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Uma visão bíblica 

 
O que responde antes de ouvir comete estultícia (tolice) que é para vergonha sua. 
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Examinai tudo. Retende o bem. 
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Antes de iniciarmos a série de estudos a seguir vamos dar uma olhada no que diz I Timotéo 6:20-21 que já era advertido sobre a falsa 

ciência: 

 

 

 

 

 

Será que o que nos foi ensinado nas escolas, faculdades ou outras instituições de ensinos realmente está de acordo com o que diz a 

Bíblia a respeito da Terra onde moramos? Já se fez esta pergunta antes? Estamos deixando a escola nos educar sem questionar ou 

analisamos segundo as Escrituras o que nos é passado? 

 

 

 

 

Desde crianças fomos ensinados que estamos vivendo em um lugar esférico (uma Terra Globular), mas será que as Escrituras mostram 

isso ou a ciência nos escondeu a criação de Deus?  

Venho através deste material propor uma análise através das Escrituras a respeito da ciência que nos foi passada nos últimos anos. 
Façamos também estas outras perguntas:  

A ciência pode ser questionada ou já é tida como uma religião, um dogma não podendo ser contrariada? A ciência questiona a Bíblia, 

mas podemos questionar a ciência? Já paramos para pensar nisso? 

 

Antenção! 
 

PERGUNTAS QUE DEVEMOS NOS FAZER A RESPEITO DE ASSUNTOS QUE ESTÃO SURGINDO SOBRE “TEORIA DA CONSPIRAÇÃO”, NOVA 

ORDEN MUNDIAL (NOM), TERRA PLANA, ETC. 

 

1. Tudo é “Teroria da Conspiração”? Será que os o sistema não está lhe enganando para que você não busque conhecimento 

e informação? Tenha em mente que quanto mais desinformada é a sociedade, mais facilmente pode ser controlada e manipulada. 

Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento; e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de 
sede. Isaías 5:13 

O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que 
não sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias 4:6 

 

2. A Nova Ordem Mundial existe ou é uma “Teoria da Conspiração”? Por que será que muitas pessoas influentes no mundo 

como George Bush Pai a citam se é uma mera falacia como muitos acreditam ser? Veja o video abaixo e tire suas próprias 

conclusões? 

https://www.youtube.com/watch?v=V6j_MCLVYWU 

 

3. Por quê o sistema está deixando vazar estas informações se eles querem dominar o mundo? Também me fazia esta 

pergunta e acredito que uma das razões é que o proprio Criador está permitindo que isso aconteça (Mateus 10:26-28).  Uma 

hipótese também é que isto está ocorrendo para preparar a vinda do Anticristo, que virá como ovelha trazendo uma falsa paz e 

muitas verdades das mentiras que eles mesmo criaram (Mateus 24:24) e talvez outros propósitos que ainda nos são 

desconhecidos. Portanto, sejamos bereinos ouvindo e analisando tudo nas Escrituras para confirmar se o que nos dizem é a 

verdade ou a mentira! (Atos 17:10-13) 

 

 

“20 Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da 

falsamente chamada ciência, 

21 A qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém.” 

“Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele.” 

Provérbios 22:6” 
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TEORIAS DO FUNCIONAMENTO DO UNIVERSO 
 

GEOCENTRISMO 

 

 Universo geocêntrico 

A teoria do universo geocêntrico ou geocentrismo é o modelo cosmológico mais antigo. Na Antiguidade era raro quem discordasse 

dessa visão; e entre os filósofos que defendiam esta teoria, o mais conhecido era Aristóteles (384 - 322 a.C). Foi o matemático e 

astrônomo grego de Alexandria - Ptolemeu (90 - 168 d.C.) que, em sua obra "Almagesto", deu a forma final a esta teoria, que se baseia 

na hipótese de que o planeta Terra estaria fixo no centro do Universo com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. 

A visão geocêntrica predominou no pensamento humano até o resgate, feito pelo astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico 

(1473 - 1543), de uma hipótese igualmente antiga, a hipótese heliocêntrica, criada pelo astrônomo grego Aristarco de Samos (310 - 230 

a.C.). 

 

HELIOCENTRISMO 

 

Universo heliocêntrico 

Na astronomia, heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol, em sua apresentação inicial, estacionário no centro do universo; ou em 

sentido estrito, situado aproximadamente no centro do Sistema Solar, no caso do heliocentrismo renascentista. A palavra vem 

do grego (ήλιος Helios = sol e κέντρον kentron = centro). 

Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo. Apesar de as discussões da 

possibilidade do heliocentrismo datarem da Antiguidade Clássica, somente 1800 anos mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade 

explícita ao suscitar e estabelecer o divórcio entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico; a ele e ao julgamento 

de Galileu Galilei perante a Inquisição remontando as origens da ciência em acepção moderna. Àquela época, o matemático e astrônomo 

polonês Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático preditivo consistente e completo de um sistema 

heliocêntrico. Ainda sem a acurada precisão e um pouco confuso, contudo, o modelo de Copérnico foi mais tarde reestruturado, expandido 

e aprimorado por Johannes Kepler. A explicação física causal para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton via lei da gravitação 

universal, sendo o modelo então estabelecido de grande valia até hoje. 

Todos os cálculos necessários ao lançamento de satélites e veículos espaciais fundamentam-se, até hoje, nos conhecimentos acerca 

do heliocentrismo estabelecidos à época de Galileu, Kepler e Newton. 
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TEORIAS DOS FORMATOS DA TERRA 

TERRA PLANA 

 

O modelo da Terra plana é uma concepção arcaica do formato da Terra como um plano ou disco. Muitas culturas antigas concordavam 

sobre a cosmografia plana da Terra, incluindo a Grécia antiga (até o período clássico), as civilizações da Idade do Bronze e da Idade do 
Ferro do Oriente Médio (até o período helenístico), na Índia (até o período Gupta), primeiros séculos d.C. e na China até o século XVII. Esse 

paradigma também era tipicamente mantido nas culturas indígenas da América e a noção de uma Terra plana, abobadada pelo 

firmamento em forma de uma tigela invertida, era comum em sociedades anteriores às leis científicas, por exemplo a da gravitação 

universal.  

