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Tempos de reviravolta global, como a atual pandemia de COVID-19,
proporcionam uma terra fértil para especulações apocalípticas. Antes de extrair
as implicações escatológicas do COVID-19, devemos lembrar que muitas outras
epidemias e pandemias afligiram a raça humana ao longo da história. Em 430
a.C, uma praga devastadora, que se acredita ser tifo, atingiu Atenas. Ela

começou durante a Guerra do Peloponeso e durou três anos, matando
possivelmente entre setenta e cinco mil e cem mil pessoas—cerca de um quarto
da população da cidade. Enquanto a praga devorava a cidade, muitos atenienses
se entregaram à satisfação desenfreada de seus instintos carnais. Vendo que
todos os tipos de pessoas estavam perecendo, “eles julgaram que piedade e
impiedade chegavam a mesma coisa, e... ninguém poderia imaginar que ele

viveria para ser chamado para prestar contas e pagar a pena de seus crimes”. No
ano 541 d.C., o mundo bizantino foi atingido pelo que foi designado como a
primeira verdadeira pandemia do mundo. Conhecida como a Praga de
Justiniano, ela foi causada pelo bacilo Yersinia pestis e matou milhões de
pessoas. A praga aumentou as expectativas escatológicas, pois alguns

acreditavam que o sexto milésimo ano desde a criação teria caído entre 492 e
508 d.C. Assim, muitos viram a praga como um presságio da vinda de Jesus e do
juízo final. final.
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Na década de 1340, a Praga de Justiniano levantou sua cabeça feia novamente,
mas desta vez com um novo nome: a Peste Negra. Nada como isso jamais havia
acontecido; ela atingiu a Europa com fúria impiedosa, matando um terço de sua

população e apagando cidades inteiras do mapa. Alguns viram a praga como uma
demonstração do juízo de Deus sobre o pecado e “um precursor do fim do
mundo”. Em 1918, surgiu um vírus da influenza que matou mais pessoas que
qualquer outro surto de doença na história da humanidade. Embora a Peste Negra
dos anos 1300 matou uma proporção muito maior da população, em números

brutos, a influenza matou mais do que a praga, e até mais do que a AIDS mata
hoje.
Epidemiologistas estimam que ela “causou pelo menos cinquenta milhões de
morte em todo o mundo, e possivelmente até cem milhões”. Previsivelmente, a
influenza também provocou sua cota de frenesi religioso, agindo como uma

“poderosa parteira do profetismo e da crença escatológica”. Outras pragas
poderiam ser mencionadas, mas essa descrição será suficiente para indicar dois
pontos: por um lado, nós aprendemos que a luta da humanidade com o mundo
microbiano não é de forma alguma exclusiva da COVID-19. De fato, os seres
humanos estão sob a espada de inimigos microscópicos desde a entrada do
pecado. Por outro lado, como outras grandes crises—como a guerra—as

pandemias podem desencadear frenesis escatológicos, e, até no mundo pósIluminismo,

algumas

pessoas

permanecem

vulneráveis

a

especulações

apocalípticas. Em vez de um gatilho escatológico dos eventos finais, a COVID-19
pode ser melhor entendida como uma indicação dos efeitos devastadores do
pecado no mundo.
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Infelizmente, um efeito colateral
adverso da COVID-19 foi o

surgimento de interpretações
sensacionalistas da escatologia
bíblica. Um exemplo em questão
consiste nas ideias propagadas por
Walter Veith, um zoólogo sul-

africano e autor e palestrante
adventista do sétimo dia que dirige o
ministério de mídia Amazing

Discoveries. Para enfatizar o
argumento de que o fim do mundo é

iminente, Veith constrói um cenário
escatológico correlacionando
eventos atuais que com citações de
Ellen G. White e de passagens
bíblicas.
Com a criatividade de um escritor de ficção, Veith reúne teorias da conspiração
fundidas com um entendimento idiossincrático da escatologia adventista para

transmitir a mensagem que o fim está próximo. Em princípio, não deveria haver
problema em proclamar a iminência da volta de Jesus em breve; isso continua
sendo um componente vital da mensagem do evangelho e da bendita esperança
da igreja. O problema encontra-se no fato de que a explicação de Veith consiste
em:

01

Inventar teorias de conspiração
baseadas em manchetes de

02

Postular um prazo para o fim
do mundo.10

notícias e .
A crítica a seguir aborda esses dois aspectos dos ensinamentos de Veith e não
deveria ser interpretada com uma avaliação de sua pessoa, experiência cristã

ou razões.
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Veith argumenta que o presidente dos
Estados Unidos, Donald Trump, o vicepresidente Mike Pence, e Anthony
Fauci são parte de uma conspiração
jesuíta para restaurar o domínio
católico romano sobre o mundo.

