Estas datas não são bíblicas, somente
Deus sabe o dia e a hora para as coisas
acontecerem. Uma das maiores mentiras
atualmente é sobre o fim do mundo no dia
21 de dezembro de 2012 e já houve outras,
igrejas que profetizaram que o mundo
acabaria em 1914, em 2000, nada disso
aconteceu. Está para acontecer um grande
fenômeno na terra e ninguém vai impedir,
não será o fim do mundo, pois o mundo
não vai acabar, agora não, será um
fenômeno chamado arrebatamento das
igrejas é o terceiro e último fenômeno na
terra com relação a história humana”,
afirmou o pastor da Igreja de Éfeso em

Barreiras, Tertuliano.
O pastor faz comparações da atualidade com
tempos passados e apresenta três
termômetros diferenciados. “Em tempos
passados ouve o primeiro termômetro que
foi o infanticídio, no qual as crianças
nasciam e Herodes mandava matar. No
nascimento de Jesus, aconteceu o segundo
termômetro, a morte das crianças de dois
anos para trás e hoje o termômetro é o
crescente número de violência contra as
crianças, nunca houve tanto estupro,
pedofilia no mundo, nunca houve tantos
pais jogando crianças de cima de prédios,
no lixo, ruas, enfim, portanto é mais um sinal
de um grande fenômeno que está para
acontecer como o que aconteceu em
tempos passados, que se chama a volta de
Jesus”, afirmou Tertuliano.

No Judaísmo eles acreditam na vinda do
Messias, para preparar os humanos para
uma nova fase, na qual, o mundo seria mais
elevado, e a natureza transformada. “Entre
o fim da era da humanidade, o nosso tempo
e o tempo do messias na terra acontece um
fenômeno marcante. Para nós, a verdade é
que o mundo nunca irá acabar. As pessoas
passam, nós homens iremos sofrer várias
retaliações, já estamos enfrentando
problemas, a natureza já reage,” falou o líder
da comunidade Israelita, Resgate em
Barreiras e também em outras localidades
da região oeste da Bahia, Rabi Robson
Batista.
Robson afirma que muitos estão realmente
levando este assunto do fim do mundo a
sério, tem gente até mesmo se preparando
para isso, e tem outros que brincam com
isso. Robson deixou claro que para os
judeus o mundo não vai acabar, explica
ainda, que não se deve ter os “maias” como
referência com relação às previsões do fim
do mundo. “Os maias devem ter muito a
contribuir com a arqueologia, agora não
querendo despreza-los, mas eles não são
referência para nós, no que diz respeito a
este assunto. Para nós, a verdade é que o
mundo nunca irá acabar”, explicou.

Quanto à climatologia, não há nada que
afirme o fim do mundo. Conforme o Centro
de Análise e Previsão do Tempo do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet), não pode
haver uma mudança brusca no clima, a não
ser que uma pessoa tenha o poder de mudar
o eixo Norte-Sul da Terra ou a órbita da Lua.
Além disso, a aparelhagem do Inmet não
prevê nada de anormal para o próximo 21
de dezembro.
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Fundo Brasil vai
distribuir R$ 800 mil

para defesa de direitos
humanos no País

Edital de seleção está no site
www.fundodireitoshumanos.org.br;
projetos podem ter orçamento
de até R$ 40 mil.

O Fundo Brasil de Direitos
Humanos recebe inscrições para
o Edital Anual 2013 de seleção
dos projetos a serem apoiados no
próximo ano. Neste 7º edital
anual, a fundação vai doar até R$
800 mil, distribuídos entre
projetos que custem entre R$ 20
mil e R$ 40 mil, com até um ano de
duração. O edital tem como
objetivo apoiar projetos que
combatam os mais diversos tipos
de discriminação e a violência
institucional, que é aquela que
ocorre quando há violação a
direitos humanos promovida por
instituições oficiais, suas
delegações e/ou empresas.
A proposta é apoiar,
principalmente, projetos: que
defendam os direitos das
mulheres, de indígenas,
quilombolas, trabalhadores
rurais; o direito à terra e ao
território; que combatam a
homofobia e o racismo; que lutem
contra o trabalho escravo, o
trabalho infantil, a violência
policial, a violação de direitos
socioambientais, a criminalização
de organizações e movimentos
sociais; entre outros.
A fundação realiza editais para
seleção de projetos desde 2007.
Nesses primeiros seis anos de
atuação, foram lançados seis
editais anuais e um edital
específico, apoiando 175 projetos
em todo o país e doando um total
de R$ 4,2 milhões.Todas as
informações sobre como
inscrever uma proposta e os
critérios de seleção podem ser
conferidas no site
www.fundodireitoshumanos.org.br

Informações: Débora Borges
Comunicação / Fundo Brasil

11 3256-7852 - 97150-0055
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