
Porque me tornei TERRAPLANISTA ??? 
Meu amigo serei muito sincero com você, pois desde ha década de 90 que 

venho com a pulga atrás das orelhas com relação à suposta ida do homem a Lua e 
outros assuntos relacionados à nossa história, pois dentro de mim, algumas coisas 
não faziam sentido, sem contar que naquela época eu mesmo tinha pouco 
conhecimento da Palavra de Deus, aonde mais tarde vim a descobri na Palavra a 
verdade absoluta sobre a criação deste “planeta”, de onde viemos, o que estamos 
fazendo aqui e pra onde vamos. Recentemente nos últimos quatro anos, eu venho 

estudando as escrituras, destrinchando suas 
profecias e Graças a Deus abrindo meus olhos 
para o mundo em que vivemos. 

Aprendi que mesmo antes da fundação 
deste mundo, a batalha já existia entre o bem e 
o mal... Onde de um lado há Jesus Cristo, 
nosso salvador, Aquele que veio a este mundo 

para morrer por nós, para nos dar “ESPERANÇA”, “SALVAÇÃO” e “VIDA 
ETERNA”. Enquanto que do outro lado, temos Satanás que foi expulso do Céu e 
jogado neste mundo. Este por sua vez vem nos enganando de todas as formas 
possíveis, pois ele só pode nos dar “FAMA”, “PODER” e “RIQUEZA”, vindo 
nós ao final receber a “MORTE ETERNA” por escolher o lado errado. 

 No começo, quando ouvi falar deste assunto “Terra Plana” no YouTube, 
também fiquei receoso, pois sou uma pessoa estudada, com formação em 
Engenharia, extremamente lógico até demais. Então este assunto me causou 
rejeição também a primeira vista, pois estava pondo em cheque tudo aquilo que me 
haviam ensinado durante minha vida acadêmica.  

Há um tempo, assisti um culto na IASD de SCS, onde o palestrante Paulo 
Lopes apresentou seu sermão sobre “A vinda de Deus na visão do escritor hebreu” 
no conteúdo estavam às profecias do Livro de Daniel - capítulo 2: sobre a estátua 
de Nabucodonosor e nos capítulos 8 e 9: sobre as 2300 tardes e manhãs, mas o que 
mais me chamou a atenção foi que durante a palestra, ele relatou que havia 
apresentado tudo isso a um professor de história amigo dele, e a resposta do 
professor foi que nunca tinha ouvido falar disso, pois bem isso só confirmou a 
minha convicção de que a VERDADE não nos é ensinada na escola. 



Sabendo disso, decidi iniciar uma investigação por conta própria, analisar 
todos os fatos e evidências, existentes e apresentadas... E se possível até mesmo 
realizar alguns experimentos que comprovem a sua veracidade antes mesmo de 
fechar meus olhos novamente e continuar acreditando em tudo aquilo que me é 
passado e ensinado através das Escolas, Universidade e Mídias. 

Primeira coisa que temos que saber e ter clareza é que: Ciência de Verdade é 
todo aquilo que é OBSEVÁVEL, MENSURÁVEL, e principalmente 
REPRODUZÍVEL. Se não contiver esse três elementos obrigatoriamente, então é 
PSEUDOCIÊNCIA, é METAFÍSICA, é ENGODO/ENGANAÇÃO.  

Para a Pseudociência a historia começa assim “Era uma vez uma bola 
molhada, giratória "supersônica", vagando no espaço sem fim que veio do nada e 
tem como centro do sistema (Via Láctea), o Sol”... É nisso que você quer 
acreditar? 

 Bom, pra começar, vamos falar da NASA e posteriormente das demais 
agencias espaciais. O National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) é uma agência independente do 
governo dos Estados Unidos Federal responsável pelo 
programa espacial civil, bem como pesquisa aeronáutica 
e aeroespacial. A NASA foi criada em 1958 pelo 
engenheiro de foguetes americano/alemão e, mais tarde, 

se tornaria um pioneiro de mísseis e explorador do espaço, o famoso Wernher 
Magnus Maximilian Freiherr von Braun. 

