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Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os 

fundamentos da terra? 

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; 

Isaías 40:21,22 

 

DANIEL VALLE 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/40/21,22+


 

 

Este relatório de pesquisa não pretende ser um livro de texto completo sobre todas as coisas possivelmente 

relacionadas às Ciências da Terra. Vou apenas abordar as principais bandeiras vermelhas e algum material 

relacionado. Analisei muito mais material do que o que estou a incluir neste relatório. Este relatório foi compilado 

apenas para trazer o assunto à sua atenção, e presume-se que você pode fazer mais pesquisas sobre os detalhes 

minuciosos específicos que podem lhe interessar. 

 

 

 
Maiores 

 Discrepâncias substanciais na principal ciência, observação, compreensão, dados ou história que o público é 

levado a acreditar.... 

 Ou, um equívoco comprovado sendo evidente na nossa compreensão de alguma verdade substancial.... 

 Ou, provas de um subterfúgio deliberado que deve prender a nossa atenção de que algo está seriamente errado. 

 Pontos que, se verdadeiros, têm implicações diretas e incríveis para nós pessoalmente. 

 

Menores 

 Campos relacionados da ciência que queremos compreender, ainda que não compreendamos plenamente o 

grande contexto e construção que, de qualquer forma, afetaria todos os menores. 

 Assuntos relacionados (ou não relacionados) que (por si só) nada fazem para explicar decididamente os 

principais a uma conclusão ou outra. 

 Assuntos que não tiveram e não terão quaisquer implicações incríveis ou diretas para nós pessoalmente - se 

deixados por resolver. 

 Assuntos que seriam melhores para suspender o nosso julgamento até que ganhemos uma compreensão mais 

aprofundada dos principais motivos mais óbvios. 

 

Sobre o Autor: 
Daniel Valles é o editor e fundador do site informedchristians.com, um ministério dedicado a discernir eventos atuais 

de uma perspectiva cristã por mais de treze anos. Ele foi curador de um museu de ciência da criação por três anos, 

estudando uma variedade de assuntos e campos relacionados à ciência, escrevendo sinalização, projetando e 

construindo exposições. Ele também é voluntário e comanda um museu de história local, trabalhando também com a 

construção de exposições e sinalização. Passatempos incluem histórico Rev Guerra reencenação médica, bem como 

pesquisa e engenharia de missões médicas. Ele tem ajudado uma variedade de ministérios de criação, e também 

afirmou o seu próprio. Ele também produziu um currículo em vídeo sobre lógica clássica com tema colonial. Ele sempre quis mudar o mundo; 

mas, louvado seja o Senhor, ele nunca pensou que iria contribuir desta forma. O caminho de Deus é sempre o melhor. Maranata. 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E ORIENTAÇÃO 

Não se preocupe com as menores bandeiras às custas das maiores bandeiras! 

Se você não consegue nem mesmo explicar as menores, então não se preocupe com as maiores! 



 

 

 

 

As agências e autoridades de "ciência" financiadas pelo governo antigo 

convenceram a humanidade de que as estrelas eram deuses. 

 

Os Astrônomos, Caldeus, Astrólogos, Adivinhos, Magos e os Prognosticadores Mensais (Isa 47:13, Dn 2:27) 

 

 

Imaginem o que Satanás poderia fazer com as mesmas agências e cientistas 

de hoje... 

 

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

da falsamente chamada ciência, A qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. 

1 Timóteo 6:20,21  

 

 

 

 

 

ALIMENTO PARA O PENSAMENTO... 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1tm/6/20,21+


 

 

 

Aqui estão os principais marcos a considerar e comparar. 

Estes também são referenciados noutras partes deste relatório. 

1915 
National Advisory Committee for Aeronautics (America); precursor da NASA. 

1928 Primeira Expedição Antárctica, liderada por Richard E. Byrd. 

1934 Segunda Expedição Antártica, de Richard E. Byrd. 

1939 Terceira Expedição Antártica, de Richard E. Byrd. 

1942 

 Primeiro foguete a atingir a altura espacial (100 km, 62 milhas). Foguete V-2 [A4], time de Wernher von Braun, Alemanha. 

1945  Os nazistas estavam desenvolvendo discos voadores (Rundflugzeug, Feuerball, Diskus, Haunebu, V7, etc.). 

1945 Imediatamente após a guerra, os EUA começaram a recrutar cientistas da Alemanha nazista. 

1946 Operação Highjump, de Richard E. Byrd, para a Antártida. O navio almirante, USS Mount Olympus, e o porta-aviões, USS 

Philippine Sea, Haviam treze navios de apoio da Marinha dos EUA, seis helicópteros, seis lanchas voadoras, dois hidroaviões 

e quinze outros aviões. O número total de pessoal envolvido foi superior a 4.000. 

1947 Incidente em Roswell, Novo México. 

1949 Operação Paperclip - mais de 1.500 cientistas, técnicos e engenheiros da Alemanha nazista foram trazidos para os Estados 

Unidos para emprego. Os soviéticos também levaram cientistas durante o mesmo tempo (Operação Osoaviakhim). 

1952 

 OVINIs em Whashington [O Capitólio] - Durante dois fins de semana consecutivos em julho, muitas pessoas 

viram um enxame de discos sobre Washington D.C. Os caças da USAF foram misturados com ordens para derrubá-los, mas 

não conseguiram se aproximar o suficiente. 

1954 
 Man in Space, uma produção da Disney, sobre espaço e viagens futuras e tecnologia. Colaborou com o Dr. Wernher 

von Braun e Heinz Haber (ambos da Operação Paperclip). 40 milhões de pessoas assistiram. 

1955 Operação Deep Freeze, com Richard E. Byrd. Marcou o início de uma presença militar permanente dos EUA na Antártida. 

1956 Agora desclassificado, o disco voador do “Projeto 1794” da USAF foi listado “entre Mach 3 e 4”, operando a mais de 30 km 

aproximadamente. 

1957   Lançamento do Sputnik 

1958 
 Criação da NASA, que substitui o National Advisory Committee for Aeronautics [NACA]. 

1959 O Tratado Antártico foi assinado por doze países, incluindo os Estados Unidos e a União Soviética. Ele colocou todo o continente 

da Antártida como reserva científica, e proíbe a atividade militar no local. 

1962  Programas Mercury e Atlas 

1969  Programa lunar dos E.U.A – Apollo 

1977 Perto de seu leito de morte, o Dr. Wernher von Braun avisou sua assistente, Dra. Carol Rosin, que uma "carta alienígena" 

deveria ser jogada [talvez se referindo a cartas do jogo INWO]. 

1982 
Ônibus Espacial 

1990 
  Telescópio Hubble 

1998  Estação Espacial Internacional (ISS) 

2004 
 SpaceShipOne 

 

CRONOGRAMA DOS PRINCIPAIS EVENTOS 

Se pensas que o Sputnik e a "Corrida Espacial" representaram a 

vanguarda da tecnologia entre duas nações, foste enganado; é uma decepção 

programada pelos dez reinos superiores da terra [ Ap 17, 12-13 ] para mudar 

o coração e a mente da última geração e prepará-la para as maravilhas 

mentirosas dos últimos dias. Antes que Satanás possa convencer a humanidade 

de que os alienígenas foram seus criadores e desenvolvedores, ele tem de 

convencê-los de que os mundos alienígenas e o espaço exterior são realidade. 

Se ele pode fazer isso, então qualquer coisa pode ser feita. 
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O QUE É O FIRMAMENTO? 

 

 

 

O QUE A PALAVRA DE DEUS DIZ? 

Levanta do pó o pobre, do 

monturo eleva o necessitado, para 

os fazer sentar entre os príncipes, 

para os fazer herdar um trono de 

glória; porque do Senhor são as 

colunas da terra, sobre elas pôs 

ele o mundo. 

1 Samuel 2:8 

 

E apareceram as profundezas 

do mar, e os fundamentos do 

mundo se descobriram; pela 

repreensão do Senhor, pelo sopro 

do vento das suas narinas. 

2 Samuel 22:16 e Salmos 18:15 

 

Em tempos remotos, lançaste 

os fundamentos da terra; e os 

céus são obra das tuas mãos. 

Salmos 102:25 

 

Nem pela terra, porque é o 

escabelo de seus pés; nem por 

Jerusalém, porque é a cidade do 

grande Rei; 

Mateus 5:35 

REDONDA, MAS NÃO UMA BOLA 

 Em Isaias 22:18, esse versículo se 

refere a uma "bola". Isaías tinha a palavra 

bola, mas não a usava para descrever a 

terra - porque é redonda, mas não uma 

bola. 

 A atmosfera da Terra está 

literalmente apoiada sobre a Terra como 

uma tenda. 

 Um escabelo nunca é esférico; é 

plano, com apoios por baixo. 

E chamou Deus à porção seca Terra; e ao 

ajuntamento das águas chamou Mares; e viu Deus 

que era bom.  

Gênesis 1:10 

 

NÃO ESTÁ VAGANDO NO ESPAÇO 

A Bíblia deixa claro que há fundamentos e 

colunas que sustentam a terra. Não há nada em 

que o mundo esteja pendurado - ele está 

assentado. 

 A Bíblia descreve o firmamento como um objeto físico 

que é forte, e como um vidro refletivo; parecido com um 

espelho. 

 É uma barreira divisória entre a água inferior e a água 

superior. 

 O Trono de Deus está acima do firmamento. 

 E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo 

semelhante a um trono que parecia de pedra de safira; e sobre esta espécie de 

trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. 

Ezequiel 1:26 

 

 Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. Salmos 148:4 

 

 Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Jó 37:18 

 

 Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. 

Salmos 19:1 

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; 

Isaías 40:22 

Marcou um limite sobre a 

superfície das águas em redor, até 

aos confins da luz e das trevas. 

Jó 26:10 

Há uma borda redonda. 

 

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 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/1sm/2/8+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/2sm/22/16+
https://www.bibliaonline.com.br/naa/sl/102/25+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/35+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/1/26+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/148/4+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/37/18+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/40/22+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/26/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/66/1+
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_______________________________________________________________________________________________________ 

A Terra move-se através do Espaço?  

 

 

 

 

A Bíblia diz que a Terra tem um Face (KJV – Inglês 

e ACF) - não uma Superfície (só na ACF). 

Na Bíblia ACF encontramos "face da terra" (29 vezes!), 

também “face de toda a terra” (10 vezes), “superfície” 

(9 vezes).  

Na geometria sólida, uma face é uma superfície plana 

que faz parte do limite de um objeto sólido. 

 

 Gênesis 4:14 

 Gênesis 6:1 (KJV) 

 Gênesis 6:7 

 Gênesis 7:4 

 Gênesis 41:56 (KJV) 

 Êxodo 10:5 

 Êxodo 32:12 

 Êxodo 33:16 

 Números 11:31 (KJV) 

 Números 12:3 (KJV) 

 Números 22:5 

 Números 22:11 

 Deuteronômio 6:15 

 Deuteronômio 7:6 (KJV) 

 I Samuel 20:15 (KJV)  

 I Reis 13:34 

 Salmos 104:30 

 Isaías 23:17 

 Jeremias 8:2 

 Jeremias 16:4 

 Jeremias 25:26 

 Jeremias 28:16 

 Ezequiel 34:6 

 Ezequiel 38:20 

 Ezequiel 39:14 

 Amós 5:8 (KJV) 

 Amós 9:6 (KJV) 

 Amós 9:8 

 Atos 17:26 

+ 
 Isaías 40:22 (“o 

círculo da terra”); um círculo 

tem uma face; uma bola não 

tem. 

Uma esfera é uma superfície fechada - não há limite, não 

é plana.  

