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E o mundo não se acabou (1938)
Assis Valente

Anunciaram e garantiram que o mundo ia se 
acabar
Por causa disso, minha gente lá de casa, 
começou a rezar
E até disseram que o sol ia 
nascer antes da madrugada
Por causa disso nessa noite 
lá no morro, não se fez 
batucada



  

Acreditei nessa conversa mole
Pensei que o mundo ia se acabar
E fui tratando de me despedir
E sem demora fui tratando de aproveitar
Beijei a boca de quem não devia
Peguei na mão de quem não conhecia
Dancei um samba em traje de maiout
E o tal do mundo não se acabouE o tal do mundo não se acabou



  

Chamei um gajo com quem não me dava
E perdoei a sua ingratidão
E festejando o acontecimento
Gastei com ele mais de um quinhentão
Agora eu soube, que o gajo anda
Dizendo coisa que não se passou
E, vai ter barulho, e vai ter confusão
Porque o mundo não se acabou 



  

De qual MUNDO estamos falando?

● A Terra
● Os planetas, o Universo
● O Novo Mundo, 
  o Velho Mundo
● Toda a gente
● O meu eu interior



  

AS CRENÇAS E O FIM DO 
MUNDO



  

21 de dezembro ou o dia em que o 
mundo não se acabou!

● A Escatologia e o Juízo Final: Jesus 
menciona o “final dos tempos” nos 
Evangelhos, o que tem sido interpretado ao 
longo da História como um fim do mundo 
anunciado e esperado



  

Quem já previu o fim do mundo

●     Isaac Newton – previu o fim do mundo para 2060
●     Hipólito de Roma – previu o fim do mundo para 500
●     Papa Inocêncio III – previu o fim do mundo para 1249
●     William Whitson – previu o fim do mundo para 1736
●     William Miller – previu o fim do mundo para 1843 a 1844
●     Joseph Smith – previu o fim do mundo para 1891
●     Testemunhas de Jeová – previu o fim do mundo para 1914, 

depois para 1925, depois para 1975
●     John Gribbin e Stephen Plagemann – previu o fim do mundo 

para 1982
●     Nostradamus – previu o fim do mundo para 1999
●     Jane Dixon – previu o fim do mundo para 2000
●     Harold Camping – previu o fim do mundo para 2011



  

A apropriação pela indústria cultural



  

Abrigo Subterrâneo

● Para se preparar para o fim do mundo, foi construído, no 
Kansas, um abrigo subterrâneo com 14 andares. O 
Survival Condo (“condomínio da sobrevivência”) foi feito 
de concreto com 3 m, tem elaborado sistema de 
segurança e autonomia para alimentar até 70 pessoas.

● Preço: US$ 2 millhões e US$ 1 milhão para quem dividir 
o andar (pagamento à vista)

● Segundo os responsáveis, a 1ª (anti)torre já foi vendida e 
já estão negociando a 2ª!!!



  



  

O QUE DIZ A CIÊNCIA?



  

Quando a vida quase acabou

● O "fim do mundo" já ocorreu no passado. Algumas vezes! Pelo menos 
99% das espécies que já habitaram o planeta foram dizimadas.

● 440 milhões de anos: mudanças climáticas extinguiram 85% das 
espécies marinhas (únicas formas de vida de então)

● 250 milhões de anos: erupções vulcânicas (?) teriam extinguido 90% 
da vida marinha e 70% da terrestre

● 65 milhões de anos: impacto de asteroides; extinção de grande parte 
das espécies de então, sendo os dinossauros a mais famosa



  

Como a Terra vai acabar?

● O Sol vai “fritar” a Terra
● Choque de meteoro
● Radiação fatal na forma de raios gama
● A Terra poderá ser “engolida” por um buraco 

negro
● Guerra nuclear
● Pandemia viral
● Mudança climática 



  

VISÃO ESPIRITUALISTA E 
ESPÍRITA



  

Medo e pavor

● O espalhamento do medo e do pavor por 
parte dos espíritos inferiores e suas 
consequências para a psiquê humana

● A força paralisante e desestruturante do 
medo: herança do instinto de sobrevivência

● Fisiologicamente é acompanhado por 
descarga de hormônios do estresse (ciclo 
de adrenalina e cortisol): “lutar ou fugir”



  

O medo na Biopsicologia

Para a Biopsicologia, 
há 10 expressões 
emocionais/
comportamentais no 
grupo do medo e que 
são sentidas/expressas 
na região do abdômen 
(centro de força 
localizado na região do 
plexo solar):

1. Crueldade

2. Irritabilidade

3. Sede de desejos

4. Apego

5. Medo

6. Ódio

7. Timidez

8. Ciúme

9. Letargia

10. Melancolia  



  

Proposta Espírita: “cuidar do corpo 
e do espírito”

● ESE, cap. XVII – Sede 
Perfeitos

● Corpo: equilíbrio 
orgânico e energético

● Espírito: equilíbrio dos 
pensamentos, voltar a 
mente para os objetivos 
superiores e cultivo das 
virtudes



  

Da Lei de Destruição
Cap. VI, parte 3ª, O Livro dos Espíritos 
● “Preciso é que tudo 

se destrua para 
renascer e se 
regenerar”

● “Esse invólucro 
[corpo] é simples 
acessório e não a 
parte essencial do 
ser pensante”

● Objetivo dos flagelos 
destruidores: fazer a 
humanidade progredir 
mais depressa – 
exercício da inteligência, 
demonstração da 
paciência e da 
resignação, 
manifestação dos 
sentimentos de 
abnegação, desinteresse 
e de amor ao próximo 
(Q. 740)



  

LE, Q. 738

Para conseguir a melhora da Humanidade, 
não podia Deus empregar outros meios 
que não os flagelos destruidores?

“Pode e os emprega todos os dias, pois 
que deu a cada um os meios de 
progredir pelo conhecimento do bem e 
do mal. O homem, porém, não aproveita 
desses meios.”



  

Fénelon (Poitiers, 1861)

“A revolução que se apresta é antes moral 
do que material. Os grandes Espíritos, 
mensageiros divinos, sopram a fé, para que 
todos vós, obreiros esclarecidos e 
ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, 
porquanto sois o grão de areia; mas, sem 
grãos de areia, não existiriam as 
montanhas. (...) a lei dos mundos é a do 
progresso”
O Evangelho Segundo o Espiritismo, Cap. I – Não vim 
destruir a lei



  

“A melhor maneira, portanto, de compartilhar 
conscientemente da grande transição é 
através da consciência de responsabilidade 
pessoal, realizando as mudanças íntimas 
que se tornem próprias para a harmonia do 
conjunto.

Nenhum receio deve ser cultivado, porque, 
mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno 
natural é veículo da vida que se manifestará 
em outra dimensão.”

A Grande Transição, Autora: Joanna de Ângelis (espírito), 
Mensagem psicografada pelo médium Divaldo Pereira 
Franco, no dia 30 de Julho de 2006, no Rio de Janeiro, RJ.
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