Mas porque a NASA? Simples, porque sempre que perguntamos a qualquer 
pessoa por uma evidência que prova o formato da Terra, a primeira resposta que 
ouvimos é: você não viu as fotos da terra que a NASA postou!!! 

Com isso passamos a meramente ser condicionados a aceitar esta explicação 
e “Pronto e Acabou”, sem mais discussão... Sendo assim, não podemos questionar 
a veracidade destas fotos, quando estas apresentam uma variedade de 
inconsistências entre elas oriundas da própria agencia que as fotografou, nem 
sequer pedir que nos apresentem um modelo em escala da terra molhada, inclinada 
a 23.7°, girando a velocidade "supersónica" de 1.660Km/h sem ter sua água 
espirrada para fora por conta da força centrifuga. 

 



Vejamos algumas evidências da famosa Blue Marble da NASA, retiradas do 
seu próprio site. 

 

Veja que nestes três exemplos, já encontramos divergências nas cores e 
tamanho dos continentes.  

Vejamos mais exemplos: 

Aqui vemos claramente a  reprodução (COPY e PASTE) das nuvens do céu. 

 

 



Nestas outras apresentadas ao longo dos anos, vemos mais diferenças... 

 
Compare o tamanho e cores do continente Americano nas fotos de 2002 e 

2007 e 2012. 



Até que navegando ainda no site da NASA encontramos a entrevista com o 
Mr. Blue Marble, o designer sênior Robert Simmon, veja o que ele mesmo diz 
sobre as fotos. (https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html) 

Sendo assim, podemos concluir que todas as 
fotos foram de alguma forma manipuladas e 
nenhuma delas mostra o formato real da terra.  

 

Outro ponto é, quando 
questionamos porque não retornamos a 
Lua desde 1972, a resposta é simples, 
veja o que o Astronauta Don Pettit disse em entrevista: “Eu iria para a Lua em um 
nano-segundo. O problema é que não temos mais a tecnologia para fazer isso. 
Tínhamos, mas destruímos aquela tecnologia e é um processo doloroso para 
construí-la novamente.”. (https://www.youtube.com/watch?v=16MMZJlp_0Y) 

 Bem conveniente essa resposta, não? Ou então a resposta de Buzz Aldrin a 
uma menina quando questionado porque nunca voltamos a lua desde 1972. E 

pasme, a resposta foi essa: “Esta não é uma 
pergunta de uma menina de oito anos, essa 
é a minha pergunta. Eu quero saber, mas 
acho que já sei a resposta. Porque nós 
nunca estivemos lá e foi isso que 
aconteceu...” 

(https://www.youtube.com/watch?v=F4yrzYAJ58Y) 

Neste momento, começo a revirar os vídeos do YouTube sobre as missões 
APOLLO e também sobre a ISS (International Space Station). Minhas descobertas 
se tornam fascinantes e categóricas para hoje poder ter a plena convicção de que 
não só não fomos à lua, como nunca poderemos ir. Tenho como base não só os 
fatos apresentados pela própria NASA como também, especialmente e 
principalmente quando lemos o capítulo um de Genesis na Bíblia sobre a criação 
do mundo. 



Foram horas e horas de pesquisa e vários vídeos que você mesmo pode ver, 
basta pesquisar sobre a farsa da NASA ou mesmo “NASA Fail Compilation”, aqui 
apresentei alguns fatos da minha pesquisa, porém fica a pergunta: 

Tá, mas porque mentiriam para nós? 

E a resposta também é bem simples, para contradizer as verdades descritas 
nas escrituras e facilitar o processo de escravização da raça humana de forma a 
conduzi-la para a perdição. Pois como Satanás já sabe que ele não tem mais 
salvação uma vez que não só perdeu a batalha no Céu como também perdeu a 
batalha aqui na terra quando Cristo veio e o derrotou na tentação do deserto. Ele irá 
fazer de tudo para levar o máximo de filhos de Deus com ele á perdição. 