Obs.: Na Bíblia (KJV - Inglês) a palavra superfície não é 

sequer mencionada! 

Descrições se encaixam em uma 

Terra Plana  
Várias vezes a Escritura dá relatos, visões, 

parábolas, etc. que só fazem sentido em uma 

visão de mundo fechado. 

 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; 

 

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 

 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 

 E o céu retirou-se como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram removidos dos 

seus lugares. 

E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se 

esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas; 

E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado 

sobre o trono, e da ira do Cordeiro; Apocalipse 6:14-16 

 Trema perante ele, trema toda a terra; pois o mundo se firmará, para 

que não se abale. 1 Crônicas 16:30 (ver KJV) 

 O SENHOR reina; está vestido de majestade. O SENHOR se revestiu e 

cingiu de poder; o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. 

Salmos 93:1 (ver KJV) 

 Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará 

para que se não abale; julgará os povos com retidão. Salmos 96:10 (ver KJV) 

 Lançou os fundamentos da terra; ela não vacilará em tempo algum. 

Salmos 104:5 (ver KJV) 

Note que há uma diferença entre ser abalado, 

terremotos, fontes do grande abismo sendo 

rompidas, etc. versus todo o negócio do pacote 

(mundo) movendo-se de um ponto para outro ou 

girando. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/4/10,11+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/1/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/6/14-16+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1cr/16/30+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/93/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/96/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/104/5+


Quais são os Quatro Cantos da Terra?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

O Longo Dia de Josué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Que objeto inexistente era uma Terra esférica supostamente orbitando por 3 dias (Genesis 1:10-13) até que o Sol (e sua atração 

gravitacional) foi criado no 4º dia (Genesis 1:16-19)? 

 
 

 

 

 

 

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

quatro cantos. 

 Isto não se refere aos pontos cardeais em uma bússola (Norte, etc.), porque 

Oriente e Ocidente não têm limite (Salmo 103:12). 

 

 A palavra hebraica canto se refere a bordas e extremidades literais, 

bem como a ideia de aquartelamento (assim como uma pequena casa tem 

quatro cantos); é o quarto, a partir da borda. 

 Lembre-se, as esferas não têm pontas nem bordas. 

 Deus está nos dizendo que Seus mandamentos se estendem até a borda literal 

dos quatro quartos em que a face da terra foi dividida (onde estas quatro divisões 

são desconhecidas). 

Borda do canto /quarto 

 Porque ele vê as extremidades da terra; e vê tudo o que há 

debaixo dos céus. Jó 28:24 

 

 Ele o envia por debaixo de todos os céus, e a sua luz até aos confins 

da terra. Jó 37:3 

 

 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 

 

 Direi ao norte: Dá; e ao sul: Não retenhas; trazei meus filhos de 

longe e minhas filhas das extremidades da terra, Isaías 43:6 

 

 Para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem 

sacudidos dela; Jó 38:13 (ler todo o capitulo) 

 

 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 

 

 

 

 Note que a Bíblia registra o relato diretamente oposto ao que um 

conceito de terra esférica suporia. 

 Josué pede para o Sol ficar parado; a Bíblia registra que o Sol 

parou. 

 Josué pede para a Lua ficar quieta; a Bíblia registra que a Lua parou. 

 Não há nenhuma menção de que a Terra se moveu ou parou. 

 A Bíblia detalha que o Sol parou no meio do céu - o firmamento. 

 Se a Terra "parasse de girar", tudo (incluindo a sujeira) seria 

jogado para fora pela inércia e impulso angular. 

 

 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. 

 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. 

 

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 

Dica: a Terra não gira em torno do Sol ou de 

qualquer outra coisa; o Sol foi colocado 

dentro da atmosfera da Terra. 

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/28/24+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/37/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/11/12+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/43/6+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/38/13+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/7/1+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/20/8+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/js/10/12,13+
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Pesquisa do hebraico feita no site: http://www.hebraico.pro.br/ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Pesquisa do hebraico feita no site: http://www.hebraico.pro.br/ 

NÃO HÁ BORDA PARA A TERRA 

 A Antártida é classificada como um continente, com um 

planalto rochoso por baixo de todo o gelo.  

 Este tipo de projeção cartográfica é chamado de projeção 

azimutal equidistante; é basicamente se pegarmos um globo 

terrestre e o esmagarmos.  

 Esta projeção cartográfica é exatamente a mesma projeção 

usada na bandeira e no logotipo da ONU - com exceção de que 

abandonam a Antártida - um continente inteiro? Por quê?  

 No logotipo e na bandeira da ONU, pode-se deduzir que as 

linhas ou folhas de oliveira representam o anel circundante do gelo. 

 Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. Jó 26:10 ACF (ver KJV) 

 

 Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas.  Jó 26:10 ARA 

Não há Borda, mas há uma Limite. 

 A Bíblia deixa claro que um limite contém as águas; este limite foi delimitado - traçado como um círculo com um compasso. Ele não está descrevendo o litoral. 

 A temperatura e as condições extremas na Antártida a tornam muito desagradável para que as pessoas queiram ir lá.  

 A distância da borda de gelo até a parede do firmamento é desconhecida (pelo menos publicamente), mas os grandes governos sabem; é provavelmente muito 

para dentro, e não observável a partir da borda. 

 Julgando apenas a partir da borda de gelo até os polos, há provavelmente pelo menos 1300 km adentro antes de chegar ao firmamento. 

 Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo; Provérbios 8:27 ACF (ver KJV) 

http://www.hebraico.pro.br/
https://www.dicio.com.br/horizonte/
http://www.hebraico.pro.br/
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____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Turistas? 

 95% das excursões são feitas através da Associação Internacional de Operadores Turísticos da Antártida; você não pode simplesmente 

parar em um barco e passear. 

 

 O turismo de expedição está atualmente sujeito às disposições do Tratado Antártico e do Protocolo Ambiental. 

 

 Existem apenas três locais de chegada muito restritos para turistas. 

 

 Para mais informações veja nas “perguntas feitas com frequência” do site. 

https://iaato.org/frequently-asked-questions 

 

 

 

 

Fora dos limites! Afaste-se! 

 O Tratado Antártico de 1959 tornou toda a Antártida politicamente neutra. 

 

 O tratado foi assinado por doze países, incluindo a União Soviética (e mais tarde Rússia), o Reino Unido, a Argentina, o Chile, a Austrália e os Estados 

Unidos. 

 

 Então, no início da Guerra Fria (antes mesmo de se pensar no Greenpeace) decidiram colocar tudo sob proteção ambiental?! Estranho.... 

Reunião anual dos parceiros do tratado. Repare na 

pirâmide escancarada! 

O desenho da bandeira do Tratado Antártico lembra-lhe alguma 

coisa? A bandeira da ONU da terra plana? 

https://iaato.org/frequently-asked-questions


Testando o Firmamento?  
 A operação Fishbowl era uma série de testes nucleares de altitude elevada de 1962 que foram 

efetuados pelos Estados Unidos.  

 É interessante que logo após o final da principal missão na Antártida, e por volta da época em que o 

Sistema de Tratado Antártico foi assinado por vários países, dois dos principais signatários comecem 

a explodir a atmosfera com bombas nucleares - especialmente com um projeto intitulado Fishbowl?! 

 

Alguns Testes Nucleares....  
 Testes nucleares de alta altitude (Orange, Teak, Yucca) também foram realizados em 1958.  

 O Orange detonou a 45 km, com um rendimento de 3.8 megatons.  

 O Teak detonou a 80 km, com um rendimento de 3,8 megatons.  

 O Yucca detonou a 26 km, com um rendimento de 1,7 quilotons.  

 O Starfish Prime detonou a uma altitude de 402 km, com um rendimento de 1,4 megatons.  

 O Checkmate detonou a 146 km, com um rendimento de 10 quilotons.  

 O Bluegill Triple Prime detonou a 48 km com um rendimento de 400 quilotons.  

 O Kingfish detonou a 96 km com um rendimento de 400 quilotons.  

 O Tightrope detonou a 21 km, com um rendimento de 10 quilotons.  

 Os soviéticos também conduziram 5 testes nucleares de alta altitude em 1961-1962. 
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EXPEDIÇÃO  

NIMROD 

1907-1909 (também conhecida como British Antarctic Expedition) 

 
 A primeira de três expedições à Antártida lideradas por Ernest Shackleton.  

 

 Chegou a uma nova latitude sul de 88° 23’ S, a apenas 180,6 km do Pólo Sul.  

 

 O navio da expedição foi chamado de Nimrod.  

 

 Ninrode era o nome bíblico do homem que construiu a cidade de Babel (Genesi 10:10).  

 

 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. 

 

Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de 

toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4,9 
Navio Nimrod 

OPERAÇÃO  

HIGHJUNP 
1946-1947 (também conhecido como Programa de Desenvolvimento Antártico da Marinha 

dos Estados Unidos)  
 

 Uma operação da Marinha dos Estados Unidos organizada pelo Contra-Almirante Richard E. Byrd Jr. Oficial 

Responsável da Foça Tarefa 68.  

 

 A Força Tarefa 68 incluía 4.700 homens, 13 navios e 33 aeronaves. A principal missão da Operação Highjump 

era estabelecer a base de pesquisa Antártica Little America IV.  

 

 O navio de comando das expedições era o USS Mount Olympus. 

OPERAÇÃO  

FISHBOWL 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/11/4,9+


 

 

 

Há campos inteiros da ciência mantidos em segredo da discussão pública porque o conhecimento deles iria perturbar a 

manutenção do poder e decepções locais. Conhecimento é poder. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta seção não é para responder perguntas, mas para orientá-lo em uma direção de pesquisa, e também para conscientizá-

lo de que os eventos em nosso mundo podem ser explicados por fenômenos descartados pela academia tradicional. Muitos 

dos maiores inventores do mundo (Maxwell, Faraday, Thomson, Crookes, Lord Kalvin, Mendelev, C.P. Steinmetz, Oliver 

Heaviside, Eric P. Dollard) sabiam da existência do éter, e incorporaram seus princípios. Examinarei a comprovada e demonstrada ciência 

prática e conhecimento de Tesla sobre as postulações teóricas de Einstein qualquer dia. Há muito que não sei, no que diz respeito à mecânica 

por trás do que vemos em nosso mundo, mas eu sei que a perspectiva da humanidade sobre estes tem sido deliberadamente canalizado 

através de certos guardiões (Einstein) para manter uma visão limitada. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Algumas citações de Nikola Tesla, o maior inventor.... 

 "De todas as formas da imensurável e penetrante energia da natureza, que sempre e sempre muda e se move, como 

uma alma anima um universo inato, a eletricidade e o magnetismo são talvez os mais fascinantes... Sabemos que a 

eletricidade age como um fluido incompressível; que deve haver uma quantidade constante dela na natureza; que ela não 

pode ser produzida ou destruída... e que os fenômenos da eletricidade e do éter são idênticos".  

- Nikola Tesla no American Institute of Electrical Engineers (AIEE), maio de 1891, Columbia College, New York City.  

"O dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não-físicos [ciência do éter], ela fará mais progresso em um 

século do que em todos os séculos anteriores de sua existência." 

"Não há energia na matéria além da que recebeu do seu ambiente (como os campos de Éter)."  

"A teoria da relatividade é uma série de erros e ideias enganosas que se opõem violentamente aos ensinamentos dos grandes homens da ciência 

do passado e até mesmo ao senso comum." 