Teorías de conspiração
Em sua apresentação, Veith tece grandes elogios à posição historicista, mas
parece mais preocupado com especulações avançadas relativas à correlação
dos eventos atuais com a profecia bíblica. Embora reconheça corretamente que

Jesus relacionou a “abominação da desolação” com a destruição romana de
Jerusalém em 70 d.C., Veith reaplica a abominação da desolação à futura
implementação da lei dominical. Fazendo isso, ele ignora a visão historicista que
relacionou a abominação da desolação à obra da Roma papal e à opressão do
povo de Deus durante os 1260 anos mencionados em Daniel e Apocalipse.

Ironicamente, a interpretação de Veith se aproxima muito mais de uma
compreensão futurista, e não historicista, da profecia apocalíptica.
Para fazer seu cenário profético parecer plausível, Veith argumenta que o
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence, e

Anthony Fauci—que trabalha como diretor do Instituto Nacional de Alergia e
Doenças Infecciosas—são parte de uma conspiração jesuíta para restaurar o
domínio católico romano sobre o mundo. Que o atual envolvimento desses três
homens com a execução das legislações da COVID-19 seria um sinal de que os
últimos eventos estão diante de nós. Mas com que base Veith faz tal dedução?

Para Veith, as evidência é clara: os três estudaram em escolas jesuítas e,
portanto, devem fazer parte de uma trama jesuíta para restaurar o catolicismo
romano à sua antiga glória. De fato, Trump e Fauci estudaram em escolas
jesuítas, e Mike Pence tem formação católica. Mas argumentar que esses fatores
os tornam parte de um grande plano católico romano para restaurar seu antigo
poder não pode ser sustentado por argumentos sérios.
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Na mesma linha, Veith também entende a nomeação de William Barr (um
católico romano) para servir no cargo de procurador-geral dos Estados Unidos
como outro passo nessa maquinação católico-romana.

De acordo com Veith, Barr supostamente restabeleceu a pena de morte; uma
vez que a segunda besta do Apocalipse (os Estados Unidos) usaria a pena de
morte, Veith entende que a nomeação de Barr tem implicações proféticas. De
fato, Barr readmitiu a pena de morte para as “execuções no corredor da morte
de cinco detentos condenados por assassinato de... crianças e idosos”. Mas a

ideia de que a ação de Barr tem uma influência na profecia de Apocalipse 13
prejudica a credibilidade. Seguindo a mesma lógica, Veith também vê a
nomeação, para a Suprema Corte, de Brett Kavanaugh—que por acaso é um
católico romano—como outro elemento nessa vasta rede de estratagema
jesuíta/católica para restaurar o catolicismo.

Após sua exposição para mostrar a influência do catolicismo, Veith menciona
John Henry Newman (1801-1890), um sacerdote anglicano convertido ao
catolicismo e posteriormente feito cardeal. Veith argumenta que a conversão de
Newman destruiu o protestantismo na Inglaterra. Tal afirmação parece exagerar

o significado histórico da conversão de Newman. Além disso, de uma
perspectiva teológica, a afirmação de Veith parece minimizar as estreitas
semelhanças entre o anglicanismo e o catolicismo romano.
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No mesmo contexto, Veith se refere à canonização de Newman pelo Papa
Benedito XVI com informações que não podem ser corroboradas por nenhuma

fonte confiável. Por exemplo, Veith afirma que o papa tinha os restos mortais de
Newman desenterrados, segurava os ossos mofados de Newman nas mãos e
ordenou que os ossos fossem disseminados em todo o mundo para que fossem
venerados. Uma investigação dessa alegação revela que a reconstrução de Veith
carece de credibilidade histórica. De fato, o Vaticano decidiu retirar os restos

mortais de Newman de seu local de enterro em um pequeno cemitério perto de
Rednal para um sarcófago de mármore no Oratório de Birmingham, uma
congregação estabelecida por Newman. Contudo, quando o túmulo foi aberto,

Tumba original en Rednal, donde el cardeal Newman fue enterrado (s.f.). Recuperado de https://https://templariodemaria.com.br/newman-um-santo-para-o-nosso-tempo/

