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Introdução

A palavra profecia vem do grego prophetéia, e do latim prophetia, e significa
predição do futuro, que se crê por inspiração divina, anúncio de acontecimentos
futuros, segundo o dicionário da língua portuguesa Houaiss.
O propósito desta obra é fazer uma análise sistemática e conjunta de profecias
feitas pelos profetas judeus ao longo de mais de dois mil e setecentos anos,
principalmente acerca daquilo que ficou conhecido como O Juízo Final ou Juízo
Universal. E, ainda, juntar aos escritos sobre essas duas expressões por demais
conhecidas as revelações contidas no Apocalipse de São João, último livro da Bíblia
Católica, e mais as profecias de Nostradamus a respeito dos fatos antes previstos
pelos profetas judeus, inclusive Jesus Cristo.
Ao longo deste livro, pretendo estabelecer uma relação clara, nítida e lógica
entre O Fim dos Tempos de que falava Jesus, O Juízo Final já pregado antes dele
pelos profetas de Israel, o Apocalipse escrito pelo apóstolo João, e ainda as profecias
de Nostradamus.
Mas não é só.
Pretendo, ainda, demonstrar que muitos fatos futuros previstos por Jesus,
Nostradamus e as revelações dadas ao apóstolo João e registradas no livro Apocalipse
estão relacionados entre si, e que o sofrimento futuro e maior da humanidade,
visualizada há mais de dois mil e quinhentos anos atrás, será causado não por uma
guerra nuclear, como muitos intérpretes de Nostradamus têm entendido, mas pela
colisão de um asteróide ou um cometa com a Terra, de forma semelhante ao que
aconteceu há 65 milhões de anos atrás, e que causou a extinção de cerca de 75% das
espécies animais do planeta, e levou à extinção os dinossauros, como hoje se acredita,
mas não acabou por completo com a vida na Terra, tanto que aqui estamos
escrevendo e lendo.
Para isso, após estudar profundamente os livros dos profetas no Antigo
Testamento, os quatro Evangelhos do Novo Testamento, o livro Apocalipse, de São
João e o livro As Centúrias, de Nostradamus, tive que recorrer também ao estudo das
enciclopédias e sites atualizados de astronomia na internet, inclusive da NASA, para
aprender um pouco mais a respeito de meteoróides, meteoros e meteoritos, com suas
diferenças, bem como sobre asteróides e cometas, e sobre os riscos potenciais e reais
de colisão de um deles com a Terra a qualquer momento.
O que viso demonstrar com a interpretação dos diversos livros da Bíblia e
ainda dos escritos de Nostradamus é que todos eles previram uma grande catástrofe
no mundo, não causada por guerras, pois elas representariam apenas o início das
dores, como descrito nos livros, inclusive dito por Jesus, mas por uma catástrofe
natural, causada, no entanto, por algo vindo do espaço, um ou vários objetos vindos
do “céu”.
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Demonstrarei, também, a possibilidade concreta de estar próximo o evento,
conclamando a humanidade a uma reflexão urgente, e a uma revisão e mudança de
valores de forma concreta, pois o evento catastrófico nos pegará de surpresa, sem
tempo para mudança de vida e de atitude.
Com a catástrofe, haverá a tão falada separação do joio e do trigo, ou, em
outras palavras, dos bons e dos maus. E depois dela a Terra será herdada pelos bons,
pelos pacíficos, e “as nações não se adestrarão mais para a guerra”, como escreveu
o profeta Isaías e confirmou Jesus seiscentos anos depois.
As duas guerras mundiais vividas pela humanidade no século XX foram apenas
parte do início das dores, mas não são nada em comparação com o que ainda está por
vir.
Guerras outras ainda teremos, talvez uma grande guerra “santa” entre Oriente
Médio e Ocidente. Mas isso não será o “fim dos tempos”, nem o “fim do mundo”,
nem tampouco a catástrofe maior prevista no Apocalipse. Esta última será
materializada com a chegada e colisão com a Terra de um grande asteróide ou um
cometa, e há muitos corpos rochosos nos rondando no espaço. Apenas em nosso
sistema solar existem mais de 70.000 asteróides, como indicam os astrônomos, e
como descreveremos em detalhes no primeiro capítulo deste livro.
Mostraremos que ao longo de toda a história de nosso planeta fomos e
continuamos sendo bombardeados por meteoros, asteróides e fragmentos de cometa,
como o que caiu na Rússia em 1.908, do mesmo modo que a Lua, Marte, Júpiter e
Vênus, planetas de nosso sistema solar, cujas crateras de impacto são os retratos
vivos desses choques de corpos rochosos vindos do espaço.
Uma análise sistemática, e não isolada dos livros da Bíblia que contêm
profecias e revelações nos mostra que a humanidade não desaparecerá da Terra, e que
a vida não será extinta, mas que haverá grande dor e sofrimento, e muita destruição e
morte, muito maior do que haveria em uma guerra nuclear moderna.
Mostrarei que vários corpos celestes como meteoros, asteróides e cometas
passam próximo da Terra com relativa freqüência, e que recentemente grandes corpos
celestes chegaram a ser mesmo considerados ameaça à nossa sobrevivência, mas que
os astrônomos se equivocaram. E que a qualquer momento pode haver choques entre
os milhares de asteróides do denominado “Cinturão de Asteróides”, que fica entre as
órbitas dos planetas Marte e Júpiter, com o deslocamento de um deles em nossa
direção, com grande perigo para a humanidade, que não teria para onde fugir.
E o mais relevante é que a humanidade se lembre das palavras de Jesus, o qual
não mentiria, e não aumentaria apenas para assustar, que disse que deveríamos estar
preparados para não sermos pegos de surpresa, pois ninguém escaparia da catástrofe
por ele prevista.
Estejamos, portanto, atentos, vigilantes, e em oração diária, pois a ninguém foi
dado saber o dia e a hora em que isso acontecerá, como disse Jesus. Nem mesmo ele
sabia a hora, como humildemente revelou. Somente Deus é conhecedor dessa hora
dolorosa.
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