Mas voltando a NASA: 

Durante a pesquisa pude constatar que em todas as missões da APOLLO o 
mesmo padrão era mantido, eram enviados sempre três “Atornautas”, onde dois 
pousavam na Lua com o módulo lunar e o terceiro ficava em órbita acompanhando 

lá de cima. Como podemos ver no 
próprio site da NASA 

 

(https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_979.html) 

Até aí nada de mais, mas quando analisamos os vídeos vemos os dois 
astronautas caminhando na lua e fazendo os experimentos, notamos que a câmera 
os acompanha, e é neste momento que eu faço a pergunta: se o terceiro homem 
ficou orbitando a lua, quem estava manipulando a câmera? Lembrando que 
estamos falando do período entre 1969 e 1972 (não existia WI-FI, este criado 1998, 
nem sensor de movimento, que foi criado pela Nintendo em 2006, nem muito 
menos controle remoto computadorizado). 

Outro ponto que notamos é o reflexo do suposto sol no visor dos astronautas, 
mas quando visto mais de perto notamos que não passa de refletores de Studio, 
provando que tudo foi feito aqui na terra. 



É claro que você 
terá que ver o vídeo 
para ter as mesmas 
constatações com 
relação ao 
movimento da 
câmera, mas quanto 

ao reflexo no capacete vemos não somente o spot 
de luz, mas também a imagem de um homem em 

pé. 

(https://www.youtube.com/watch?v=MjWiMYr6
XDA)   (https://www.youtube.com/watch?v=RTe2-XzkBVg&t=180s) e muitos outros... 

Sem contar as inúmeras falhas nas outras missões, como na famosa missão 
APOLLO 11. Quando Neil Armstrong estava descendo do módulo lunar pela 
primeira vez para dizer sua impactante frase: “Um pequeno passo para o homem, 
mas um grande passo para a humanidade”. 

Neste 
momento é 
quanto o spot 
de luz se 

desprende, 
acertando-o e 
Neil fica 
indignado com 

o acontecido e solta a frase: “What the Fuck!”. (Claro que esta cena não foi a cena 
oficial postada nas mídias, porém ficou gravada e guardada para registros e 
misteriosamente acabou vazando para a WEB anos depois). 

Então me pergunto, se neste momento é a primeira vez que ele desceu do 
módulo e foi o primeiro a pisar na Lua, então quem tinha colocado a câmera na 
posição para gravar a cena? (https://www.youtube.com/watch?v=S9HdPi9Ikhk) 

 

Mais provas: Why we never went back to the moon. (https://www.youtube.com/watch?v=1GnO39_VJnw) 



Agora vamos analisar algumas cenas da ISS, pois estas também apresentam 
uma série de problemas, ainda mais quando elas deveriam ser supostamente 
verdade e falhas grotescas não deveria acontecer: 

Começaremos com a famosa e totalmente nova tecnologia desenvolvida pela 
NASA que mantem em segredo, o Tele-Transporte (imagens da “Live in ISS”).  

   

Agora outra cena clássica, a cena do fantasma... Quando o astronauta 
flutuando pela ISS atravessa o corredor e entrando na porta a direita ao fundo este 
misteriosamente se torna transparente. 

   

Assista neste vídeo essas e outras falhas (https://www.youtube.com/watch?v=hDRJiycTVXk) 

Além destas, existem muitas outras falhas que podem ser vistas em muitos 
outros vídeos, basta você querer procurá-los no YouTube, pelos nomes: “Falhas da 
NASA”, “ NASA Fail Compilation”, “Farsa da NASA”, etc... 

Neste momento, seu cérebro deve estar explodindo, e você dizendo “não é 
possível!!! Eles não podem ter mentido pra mim, e todo aquele complexo em Cabo 
Canaveral com um orçamento anual de 19.6 bilhões de dólares dos contribuintes” 

Pois é, tenho que te dizer, é apenas mais um parque de diversões como a 
Disneylândia, apenas para entreter o “gado” e distraí-lo da verdadeira verdade. Nós 
adventistas conhecemos a verdade, sabemos como será o final dos tempos e como 
terminará nossa história, mas o “gado” que está dormindo não sabe, pensam que o 
que falam e apresentam nas mídias, é o que está realmente acontecendo e 
acontecerá no futuro... Pode procurar na web e verá uma série de matérias falando 
dos vários tipos de destruição que a terra supostamente irá passar por conta do 
ARMAGEDON e como a NASA poderá nos salvar. 