"Os cientistas de hoje substituíram os experimentos pela matemática, e vagam por equação após equação, e eventualmente constroem uma 

estrutura que não tem relação com a realidade." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A revista Time colocou Tesla na capa ao comemorar seu 75º aniversário (10 de julho de 1931). Ela se referia ao 

trabalho de Tesla para aproveitar uma "fonte [de energia] inteiramente nova e inimaginável". 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Apenas a existência de um campo de força pode explicar os movimentos dos corpos como observados, e sua suposição dispensa a curvatura 

espacial. Toda a literatura sobre este assunto é fútil e destinada ao esquecimento.  

Assim são todas as tentativas de explicar o funcionamento do universo sem reconhecer a existência do éter e a função indissociável que 

ele desempenha nos fenômenos". 

Até que você envolva sua mente em torno do fato de que existem campos inteiros da ciência que o público nem sequer sabe que existem, você 

tentará compreender seu mundo inteiramente dentro dos limites das construções que foram colocadas sobre você. 

Para mais pesquisas sobre este tópico, comece verificando a pesquisa de Ken L. Wheeler, Descobrindo os Segredos Perdidos do Magnetismo. 

ÉTER 



 

 

 

O Efeito Coriolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recorde de saltos em altura? 

Quando Felix Baumgartner fez seu salto Red Bull Stratojump de 39 km, ele deveria ter pousado algumas centenas de quilômetros fora 

do curso se a Terra estivesse girando debaixo dele enquanto caía - mas não caiu porque a Terra não está se movendo. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 

Velocidade da Terra em várias Latitudes: 
Processo de Secagem por Centrifugação? 
Com apenas as supostas velocidades de rotação presentes no equador (1.650 km/h), por que a água da Terra não se acumula no equador em enorme 

volume e não lançada para fora? 

 

 

Se a pessoa estivesse se movendo a 1650 km/h em um movimento circular, todas as estrelas não deveriam ser um 

borrão - especialmente ao tentar ampliar com um telescópio? Já tentou tirar uma foto de alguma coisa enquanto estava 

em um veículo em movimento rápido? 

 

A ROTAÇÃO DA TERRA? 

Efeito sobre as balas?  

Se o Efeito Coriolis tivesse realmente um efeito sobre elas, então 

os tiros disparados para Norte ou Sul nunca deveriam atingir os seus 

alvos - eles seriam eliminados por várias centenas de metros 

(dependendo da sua latitude) devido à suposta rotação da Terra 

movendo o alvo.  

Para disparos de longo alcance (10.000+ metros), não existe uma 

correção de Coriolis (o que se pensa ser), mas sim para Azimute 

(direção Norte). Qualquer coisa inferior a 2.000 metros não terá 

nenhuma correção de azimute [Tabelas balísticas do Exército]. 

A Terra não gira debaixo de você  

Não vi nenhuma evidência de que a Terra se move fora de qualquer 

objeto em movimento livre (bala, bola, avião, paraquedismo, etc.) - 

qualquer efeito Coriolis percebido é causado por algo agindo sobre o 

próprio objeto (vento, inércia, paraquedas, centrífugo, etc.). 

Paraquedistas podem mudar sua direção e aterrissar de qualquer 

ângulo sem detectar qualquer movimento de terra; no entanto, se a 

terra está supostamente se movendo para o leste a 1600 km/h 

(dependendo da latitude), como isso seria possível? Assim que ele 

abre seu paraquedas (e tem uma redução dramática na velocidade), 

deveria observar uma mudança notável no solo se a Terra estivesse 

movendo-se debaixo dele - mas não. Um paraquedista não leva em 

conta a rotação da Terra quando planeja um salto; nem considera a 

direção do avião em relação à suposta direção do giro da Terra.  

...porque a Terra não está girando. 

Furacões? 

Por que os furacões giram em diferentes direções dependendo do 

hemisfério? Na configuração de terra plana, o circuito do sol (calor e 

influência) contribui para a rotação do vórtice [ver secção Sol]. A 

ação do vórtice do éter também contribui. 

Não é preciso muita velocidade ou peso para que a força centrífuga 

supere a "gravidade".  

Pegue numa bola de tênis molhada, atire-a para o ar e veja como a água 

se desprende dela apenas com aquele giro suave. 

Me diga novamente! Uma bola girando a 1650 km/h não jogará a 

água fora? 



 

 

 

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. Gênesis 1:16 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se a Terra girasse em torno do Sol, e a Terra estivesse inclinada, e a inclinação criasse "estações", então a cada 

mudança de estação todas as calotas de gelo também deveriam estar constantemente mudando de local; não só isso 

não é observado, mas se isso acontecesse, causaria uma incrível oscilação na rotação da Terra devido ao peso em 

constante mudança; o eixo estaria em constante movimento.  

 

 A Bíblia afirma que o Sol tem um circuito repetitivo que segue - não vagueia pelo espaço. 

 

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,  

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

A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até à outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. 

Salmos 19:4-6 

 

 O circuito repetitivo do Sol leva-o por todo o céu; este é o circuito de um ciclo que aquece tudo na criação. 

 Existem diferentes circuitos para as várias estações; o caminho diário do Sol, transições espiraladas de um circuito 

sazonal para o outro. 

 

 Se você pegar um mapa das temperaturas do oceano e mudar a projeção do mapa para azimutal equidistante, você verá que as águas 

mais quentes correspondem a este caminho sazonal. Observe também que, se você comparar isso com um mapa esférico, as águas mais 

quentes não se alinham com a suposta inclinação da terra para o sol.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Se a Terra fosse esférica, e o Sol a milhões de quilômetros de distância, você nunca seria capaz de ver a longa reflexão 

do Sol sobre a água ao pôr-do-sol. A suposta taxa de queda, mesmo que pequena, não seria suficiente para a superfície, 

porque estaria desviando a luz do sol de você. Longos reflexos do pôr-do-sol só acontecem porque o oceano é plano!  

[16 km de distância, produzindo um desvio de 20 m de elevação de uma superfície plana e 32 km, produzindo 80 m.] 

Uma superfície refletiva deve ser perfeitamente plana em geral para evitar distorcer a imagem refletida; uma curva 

leve criaria o mesmo efeito que um espelho de segurança de uma loja. 

O SOL 

Terra Globo 

 Nasa: O Sol está a 149.600.000 km de distância da Terra. 

 NASA: o Sol, e nosso sistema solar, está vagando pelo 

espaço. 

Terra fechada 

 O Sol gira num circuito de desvio variável, semelhante ao da Lua. 

 O Sol foi criado e colocado no “firmamento" - dentro da atmosfera. 

Genesis especifica este detalhe três vezes (Gênesis 1:14-17). (ver na 

KJV) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/16+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/19/4-6+


O Analema Solar 

É um rastro do movimento anual do Sol sobre o céu - um diagrama de mudança de estações e uma equação do tempo. Na astronomia, 

quando a posição aparente do Sol no céu é registrada (por exemplo, fotografada) em um local fixo na superfície da Terra todos os 

dias ou a cada poucos dias ao longo do ano, sempre na mesma hora do dia, um longo e fino padrão de pontos em forma de oito 

é produzido. 

 O anel Sul é muito mais largo (5 vezes maior) do que o anel norte. 

 Às vezes, em ilustrações, o laço será desenhado com laços de tamanho idêntico - isto é uma decepção. 

 Uma terra esférica, com metades idênticas, não deve ter laços menores e maiores; os laços grandes e pequenos às vezes 

são explicados como resultado do caminho oval da Terra em torno do Sol - mesmo que admitam que o caminho oval é tão mínimo 

que é quase um círculo. 

 Uma terra fechada plana é passado muito maior no Equador - é por isso que o laço sul é muito maior - o diâmetro do 

circuito é maior. Uma terra plana explica a forma analemica solar - mas não uma terra esférica. 

 

O circuito do Sol varia entre 23,5°S (Trópico de Capricórnio) e 23,5°N (Trópico de Câncer). 

 Verão (Hemisfério Sul) 

 

 Primavera / Outono 

 

 Inverno (Hemisfério Norte) 

 

 

 

Experiência de Eratóstenes 

 Há dois mil anos, um matemático mediu ângulos de sombras projetadas de obeliscos e poços, em duas cidades ao meio-dia, no Solstício de Verão. A diferença 

entre os dois ângulos era de 7,2° em vez de estarem na vertical. 

 

 Ele presumiu que isso era devido à curvatura da Terra. 

 Ele pressupôs que os raios do Sol eram paralelos (não são), e supôs que o Sol estava a milhões de 

quilômetros de distância. 

 Com essas três suposições, via triangulação, ele chegou a uma estimativa aproximada do que seria o diâmetro 

da Terra se ela fosse esférica (39.689 km) - o que está próximo ao valor moderno de 40.000 km de diâmetro. 

 

No entanto, você pode ligar diferentes valores para um Sol próximo e menor, e uma terra 

plana - e o cálculo ainda funciona! Os matemáticos concordarão prontamente que este 

cálculo funciona tanto para a terra esférica ou para a terra plana.  

 

 Com uma terra plana e um Sol mais próximo, viajando em um circuito com variação de latitude limitada, 

resultados razoavelmente consistentes ainda são obtidos. 

 Apenas com base nesta única triangulação, sugere uma distância até o Sol de apenas 5.000 km 

aproximadamente, com o diâmetro do Sol de apenas 51 km. 

 

 

Usando um Sextante, você também chega muito perto desses mesmos valores de terra 

plana! ~ 61 km, e a uma altitude de ~ 5.000 km. 

 

 As suposições da Terra Esférica ao fazer este cálculo são imperfeitas desde o início devido à falsa 

suposição de que a luz do Sol é paralela (Sol distante).  

 

 



 

Prova de Raios Crepuscular? Não e Sim 

 Os raios que vemos espalhando-se do sol são referidos como raios crepusculares. Os raios reconvergentes vistos no lado oposto do pôr-do-sol (atrás de si 

quando olha para os raios crepusculares; raros) são chamados de raios anticrepusculares. 

 Estes raios de luz podem demonstrar que o sol não está a milhões (e milhões) de quilômetros de distância? NÃO - os raios de luz que se inclinam para você 

serão afetados pela sua perspectiva visual ao longo da distância (quer a luz seja paralela ou não). Olhe para uma imagem de uma cidade, as estradas que vêm 

em sua direção à distância darão a perspectiva da foto. 

 Mas - SIM, podem demonstrar. Os raios descendentes não terão praticamente nenhuma perspectiva em relação ao seu ponto de vista. (Haverá sempre alguma 

perspectiva de minutos, no entanto). 

 

 

 

Até mesmo uma criança pode observar como alguns raios de sol se inclinam para baixo (fator 

de perspectiva menor) em um padrão triangular, mostrando claramente que a fonte de luz não está 

a milhões e milhões de quilômetros de distância. Se o sol estivesse longe, muito longe, haveria 

alguma perspectiva de minutos, mas seria muito leve - em nenhum lugar próximo à propagação 

regularmente vista nas linhas descendentes. 

 

 

 

Aqui está uma imagem sobre o Oceano Índico que a NASA tenta usar 

como prova de um sol muito, muito distante, que os raios solares são 

realmente paralelos, e os raios crepusculares são apenas uma ilusão de 

um sol mais próximo. No entanto, isso não é prova concreta de nada, já que 

você pode duplicar esse mesmo efeito mesmo com uma fonte de luz 

relativamente próxima (iluminação pública através de cerca). Se você quer 

prova de um sol distante, mostre-me como uma fonte de luz muito, muito 

distante pode criar um ângulo extremo quando a perspectiva não é um fator 

- você não pode! 

 

Os raios descendentes deveriam ser quase paralelos se...  