A ideia de uma Terra esférica apareceu na filosofia grega com Pitágoras (século VI a.C.), embora a maioria dos pré-

socráticos (séculos VI a V a.C.) tenha mantido o modelo plano da Terra.  

 

TERRA ESFÉRICA (GLOBO) 

 

A noção de que a Terra é “redonda” indica que o formato do globo terrestre é esférico, em oposição a ideia da Terra plana. 

O paradigma da Terra esférica apareceu na filosofia grega no século VI a.C. com Pitágoras, embora a maioria dos filósofos pré-

socráticos defendessem o modelo da Terra plana. Aristóteles aceitava a esfericidade da Terra por bases empíricas em 330 a.C. e o 

conhecimento sobre a Terra redonda gradualmente começou a se espalhar pelo mundo helenístico.  

A noção de que durante a Idade Média haveria uma "crença na Terra plana" foi “forjada” no século XVIII, e ainda é uma “visão popular 
entre não especialistas”. Por outro lado, medievalistas e historiadores da ciência atualmente concordam que essa é uma concepção falsa. 

Em suma, os poucos autores ocidentais do mundo antigo ou medieval que comprovadamente combateram a esfericidade da Terra foram 
exceção, eles “eram geralmente ignorados ou tratados com pouca seriedade” nos círculos intelectuais de sua época. 
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               TÁBUA = REDONDA E PLANA                    BOLA = REDONDA E ESFÉRICA 

 

“Estes foram os vários ensinos passados a nós pela ciência a respeito do formato da terra mudando e retornando a uma ideia ao 
longo dos tempos e anos.  

Iremos analizar aqui o formato da terra segundo as Escrituras e a concepção da antiga cosmologia hebraica de uma terra plana.  

Não só os hebreus, mas vários povos tinham essa concepção de uma terra plana diferenciando um pouco uma das outras. Porém, 

a maioria dos povos, senão todos, acreditavam sim em uma terra plana que passou a ser levada a descredito com o avanço da ciência dos 

ultimos anos. 

Atualmento estão sendo feitas pesquisas por pessoas em varias partes do mundo comprovando que a terra não tem curvatura e 

outros experimentos que estão desafiando a ciência atual. Este assunto está voltando a discussão e nos trazendo um melhor entendimento 

a respeito de varios relatos da Biblia. 

Convido todos aqui a ler, tentar entender e analizar o assunto segundo as Escrituras, pois, a mesma nos ensina que devemos 

examinar tudo e reter o que é bom. 

Vamos lá !” 
 

Abaixo temos algumas imagens de povos antigos que tinham a visão de uma Terra Plana. 

 



COSMOLOGIA HEBRAICA 

 
Muito antes de os relatos de Gênesis 1 e 2 sobre a criação serem escritos, os povos do Oriente Médio compartilhavam uma cosmovisão 

em que o Universo era representado como um semicírculo dividido em camadas que repousavam sobre colunas materiais. A camada 

superior era o céu empíreo (onde está Deus); abaixo do qual estavam sucessivamente situados o oceano celeste; o céu sidéreo (céu 

onde ficam as estrelas e astros); a terra; o oceano terrestre e o lugar dos mortos (SHEOL).  

O céu empíreo e o oceano superior apoiavam-se nas águas inferiores. O céu sidéreo e a terra erguiam-se sobre colunas. Nessa 

arrebatadora visão, chama particularmente a atenção os papeis de sustentação dos céus e do oceano superior desempenhados pelas águas 

inferiores e pelas colunas do mundo. 

Em vários casos, saber algo da cosmologia do povo hebreu da época do Antigo Testamento é indispensável para que o leitor possa ter 

uma boa compreensão daquilo que um texto específico está tentando comunicar. A sua cosmologia está vinculada aos conceitos dos povos 

vizinhos, porém é ao mesmo tempo distinto desses outros conceitos. É importante conhecê-los, especialmente ao lidar com as 

narrativas que fazem referência à criação e ao dilúvio.  

O conceito hebraico do formato do universo deve ser considerado ao tratar de assuntos tais como a criação. Os hebreus tinham a 

mesma percepção “científica” do mundo dos outros povos de sua época, porém faziam suas distinções . Em matéria do formato 

físico-estrutural do universo, tinha muito em comum com os outros povos. O texto bíblico usa termos como “abismo”, “expansão” (em 
algumas traduções “firmamento”), “janelas dos céus”, e outros termos que de certo soam um tanto estranhos no século presente. Estes 

termos refletiam a forma antiga de se referir ao mundo a sua perspectiva do universo criado por Deus.  

Pode-se ver que certos assuntos atuais, como a preocupação de encontrar vida em outros planetas, não tem cabimento no 

texto bíblico pelo simples fato de que estas perguntas baseiam-se em outra cosmologia, muito distinta daquela dos hebreus. 
É importante lembrar que mesmo quando o conceito hebraico reflete certas noções tidas em comum com os outros povos, a ênfase 

das narrativas hebraicas é a de oferecer uma crítica nos pontos em que divergem deles pela revelação de Deus. 

 

Isto nos leva ao entendimento de que estamos habitando em um mundo 

fechado com atmosfera e corpos celestes no firmamento separando as águas 

de cima das águas de baixo. Mas você pode estar se perguntando: como estamos 

vivendo em um lugar fechado? Isso é loucura! 

Veja o vídeo abaixo sobre um jardim na Itália (Nemo’s Garden) para o cultivo 

de plantas embaixo da água! Isso é totalmente possível! 

Observe o domo utilizado para criar este ambiente fechado e os outros 

equipamentos para criar a atmosfera adequada para o cultivo! 

https://youtu.be/g9uQcbR-CC0  

https://youtu.be/g9uQcbR-CC0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras; e por meio dela serão 

benditas todas as nações da terra;” 

Gênesis 26:4 

 

Antes de pretendermos refutar os argumentos a seguir devemos primeiramente ler com atenção e pedindo a Deus sabedoria para 

compreender o que diz em Sua palavra. 