Embora estejam sento alertados, são poucos os que estão ouvindo. 



Agora mostrarei as evidências claras de porque a terra é plana. Entendendo 
agora que a terra não é uma esfera porque não provaram até hoje este fato, vou 
começar com o fato mais simples para provar sua planicidade. 

Veja as imagens abaixo, todos sabem que os líquidos buscam a planicidade 
independente do formato a qual são expostos, seja num copo, numa banheira, num 
lago ou até mesmo no oceano. E sendo nosso “planeta” coberto por 70% de água, 

logo ele não pode ser curvo. 

 
O “horizonte” se chama 
“horizonte” porque ele é 

perfeitamente horizontal, e se 
chama “nível do mar” porque 
corpos d’água em repouso são 

sempre perfeitamente 
nivelados. 

 
 

Outro fato que podemos usar 
para constatar a planicidade do mar é o 
reflexo do Sol na superfície da água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mais um ponto importante que podemos observar na natureza e que prova 
que o Sol não está a essa distância de 149 milhões de km conforme dito pela  
“Pseudociência” (pois esta diz que os raios do sol chegam a terra perpendiculares), 
são os raios crepusculares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agora vou mostrar 
matematicamente porque a 
terra não é esfera, através 
dos Teoremas de Pitágoras e 
de Bhaskara, podemos 
calcular a suposta curvatura 
da terra usando os dados da 
terra que a pseudociência nos 
fornece. 

Com estes dados 
sabemos que o raio da terra é 
de 6.350 km e que o 

perímetro do equador (onde Perímetro = π*D) é de aproximadamente 40.000 km. 
Veja a próxima figura, sendo a terra uma bola, para certa distancia “d”, 

precisamos encontrar a altura “H”, sabendo que 
“R” é o raio da terra. 

 

Usando Pitágoras, temos que hipotenusa 
ao quadrado (R+H) e igual à somatória dos 
catetos (R e d) ao quadrado: 

𝑅 𝐻  𝑅  𝑑  

Logo:        𝑅 2𝑅𝐻 𝐻 𝑅  𝑑  

Simplificando:   𝐻  2𝑅𝐻  𝑑 0 

Usando o Teorema de Bhaskara (𝑥
√

 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑥 𝐻, 𝑎 1, 𝑏 2𝑅 𝑒 𝑐 𝑑 , podemos encontrar os 

resultados desta equação de segundo grau, logo:    𝐻
∗

, 

substituindo os valores de R = 6.371 Km e d em Km, conforme tabela abaixo, 
teremos os seguintes resultados para H em “metros”. 

d = 1 km  H= 0.07848  m 

d = 2 km  H= 0.313922  m 

d = 3 km  H= 0.706326  m 

d = 4 km  H= 1.25569  m 

d = 5 km  H= 1.962016  m 
 

Percebemos pela tabela que a altura H segue um padrão, é uma constante 
(7.848) vezes a distancia ao quadrado, logo chegamos à equação simplificada para: 

      H 7.848 ∗ d  

Para: 



Para que isto serve? Serve para calcularmos a que altura o objeto deve estar 
encoberto pela curvatura toda vez que olharmos o horizonte se a terra for 
verdadeiramente uma esfera. 

Abaixo temos a tabela completa com os cálculos feitos em milhas e pés, para 
maiores esclarecimentos. 

 

Mas vamos aos exemplos 

Segundo os cálculos, para uma distância de 13.4 km entre Caraguatatuba e 
Ilha Bela deveríamos ter as praias de Ilha Bela encobertas por 3.52m, 
impossibilitando assim a visualização da areia da praia. 



Coisa que é possível ver na 
fotografia abaixo. 

Vamos a outros exemplos: 

A cidade Chicago de 
acordo com os cálculos da 
curvatura da terra, para uma 
distância de 66 km, deveria estar 
escondida a uma altura de 318 
metros. 