Se a fonte de luz estivesse a milhões e milhões de quilômetros de 

distância, os raios que descem (mas não realmente para você) 

deveriam ser todos retos e praticamente paralelos porque não há 

perspectiva para o observador; mas não são porque o Sol não está 

muito longe - está dentro do firmamento; seus raios de luz não são 

paralelos. 
Elementos paralelos e altos (tal como uma linha do 

horizonte, torres de rádio ou holofotes) - na mesma 

distância relativa - são sempre paralelos. Deveríamos 

esperar que os raios de sol supostamente paralelos 

sejam paralelos - mas não são. 

Sol 

Distante 

Sol 

Próximo 



 

 

 

O que diz a Bíblia sobre as Estrelas? 

 

 Desde os céus pelejaram; até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. Juízes 5:20 

 

 O que fala ao sol, e ele não nasce, e sela as estrelas.  

O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. 

O que fez a Ursa, o Órion, e o Plêiades [Sete-estrelo], e as recâmaras do sul. Jó 9:7-9 

 

 Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas; quão 

elevadas estão. E dizes: que sabe Deus? Porventura julgará ele através da escuridão? As 

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

Jó 22:12-14 

 

 Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; 

Que é o homem mortal para que te lembres dele? e o filho do homem, para que o visites? Salmos 8:3,4 

 

 Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Salmos 147:4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Discrepâncias da Terra Esférica  
Eis algumas observações que põem em dúvida o conceito de Terra esférica, em relação às estrelas. Há muito mais 

perguntas que podemos fazer em relação às estrelas; mas para este relatório, são uma questão menor, mas 

revelam falhas no conceito de Terra esférica.  

 A Ursa Maior, muito próxima à Polaris, pode ser vista a partir de 90 graus de latitude norte (o Polo Norte) 

até 30 graus de latitude sul. 

 A constelação Vulpecula pode ser vista a partir de 90 graus de latitude norte, até 55 graus de latitude sul.  

 Touro, Peixes e Leão podem ser vistas a partir de 90 graus Norte até 65 graus Sul.  

 Aquário e Libra podem ser vistas a partir de 65 graus norte a 90 graus sul.  

 A constelação Virgem é visível a partir de 80 graus Norte até 80 graus Sul, e Orion pode ser visto a partir 

de 85 graus Norte até 75 graus de latitude Sul.  

 Sigma Octantis, a estrela do “polo” sul, e o Cruzeiro do Sul, uma constelação circumpolar do sul, deveriam 

ser visíveis ao mesmo tempo de todas as longitudes na mesma latitude, assim como a estrela do polo norte e as 

constelações circumpolares do norte - mas não são. 

 Tudo isso deveria ser impossível em uma Terra esférica. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Para sua informação, a Terra tem atualmente uma inclinação axial de cerca de 23,4° (Astronomical Almanac 2010, p. B52). 23,4° descontados de 90° dá 66,6°. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

 

Na velocidade e distância que a Terra esférica supostamente está indo, 

a posição relativa e as direções das estrelas devem mudar visivelmente 

ao longo do tempo, não importa quão pequeno seja o ângulo de paralaxe; 

no entanto, isso não é conclusivamente observado em conexão com o 

movimento da Terra. O teste conhecido como a "falha de Airey" na 

verdade indicou o não-movimento. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

A As provas mais fortes da forma da Terra virão ao examinar a Terra - não mecanismos secundários, separados. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

AS ESTRELAS 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/5/20+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/9/7-9+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/j%C3%B3/22/12-14+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/8/3,4+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/147/4+


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações; estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura 

das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos; Judas 1:13,14 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Livro de Enoque 
 Este livro não foi incluído no cânon da Bíblia Hebraica, mas é citado e referenciado pela Bíblia como vários 

outros livros históricos não canônicos. Estes são considerados de valor histórico, mas a Bíblia é o padrão para a 

doutrina. 

[Livro de Jasher - Josué 10:13, II Sam 1:18; Livro de guerras - Números 21:14; Livro das crônicas dos reis -1 Reis 14:19+; Livro 

de Gade e de Natã - I Cron 29:29; Livro de Semaías e de Ido (genealogias) - II Cron 12:15; Livro de Jeú -11 Cron 20:34]  

 

 Note que há vários livros que têm o título de Livro de Enoque. Somente aquele referido como 1 Enoque (ou o 

Livro Etíope de Enoque) é o verdadeiro. 

 Jesus mesmo referiu-se ao livro de Enoque aos saduceus, confirmando sua validade (Mateus 22:30, Enoque 

15:6-7) ao falar sobre os anjos no céu. Este era um livro com o qual eles estariam familiarizados, e Jesus até os 

repreendeu por "não conhecerem as escrituras..." (vs. 29). 

 O Livro de Enoque entra em grandes e minúsculos detalhes dos “luminares celestes" - incluindo o Sol, a Lua 

e as estrelas (capítulos 72-82). 

 Enoque nos diz claramente que as estrelas e estrelas errantes (planetas) são uma forma de seres angelicais 

- pedras vivas de fogo. 

 Ele nos diz que sete delas desobedeceram a Deus, e deixaram seus cursos prescritos; estas são as estrelas 

errantes - por isso, elas são punidas (Judas 1:13, 1 Enoque 18:12-16; 20:4). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

"...Eu vi os confins da terra onde o céu repousa, e os portais do céu abertos. E vi como saíam as estrelas do céu, e contei os portais de 

onde saíam, e escrevi todos os seus portais, de cada estrela individualmente, segundo o seu número e nome, as suas rotas e posições, os 

seus tempos e os seus meses, como me mostrou Uriel, o santo anjo que estava comigo. Ele me mostrou todas as coisas e as escreveu 

para mim; também me escreveu os seus nomes, as suas leis e as suas companhias" - 1 Enoque 33:2-7 

 

"E além daquele abismo vi um lugar que não tinha nenhum firmamento do céu em cima, e nenhuma terra firmemente fundada embaixo 

dele: não havia água sobre ele, nem pássaros, mas era um lugar deserto e horrível. Vi ali sete estrelas como grandes montes ardentes, e 

a mim, quando perguntei a respeito delas, disse o anjo: Este lugar é o fim do céu e da terra; isto se tornou em prisão para as estrelas e 

para o exército do céu. E as estrelas que rolam sobre o fogo são as que transgrediram o mandamento do Senhor no princípio da sua ressurreição, porque 

não saíram nos seus tempos determinados. E Ele indignou-se contra elas, e as amarrou até que a sua culpa se consumasse por dez mil anos. - 1 Enoque 

18:18-22 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Luminares 
 

 A Bíblia descreve as estrelas como pedras de fogo. 

 O Livro de 1 Enoque se refere às estrelas (e Sol e Lua) coletivamente como luminares. 

 Em Apocalipse 1:20; 2:1; 3:1, as estrelas também são usadas especificamente para representar os anjos 

(mensageiros / pastores) das sete igrejas. 

 Enoque descreve as estrelas como criaturas vivas inteligentes. 

 Todos os seres estelares têm nomes e cursos particulares que devem seguir. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

 

 Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento; e os que a muitos 

ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12:3 

 

 

 

O fragmento exposto descreve a revolta 

celestial dos anjos caídos e sua descida 

à terra para coabitar com as filhas dos 

homens e revelar conhecimento secreto 

à humanidade, uma história sugerida em 

Gênesis 6:1-4. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jd/1/13,14+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/12/3+


 

 

 

 

O que diz a Bíblia sobre a Lua? 

 

 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. Gênesis 1:16 

 Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste; Salmos 8:3 

 Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz; o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não 

resplandecerá com a sua luz. Isaías 13:10 

 E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas; ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará 

resplandecer a sua luz. Ezequiel 32:7 

 E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências 

dos céus serão abaladas. Mateus 24:29 

 Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Marcos 13:24 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Na Bíblia, e mesmo através da antiguidade, o Sol é mencionado no masculino [Isaías 13:10], e a Lua é mencionada no feminino. Eles não 

são os mesmos. Ela não manifesta a luz dele. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Suas luzes são obviamente diferentes 

Luz solar  

Temperatura de cor: 5.800K / Visualmente quente.  / Variações de branco quente a amarelo. / Fisicamente quente.  

 

Cor do luar  

Temperatura: 4.000K / Visualmente pálida, fria. / Prata, pálida, branca. / Fisicamente fria.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

O Sol e a Lua estão ambos dentro do Firmamento  

 E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, Gênesis 1:17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A LUA 

Supostamente, a razão pela qual o Sol é visto 

como amarelo é por causa da nossa 

atmosfera. À medida que a luz solar passa 

através da atmosfera, o componente azul de 

sua luz é absorvido e espalhado mais do que 

o componente vermelho. Então, por que a 

luz que “salta” da Lua não é da mesma cor 

(amarela) quando passa pela mesma 

atmosfera? Verdade: porque 1) ambos estão 

dentro da atmosfera, e 2) a Lua tem sua 

própria luz. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/16+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/8/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/is/13/10+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/32/7+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/24/29+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mc/13/24+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/1/17+


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

"... esta luz [o Sol] é sete vezes mais brilhante que a da lua; mas quanto ao tamanho, ambos são iguais." - 1 Enoque 72:57  

 

"Eu vi outra lei tratando da luminária menor, que é chamada Lua. E sua circunferência é semelhante - a circunferência do céu, e o carro 

em que ela anda é conduzido pelo vento, e a luz lhe é dada em medida [definida]. E os seus dias são como os dias do sol, e quando a sua luz 

é uniforme [cheia], equivale à sétima parte da luz do sol". - 1 Enoque 73:1-3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Iluminação Uniforme 

 Repare (em todas as imagens da Lua Cheia) que a Lua é uniforme e inteiramente iluminada, sobre toda a superfície; a luz é uniforme. 

Isto não é possível com uma esfera, de uma única fonte de luz. Você deveria ter um ponto brilhante, completamente sobrecarregado 

na área mais próxima à luz, com um desbotamento notável ao redor do perímetro, devido ao ângulo das superfícies. 

 O detalhe na curva mais próxima da luz deveria ser eliminado pela luz suficientemente forte para iluminar igualmente a esfera. 

 O fato de estar uniformemente iluminada - com perda zero de detalhes - sugere fortemente uma iluminação interior. 

 

Se a Lua fosse iluminada pelo Sol, então a Lua Cheia seria mais ou menos assim, mesmo com difusão 

superficial.  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exemplos de Luz e Arte Lunar Iluminada no Interior da Lua  

A Lua é a Luz da Noite da Terra 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Globo Terra  

 A lua gira a uma longa distância da Terra (aproximadamente 358 km), 

a cerca de 5,14° de inclinação para a eclíptica. 

 Mesmo que esteja a três dias de distância da nave espacial Apollo, 

você pode vê-la muito claramente - mesmo através da atmosfera 

da Terra sem distorção. 

 Por causa da sua distância orbital, somente tem um tamanho 

aparentemente igual ao do Sol.  

 A Lua é a principal responsável pelas marés (outros fatores afetam a 

maré além da Lua). 

 Basta ignorar que a fotografia "Nascer-da-Terra" da NASA (tirada 

quando a humanidade caminhou na Lua) mostra a 'Terra' a partir de um 

ângulo de inclinação superior a 5°. 

Terra fechada 

 A Lua gira num circuito variável, tal como o Sol. 

 A Lua foi criada e colocada "no firmamento" - dentro da atmosfera. Ele 

especificou este detalhe três vezes (Gênesis 1:14,15, 17).  

 A Lua parece clara como um sino, afiada, e é fácil de focar - porque 

está dentro da nossa atmosfera, e é muito menor do que o que foi 

dito. 

 Parece ser do mesmo tamanho que o Sol, porque é do mesmo tamanho 

que o Sol. 

 Tem o mesmo efeito de maré, porque é menor, porém mais próxima 

(junto com o efeito similar do Sol também).  (Outros fatores ainda se 

aplicam). 



 

Alimento para o Pensamento: Eclipses Lunares? 