O cadáver de Newman havia misteriosamente desaparecido, [e] restava um
conjunto insignificante de materiais diversos—“artefatos de latão, madeira e

tecido”. O túmulo vazio era forensicamente previsível: de acordo com a opinião
dos profissionais médicos presentes para a exumação, a argila encharcada,
nativa da região, acoplada ao molde no qual Newman insistia que seu caixão
fosse encoberto, tornava as condições ideais para a decomposição rápida e
completa de um cadáver.
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Em virtude da explicação fictícia de Veith sobre os ossos de Newman,
questiona-se quanto da apresentação de Veith decorre da imaginação
fantasiosa em vez de uma pesquisa séria. Se a descrição de Veith sobre o papa
segurando os ossos de Newman pode ser considerada como uma medida do
respeito dele pelos fatos, questiona-se quantas das previsões proféticas de

Veith seguem os mesmos padrões. Infelizmente, muitas das correlações de
Veith entre os eventos atuais e o cumprimento profético nascem mais de uma
imaginação fértil do que de um compromisso sério com o texto bíblico e fontes
históricas. Para Veith, a presença de católicos no governo dos Estados Unidos e
na Suprema Corte indica uma conspiração católico-romana.

Mas, e quanto à presença dos
protestantes, evangélicos, mórmons e
pessoas
seculares
que
muito
provavelmente
ultrapassam
os
católicos-romanos no governo dos
Estados Unidos? Além disso, será que
ter um diploma de uma instituição
católico-romana transforma alguém
em agente jesuíta? Para Veith, a
resposta é um inequívoco sim.

Veith alega que não está propagando teorias da conspiração, mas sua
argumentação indica o contrário. Ele vê o cumprimento profético não apenas
nos Estados Unidos, como observado anteriormente, mas também em
movimentos entre líderes islâmicos, rabinos ortodoxos, o primeiro ministro de
Israel, o presidente da Turquia e o líder russo Vladimir Putin. Ele também se

refere às pragas de gafanhotos na África e a uma chegada relatada de soldados
americanos na Europa como parte de uma ampla rede de eventos sinalizando o
desdobramento iminente de eventos escatológicos. De forma manipuladora, a
apresentação de Veith entrelaça tudo em uma tapeçaria quadriculada de ficção
escatológica. Contudo, um problema ainda maior está por trás da especulação

escatológica de Veith: sua inclinação à definição do tempo profético, ao qual nós
nos voltamos agora.
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Pessoa alguma que fixe o
tempo em que Cristo deva vir
ou não vir, tem mensagem
verdadeira. Estai certos de que
Deus não dá nenhuma
autoridade de dizer que Cristo
retarda Sua vinda cinco anos,
dez anos, ou vinte anos.

Definição de Data
Distinguindo entre a definição de data sólida (uma data precisa) e a definição de
data flexível (uma data aproximada), Veith parece inclinado à definição de data
flexível. Mas como Veith pode argumentar algo como “definição de data flexível”
em vista das passagens bíblicas como “Quanto ao dia e à hora ninguém sabe,

nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai” (Mt 24:36)? Veith
argumenta que tal leitura excluiria até Jesus, o que obviamente não faria
sentido, visto que Jesus é um com o Pai. Veith aparentemente ignora a
explicação padrão, de que

como homem na Terra, Cristo voluntariamente

limitou Seu conhecimento e poder às capacidades dos seres humanos, a fim de

que Sua vida perfeita seja um exemplo de como devemos viver, e de que Seu
ministério seja um padrão que possamos seguir, auxiliado pela mesma
orientação divina e ajuda que eram Dele (ver Lucas 2:52).
Em vez disso, ele apela para um folheto de Tiago White intitulado “O Segundo

Advento”, segundo o qual o verbo “saber” deve ser traduzido como “tornar
conhecido”. A partir disso, a implicação deduz que outros possam saber a hora,
mas apenas o Pai tem a autoridade de “torná-la conhecida”. Veith apela para 1
Coríntios 2:2, onde o verbo “saber” provavelmente pode ser lido também como
“dar a conhecer”: “Pois decidi nada saber [dar a conhecer] entre vocês, a não ser
Jesus Cristo, e este, crucificado” (1Co 2:2). O problema com esse tipo de

interpretação é que ela ignora o contexto e a real intenção comunicativa da frase
em que o verbo está embutido.
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A pessoa não pode simplesmente assumir o significado de uma palavra em uma
passagem e alegar que a mesma palavra tem o mesmo significado em outra
passagem sem prestar muita atenção ao contexto. Embora os sinais da segunda
vinda registrados na Bíblia possam certamente permitir que o crente saiba que o
fim está se aproximando, Veith reivindica um grau de precisão que não pode ser

corroborado pelo texto bíblico.
Por exemplo, Veith tenta fundamentar sua “definição de data flexível” em
declarações de E. G. White, segundo as quais a Terra está em pecado há cerca
de seis mil anos. Para relembrar sua tese, Veith usa uma declaração em que E. G.