No vídeo a seguir, você 
poderá conferir o teste de 
curvatura para uma distância de 
54 km da Inglaterra até a Ilha de Man e de 121 km da Inglaterra até a Irlanda. 
(https://www.youtube.com/watch?v=ZBzpP3je4Aw) 

 
Existem muitos outros 

experimentos em vídeos no 
YouTube que você pode 
conferir se ainda tiver 
dúvida... muitos estão 
atualmente utilizando as 
câmera Nikon P900 e P1000. 
Estas são chamadas de o 
terror dos globalistas, pois 
elas podem alcançar 

distancias de mais de 200 km, provando definitivamente que a terra não tem 
curvatura, pois segundo os cálculos a altura da suposta curvatura para a distância 
dada é de 3 km. 

Praia 



Bom como pode ver, a matemática prova que não temos curvatura na terra. 
Ok, tá... Mas a questão do barco sumindo no horizonte? 

Outra resposta simples: tem a ver com Perspectiva e Ponto de Fuga, pois 
para distâncias muito longas, mais de 5 km, nossos olhos tendem a concentrar toda 
imagem num único ponto. 

 Nesta foto notamos o que nossos 
olhos fazem quando visualizamos algo 
muito distante. Nosso cérebro converge 
sempre para um único ponto. 
 Veja nesta outra foto, sabemos que a 
distancia entre as luminárias é a mesma e 
que elas tem o mesmo tamanho, como os 
postes nesta outra foto. 

 
 Isso não quer dizer que os 
postes estão sumindo, mas sim que 
nossa visão não tem mais alcance. 
 Esse mesmo efeito acontece 
com os barcos no oceano, ele não 
somem, apenas ficam tão pequenos 
que nosso olho não mais os enxergam, mas se você utilizar um binóculo, telescópio 
ou mesmo uma câmera fotográfica com zoom poderoso, verá que eles ainda estão 
lá, até chegarmos ao limite de visão destes equipamentos. 

Esses e outros 
exemplos podem ser 
conferidos no vídeo 
abaixo. 
(https://www.youtube.com/watch?v=QC
dvCZ5oiYE) 

(https://www.youtube.com/watch?v=7k
YyMlQwo4M) 

 
 
 
 
 



Mais um ponto que podemos observar é a linha do horizonte que acompanha 
a altura dos olhos conforme vamos subindo, e independente do quanto alto nós 
formos, o horizonte sempre será horizontal e na linha dos olhos. 

 
 Na foto ao lado, você dirá tá 
vendo, a lá esta a curvatura da terra, 
pois foi utilizada as lentes “Olho de 
peixe” que distorcem a imagem, 
quando na realidade, quando usamos lentes normais a uma altura ainda maior, 
vemos o horizonte totalmente plano. 
 Veja este vídeo gravado de avião usando uma lente normal com filtro 
infrared. (https://www.youtube.com/watch?v=1s6n7j-vC2s&t=380s) ou este vídeo gravado de um balão 
a uma altura de 33 km. (https://www.youtube.com/watch?v=z-b8IHO68qo) 
 Note que no segundo vídeo, conforme o balão ia subindo, o horizonte 
sempre o acompanhava, coisa que se fosse numa terra bola isso não aconteceria. 

 
  



Agora vamos ver segundo a Palavra de Deus: A Bíblia Sagrada. 
 

(Genesis 1 : 6 – 8)  

6. Depois disse Deus: "Haja entre as águas um firmamento que separe águas de 
águas". 

7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do 
firmamento das que estavam por cima. E assim foi. 

8. Ao firmamento Deus chamou céu.  
 
           Nestas passagens, está descrito 
explicitamente que Deus separou as águas 
e chamou o Céu de Firmamento, logo as 
águas descritas acima do firmamento não 
podem ser as nuvens, pois elas estão 
dentro do firmamento que se chama Céu. 
 
 

(Genesis 1 : 14 – 18) 

14. Disse Deus: "Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. 
Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, 

15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra". E assim foi. 
16. Deus fez os dois grandes luminares: o maior para governar o dia e o menor para 

governar a noite; fez também as 
estrelas. 