 Os eclipses lunares só acontecem na Lua Cheia - quando tem luz completa e uniforme. 

 Portanto, vendo que a Lua é totalmente auto iluminada, deve-se perguntar como é possível lançar uma sombra sobre 

uma lâmpada acesa.... 

 Deve-se fazer também a pergunta: se um punhado de bandeiras vermelhas já foi levantado sobre a Lua (e outros objetos 

celestes), o mecanismo publicamente divulgado por trás dos eclipses lunares pode ser muito diferente do que o público é levado 

a acreditar. 

 Com apenas uma rápida pesquisa na internet, você vai encontrar mais de cinquenta casos gravados onde “eclipses 

lunares” ocorreram, enquanto o Sol, a Terra e a Lua não estavam alinhados. Estas anomalias foram notadas desde os tempos 

antigos de Plínio. 

 Para o propósito deste trabalho de pesquisa, e com aparente subterfúgio no assunto, não apresentamos uma hipótese - 

apenas trazemos as bandeiras vermelhas à sua atenção que as coisas não são como parecem.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Astrônomos antigos e precisos 

 Tenha em mente que a capacidade de prever com precisão eclipses lunares e solares não é um resultado ou prova de uma terra 

esférica ou plana.  Os astrônomos têm previsto com precisão esses eventos celestiais por milhares de anos antes das teorias 

heliocêntricas da terra-esférica. 

 No primeiro século depois de Cristo, Ptolomeu previu com precisão eclipses por 600 anos - de uma perspectiva plana e 

estacionária da Terra - com precisão magnífica. 

 Estes cálculos vêm da observação, registros e ciclos. 

 Os movimentos e os eventos celestes foram previstos com precisão mesmo por aqueles que mantinham perspectivas planas da terra; 

estes cálculos e tabelas não são prova da forma da terra, mas dos eventos celestes independentes.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Terra-Lua – Retorno de Sinal de Rádio para a Terra 

 A proposição é muitas vezes feita de que os sinais de rádio refletidos na Lua podem ser usados como prova de que a Lua 

está muito longe. 

 Sim, os sinais estão retornando; mas, a prova deve ser verificada, e nesta proposição há muitas variáveis potenciais, com 

a possibilidade de fatores desconhecidos também. Os verdadeiros testes científicos exigiriam a observação e verificação de 

que os sinais estão 1) atingindo o alvo de retorno pretendido 2) os fatores ambientais naquele ambiente único são levados em 

conta, 3) tempo para confirmar a precisão do alvo, e depois 4) calibrar esses dados com a informação de retorno; esses 

passos de pesquisa apropriados não foram resolvidos. 

 Mas, diz a NASA.... - a credibilidade dessa testemunha é, na melhor das hipóteses, incompleta. Elas são abordadas mais 

adiante neste relatório. 

 Devido ao fato de que esta proposição se baseia apenas em suposições não comprovadas, seria prudente suspender o 

julgamento sobre esta proposição até que mais pesquisas possam mostrar uma determinação mais conclusiva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

 

Refletor Patético  

Uma esfera é um refletor de luz muito pobre, porque não tem nem uma superfície côncava nem plana! Para refletir, uma 

superfície deve ter um "ângulo de incidência". Mesmo que a Lua fosse brilhante como um espelho, seria um mau refletor. 

Que forma usam os fotógrafos ou cineastas para refletir e fazer ressaltar a luz? - refletores planos! Em um objeto 

esférico, você terá apenas focos brilhantes, e muito pouca luz refletida.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



 

 

 

Como pode haver planícies imensas e perfeitamente niveladas em um objeto esférico que deveria exibir curvatura mesmo em 

distâncias suaves? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Salina de Uyuni, Bolívia 

 A maior salina do mundo com aproximadamente 10 km2 ! 

 100 vezes maior que a famosa salina (também plana) de Bonneville em Utah, EUA 

 Uma superfície de sal estável que é lisa e nivelada por inundações sazonais. 

 Algumas variações de superfície em elevação, mas são devidas a variações de densidade do material - apenas milímetros de altura. 

 É o maior espelho natural do mundo, criado quando uma fina película de água se junta numa vasta planície de depósitos de sal.  

 Até mesmo a NASA reconhece o quão plana é, alegando usar a superfície plana e espelhada para calibrar altímetros de satélite.  

 De acordo com o GPS, a variação total ao longo de toda a área de aproximadamente 10 km2 é inferior a 1 metro. Isso é impossível em um mundo esférico 

com circunferência de 40.000 km. 

 Se estivéssemos em um mundo esférico, a variação da curvatura deveria ser de 2 metros logo após 5 km! 

 

 A região foi apelidada de "céu na terra" por causa do reflexo espelhado das nuvens. 

 Lembre-se, esses reflexos deslumbrantes não seriam visíveis em um espelho mesmo ligeiramente curvado. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Porque é que a Terra não curva se é um planeta? 

 Balões enviados por vários grupos de estudantes mostram um horizonte plano e não curvo - mesmo 

em altitudes extremamente altas de 33 km! Isso deveria ser impossível em um mundo esférico! 

 Cuidado com as imagens de alta altitude que usam lentes olho de peixe para distorcer o horizonte 

e fazer a Terra parecer esférica. Muitas vezes é possível detectar a distorção extrema observando o 

efeito antes de olharem para o horizonte - distorcerá e esferizará todas as vistas. 

 Para sua informação: Todas as câmaras terão uma curvatura muito ligeira devido à distorção 

do tambor. Para melhor avaliar com precisão a curvatura de uma fotografia, o horizonte deve ser 

colocado precisamente no centro da imagem (o eixo óptico). No entanto, as lentes de olho de peixe 

(como as usadas no Red Bull Stratojump) têm uma distorção muito óbvia.  

Quando as pessoas dizem que você pode ver a curvatura da terra em uma foto em particular, coloque uma régua. Mesmo em fotos de alta altitude (lente 

normal), o horizonte é sempre plano. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      TERRA PLANA NUMA TERRA ESFÉRICA?! 



Para evitar o raciocínio circular, as "miragens" não podem ser usadas para provar que não há curvatura para a Terra; mas sim para expor 

como a ciência pode ser torcida para "provar" uma posição que nem sequer existe. Há ciência presente nessas situações, mas as conclusões 

e aplicações estão erradas. Você não pode usar isso para provar uma Terra curva a menos que você também possa provar simultaneamente 

que os objetos físicos estavam realmente em um lugar separado, muito mais baixo. Neste trabalho de pesquisa, destacamos muitas 

bandeiras vermelhas que mostram que a Terra não é curva ou esférica, assim podemos descontar automaticamente essa suposição aqui. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Marseille, França: Em segundo plano está a Montanha 

Canigou (Cordilheira dos Pirineus) - a aproximadamente 241 

km de distância - normalmente muito distante para ser 

observada de Marseille. Esta foto é listada como uma miragem 

superior (e há refração envolvida), mas não é uma imagem 

aparente de uma montanha muito abaixo da curvatura - ela 

está apenas mostrando um objeto que está atrás do horizonte 

aparente. Notre Dame de la Garde está no centro inferior 

direito da fotografia. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Aqui está uma foto do horizonte de Chicago tirada a quase 96 km do Grand Mere State Park em Stevensville. Em condições normais, mesmo quando 

extremamente claras, isto não é visível, devido ao horizonte (não à curvatura da terra) e à refracção atmosférica. Embora a refração ainda esteja envolvida, a linha 

do horizonte da cidade não está bem abaixo da suposta curvatura da Terra - está apenas atrás do horizonte aparente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

A Overseas Highway é uma rodovia de 205,2 km (127,5 milhas) levando a Rota 1 dos EUA (US 1) até o Florida Keys. Você pode ver a estrada por muitos 

quilômetros - o que deve ser impossível em uma terra esférica, devido à queda de curvatura. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Por que não podemos emitir um laser por centenas de quilômetros? 
 A densidade da atmosfera e o índice de refração variam consideravelmente dependendo da temperatura e da pressão. Isso faz o ar refratar e 

difundir a luz em graus variados. 

 Não estamos em um vácuo absoluto.  

Os lasers não foram devolvidos para fora da Lua? 
 As experiências foram feitas por alguns dos maiores observatórios, com configurações de laser e telescópio muito específicas e muito caras. 

 "Na superfície da Lua, o feixe tem cerca de 6,5 quilômetros de largura e os cientistas comparam a tarefa de apontar o feixe com o uso de um 

rifle para atingir uma moeda em movimento a 3 quilômetros de distância". [wikipedia: Lunar Laser Ranging Experiment] 

 Estes foram feitos, em grande parte, em conjunto com as supostas missões Apolo e Lunokhod Soviético, deixando matrizes retrorrefletoras.  No final 

deste relatório, você pode tirar suas próprias conclusões sobre a validade desses testes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Perspectiva 

 Determina o ângulo das linhas paralelas e dos planos com a posição do olho 

do observador. Onde a trajetória do solo visualmente inclinada para cima se 

cruza com seu plano ocular é onde seu horizonte se formará. 

 Os objetos além do horizonte serão bloqueados da vista pelo horizonte 

visualmente aparente, começando pelas partes inferiores. 

 Objetos viajando a uma altura consistente podem parecer visivelmente 

subir ou descer - ou mesmo desaparecer visualmente ao longo do horizonte. 

 Navios, aviões, etc. não desaparecem no horizonte porque a terra é curva; 

estão apenas indo além do seu alcance visual. 

 

 Conforme você move seu ponto de perspectiva (viagem, escalada, 

voo, etc.), você será capaz de ver coisas que podem ter sido 

obscurecidas por seu horizonte anterior. Isto é verdade mesmo se você 

estivesse em uma planície clara e plana. 

 Viajar para novas áreas irá literalmente expandir seus 

horizontes, e você verá muitas coisas novas (paisagens, constelações, 

etc.). 

 Um horizonte não é causado nem por uma terra plana nem por 

uma terra esférica - é um efeito visual.  

 Perspectiva não mostra a verdadeira formato ou forma - só 

nos dá uma essência de orientação em um ambiente 3D. 

Visibilidade 

 Os olhos humanos têm visibilidade limitada. Os binóculos ampliam (e aumentam o alcance do) o que nossos 

olhos podem ver. 

 Os telescópios aumentam o alcance do que os nossos olhos podem ver ainda mais longe. 

 As teleobjetivas (lentes telefoto) de alta qualidade, ou de nível militar, podem ver ainda mais longe do que 

os telescópios civis, sem interferência de perspectiva. 

 Você pode empurrar o horizonte para trás, desde que tenha o equipamento adequado. 

 

US Army Signal Corps, 1963. Feito para ver objetos a 50 km de distância. 

 

 

 

É possível ver quilômetros além o que seria impossível em um mundo esférico. 

 

      ÓTICA Horizonte, Perspectiva e Ilusões 

 “Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.” 

-Jesus Cristo a seus discípulos João 7:24 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/7/24+


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se você pode ver objetos altos além da possível altura e distância, essa deve ser a sua pista 

de que a Terra não é uma esfera.... 

Os aviões, mantendo a altitude, 

não deveriam parecer estar 

mergulhando no horizonte ao 

ritmo da queda? 

Queda Física 

 Se a Terra fosse esférica, então objetos a uma 

distância X de você devem ter uma quantidade 

previsível X de queda vertical. 

 Os objetos de uma certa altura devem ser 

fisicamente impossíveis de ver após uma certa 

distância - independentemente do equipamento 

visual; a própria Terra criaria um horizonte 

físico. 

Cedo demais?  
Muitas embarcações desaparecem ao longo do 

horizonte após apenas ~3 km. Ou estamos num 

globo realmente pequeno, ou é apenas um efeito 

visual chamado horizonte. Basta pegar seus 

binóculos e você será capaz de vê-lo 

novamente.... 