Obs.: A palavra de Deus é viva e eficaz, não pode ter nenhum versículo que não possa ser interpretado ou não esteja claro e que 

não tenha sentido nenhum e não seja possível ter a informação certa sobre o mesmo, Deus não é deus de confusão, ele é o Criador de todas 

as coisas e tudo que está escrito na Bíblia foi a mando Dele e aprovado por Ele, letra por letra, ponto e vírgula. 

 

1 Filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, 

2 Para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria; e inclinares o teu coração ao entendimento; 

3 Se clamares por conhecimento, e por inteligência alçares a tua voz, 

4 Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, 

5 Então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. 

 

6 Porque o Senhor dá a sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. 

Provérbios 2:1-6   

 

 Devemos buscar a sabedoria de Deus como alguém que busca tesouros escondidos. 

 

Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. 

1 João 5:19 
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O FIRMAMENTO, EXPANSÃO, ABÓBADA OU DOMO 
 

Firmamento (domo) é um nome para a abóbada celeste, geralmente usada no contexto das religiões baseadas nas escrituras 

hebraicas (judaísmo, cristianismo e islamismo). O termo vem do latim clássico firmamentum, usado na Vulgata, que significa "suporte". O 
termo original hebraico, raqiya' (רקיע), designa uma placa rígida, ampla e sólida, possuindo uma certa espessura. O termo deriva-se da 

raiz raqa' (רקע), designando a ação de expandir “um metal” batendo-o com um martelo. O processo de se fazer uma placa metálica, motivo 

pelo qual algumas traduções bíblicas usam a palavra "expansão" em vez de "firmamento". 

Segundo a cosmologia bíblica, refletida no primeiro capítulo do Livro de Gênesis, Javé criou a Terra inicialmente "sem forma e vazia", 

imersa nas águas primordiais do abismo (Tehom). A seguir ele criou a abóbada do firmamento para "separar as águas", dando espaço para 

a atmosfera, o que lhe permitiu então separar as "águas abaixo do firmamento" (corpos de água) da "parte seca" (solo), criando 

os acidentes geográficos e dando forma à Terra. E finalmente criou seres vivos para habitá-la, de maneira que ela deixou de estar vazia. 

 

1 E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 
2 E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e 

assim foi. 

3 E chamou Deus à expansão Céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 

Gênesis 1:6-8 

 

 

14 E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus (não no espaço criado pela pseudociência), para haver separação entre o dia e a 

noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 

15 E sejam para luminares na expansão dos céus (não no espaço criado pela pseudociência), para iluminar a terra; e assim foi. 

16 E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. 

17 E Deus os pôs na expansão dos céus (não no espaço criado pela pseudociência) para iluminar a terra, 

18 E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas; e viu Deus que era bom. 

Gênesis 1:14-18 

 

Obs.: Em Genesis a terra é o centro da criação (geocentrismo). O sol a lua e as estrelas foram criados para servir a terra. Deus não 

criou primeiro o sol a lua e as estrelas para depois criar a terra. 

A pseudociência pelo mundo afora tem dito que descobriram outros planetas cujo tamanho de tal planeta é x, y, etc.  Mas vejamos o que diz 

as escrituras! 

 

35 Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para luz da noite, que agita o mar, bramando as 

suas ondas; o Senhor dos Exércitos é o seu nome. 

36 Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de 

mim para sempre. 

37 Assim disse o Senhor: Se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá em baixo, também eu 

rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. 

Jeremias 31:35-37   

 

 Acima acabamos de ler um desafio feito ao homem: medir a obra feita pela mão de Deus. Quem pode fazer isto?  

 

18 Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 

19 Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus; pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 

20 E outra vez: O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 

21 Portanto, ninguém se glorie nos homens; porque tudo é vosso; 

1 Coríntios 3:18-21  

 

 Não é Einstein / Newton/ etc. que possui a verdade e sim Deus. 
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5 Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor! 

6 Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem; antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada 

e inabitável. 

7 Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor; 

8 Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a 

sua folha fica verde; e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. 

9 Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o conhecerá? 

Jeremias 17:5-9 

 

 Não confie no homem leia o conteúdo aqui exposto, mas busque resposta e conhecimento em Deus e nas suas Escrituras. Busque 

conhecimento na ciência, mas não faça da ciência um deus. Questione! 

 

Voltemos ao firmamento segundo as escrituras! 

 

No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande 

abismo, e as janelas dos céus se abriram, 

Gênesis 7:11 

 

Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. 

Gênesis 8:2 

 

 

 
Desde a antiguidade o homem tem a ambição de chegar ao céu e ainda hoje muitas nações tentam realizar tal feito. Mas pode o homem 

ultrapassar os céus? 

Nimrod (também grafado Ninrode ou Nemrod) é um personagem bíblico descrito como o primeiro poderoso na terra (Génesis 10:8; 

1 Crónicas 1:10). Filho de Cuxe, que era filho de Cam, que era filho de Noé. 

Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as cidades de Babel, Ereque, Acádia e Calné, todas na terra de Sinear ou Senaar 

(Gênesis 10:10). Foi, provavelmente, sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e da sua torre. 

 

E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos 

espalhados sobre a face de toda a terra. 

Gênesis 11:4 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? 

Jó 37:18     

 

 Idéia de um céu tendo uma parte sólida. Como pode então existir um espaço sideral, um vácuo? 
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Os céus (não o espaço sideral) declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.  

Salmos 19:1 

 

 

4 A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, 

5 O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho. 

6 A sua saída é desde uma extremidade dos céus (não do espaço), e o seu curso até à outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. 

Salmos 19:4-6 

 

Ainda que mandara às altas nuvens, e abriu as portas dos céus, 

E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. 

Salmos 78:23,24  (ler versículos anteriores) 

 

Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. 

Salmos 148:4   (os céus o louvam) 

 

Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e espraiou a terra, e a tudo quanto produz; que dá a respiração ao povo que 

nela está, e o espírito aos que andam nela. 

Isaías 42:5 

 

 Como se pode estender um espaço vazio, um vácuo? 

 

Assim diz o Senhor, teu redentor, e que te formou desde o ventre: Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus, e espraio a 

terra por mim mesmo; 

Isaías 44:24 

 

 

Eu fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz; as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. 

Isaías 45:12 

 

Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus 

pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. 