White diz que o batismo de Jesus aconteceu quatro mil anos depois de Adão ter
caído em pecado:
Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que
ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador, quatro mil anos

após Adão dar as costas à luz de seu lar. Separada da presença de Deus, a
família humana afastou-se mais e mais, a cada geração sucessiva, da pureza,
sabedoria e conhecimento originais que Adão possuía no Éden. Cristo herdou os
pecados e enfermidades da raça humana como eles existiam quando Ele veio à
Terra para ajudar o homem. Em favor da raça humana, com as fraquezas do

homem caído sobre Si, Ele deveria suportar as tentações de Satanás em todos
os pontos em que o homem pudesse ser atacado.

SUPERANDO LAS 3 TENTACIONES DE CRISTO (s.f.). Recuperado de
https://revivenations.org/es/tentaciones/
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Consequentemente, o batismo de Jesus em 27 d.C. marca o começo dos últimos
dois mil anos da história da Terra. Sendo esse o caso, 2027 marcará o término
dos seis mil anos da história da Terra. Mas antes que alguém conclua que Cristo
retornará em 2027, Veith rapidamente argumenta que os “seis mil anos” durante
os quais “Satanás tem lutado para manter posse da Terra” devem incluir o curto

período de tempo que Satanás terá após o milênio para processar suas forças
para a batalha final contra Deus. É claro que, embora não saibamos quanto
tempo Satanás vai passar nesse processo, esse lapso de tempo precisa ser
descontado dos seis mil anos, o que implieca que Jesus pode voltar em algum
tempo antes de 2027.

Veith afirma que ele não está
definindo o tempo para a segunda
volta de Jesus, mas, ao mesmo
tempo, ele argumenta que estamos
na última semana da história da
Terra, que acaba em 2027.

Ele alega basear-se no que o Espírito de Profecia diz, mas entrelaçando as
citações de E. G. White com passagens bíblicas sem a devida atenção pelo
contexto e de uma forma literalista, ele estabelece o tempo antes do qual

Jesus virá. O que é isso, se não é definição de data?
Veith não considera o fato de que “quatro mil anos depois que Adão virou as
costas para a luz de seu lar” pode ser um número redondo sem a intenção de
definir o intervalo de tempo preciso que ocorreu entre a queda de Adão e o

batismo de Jesus. De fato, E. G. White diz que, na ocasião em que Jesus foi
tentado pelo inimigo, o pecado havia devastado o mundo por “mais de quatro
mil anos.” Significativamente, em outra publicação, E. G. White indica que
desde que Satanás venceu nossos primeiros pais “mais de seis mil anos” se
passaram.
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Desta forma, fica claro que tais declarações cronológicas do Espírito de Profecia

são aproximações e não cálculos precisos de um período de tempo exato.
Significativamente, nem E. G. White nem os outros pioneiros interpretaram tais
referências a quatro mil e seis mil anos com a precisão cronológica que Veith
lhes atribui. Para chegar a essa definição de tempo, Veith junta uma série de
citações de E. G. White e da Bíblia sem consideração séria por seu contexto. Ao

fazer isso, ele desconsidera algumas declarações significativas da própria E. G.
White nas quais ela instrui a igreja a se afastar da definição do tempo. As
declarações a seguir são uma amostra representativa de sua posição sobre esse
assunto:

Pessoa alguma que fixe o tempo em que Cristo deva vir ou
não vir, tem mensagem verdadeira. Estai certos de que
Deus não dá nenhuma autoridade de dizer que Cristo
retarda Sua vinda cinco anos, dez anos, ou vinte anos.
“Estai vós apercebidos também; porque o Filho do homem
há de vir à hora em que não penseis” (Mateus 24:44). Esta é
nossa mensagem, a própria mensagem que os três anjos
voando pelo meio do céu estão proclamando. A obra a ser
feita agora é a de fazer soar esta última mensagem de
misericórdia a um mundo caído.
Ellen G. White
Muitos adventistas têm julgado que, a menos que pudessem fixar a fé em

um tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e
diligentes na obra de preparo. Mas, como suas esperanças são reiteradas
vezes suscitadas, apenas para serem destruídas, sua fé sofre abalo tal que
se lhes torna quase impossível se impressionarem com as grandes
verdades da profecia. [...] Os repetidos esforços por encontrar novas datas

para o começo e fim dos períodos proféticos, e o raciocínio falaz
necessário para apoiar este modo de ver, não somente transviam da
verdade presente os espíritos, mas lançam o opróbrio sobre todos os
esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se
marcar um tempo definido para o segundo advento, e mais amplamente
for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás.
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Declarei positivamente na reunião campal de Jackson a
esses grupos fanáticos, que estavam fazendo a obra do
adversário das almas; achavam-se em trevas. Eles
pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do

tempo de graça em Outubro de 1884. Declarei ali em

público que o Senhor fora servido de mostrar-me que não
haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por
Deus desde 1844.

Nosso posicionamento tem sido o de aguardar
e observar, sem proclamação de datas para
intervir entre os próximos período proféticos de
1844 e o tempo do retorno do nosso Senhor.
Ellen G. White

Ellen G. White,

O povo não terá outra mensagem sobre um
tempo definido. Depois desse período de tempo
(Apocalipse 10:4-6), estendendo-se de 1842 a
1844, não pode haver um traçado definido do
tempo profético. A contagem mais longa vai até o
outono de 1844.

Pelas citações acima, parece claro que E. G. White não endossa especulações
sobre o tempo do retorno de Jesus ou o fim do mundo. De fato, ela alerta contra
tais suposições com o argumento de que elas “afastam as mentes da verdade
presente” e servem melhor “os propósitos de Satanás”.
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Muitos corações se abrem para o evangelho
em tempos de crise à medida que as pessoas
se tornam mais conscientes de suas limitações

e da fragilidade da condição humana e social.
Contudo, tais anseios espirituais não podem ser
satisfeitos

com

previsões

sensacionalistas,

teorias da conspiração ou definição de tempo.
A exposição da Palavra de Deus deve estar
baseada na verdade, não em expectativas

equivocadas geradas pela ficção apocalíptica.
Na verdade, as interpretações idiossincráticas
das profecias do fim dos tempos servem
apenas para despertar entusiasmo emocional e
levar a mensagem do fim dos tempos da igreja

ao descrédito.
Nossa pregação e proclamação devem estar
centradas em Jesus Cristo—no Seu amor e
cuidado por um mundo em sofrimento, e Seu

convite de perdão e restauração para todos. E,
claro, nossa mensagem certamente inclui a
proclamação da breve volta de Jesus. Não há
nada inerentemente errado em pregar sobre os
sinais

do

fim.

O

próprio

Jesus,

quando

perguntado sobre os sinais de Sua vinda, disse
aos discípulos sobre guerra, “fomes, pestes, e
terremotos” (Mt. 24:7; Mc. 13:8; Lc. 21:11). Mas a
mensagem do fim dos tempos deve se basear
na Palavra de Deus em vez de nas manchetes

de jornais ou nas compreensões especulativas
FICCÃO APOCALÍPTICA EM
TEMPOS DE COVID-19

dos eventos atuais.
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Significativamente,
FICCÃO APOCALÍPTICA EM
TEMPOS DE COVID-19

quando

os

discípulos

perguntaram a Jesus sobre o dia de Sua vinda,
Ele lhes disse: “Não lhes compete saber os

tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela
sua própria autoridade” (At 1:7). Então, Ele fez
uma promessa: “Mas receberão poder quando
o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a
Judéia e Samaria, e até os confins da terra” (At

1:8). Enquanto os discípulos queriam saber a
hora, Jesus mudou sua preocupação para o
dom do Espírito e a pregação do evangelho.
Assim, enquanto a pandemia da COVID-19

varre o mundo, nosso foco deve estar em um
compromisso pessoal mais profundo com
Jesus, para que possamos abraçar a compaixão
à semelhança de Cristo por um mundo carente
e sofredor. Pelo poder do Espírito, podemos

nos tornar testemunhas eficazes de Jesus e,
desta forma, desfrutar o privilégio de fazer
parte do sinal mais evidente de que Jesus virá
em breve. “E este evangelho do Reino será
pregado em todo o mundo como testemunho a

todas as nações, e então virá o fim” (Mt 24:14).

+
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