Objetos muito altos deveriam 

visualmente inclinar-se para longe 

e inclinar-se com a distância - mas 

não o fazem; as paisagens urbanas 

ficam sempre retas para cima e 

para baixo. 

Deveria ser impossível ver objetos a 

50 km. Talvez eles saibam algo que 

você não sabe... 

Se a Terra fosse esférica, haveria apenas uma curta distância que poderíamos enxergar - independentemente 

do equipamento.  

 

Fatores de interferência atmosférica  
Os seguintes são grandes obstáculos para a nitidez da visão, 

e podem afetar nossa percepção e foco: 

 Densidade da atmosfera (densidade do ar) 

 Níveis de umidade  

 Névoa / neblina 

 Nuvens 

 Pó / Pólen / Fumaça 

 Poluição 

 Poluição luminosa  

 Sombras 

 Objetos físicos (ondas, árvores, etc.)   

Supostamente, há mais atmosfera entre você e a Lua do 

que entre você e as montanhas a quilômetros e quilômetros 

de distância no horizonte; no entanto, você pode ver a Lua 

mais clara e em detalhes mais nítidos a olho nu do que 

as montanhas distantes e desfocadas. Talvez a Lua esteja 

muito mais perto do que você pensa....   
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Ver sete estados? Você não deveria...  

Um marcador em Lookout Mountain afirma que sete estados 

americanos podem ser vistos. Os únicos estados que deveriam 

ser vistos são Alabama e Tennessee. 

Tennessee 0,8 km 6 cm de queda 

Kentuchy/Virginia 193 km 2,9 km de queda 

South Carolina 129 km 1,3 km de queda 

North Carolina 80 km 502 m de queda 

Alabama 40 km 125 m de queda 

Claro, se a Terra fosse plana, por outro lado... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Caminhos de voo curvos? 

A subida, descida e o efeito de desaparecimento de aviões, Sol, Lua, etc. é devido à perspectiva e aos pontos de fuga. Objetos podem "subir", atravessar o céu 

sobre você, e desaparecer atrás do horizonte - tudo enquanto permanecem na mesma altitude. É você, e sua perspectiva, que vê a ilusão. Você pode olhar as trilhas 

horizontais do céu e ver que elas são retas' - e certamente não estão em conformidade com uma curvatura. 

 

" Seus olhos vão sempre curvar as bordas algumas vezes" 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Sem Horizonte? Sem Terra?  
Os aviões voam ao nível do horizonte. Se a Terra fosse esférica, devido à queda, o horizonte físico 

estaria sempre a descer, e não o nível dos olhos; seria como subir o topo de uma montanha-russa - a 

pista parece cair por baixo de você. Devido à taxa de queda, os aviões teriam de ter uma descida 

constante e ligeira (mesmo em altitude de cruzeiro) - apenas para se manterem “nivelados”!  

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Caminhos de voo desaparecidos?  
É mais difícil verificar as razões por trás disso, mas parece suspeito. Aviões no hemisfério sul, atravessando o 

oceano, desligam o GPS e ligam novamente uma hora antes de aterrissar. Seus caminhos de voo no hemisfério 

sul não mostram como eles realmente cruzaram o oceano. Sites da Web, como o planefinder.net, dependem de dados 

de alimentação de aviões ADS-B, que dependem de estações terrestres.  

No entanto, seu próprio site afirma: "A ser introduzido nos EUA entre 2012 e 2025 NextGen irá mudar a forma 

como o controle de tráfego aéreo americano funciona. Deixará de ser um sistema terrestre que utiliza radares de 

vigilância tradicionais para passar a ser um sistema terrestre/satélite. Isto permitirá encurtar as rotas, reduzir os 

atrasos no tráfego e aumentar a eficiência em termos de combustível e tempo. Simplesmente, o ADS-B usa a aviônica 

dentro de uma aeronave para se comunicar com satélites GPS em órbita e transmitir dados...".  

[https://planefinder.net/about/how-it-works] 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

1. Polo Geográfico Sul 

2.  Polo Magnético Sul (2007) 

3.  Polo Geomagnético Sul (2005) 

4.  Polo Sul de Inacessibilidade 

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Polo_Sul]   

 

Voos panorâmicos  
Estes geralmente vêm da Austrália ou Nova Zelândia (direção inferior direita). Eles voam principalmente ao 

longo da costa, Ross Ice Shelf, Ross Island, e o Pólo Magnético Sul (não o geográfico). 

 

 

Em resumo, ambos os modelos de terra esférica e terra plana apresentam soluções de voo e outras questões.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

      AVIÕES 

Voando ao redor do mundo plano?  
Fácil. Siga para oeste ou leste, e você 

dará a volta ao mundo, como um disco 

de vinil. No entanto, deve-se notar que 

os aviões não costumam ir direto ao seu 

destino; eles geralmente têm paradas 

ao longo do caminho por razões 

comerciais. 

Rotas muito longa no Mundo Plano?  

Em um mapa plano, você vê que os voos da 

América do Sul para a Nova Zelândia 

levariam muito tempo; o mesmo para voos da 

África do Sul para a Austrália. Geralmente, 

porém (nem sempre) estas viagens correm 

pelas linhas costeiras e adicionam paradas 

extras.  

Por que tomar o caminho mais difícil? 
Se você pegar um globo, e virá-lo de cabeça para 

baixo, você verá que a distância mais curta para 

viajar da América do Sul para a Austrália ou Nova 

Zelândia seria sobrevoar a Antártida. Faz sentido, 

certo? Tempo é dinheiro, mais se você tiver 

problemas, você pelo menos pousará na neve e rocha 

em vez de águas abertas... Mas eles não o fazem 

(porque não existe). Por que não? Dizem que os 

regulamentos da ETOPs (Extended Twin Engine 

Operations) significam que os aviões têm de estar 

perto de um aeroporto de emergência.... (Sim, muitos 

deles em mar aberto...). 

“Embora os voos diretos entre a África do 

Sul e a Nova Zelândia sobrevoassem a 

Antártida, nunca houve voos diretos entre 

esses países.”  

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Rota_polar] 

 

 

https://planefinder.net/about/how-it-works
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polo_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rota_polar


 

 

 

Muitos dispositivos supostamente dependem da comunicação via satélite para GPS, televisão, telefone, mapeamento, etc. Como 

isso seria possível sem o espaço? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mais avançado  
Sempre tenha em mente que o grande governo tem tecnologia secreta que está 50 à 100 anos mais a frente do que a população civil já conhece. Só 

podemos especular e extrapolar com base no que já sabemos o que a tecnologia pode fazer. Quando os limites potenciais são vistos, deve-se assumir 

que ela pode ser levada muito mais além do que pensamos. Sempre pegue a tecnologia de ponta atual, e pense nela pelo menos 50 anos à 

frente, e terá uma melhor ideia do que está acontecendo no mundo.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Navegação de longo alcance  

Loran e Decca eram sistemas que usavam sinais de rádio de baixa frequência de transmissores fixos; a antena ficava 

tipicamente na parte inferior do avião. Agora, com 'GPS' (sistema militarizado) a antena fica no topo do avião. Nova tecnologia, 

ou apenas uma atualização significativa da tecnologia de rádio existente com resultados digitais? Hmm.... Tenha em mente que, independentemente do que você chama 

de sistema, os dados sempre chegam até você via sinal de rádio....  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

E OS SATÉLITES E AS NAVES ESPACIAIS? 

TV por satélite e Internet?  
Os sinais de rádio podem percorrer milhares de quilômetros, e um 

retorno regular da atmosfera (skywave ou skip) para 

comunicação de longo alcance; (este processo também é mais fácil 

de compreender em uma terra plana). A razão pela qual a sua 

antena "satélite" tem de ser apontada para um ponto exato ("órbita 

geoestacionária") é para que ela possa receber com precisão o 

sinal dos pontos de retorno; este tem um ângulo diferente em 

várias latitudes. A internet por satélite funciona da mesma forma, 

mas você também está transmitindo de volta no mesmo ângulo 

para a antena parabólica. A transmissão digital está apenas 

tomando um sinal analógico, digitalizando-o para transportar mais 

informação, comprimindo-o, e depois transmitindo usando um 

esquema de modulação digital. 

Satélites meteorológicos?  
Extrapolado a partir das estações de radar terrestres 

(Doppler, etc.). Também, os aviões de reconhecimento de alta 

altitude rotineiramente fornecem dados. 

Telefones via Satélite e Longa Distância?  
Mesmo pouco depois da Segunda Guerra Mundial, as chamadas 

telefônicas foram roteadas via sinais de micro-ondas para percorrer 

longas distâncias entre cidades. Hoje, a tecnologia está ainda mais 

desenvolvida para fazer refletir os sinais do firmamento para estações e 

locais remotos. Para sua informação, os telefones via satélite não 

funcionam em todos os lugares; apenas têm uma antena mais sofisticada. 

Satélites de Posicionamento Global?  
Isto é feito através da triangulação de sinais e medição de 

diferenças de tempo; este é o mesmo método que o GPS 

supostamente usa, a única diferença é que ele é feito através 

de estações terrestres, não de satélites. Até mesmo a polícia 

vai dizer que a localização de emergência é feita através da 

triangulação de torres de celular; é chamado de GPS celular, e 

é supostamente um sistema diferente. 

Google Earth?  
Grande parte das imagens no Google Earth e no Google Maps é 

fornecida pelo DigitalGlobe, e imagens usadas no 

TerraServer. Ambas as fontes afirmam usar não apenas 

imagens de satélite, mas também imagens aéreas (aviões de 

alta altitude). Em resumo, você não precisa de satélites para 

obter imagens de satélite. Isso nem mesmo considera usar 

tecnologia de avião de reconhecimento voando a mais de 24 km 

(SR-71, etc.).... 

Há pelo menos 8.000 satélites 

(declarados publicamente) supostamente lá 

em cima. [Pesquisa de densidade de satélites] 

Contudo, como pode ser que todas as imagens 

do ônibus, ISS, etc. não se veja pelo menos um 

satélite em algum lugar no fundo distante? Se 

eles são supostamente visíveis daqui de baixo, 

eles deveriam ser iluminados como árvores 

de Natal lá de cima.... 

Até a NASA te dirá que as “imagens” de 

nosso mundo (como a Blue Marble) não são 

fotos reais, e que há muito poucas fotos 

verdadeiras (das missões Apollo); elas são 

compostas de imagens unidas e depois 

modeladas em 3D. 

[https://www.nasa.gov/centers/goddard/

about/people/RSimmon.html] 

https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html
https://www.nasa.gov/centers/goddard/about/people/RSimmon.html
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Seu telefone celular está ligado à alta tensão? Não! Ele opera em miliwatts, e alcança quilômetros!  

Mas, consigo ver a Estação Espacial (ISS) e coisas assim!  
Não tenho dúvida de que você está vendo algo através do seu telescópio, 

binóculos, etc. É dito ser do tamanho de um campo de futebol - a uma altura média 

de ~ 408 km. Até mesmo voando em um avião comercial, você pode normalmente ver 

cerca de 370 km. Seja o que estiver lá em cima, não está em órbita espacial, nem é 

leve. É provavelmente uma aeronave muito mais pequena, equipada com tecnologia 

"antigravitacional" típica, e é provavelmente utilizada para fins militares. 

Outra possibilidade é que poderia ser (às vezes) apenas uma projeção, usando a 

tecnologia do Projeto Bluebeam; isso é suposto a partir do brilho do arco-íris e 

distorções frequentemente vistas do objeto através de telescópios e binóculos. A NASA 

pode lhe dizer onde procurar (http://spotthestation.nasa.gov/), e quando ela 

simplesmente desaparecerá. 