Isaías 55:9    

 

 Como o céu pode estar mais alto que a terra se estamos em um vácuo infinito, vagando pelo “espaço”? Como a pseudociência 

explica isto? Vamos acreditar na Bíblia ou na ciência? 

 

Assim diz o SENHOR: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés; que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu 

descanso? 

Isaías 66:1 

 

Ele é o que edifica as suas câmaras superiores no céu, e fundou na terra a sua ABÓBADA, e o que chama as águas do mar, e as derrama 

sobre a terra; o Senhor é o seu nome. 

Amós 9:6 
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O QUE É ABÓBADA? 

 
Domo da Rocha 

A abóbada é uma construção em forma de arco com a qual se cobrem espaços compreendidos entre muros, pilares ou colunas. 

Compõe-se de peças lavradas em pedra especialmente para este fim, denominadas aduelas, ou de tijolos apoiados sobre uma estrutura 

provisória de madeira, o cimbre. 

Embora de uso generalizado no Império Romano, a construção de abóbadas constituiu o principal problema arquitetônico da Idade 

Média europeia. O desafio de construí-las foi um dos fatores que impulsionaram a evolução da arquitetura ocidental. 

Os povos mesopotâmicos foram os primeiros a empregar abóbadas, que faziam de tijolos. No Egito e na Grécia a cobertura dos edifícios 

era feita mediante estruturas horizontais, as arquitraves, mas entre os cretenses e os micenianos já se encontravam algumas falsas 
abóbadas feitas de fileiras contíguas de tijolo e pedra. Os romanos recuperaram as técnicas originárias dos povos mesopotâmicos, 

retomadas depois no Ocidente e também no Império Bizantino, de onde se transmitiram ao mundo islâmico. 

O período românico usou principalmente a abóbada de berço, que evoluiu para a aresta e a de cruzeta até chegar à abóbada de 

ogivas característica do período gótico. O Renascimento recuperou os valores estéticos da arte clássica e, com eles, a abóbada de berço. 

 

“Os céus foram criados para mostrarem as obras de Deus para quando contemplarmos sua beleza e maravilha venhamos a olhar para 
aquele que o criou. Não foi feito para ser adorado mas para contemplamos a gloria e o poder de Deus.” 

Acredito que o ensino de uma terra globular foi uma estratégia do inimigo para nos cegar sobre a verdadeira criação de Deus e tentar 

diminuir ao máximo a veracidade das Escrituras, pois, ao lermos não teremos um entendimento correto de partes das Escrituras. 

 

1 Não terás outros deuses diante de mim. 
2 Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem em baixo na terra, nem nas águas 

debaixo da terra. 

3 Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até 
a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. 

Êxodo 20:3-5 

 

E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a 

vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. 

Deuteronômio 4:19  (ler versículos anteriores) 

 

As colunas do céu tremem, e se espantam da sua ameaça. 

Jó 26:11 

 

Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. 

Salmos 104:2 
 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coluna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aduela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tijolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cimbre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antigo_Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitrave
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Bizantino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_isl%C3%A2mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_de_ber%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_de_ogivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%B3bada_de_ogivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ex/20/3-5+
https://www.bibliaonline.com.br/aa/dt/4/19+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/26/11+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/104/2+


A TERRA NÃO GIRA OU SE MOVE 
 

A ciência nos diz que a Terra é o terceiro “planeta” do sistema solar e o único conhecido que apresenta condições que permitem a 

existência de vida inteligente. 

 
Planeta Terra. Foto: Colin Cramm / Shutterstock.com 

 

“Com um diâmetro de 12.742 km (pouco maior que o de Vênus) a Terra leva 365,256 dias para dar um giro completo em torno do sol 

(movimento de translação ou período orbital) e 23,9345 horas para dar um giro completo em torno de si mesmo (movimento de rotação). 

A inclinação do eixo da Terra, de cerca de 23,5°, faz com que os raios solares atinjam sua superfície de forma irregular formando 

as chamadas calotas polares nos extremos do planeta terra.” 

 

https://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/ 
 

“O movimento de rotação é realizado a uma velocidade de 1675 km/h na linha do Equador. Entretanto, conforme maior a latitude, menor 

essa velocidade. Por exemplo, em Porto Alegre, cidade localizada aos 30º de latitude, a velocidade de rotação é de 1450,30 km/h.” 

 

https://www.infoescola.com/astronomia/rotacao-da-terra/ 

 

Dados de diâmetro, velocidade, inclinação da terra atualizados e tirados do site: 

 

www.if.ufrgs.br 

 

 Aqui podemos ver uma contradição com as Escrituras. Leia novamente Jeremias 31:35-37! 

 Pode o homem fazer medições da criação de Deus? 

 Essa é uma clara tentativa de satanás de invalidar a palavra de Deus através da falsa ciência. Pode o homem mensurar a criação 
de Deus? 

 

Vamos ver o que a bíblia diz a respeito do movimento da terra! 

 

  

 

 

 
 

 

 

12 Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: 

Sol, detém-te em Gibeom, e tu, lua, no vale de Ajalom. 
 

13 E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve 
no meio do céu, e não se apressou a (*) pôr-se, quase um dia inteiro. 

Josué 10:12,13 

 

 

Se a Terra fosse esférica (e em movimento) não teria feito 

diferença nenhuma na duração do dia se a Terra também não 

parasse; a Terra teria continuado a girar através do suposto 

ciclo do dia, mesmo com o Sol e a Lua parados. 
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(*) Pôr: Dicionário Priberam 

https://dicionario.priberam.org/p%C3%B4r 

Desaparecer na linha do horizonte 

Declínio de um astro no horizonte. = OCASO (desaparecimento do Sol ou de outro astro ao sair do horizonte) 

 

 Neste relato das Escrituras fala claramente que o sol e a lua pararam e não a terra. 

 

Levanta do pó ao pobre, Do monturo eleva ao necessitado, Para os fazer assentar entre os príncipes, E para lhes dar por herança um trono 

de glória; Pois de Jeová são as colunas da terra, e sobre elas tem posto o mundo. 