17. Deus os colocou no firmamento 
do céu para iluminar a terra, 

18. governar o dia e a noite, e separar 
a luz das trevas. E Deus viu que 
ficou bom. 

 
Note que nestas passagens, 

está claro que o Sol e Lua foram 
colocados dentro do firmamento e 
não a milhões de km da terra. 
 

(Genesis 1 : 26) 

26. Então disse Deus: "Façamos o 
homem à nossa imagem, 
conforme a nossa semelhança. 
Domine ele sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, 
sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais 
que se movem rente ao chão". 



Já neste verso, percebemos o poder de Deus, pois Este sendo atemporal e já 
sabendo que no futuro o homem criaria foguetes para tentar explorar o suposto 
“universo”, Deus deixa bem claro que ao homem dominará somente as coisas que 
estão no céu e na terra, em nenhum momento você lê a frase “que está no espaço”.  

Vou explicar o porquê disso: assim como numa epidemia em uma 
localidade, seja ela contaminada por Ebola ou outra coisa pior, esta localidade 
imediatamente após o descobrimento da doença passa a ficar em quarentena para 
que não ocorra a disseminação para outros lugares, até que a doença/perigo seja 
totalmente erradicada.  

Pois bem, assim acontece conosco aqui na terra, estamos em “quarentena”, 
confinados pelo Domo Celestial para que o pecado que entrou neste mundo não 
seja levado para os outros mundos que não caíram em pecado e que estão nos 
observando. 

 
Outro ponto 

bastante interessante, e 
que pra mim é o mais 
importante, está na 
Palavra no verso do 
capitulo 38 do livro de 
Jó, sendo o seu contexto 
quando Deus corrige a Jó 
de sua ignorância. Neste 
capítulo, o próprio Deus 
diz a Jó o formato da 
terra, veja: 
 

Existem muitas passagens na Palavra, que, se analisadas sob o contexto de 
uma terra plana, acaba fazendo mais sentido, por exemplo:  

 
(Genesis 7 : 11)  

11.  “No dia em que Noé completou seiscentos anos um mês e dezessete dias, 
precisamente nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, 
e as comportas do céu se romperam.” 

 
Fica claro de onde veio toda aquela quantidade de água para inundar toda a 

terra, pois sabendo que a terra tem um diâmetro de aproximadamente 40.000 km e 
a altura do monte mais alto, o Evereste, é de 8.848 m, a quantidade de água para 
cobrir tudo seria de: 

1.120.803.887.420 m  
 



Mais um ponto interessante é: do Gênesis ao Apocalipse, a cosmologia 
bíblica é única, apesar das dezenas de autores usados por Deus na produção das 
Escrituras Sagradas. Do princípio ao fim da Bíblia, céus, terra e abismo são os três 
níveis da estrutura do Cosmo, criado por Deus, onde ocorre o grande conflito entre 
Cristo e Satanás. 

No livro de Mateus, capítulos 3 e 4, lemos que quando Jesus foi batizado por 
João Batista, os céus se abriram (lembrando que em Genesis capitulo um, o 
firmamento foi chamado de céus), o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma 
pomba e ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: “Esse é o meu Filho amado em 
quem me comprazo.” Logo depois, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo 
Diabo, que o levou a um monte muito alto e lhe mostrou a glória de todos os reinos 
do mundo, dizendo: “Tudo isto te darei, se prostrado me adorares…” Percebe você 
a clara cosmologia dos Evangelhos? A morada de Deus está logo acima de nós! 

Outra passagem bem interessante está no livro de Josué, veja: 
 
(Josué 10:12,13) 

12.  “No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao 
Senhor, na presença de Israel: "Sol, pare sobre Gibeom! E você, ó lua, sobre o vale 
de Aijalom!” 

13. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está 
escrito no Livro de Jasar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro 
não se pôs.” 

 
Veja que fica claríssimo quando entendemos que a terra é plana, estacionária 

e centro do “universo”. 
Olha esse outro ponto com relação a cronologia do Sábado: 

       Quando estudamos 
o Sábado do Senhor, 
entendemos que logo 
após a criação do 
mundo, o sábado foi 
criado para o homem, 
sendo este devidamente 
guardado pelo real povo 
de Deus. Porém 
sabemos também que a 
errônea mudança do 
Dia do Senhor para o 
domingo pelos 
católicos ocorreu no 
ano de 321 d.C.  