 

Satélites Artificiais  

Existem várias maneiras pela qual os dispositivos aéreos poderiam simular ou funcionar da mesma forma 

que a maioria das pessoas pensam em termos de satélites; estes incluem drones de longa duração, ou mesmo 

aeronaves que utilizam as teorias de Tesla sobre éter e “antigravidade” eletromagnética, etc. (para o qual eu 

tenho tendência a inclinar-me). Estes poderiam até mesmo imitar o dispositivo de órbita geoestacionária.  

Historicamente, o primeiro satélite a operar em órbita geoestacionária foi em 1964. Se você olhar em 

nossa Linha do Tempo, você verá que a tecnologia estava facilmente disponível para falsificar isso, se 

necessário. O que quer que esteja lá em cima, é visível, mas os 'satélites' só aparecem como pontos de luz.  

Há muitas maneiras que os satélites de imagem, comunicação, GPS, rádio, etc. poderiam executar sua 

função. Então, não pensem que estou dizendo que não há satélites ou plataformas de comunicação, estou 

apenas sugerindo que eles não estão em órbita ao redor de um “planeta” esférico. 

 

Objetos Voadores  
Tenha sempre em mente que a 

tecnologia de discos voadores foi 

observada pelo público em geral, em 

Washington D.C., em plena luz do dia - em 

1952 - cinco anos antes do Sputnik. 

Existem objetos voando nas órbitas dos 

'satélites'? Com certeza; mas isso pode 

ser facilmente falsificado com a 

tecnologia automatizada de 1952. 

Qualquer pessoa hoje em dia com dinheiro 

suficiente pode comprar drones RC que 

voam em rotas GPS predeterminadas. Não 

há razão para pensar que o governo não 

tinha essa tecnologia há muitas décadas 

atrás. 

 

Ônibus Espacial e Foguetes 
Toda vez que o ônibus era lançado, logo no início sempre começava a girar e rodar de costas.  

Mesmo a 9 km de altura, já começa a aproximar-se de um ângulo de 45 graus. Sua altura da 

órbita foi listada como (em média) 322 km acima. Eles sabiam que não poderiam passar pelo 

firmamento, que fica a apenas ~ 100 km de altura [*tentativa], e assim eles tiveram que começar 

a desviar o mais rápido possível, dada a sua velocidade, até que estivessem fora de vista. Este 

mesmo movimento também é observado em outros lançamentos de foguetes. 

 

Telescópio Hubble  
Apesar de brilhante, deveria parecer menos do que um pedaço de pó iluminado da distância 

indicada. Todos os dados são baixados e manuseados através do Goddard Space Flight Center. 

 

SpaceShipTwo  
Uma aeronave de empresa privada, com um limite máximo de serviço declarado de ~ 109km, 

que é mais ou menos onde muitos suspeitam que o firmamento está (cerca de ~ 100 km acima). 

 

Mais do que apenas torres de celulares....  
Olhe para os transformadores de alta tensão nas torres de celular e pergunte-se por que 

(supostamente) as transmissões de celular de baixa tensão têm uma alimentação alta 

(50.000-250.000+ watts). As estações de rádio não usam tanta energia! Matrizes típicas de 

antenas devem usar apenas 3 watts cada! 30 nós em um círculo por torre = 30 watts para 

cobrir uma área de 3 km (e frequências de micro-ondas conectam-se muito mais longe que a 

maioria). Estas torres são usadas principalmente para criar uma gigantesca matriz de radar 

de alta potência, com direção de onda e fases! Muito mais do que você imagina é feito com a 

tecnologia de rádio... 

Drone de energia 

solar de alta altitude. 

http://spotthestation.nasa.gov/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para sua informação, os 

painéis solares começam a 

perder eficiência de saída 

rapidamente quando ficam 

quentes. 

A radiação solar é o que 

você sente, e te aquece. 

Uma garrafa térmica eficiente tem 

uma câmara de vácuo e uma 

camada de espelho na garrafa 

interna - para refletir a radiação; 

você pode transferir calor através 

de um vácuo. 

Muitas pessoas usam coletores solares com tubos evacuados 

para transformar a radiação solar (passando por um vácuo) 

em água quente. 

O que eles dizem...  
“A atividade solar influencia fortemente a temperatura na termosfera. A 

termosfera fica normalmente cerca de 200°C (360° F) mais quente durante o 

dia do que à noite, e aproximadamente 500° C (900° F) mais quente quando o 

Sol está mais ativo do que em outros momentos. As temperaturas na 

termosfera superior podem variar de 500° C (932° F) a 2.000° C (3.632° F) 

ou mais.” [https://pt.wikipedia.org/wiki/Termosfera] 

 

“O gás altamente diluído nesta camada pode atingir 2500°C (4530°F) durante 

o dia. Embora a temperatura seja tão elevada, não se sentiria calor na 

termosfera, porque está tão perto do vácuo que não há contato suficiente com 

os poucos átomos de gás para transferir muito calor.” Ceerrrto.... 

"As temperaturas termosféricas aumentam com a altitude devido à 

absorção de radiação solar altamente energética.". 

Você está sendo enganado de várias maneiras: 
Não há nenhuma maneira de uma nave espacial estar lá em cima (tripulada ou não 

tripulada) sem derreter suas moléculas absorvendo "radiação solar altamente 

energética" - apenas com base em seus próprios dados.  Micro-ondas no Alto.... 

 

Pode haver uma zona quente mais baixa perto do Firmamento (devido a um Sol próximo 

e proximidade de estrelas), mas nenhuma nave espacial pode ficar lá em cima.  

De qualquer forma, você está sendo enganado pela NASA. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Termosfera


 

 

 

Hollywood fez fotografias espaciais e filmes convincentes mesmo antes das missões Apollo! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assista aos segmentos de bastidores dos principais filmes espaciais (como Gravity), e você verá como é 

simples. Então, imagine o que uma agência financiada pelo governo (com um cheque essencialmente em 

branco durante a corrida espacial) poderia fazer. Depois, combinem isso com um público americano (e 

mundial), que deseja entusiasticamente ganhar a corrida espacial - eles querem acreditar. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Muitas das cenas sem gravidade de Tom Hank, Apollo 13, foram filmadas diretamente no avião 

ZERO-G da NASA, apelidado de Vomit Comet. Normalmente, os atores teriam apenas cerca de 45-

50 segundos de “ausência gravidade” entre as parabólicas do avião; isso resultou em muitas 

cenas curtas e cortes de cena. Se já existiu um procedimento passo-a-passo de como falsificar 

missões Apollo, isto lhe mostra como.  

 

ESPAÇO FAKE 

Minha própria experiência...  

Um dos projetos ministeriais que dirigi por três anos foi uma série de vídeos de ciência com temática espacial. 

Parte da minha pesquisa sobre cenografia, elementos temáticos e filmagem, também incluiu estudar como 

os estúdios de Hollywood filmam e falsificam suas filmagens “espaciais”; não é difícil. Mesmo com minha 

pequena equipe e meu orçamento, conseguimos criar sets e filmagens que realmente fizeram as pessoas se 

perguntarem, e fazer parecer que a produção era muito maior do que era.  

Nunca subestime o poder da tela verde e do Chroma Key. É tão fácil remover linhas de chicotes de suporte, 

falsa ausência de “gravidade”, troca de ambientes, etc. - mesmo em tempo real. 



 

2001: Uma Odisseia no Espaço  
Este filme foi produzido e lançado em 1968 antes mesmo da primeira missão lunar Apollo! Este filme continha todos os elementos cinematográficos necessários 

para o programa espacial. Foi provavelmente um teste para ver a reação das pessoas, e afinar as discrepâncias que o público poderia ter levantado sobre a 

cinematografia. Várias cenas neste filme caracterizaram a falta de "gravidade", objetos sem gravidade, superfície da lua, etc. Outros pesquisadores fizeram uma 

extensa comparação cruzada, e viram muitas semelhanças com o estilo de produção de Stanley Kubrick e a cinematografia lunar da NASA. 

 

Falsificação de Longo Prazo e de Curto Prazo - Ambos para Enganar  
Quando você olha para as filmagens da NASA com o olhar de um diretor, você logo começa a perceber a diferença entre um corpo que está realmente 

sem gravidade (ZERO-G em um passeio parabólico de avião) versus um corpo que está fingindo falta de gravidade em um ambiente de gravidade; a 

linguagem corporal é diferente, e outras pistas sutis confirmam que estão fingindo.  

 

Realidade de Curto Prazo 
No ZERO-G verdadeiro, o cabelo se move 

aleatoriamente, e geralmente segue o 

movimento do corpo, mas também tem sua 

própria inércia. ZERO-G também dá ao corpo 

completa liberdade de movimento, e o corpo 

está relaxado. No entanto, este ZERO-G é de 

muito curto prazo. Filmar neste ambiente é 

bom para clipes curtos, filmagens de 

preenchimento, e para as fotos de publicidade de bombons de água flutuante, doces, 

etc. Quando eles estão usando esta técnica, você sempre ouvirá os motores do avião 

no fundo, como um ar condicionado muito alto; é difícil de abafar. 

 

Falsificação a longo prazo  
Quando eles têm que fazer entrevistas de vídeo mais 

longas, fingem a ausência de "gravidade" com um sistema 

de cabos e cabelo com permanente (para as mulheres) 

que foi pulverizado até o fim. Isso destaca-se quando elas 

fazem movimentos bruscos e o cabelo volta à forma. Você 

não ouve o ruído de fundo alto do ar condicionado (jato), 

mesmo que a localização do cenário pareça a mesma das 

fotos ruidosas. Quando eles têm que se dobrar para pegar 

algo (raro), às vezes você pode ver os puxadores sutis das cordas de suspensão atrás de suas 

roupas. Seus corpos são muito mais rígidos, especialmente se não tiverem músculos fortes, trazendo 

os joelhos para cima. Nesses casos, você vai vê-los, por vezes, também a ajudarem as suas pernas "sem gravidade" com um braço.  



 

O Trabalho de Fundação do Anticristo  
 

 

A fim de um dia convencer a humanidade de uma ameaça substancial o suficiente para que 

ela entregue o poder global a uma pessoa, a humanidade tem que primeiro ser convencida de 

que a viagem espacial entre os corpos planetários é possível - independentemente da 

verdade. 

 

 

Escudo Insuficiente:  
A nave Apollo não tinha escudo suficiente para proteger os astronautas do suposto cinturão de radiação Van Allen, que deveria ter fritado os 

astronautas se ambos fossem reais.  

 

 

Impulso Insuficiente / Mentiras Conflitantes?  
Baseado em números publicados de que a gravidade da lua é mais forte do que o percebido nos anos 60, o estágio de Ascensão do Módulo Lunar 

não teria sido suficientemente poderoso para superar a gravidade da lua.  

 

Marionetes humanas:  
Na filmagem, seu salto não é consistente com o que seria a suposta gravidade da Lua; eles deveriam ter feito saltos de 1,5 m facilmente. Ao vê-los 

andar, você pode ver rapidamente o sistema de cabo levantar o seu peso a uma fracção de segundo antes de começarem a "saltar". Também, sua 

caminhada e marcha são compatíveis com um sistema de cabos. 

 

Cenários Reutilizados:  
Em muitas fotos que afirmam estar a quilômetros de distância na superfície lunar, você pode ver o mesmo fundo a partir de ângulos ligeiramente 

diferentes, mas inalterados em escala ou arranjo.  