1 Samuel 2:8  

 

5 Ele é o que remove os montes, sem que o saibam, e o que os transtorna no seu furor. 

6 O que sacode a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. 

Jó 9:5,6 

 

 As colunas tal qual em uma casa servem para apoiar dando o sentido de algo imóvel (fixo). 
 

 

7 Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei; do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus 
ouvidos. 

8 Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. 

2 Samuel 22:7,8 

 

Trema perante ele, trema toda a terra; pois o mundo se firmará, para que não se abale. 

1 Crônicas 16:30 

 

O Senhor reina; está vestido de majestade. O Senhor se revestiu, cingiu-se de fortaleza; o mundo também está estabelecido, de modo que 

não pode ser abalado. 

Salmos 93:1 

 

Dizei entre as nações: O Senhor reina; ele firmou o mundo, de modo que não pode ser abalado. Ele julgará os povos com retidão. 

Salmos 96:10 

 
Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não fosse abalada em tempo algum. 

Salmos 104:5 

 

11 E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade; e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba 

dos tiranos. 

12 Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. 
13 Por isso farei estremecer os céus; e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da 

sua ardente ira. 

Isaías 13:11-13 

 

 Como a terra será movida se a pseudociência diz que ela está orbitando em seu eixo a 1675 Km/h e ao mesmo tempo ao redor 
do sol? 

 O homem é importante para Deus e não é um ser insignificante como o modelo heliocêntrico nos mostra. A ciência atual nos 

mostra um sistema em que a terra e um minúsculo “planeta” orbitando ao redor do sol e somos insignificante. Será esse um dos 

motivos de suicídios e de crise existencial no mundo? 

 A terra não é um planeta é um reino como podemos ler em Apocalipse 11:5 [reino do mundo]. Achamos a palavra planetas em 2 

Reis 23:45: 
 

“Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao 
redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, e aos planetas, e a todo o exército dos céus.” 
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Qual o significado de planeta? 
 

Planeta vem do grego planetai e quer dizer “errante”. Os antigos astrónomos gregos se deram conta que certos objetos celestes não 

se mantinham fixos. Estes objetos foram chamados de asteres planetai, ou seja, “estrelas errantes”, vindo de planasthai (“passear”, 

“vagar”) de origem desconhecida. Depois simplificaram seu nome para Planetai. 
Os planetas eram associados a deuses e vários dias da semana levam seus nomes em vários idiomas, o que não acontece com a Língua 

Portuguesa. 

Originalmente incluídos também a Lua e o Sol, o significado científico moderno “mundo que orbita uma estrela” é de 1640. 

 

Fonte: http://www.astropt.org/2010/07/01/etimologia-planeta/ 

 
 

 

FORMA E BORDA DA TERRA 
 

 

 
Do livro Zetetic Astronomy - Earth Not A Globe: Samuel Birley Rowbothom - 1885 

 

A superfície da terra é representada pelo diagrama, fig. 54, e uma vista seccional na fig. 55. N, o mar aberto central, I, a parede 

circular ou barreira de gelo, L, as massas de terra tendendo para o sul, W, as "águas do grande abismo", circundando a terra, S, o limite 

sul de gelo, e D, a obscuridade e escuridão exterior, em que o mundo material é perdido à percepção humana. 

 

Na versão da Bíblia ARCA – Almeida Revista, Corrigida e Anotada a palavra hebraica “CHUG” em Isaias 40:22 é traduzida como globo, 

porém esta palavra é mais usada no hebraico para descrever um “círculo”. 

Confins = Extremidade = Borda da terra 

http://www.astropt.org/2010/07/01/etimologia-planeta/


 
 

A palavra usada para descrever um globo em hebraico é KADUR (כַּּדּור) como mostrada abaixo. 

 

 
 

 
 

Aqui estão outras versões da Biblia para Isaias 40:22. Na maioria das traduções encontramos circulo, redondeza e cupula. 
 

Isaías 40:22 - Almeida Corrigida Fiel  

Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; é ele o que estende os céus como 
cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar; 

 
 

http://www.hebraico.pro.br/dicionario/qdrsdic.asp


Isaías 40:22 - Almeida Revista Atualizada 1993  

Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos; é ele quem estende os céus como cortina 

e os desenrola como tenda para neles habitar;  

 

Isaías 40:22 - Almeida Revista e Corrigida  

Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; ele é o que estende os céus como 

cortina e os desenrola como tenda para neles habitar;  
 

Isaías 40:22 - Almeida Revista Corrigida 1995  

Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; ele é o que estende os céus como 

cortina e os desenrola como tenda para neles habitar;  
 

Isaías 40:22 - Versão Católica com cabeçalhos  

Javé se assenta sobre o círculo da terra, e seus habitantes parecem bando de gafanhotos. Ele desdobra o céu como toldo, e o estende 

como tenda que sirva para morar.  

 

Isaías 40:22 - João Ferreira de Almeida Atualizada  

E ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; é ele o que estende os céus como 

cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. Isaías 40:22 - João Ferreira de  

Almeida Atualizada 1987  

Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos; é ele quem estende os céus como cortina 

e os desenrola como tenda para neles habitar; Isaías 40:22 - João Ferreira de  

 

Almeida Corrigida 1948  

Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos; ele é o que estende os céus como 

cortina e os desenrola como tenda para neles habitar;  

 

Isaías 40:22 - King James Atualizada 1999  

Ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos; ele é o que estende 

os céus como cortina e os desenrola como tenda para nela morar.  
 

SIGNIFICADO DE CÚPULA 

[Arquitetura] Tipo de teto em forma de semiesfera, tanto voltado para o interior (abóbada), como para o exterior (zimbório). 

[Arquitetura] Todo teto ou arremate que possua a forma de uma semiesfera. 
[Astronomia] Cobertura circular, metálica e móvel, situada no teto de um observatório astronômico. 

 

Fonte: https://www.dicio.com.br/cupula/ 

 

[Arquitetura] Parte hemisférica, interna e côncava que cobre um espaço circular ou poligonal. 
[Arquitetura] Parte externa e superior da cúpula dos monumentos. = DOMO, ZIMBÓRIO 

Céu, abóbada, teto. 
 

