DATAÇÕES ESCATOLÓGICAS SOBRE O FIM DO MUNDO

O1. O que é Escatologia?
Resposta: Escatologia é o estudo dos acontecimentos do fim dos tempos descritos
na Bíblia. A palavra escatologia significa "estudo das últimas coisas" Escatologia
é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos, tais como a morte,
o juízo particular, o juízo final, o céu, o purgatório, o inferno, a Segunda vinda de
Cristo e os “novos céus e nova terra”.
02. Quando e como será o fim do mundo?

Resposta: O fim do mundo, tal como ensinou Jesus Cristo, está associado a dois
fatos: tempo e sinais da época. Até hoje todo mundo que datou o fim do mundo
errou porque não conjugou estes dois fatos. Perguntado a Jesus quando seria o fim
do mundo, Ele não deu a data, mas associou-a aos sinais da época. Só Deus sabe
quando será o fim do mundo. Sabemos quando será o fim do mundo se
percebermos os sinais (Mateus 24:32-33). O fim do mundo pode acontecer em
qualquer altura. Os sinais do fim na Bíblia servem para nos lembrar que um
dia o fim vai chegar e Jesus vai voltar. Nesse dia todos serão julgados e apenas
os salvos irão para o Céu. A Bíblia diz claramente que só Deus sabe a data do fim
do mundo. Até Jesus na sua condição humana não sabia quando seria! Tentar
prever quando será o fim do mundo, sem correlacionar as causas natural e
provocada, é inútil, porque a Bíblia diz que acontecerá quando não
estamos à espera (Mateus 24:36; Mateus 24:44).
03. O que afirma o V.M. Rabolú sobre a data do fim do mundo? Resposta:
Ele reafirma o que Jesus Cristo disse, enfatizado que ninguém sabe o a data, ao
certo, mas que pode ser a qualquer momento. Que não mais nada a fazer pela
humanidade e que estamos já vivendo horas extras.
04. Quais são os sinais do fim dos tempos?
Resposta: Os sinais são: pestes, fome, violência generalizada, catástrofes, etc.
Todos aqueles que já estão ocorrendo e continuarão ocorrendo, gradativa e
progressivamente em função da continua degradação imposta à Terra e ela vai
revidando, na mesma altura e intensidade dos agravos sofridos. Com isto vai
perdendo a sua sustentabilidade de vida e trazendo grande tribulação aos seres
vivos em geral.
05. Que afirma os maias sobre o fim do mundo?
Resposta: Os maias afirmam, no katum 13, que o Planeta dá sustentação à vida
até 2043. Então virá o fim com o advento do Hercólubus.
06. Quando será realmente o fim do mundo, dentro da mecânica celeste?

Resposta: Como já ventilamos o fim do mundo vem por meio de duas causas:
provocada e natural. A provocada vai se dando em função da degradação
ambiental imposta pela entropia, através do homem e a natural, que se dá em
função da dinâmica de movimentação do Sol, em torno do Cinturão Zodiacal.
Nesta movimentação o Sol dá uma volta num tempo de 25.968 anos, do ponto de
partida ao ponto de chegada, numa trajetória circular, percorrendo as 12 casas
zodiacais, em 4 idades: ouro, prata, bronze e ferro. Cada idade tem cerca de 6492
anos. Cada era tem 2148 anos. O Sistema solar, em sua volta em torno da
constelação de Aquário, gasta 1074 anos na sua trajetória de ida, a partir do ponto
de partida e 1074 anos na sua trajetória de volta ao ponto de chegado, que coincide
com o de partida. Segundo ao V.M. Samael Aun Weor, a entrada do Sistema Solar
em Aquário marcou-se pelo momentâneo alinhamento do Sol e dos planetas de nosso
sistema solar com a constelação de Aquário no dia 4 de fevereiro de 1962. De 1962
até agora já passaram 56. De 1074 tiramos 56, restam 1018 anos para o Sistema Solar
chegar ao ponto final de sua trajetória, retornando ao seu ponto de partida, para a sua
sexta volta consecutiva. Então, aí sim acabou-se o mundo velho e começa o mundo
novo da sexta raça raiz chamada Koradi.

