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Segundo os cientistas, o que vai acontecer 
com o mundo?

Até agora temos desfrutado de um mun-
do mais ou menos estável. As estações chegam 
e passam, como sempre. As chuvas vêm e vão. 
Também chegam tempos difíceis, mas isso não é 
novidade. Quase sempre há uma casa onde viver, 
comida para comer e terra firme sob os pés.

Mas alguns cientistas e estatísticos preveem 
que todas essas coisas não vão durar para sem-
pre. De acordo com eles, estamos a caminho de 
uma mudança drástica: o fim do mundo, tal como 
o conhecemos hoje. Para apoiar suas previsões, 
citam coisas que apenas nos últimos cem anos 
têm ameaçado nosso planeta. Algumas delas são: 
crescimento demográfico, degradação dos solos, 
desmatamento, chuvas ácidas, desgaste da ca-
mada de ozônio e o efeito estufa. Se todos esses 
fenômenos se desenvolverem como alguns cien-
tistas temem, isso poderia nos levar a um desastre 
catastrófico.

De acordo com a Bíblia, o que vai acontecer 
ao mundo?

De acordo com o testemunho da Bíblia, Deus 
controla o que acontece no mundo. Se algo catas-
trófico acontece, é porque ele permite. A Bíblia 
diz:
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Os céus e a terra que agora existem 
(…) se reservam (…) para (…) o dia 
do juízo (2 Pedro 3:7).

Quem os está reservando? Deus. Está tudo 
nas mãos dele. Os esforços do homem não salva-
rão o mundo do que Deus tem planejado. Ele vai 
executar seu plano quando chegar o tempo.

Deus nos revela na Bíblia algumas coisas que 
vão acontecer ao mundo. Jesus disse:

Levantar-se-á nação contra nação, e 
reino contra reino; e haverá em vários 
lugares grandes terremotos, e fomes 
e pestilências; haverá também coisas 
espantosas, e grandes sinais do céu 
(Lucas 21:10–11).

Vemos tudo isto em nossos dias. Há guerras e 
ações executadas por terroristas. Há terremotos e 
fomes. E a pestilência? Em 2019, havia mais de 
38 milhões de pessoas no mundo com o vírus que 
causa a AIDS.1

Jesus disse também:

E haverá sinais no sol e na lua e nas 
estrelas; e na terra angústia das nações, 
em perplexidade bramando o mar e as 

1  De acordo com estatísticas fornecidas pela UNAIDS.
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ondas. Homens desmaiando de terror, 
na expectação das coisas que sobrevi-
rão ao mundo (Lucas 21:25–26).

Desastres naturais ao redor do mundo indi-
cam que algo surpreendente irá de fato acontecer 
ao planeta. E essa é a verdade.

A Bíblia prediz outra coisa:

O mundo acabará!
Medite sobre o que a Bíblia diz:

O dia do Senhor virá como o ladrão de 
noite; no qual os céus passarão com 
grande estrondo, e os elementos, arden-
do, se desfarão, e a terra, e as obras que 
nela há, se queimarão (2 Pedro 3:10).

Isto é o que, por fim, acontecerá ao mundo: 
ele acabará por meio do fogo.

O futuro lhe dá medo? Você gostaria de esca-
par desse fogo? Aqueles que servem a Jesus esca-
parão do que está por vir. Medite no que Jesus diz 
a seus seguidores, a todos aqueles que são seus 
discípulos:

Não se turbe o vosso coração; credes 
em Deus, crede também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas; 
se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. 
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Vou preparar-vos lugar. E quando eu 
for, e vos preparar lugar, virei outra 
vez, e vos levarei para mim mesmo, 
para que onde eu estiver estejais vós 
também. Mesmo vós sabeis para onde 
vou, e conheceis o caminho. (…) Eu 
sou o caminho, e a verdade e a vida; 
ninguém vem ao Pai, senão por mim 
(João 14:1–4, 6).

É por isso que nós, discípulos do Senhor, não 
temos medo do que vai acontecer com o mundo. 
Esperamos passar desta terra para uma nova terra, 
que nunca será destruída, nem ficará quente nem 
tremerá. Nós afirmamos como o apóstolo Pedro:

Mas nós, segundo a sua promessa, 
aguardamos novos céus e nova terra, 
em que habita a justiça (2 Pedro 3:13).

Amigo, o que o futuro reserva para você? 
Você irá comigo para essa nova terra? Jesus é o 
caminho. Somente por intermédio dele é que se 
pode entrar no céu. Creia nele. Arrependa-se de 
seus pecados. Entregue sua vida ao Senhor Jesus. 
Viva em santidade e paz com todos. E você terá 
uma esperança que o levará para além deste ve-
lho mundo destinado a ser destruído.

Marcos Gascho
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