Fonte: https://dicionario.priberam.org/c%C3%BApula 
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Isaías 40:22 - Nova Tradução na Linguagem de Hoje (Não consta) 
O Criador de todas as coisas é aquele que se senta no seu trono no céu; ele está tão longe da terra, que os seres humanos lhe parecem tão 

pequenos como formigas. Foi ele quem estendeu os céus como um véu, quem os armou como uma barraca para neles morar. 

 

 

As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja; e passeia pelo circuito (*) dos céus. 

Jó 22:14 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marcou (1) um limite (2) sobre a superfície das águas em redor, até aos confins (3) da luz e das trevas. 

Jó 26:10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar. 

24 Porque ele vê as extremidades (*) da terra; e vê tudo o que há debaixo dos céus. 

Jó 28:23,24 
 

 

 

 
 

 

1 Sobre isto também treme o meu coração, e salta do seu lugar. 

2 Atentamente ouvi a indignação da sua voz, e o sonido que sai da sua boca. 

3 Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins (*) da terra. 

Jó 37:1-3 

 

 

 

 

 

 

 (*)   חּוג

(verbo) 

Fem./Plural:  

Transliteração: chug  

Tradução: descrever um círculo 

 

 חּוג

(masculino) 

Fem./Plural: חּוגִים  

Transliteração: chug  

Tradução: círculo, esfera; círculo social; espaço, limite 

 

 (1)    חּוג

(verbo) 

Fem./Plural:  

Transliteração: chug  

Tradução: descrever um círculo 

 

 (2)         חֹק

(masculino) 

Fem./Plural: ֻחִקים  

Transliteração: choq  

Tradução: limite, fronteira; prazo; lei, regra, ordem; porção, ração, 

quota, taxa 

 

ְכִלית  (3)   תַּ

(feminino) 

Fem./Plural: ְכִלּיֹות   תַּ

Transliteração: tachlit  

Tradução: limite, término, fim; finalidade, 

meta, objetivo; conforto 

 

ְצָוה  (*)     קַּ
(feminino) 

Fem./Plural:  

Transliteração: qatsvah  

Tradução: extremidade 

 

 (*)   ָכנָף

(verbo) 

Fem./Plural: ְכנָפֹות--ְכנָפַּים  

Transliteração: kanaf  

Tradução: asa; extremidade; borda, ponta do casaco; abrigo, amparo, proteção; arremate; ramo, parte; aba 
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1 Depois disto o SENHOR respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: 

2 Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? 

3 Agora cinge os teus lombos, como homem; e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. 

4 Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. 

5 Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 

6 Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, 

7 Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? 

8 Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre; 

9 Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? 

10 Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos, 

11 E disse: Até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas–? 

12 Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar; 

13 Para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela; 

14 E se transformasse como o barro sob o selo, e se pusessem como vestidos; 

Jó 38:1-14 

 

6 Tu a cobriste com o abismo, como com um vestido; as águas estavam sobre os montes. 

7 À tua repreensão fugiram; à voz do teu trovão se apressaram. 

8 Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. 

9 Termo lhes puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. 

Salmos 104:6-9 

 

Ensinai-me a fazer vossa vontade, pois sois o meu Deus. Que vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho plano (outras traduções 

= reto). 

Salmos 143:10 

 

 

 

 

 

 

27 Quando ele preparava os céus, ali estava eu; quando traçou o horizonte (outras traduções “um circulo”) na superfície do abismo, 

28 quando firmou as nuvens no alto, quando dominou as fontes do abismo, 

29 quando impôs regras ao mar, para que suas águas não transpusessem os limites, quando assentou os fundamentos da terra, 

Provérbios 8:27-29 

 

Horizonte  

Significado de Horizonte 

Subs. Masculino 

Linha de formato circular que aparenta fazer com que o mar ou a Terra se unam ao céu: é lindo o pôr do sol no horizonte.  

Plano que passa pelo observador e é perpendicular à direção do fio de prumo; parte da terra e do céu que limita esse plano.  

Fonte : https://www.dicio.com.br/horizonte/ 

 

4 Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas 

as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? 
5 Toda a Palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele. 

6 Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. 

Provérbios 30:4-6 

ּוַּר  שֻׁ

(verbo) 

Fem./Plural:  

Transliteração: shuvar  

Tradução: ser ordenado em linhas retas 

 

 ִמישֹור

(masculino) 

Fem./Plural: ִמיׁשֹוִרים  

Transliteração: mishor  

Tradução: planalto; planície 
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Ele é o que está assentado sobre o círculo (outras versões “redondeza, disco, cúpula, globo”) da terra, cujos moradores são para ele como 
gafanhotos; é ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar; 

Isaías 40:22 

 

Obs.: a maioria das versões traduz “círculo”. 
 

 

 

 

 

Direi ao norte: Dá; e ao sul: Não retenhas; trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, (outras traduções mostram 

“confins”) 

Isaías 43:6 

 

 

A visão de Nabucodonosor 

 

10 Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama: Eu estava assim 

olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande; 

11 Crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao 

céu; e era vista até aos confins (*) da terra. 

Daniel 4:10,11 

  

 

 

 

 

 

És tu, ó rei, que cresceste, e te fizeste forte; a tua grandeza cresceu, e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. 

Daniel 4:22 

 

 Onde podemos encontrar a extremidade em um globo? 

 

Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. 

Mateus 4:8 

 

E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. 

Lucas 4:5 

 

Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram; e todas as 

tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. 

Apocalipse 1:7 

 

Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus, e a terra, que foi tirada da água e no 
meio da água subsiste. 

2  Pedro 3:5 

 

 Temos aqui em 2 Pedro uma clara referência a Genesis.  

 חּוג

(verbo) 

Fem./Plural:  

Transliteração: chug  

Tradução: descrever um círculo 

 

 חּוג

(masculino) 

Fem./Plural: חּוגִים  

Transliteração: chug  

Tradução: círculo, esfera; círculo social; espaço, limite 

 

 (*)  סֹוף 

(masculino) 

Fem./Plural:  

Transliteração: sof  

Tradução: fim, término 
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QUATRO CANTOS, QUATRO VENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Bíblia se refere várias vezes aos quatro cantos da terra, porque existem quatro cantos. 