Mas como está descrito nas escrituras, temos a certeza que o Sábado sempre 
foi e sempre será o dia do Senhor e que quando a Nova Jerusalém voltar, e se 
estabelecer aqui na Terra, louvaremos a adoraremos a Deus de um Sábado a outro. 

Seguindo este raciocínio, podemos atribuir a formação da terra. 

 
Desta forma, fica evidente que durante a criação, a terra era o centro das 

atenções e ainda é, pois estamos sendo observados por Deus, pelos Anjos e pelos 
outros mundos, para que tenham a certeza do que é o pecado. Então não faz sentido 
em 1530 d.C. ocorrer à mudança do centro das atenções, da Terra, para o Sol, veja 
que mais uma vez houve a implantação do engano por parte da Igreja Católica, 
pois Nicolau Copérnico era cônego (pontífice) desta igreja. 

 

Agora vamos falar um pouco deste assunto e Ellen G. White. 

Você sabia que o mais famoso e completo mapa da Terra Plana foi 
elaborado por um irmão adventista do sétimo dia, Alexander Gleason, e 
publicado em 1892? 



Depois do final do 
Grande Conflito entre Cristo e 
Satanás, o Universo será 
geocêntrico? A resposta de Ellen 
G. White é “SIM”. Essa 
pergunta foi sugerida em janeiro 
de 1893 por um dos pioneiros 
adventistas terraplanistas do 
sétimo dia, Alexander Gleason, 
em seu livro Is the Bible From 
Heaven? Is the Earth a Globe?. 
Em tradução livre: “É a Bíblia 
do Céu? É a Terra um Globo?”. 

Antes de publicar a obra, 
onde apresenta a doutrina 
bíblica da Terra Plana, 
“científica e geometricamente 
demonstrado”, no contexto da 
Tríplice Mensagem Angélica e 
das profecias de Daniel e do 
Apocalipse, Gleason tentou 
mostrar a importância desse 
conteúdo a representantes da 
IASD, mas não foi levado a 

sério. (Ver págs. 382 e 383 do seu livro.) Provavelmente, nem por Ellen G. White. 
(Confira em Adventist Heritage, Vol. 15, Número 1, págs. 28-31 e 16.) 

A pergunta: “Depois do final do Grande Conflito, o Universo será 
geocêntrico?” foi sugerida por ele com outras palavras logo após esta citação de 
Ellen G. White, extraída de O Grande Conflito, págs. 677 e 678: 

“O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e 
o Filho. Agora vemos por espelho em enigma.” 1 Coríntios 13:12. Contemplamos 
a imagem de Deus refletida como que em espelho, nas obras da Natureza e em Seu 
trato com os homens; mas então O conheceremos face a face, sem um véu 
obscurecedor de permeio. …. Com visão desanuviada olham para a glória da 
criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada 
ordem, a circular em redor do trono da Divindade. Em todas as coisas, desde a 
mínima até à maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as 
riquezas de Seu poder.” 



“Agora, perguntamos, se alguém pode interpretar as citações acima e a 
linguagem utilizada, para colocar o Trono de Deus e Seu Filho em outro lugar do 
que nesta Terra, quando a ‘restauração de todas as coisas’ tiver ocorrido? Advogue 
quem puder, eu não posso,” conclui o irmão Gleason. (Pág.391 do livro original). 
A Terra é, portanto, plana e estacionária desde a Criação e os astros giram ao redor 
dela no firmamento! 

Bom só para um fechamento, a NASA sabe também que a terra é plana e 
estacionária, veja estes documentos técnicos do próprio banco de dados técnicos 
dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.youtube.com/watch?v=8iYUrhJryso&t=142s) 

  

 

 

 

 

  Bom, espero ter ajudado a esclarecer este ponto.  

  Grande abraço meu irmão e que Deus o abençoe. 