Não se refere aos pontos cardeais em uma bússola (Norte, Sul, Leste, Oeste), porque Oriente e Ocidente não têm limite (Salmo 

103:12). 

Deus está nos dizendo que Seus mandamentos se estendem até a borda literal dos quatro cantos em que a face da terra foi 

dividida (onde estas quatro divisões são desconhecidas). 

 
E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins 

(*) da terra. 

Isaías 11:12 
 

 

 

 

 

 

 

E trarei sobre Elão os quatro ventos (1) dos quatro cantos (2) dos céus, e os espalharei na direção de todos estes ventos; e não haverá 

nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. 

Jeremias 49:36 
 

 

 

 

 

 

 

 

E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor DEUS acerca da terra de Israel: Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos (*) da terra. 

Ezequiel 7:2 

(*) O mesmo “kanaf” de Isaias 

 

 

E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor DEUS: Vem dos quatro ventos (*), ó 
espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. 

Ezequiel 37:9 

(*) O mesmo “ruach” de Jeremias 

 
Falou Daniel, e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. 

Daniel 7:2 

(*) O mesmo “ruach” de Jeremias 

 

 (*)  ָכנָף
(verbo) 

Fem./Plural: ְכנָפֹות--ְכנָפַּים  

Transliteração: kanaf  

Tradução: asa; extremidade; borda, ponta do casaco; abrigo, amparo, proteção; arremate; ramo, parte; aba 

 

 (1)   רּוחַַּ 

(masculino e feminino) 

Fem./Plural: רּוחֹות  

Transliteração: ruach  

Tradução: vento; espírito, alma; atmosfera; lado 

 

ְצָוה   (2) קַּ

(feminino) 

Fem./Plural:  

Transliteração: qatsvah  

Tradução: extremidade 
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E o bode se engrandeceu sobremaneira; mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado; e no seu lugar subiram outros 
quatro também insignes, para os quatro ventos do céu. 

Daniel 8:8 

(*) O mesmo “ruach” de Jeremias 

 

Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os quatro ventos do céu; mas não para a sua posteridade, nem 
tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. 

Daniel 11:4 

(*) O mesmo “ruach” de Jeremias 

E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos (1), de uma à outra 
extremidade dos céus. 

Mateus 24:31 

 

E ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos (1), da extremidade da terra até a extremidade do céu. 

Marcos 13:27 
 

  

 

 

 

 

 

E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos (*) da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que 

nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. 

Apocalipse 7:1 

 

E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra (*), Gogue e Magogue, cujo número é como a areia do mar, para as 

ajuntar em batalha. 

Apocalipse 20:8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será que as versões atuais da Bíblias não estão retirando e acrescentando palavras ou até mesmo versículos inteiros? 

 

“Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus 

fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro; 

E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas 

que estão escritas neste livro. 

Aquele que testifica estas coisas diz: Certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.” 

Apocalipse 22:18-20 

 

Devemos examinar as Escrituras! 

 

“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam;” 

João 5:39 

Grego  (1) 

Substantivo  

ἄνεμος (ánemos) 

– masculino 

Ar, vento 

 

γωνία [goniːa], γωνιά η   (*) 

1. canto, ângulo (do quarto) 

2. Esquina 

Phr 

 ορθή γωνία ângulo reto 
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SHEOL 

Sheol, Xeol ou Seol, (pronunciado "Sheh-ól"), em Hebraico שאול (She'ol), é retratado originalmente como a "região dos mortos". Não 

se deve confundir com Purgatório e Inferno.  

Segundo o Judaísmo, She'ol é o local de purificação espiritual ou punição para os mortos, um local o mais distante possível do céu. 
De acordo com a maior parte das fontes judaicas, o período da purificação ou punição é limitado a apenas doze meses e cada sábado é 

excluído da punição. Após esse período, a alma irá acender ao Olam Habá, o mundo a vir, ou será destruída se for muito má. O local de 

purificação espiritual ou punição para os mortos maus não é chamado no Judaísmo de "Inferno" já que este nome tem origem no latim, e 

sim por Gehinnom ou Sheol. É um nome figurativo para um local onde se acredita que são reunidos os mortos.  

A palavra "hades" (= submundo) substituiu "sheol" quando - por decreto - a escrituras hebraicas foram vertidas para o grego (ver 

Septuaginta) na antiga Alexandria por volta do ano 200 A.C.  

No Cristianismo Sheol é a destinação comum tanto dos homens corretos quanto dos incorretos, como apresentado no livro de 

Eclesiastes e no Livro de Jó. O Novo Testamento (escrito em grego) também usa "hades" para se referir ao mundo dos mortos. A crença 

de que aqueles no “sheol” esperavam a ressurreição é refletida na história do Novo Testamento de Lázaro. Traduções inglesas das 

escrituras hebraicas traduziram de formas variadas o termo “sheol” por "inferno" ou por "o túmulo".  

Na Bíblia, o Sheol (assim como o Hades, exceto em parábolas) tem o significado de "morte temporária” (a morte atual da maioria dos 

humanos, que vai terminar com a ressurreição no dia do juízo para a vida ou morte eterna).  

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. 

Daniel 12:2 

E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem; ele, porém, recusou ser consolado, e disse: Na verdade, 

com choro hei de descer para meu filho até o Seol. Assim o chorou seu pai. 

Gênesis 37:35 

 

Porque na morte não há lembrança de ti; no Seol quem te louvaráz? 

Salmos 6:5 

Os ímpios irão para o Seol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. 

Salmos 9:17 

Pois grande é a tua benignidade para comigo, e livraste a minha alma das profundezas do Seol. 

Salmos 86:13 

Para o sábio o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol que é em baixo. 

Provérbios 15:24 
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MEU TESTEMUNHO EM BUSCA DE RESPOSTAS SOBRE UMA TERRA PLANA 
 

No início do ano de 2019 comecei a ler a Bíblia com mais frequência tentado entender mais as coisas de Deus, sobre minha pessoa, 

meus problemas e dificuldades. Fazendo pesquisas sobre o livro de Malaquias na internet descobri um vídeo de um pastor ensinando sobre 

a antiga cosmologia hebraica para explicar sobre as janelas (comportas) do céu relatadas no livro. Achei tudo isso um absurdo e não dei 

muita importância. Pesquisando mais me deparei com outros canais falando sobre planicidade das águas, o domo (firmamento), etc. Então 

decidi estudar por conta própria o assunto, porém, analisando e procurando evidencias dentro da Bíblia sobre o assunto, pois, considero 

que o que está nas Escrituras é certo e o que não acho na mesma está errado. Encontrei muitos versículos que falam sobre o firmamento 

(domo), a terra que não pode ser abalada, colunas da terra, etc. Resumindo eu queria realmente estudar para combater o que achava 
um tanto absurdo em parte e acabou me acontecendo o contrário. 

Continuando com minhas pesquisas me deparei com três partes da Bíblia que me deixaram muito perplexo pois me fizeram entender, 
acredito assim, um sonho que tive a vários anos atrás (mais ou menos entre 2006 – 2011). 

Abaixo está o relato do sonho (pesadelo) que tive e logo em seguida as partes da Bíblia que acredito ser a interpretação deste sonho, 
pois, o mesmo nunca mais saiu de minha cabeça e foi um sonho (pesadelo) que pra mim não fazia sentido. Era um absurdo. 

 

O SONHO 

 
 

“No sonho eu estava dormindo em minha cama em uma noite escura e escutava um barulho fora de casa e logo me levantei para ver  o 

que era. 

Ao me aproximar da janela de meu quarto olhava para o céu pelo vidro da janela. Enquanto o olhava via algo assustador. O céu estava 

todo rachado (não fazia sentido pois fui ensinado que estamos em um vácuo no espaço) e com aparência de fogo como se fosse lava de um 
vulcão e em vários cantos do céu via redemoinhos também de fogo que carregavam carros, casas e tudo pelo caminho. As coisas iam 

subindo e sendo destruídas.” 

Esse é a parte que me lembro, pois, não demorou muito e logo acordei com o coração acelerado e soando. Nunca tinha falado deste 

sonho para ninguém, a não ser, para familiares e pessoas mais próximas. Mas agora me sinto na obrigação de compartilha-lo. 
 

Abaixo as passagem bíblicas que me levaram a compreender esses sonhos e acredito ser um revelação de Deus e como vai ser no dia 

de sua ira. 
 

2 PEDRO 3 

 

1 Amados, já é esta a segunda carta que vos escrevo; em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero; 

2 para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado 

mediante os vossos apóstolos;    

3 sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria andando segundo as suas próprias concupiscências, 

4 e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o 

princípio da criação. 

5 Pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da 

água e no meio da água subsiste; 

6 pelas quais coisas pereceu o mundo de então, afogado em água; 
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7 mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da 

perdição dos homens ímpios. 

8 Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. 

9 O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; porém é longânimo para convosco, não querendo que 

ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 

10 Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e 

a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. 

11 Ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, 

12 aguardando, e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo se dissolverão, e os elementos, ardendo, se 

fundirão? 

13 Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça.  

14 Pelo que, amados, como estais aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e 

irrepreensível em paz; 

15 e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor; como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria 

que lhe foi dada; 

16 como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os 

indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras Escrituras, para sua própria perdição. 

17 Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente 

arrebatados, e descaiais da vossa firmeza; 

18 antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até 

o dia da eternidade.   

 

APOCALIPSE 6:12-17 

 

12 E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto; e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se 

como sangue; 

13 e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. 

14 E o céu recolheu-se como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 

15 E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas 
cavernas e nas rochas das montanhas; 

16 e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do 

Cordeiro; 

17 porque é vindo o grande dia da ira deles; e quem poderá subsistir?    
 

ISAIAS 51:5-6 

 

Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos; as ilhas me aguardarão, e no meu 
braço esperarão. 

Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra em baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se 

envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente; porém a minha salvação durará para sempre, e a minha 

justiça não será abolida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliaportugues.com/2_peter/3-7.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-8.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-9.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-10.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-11.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-12.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-13.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-14.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-15.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-16.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-17.htm
https://bibliaportugues.com/2_peter/3-18.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-12.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-13.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-14.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-15.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-16.htm
https://bibliaportugues.com/revelation/6-17.htm


CONCLUSÃO 
 

Como conclusão fica aqui alguns versículos para refletirmos sobre tudo que vimos neste estudo e repensarmos sobre os ensinos que 

nos foram passados ao longo dos tempos e anos, nas escolas, faculdades, etc. Não quero dizer aqui que não podemos buscar o conhecimento 

nas ciências dos homens, porém, devemos saber separar a “Ciência Boa” da “Ciência Ruim” (pseudociência). Buscando sempre confrontar 

os conhecimentos com base nas Escrituras. 

Não devemos aceitar tudo sem nos questionar e pesquisar. Devemos pedir a Deus que nos guie em sabedoria. 
 

Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento; e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. 

Isaías 5:13 

 

O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento; porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não 

sejas sacerdote diante de mim; e, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. 

Oséias 4:6 

 

Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. 

Lucas 8:17 

 

Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto; nem oculto, que não haja de ser sabido. 

Lucas 12:2 

 

De maneira nenhuma; sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso; como está escrito: Para que sejas justificado em tuas 

palavras, E venças quando fores julgado. 

Romanos 3:4 

 

E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual 

seja a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. 

Romanos 12:2 

 

Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 

1 Coríntios 14:33  (Por quê Deus relataria sua criação no Genesis e em outras partes das Escrituras para depois os cientistas dizerem 

que é e surgiu de outra forma?) 

Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados; de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.  

Hebreus 11:3 

 

Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os 

montes com peso e os outeiros em balanças? 

Isaías 40:12  (Deus acima dos homens conhece todas as coisas, pois, ele tudo criou) 

 

A BABILÔNIA DO ENGANO SERÁ LANÇADA AO MAR 

21 E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela 

grande cidade, e não será jamais achada.  

22 E em ti não se ouvirá mais a voz de harpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se 

achará mais em ti; e ruído de mó em ti não se ouvirá mais;  

23 E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá; porque os teus mercadores eram os 

grandes da terra; porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias.  

Apocalipse 18:21-23 
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