 

Cortes de orçamento:  
Com avanços em tecnologia e conhecimento, o programa lunar foi eliminado antes que muitas imagens fossem divulgadas, analisadas e consideradas 

falsas. Eles não puderam fazer outro lançamento hoje devido aos críticos de cinema e à mente coletiva dos críticos da Internet - que já estão expondo as 

falhas e decepções da NASA e das agências espaciais mundiais. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Pré-filmado: Uma vez que a superfície lunar real era inviável, parece que estas sequências foram pré-filmadas no complexo 

da Atomic Energy Commissions em Nevada, e um estúdio de som Walt Disney, e depois transmitidas ao vivo: A aterrissagem na 

lua da Apollo tinha de ser perfeita para as massas consumidoras.  

 

 

1955 - Warner Von Braun, Diretor Técnico  
Antes das missões Apollo, muito trabalho prévio da mídia foi feito para preparar o público. Werner von Braun trabalhou com os estúdios 

Disney e Disney para criar um maior interesse público no futuro das viagens espaciais. A sua primeira transmissão, Man in Space, atraiu 42 

milhões de espectadores. A década de 1950 viu uma rápida onda de publicidade e promoção da humanidade no espaço.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Em quarentena?  
Em seu "regresso", os astronautas ficaram "em quarentena" durante duas semanas. Na verdade, foi para o desfecho final antes de eles irem diante dos olhos do 

público. Nos anos seguintes, Neil Armstrong era conhecido por sua aversão a falar em público sobre o assunto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

 

Alimento para o pensamento: Enquanto muitas das divisões e projetos da NASA são nobres empreendimentos científicos, e têm 

muitos súbditos bem-intencionados trabalhando para eles, os principais atores conhecem o roteiro e o propósito maior. Há muitos 

engenheiros e cientistas que trabalham no desenvolvimento de tecnologia com pouca pista sobre o uso final. 

 

 



 

 

 

Enquanto se diz ao público americano, e ao mundo, que a Corrida Espacial é um esforço nobre, ela realmente tem um objetivo e 

um impulso oculto pouco disfarçado.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sempre que há uma mudança de comando na Estação Espacial Internacional - independentemente da nacionalidade - há sempre os mesmos símbolos 

maçônicos (hora de subir) e rituais expostos, muitas vezes com gestos sutis dos dedos para chamar a atenção para eles. A decepção espacial não é 

apenas um esforço americano - todas as 10 nações finais estão no esquema (Ap 17,12-13). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOHN (JACK) PARSONS  

Um dos principais fundadores do Jet Propulsion Laboratory (JPL) e desenvolveu foguetes sólido a combustível e foguetes 

propulsores. Amplamente conhecido pelo seu grande envolvimento na magia negra. Amigo íntimo de Aleister Crowley ("o homem mais 

perverso do mundo") e L. Ron Hubbard (fundador da Cientologia). 

 

L. RON HUBBARD  

Viveu na comuna oculta com Parsons (Loja Ágape), e participou ativamente nos rituais de magia com Parsons, incluindo invocar anjos 

caídos. Criou o culto de Cientologia. A existência de entidades extraterrestres a operar objetos voadores não identificados é um 

elemento das suas crenças. Tom Cruise, um adepto ávido e influente, muitas vezes estrela em filmes de propaganda e condicionamento 

relacionados com extraterrestres. 

 

WALT DISNEY era conhecido pelo seu envolvimento com Anton Levay: o autor da Bíblia satânica e líder da Igreja de Satanás - que 

também considerou Walt um dos seus "guias". Muitos dos filmes da Disney incluem temas satânicos e simbolismo oculto escondido, 

imagens e referências perversas. Walt foi também um maçom de 33º grau, profundamente conhecedor do ocultismo.  

 

WARNER VON BRAUN foi o Diretor Técnico em Peenemiinde (na Alemanha nazista) e tinha conhecimento em primeira mão das 

atividades dos campos de concentração - cujo trabalho escravo foi usado no programa de foguetes. Ele também foi promovido a Major 

na Allgemeine SS, e várias vezes visitou a fábrica de Mittelwek ao lado do campo de concentração Mittelbau-Dora.  

 

FALSOS PRETEXTOS 

1959-1963 Projeto Mercúrio  
Cápsula de Mercúrio (Hermes / Odin) em um 

foguete Atlas (rei da Atlântida). 

1965-1966 Projeto Gêmeos  
Cápsula com o nome do rei do Submundo. O 

foguete de lançamento foi nomeado após 

Titã, uma raça mitológica, primitiva de 

divindades poderosas - o primeiro panteão 

dos deuses e deusas gregos (na realidade, 

os anjos caídos). 

1961-1972 Programa Apollo dos EUA  
Com o nome de Apollo, o deus sol. 

Na sua raiz, a suástica representa o 

deus sol. 

1960-1970 Warner Von Braun 

Diretor da NASA  
Centro de Voo Espacial Marshall.   

1972-2011 Programa Ônibus Espacial  

 Enterprise [o plano para criar um novo governo global] 

 Columbia [outro nome para a América] 

 Challenger [todos os desafiantes do plano são destruídos]  

 Discovery [a revelação do novo império das cinzas]. 

 Atlantis [nome do novo império] 

 Endeavour [o empenho exigido pelos seguidores do plano]   

Roteiro?  

Quando o significado dos nomes dos ônibus é colocado em 

ordem, uma frase emerge: Columbia em um grande 

Empreendimento se Esforçará para Descobrir 

Atlântida. Challenger foi ritualmente e simbolicamente 

destruída, então Columbia, que é outro nome para a 

América, representando uma fênix.   



 

 

 

A mídia é usada para condicionar as pessoas a aceitar certas ideias apenas no reino da fantasia e da narrativa. Hollywood também 

transmite parábolas e pistas aos discípulos de Satanás. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Goole Doodle 
 Google retrata uma terra plana - com uma cúpula! 

 O Sol está dentro da cúpula. 

 No Dia da Terra 2013 - dica, dica! 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

Steven Spielberg 
 O seu logótipo de estúdio e as marcas do filme mostram uma lua muito perto da 

água, e que a sua distância é uma ilusão. 

 Recebeu o British Academy Film Awards que retrata o rosto de Apolo, o deus da 

luz (Lúcifer). (foto à esquerda)   

 Muitos de seus filmes focam em alienígenas e falsa ciência.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Disney Pixar’s La tuna (A Lua) 

 Todo o conceito é que a lua está realmente muito, muito perto da Terra. 

 Os personagens navegam na água e sobem uma escada até à lua que passa. 

 Ela está coberta de estrelas caídas. 

 Uma estrela gigantesca cai e adere a um ângulo que sugere fortemente um pentagrama. 

 Um personagem abre-a, libertando todas as estrelas caídas presas no seu interior. 

 A trama implica tons de CERN rachando o abismo para liberar os anjos caídos, cercados por um pano de fundo de 

ilusões. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

 

 

MIB –HOMENS DE PRETO 

"Há 500 anos, todos sabiam que a Terra era plana..."  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Disney's Chicken Little, 2005 

Contém elementos de uma "invasão" alienígena e uma ilusão do céu. 

 

PROGRAMAÇÃO PREDITIVA 



Disney's Chicken Little, 1943 

Lançou um desenho animado sobre galinhas enganadas a pensar que o céu estava caindo - e isso as abriu para 

serem devoradas.  Ignoraram cegamente a sabedoria e seguiram uma decepção planejada.  

 

Raposa (para a audiência) lendo seu livro de psicologia: “Se lhes disseres uma mentira, não contes uma pequena - conta 

uma grande."  

 

 

 A raposa usa uma estrela do signo de um astrólogo (um sinal para o oculto).  

 ILAN, escrito ao contrário, é NAZI.  

 "Quanto maior a mentira, mais inclinadas serão as pessoas a acreditar nisso.” - Adolf Hitler 

 

  

A Raposa lendo o seu livro de psicologia novamente: "Destruir a fé das massas nos seus líderes." 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados! quantas vezes quis eu ajuntar os teus 

filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste!  Mateus 23:37 

 

Os cristãos são muitas vezes ridiculamente chamados de "galinhas" pelo oculto, por palavra de código, por causa deste versícu lo. Muitos 

cristãos são enganados a uma complacência morna porque rejeitaram a sabedoria da Palavra de Deus. Eles não estão vigilantes, despertos, 

ou conscientes de que o tempo é curto; eles estão vivendo como as virgens insensatas (Mateus 25:1-13). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

CBS' Under the Dome, 2013 
 Baseado em um romance homônimo de Stephen King, que também escreveu o episódio de estréia da 

temporada. 

 Os produtores executivos incluíram Steven Spielberg. 

 Extraterrestres controlando a cúpula e manipulando o clima. 

 Alusões a uma construção artificial (existência alternativa) apresentando um obelisco.  

O Filme Simpsons, 2007 

 Contém elementos de uma cúpula de vidro do céu. 

 Os habitantes estão finalmente prestes a quebrar a cúpula e sair.  

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

O Sinal, 2013 

 Contém elementos de sequestros alienígenas, existência de domo, e viver em uma falsa 

estrutura.  

 “Os cineastas e o ator Brenton Thwaites descreveram o filme como uma história ao 

estilo da Twilight Zone-style que se baseia fortemente na Alegoria da Caverna de Platão, 

pretendida como uma interpretação moderna do filme de 1939 "O Feiticeiro de Oz".  

 

[Eubank, William (23 de janeiro de 2014). Sinal' Sundance Q&A (Discurso), Festival de Cinema de Sundance 2014. Park City, UT.  Recuperado em 12 de junho de 2014.]  

 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/23/37+


 

O Inimigo Jogará a Carta da Terra Plana 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A VERDADE PODE SER USADA PARA MOTIVOS ERRADOS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Embora tenha existido pessoas apontando a verdade científica de uma terra plana por muitos anos, 

só muito recentemente começou a ganhar tração, especialmente entre um público diversificado na 

Internet. Deveria sempre despertar suspeitas quando uma verdade repentinamente vem à luz com 

aparentemente pouca resistência. Claro, o tempo é tudo. Então, quem se beneficia? 

 

Tenho observado que o local em que essa verdade é trazida à tona vai colorir em grande parte o 

resultado e as conclusões que o leitor tira. Os guardiões da Nova Era e do ocultismo rejeitam as 

afirmações bíblicas como infantis, e interagem com suas próprias doutrinas em suas 

apresentações. Há poucos observadores cristãos que trazem esta informação; também é 

lamentável que haja poucos cristãos que tenham a Bíblia como sua autoridade final em todos os 

assuntos. 

 

Eu suspeito fortemente que as pistas da Terra Plana estão sendo jogadas como migalhas para despertar "verdades" de todas as faixas; é em parte um jogo de quebra-

cabeça. Sim, há muita verdade presente, mas a reação do mundo secular é previsível. Uma ideia é mais facilmente abraçada quando pensamos ou percebemos que 

encontraram a verdade sobre algo que nos foi mentido antes. Infelizmente, com os guardiões errados, o abraço e a agitação das emoções podem ser habilmente 

guiados em certas direções. A Divulgação Oficial já começou.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

MENTIRAS QUE SERÃO PROMOVIDAS 
 

 

 

 

 

  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuidado com a Fonte 

Enquanto pesquisam, olhem sempre para aquilo que está sendo usado como guardião.  Outros, deliberadamente, darão bons sons, boa aparência - mas 

informações falsas. Se eles tiverem tendências ocultas ou de Nova Era, sempre começarão com suposições erradas, e sempre levarão a conclusões 

erradas. Alguns canais são feitos para confundir e frustrar os pesquisadores. Evite os guardiões Steven Christopher e Mark Sargent. 

 

 “Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.  Nisto 

conhecereis o Espírito de Deus: Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus;  E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo 

veio em carne não é de Deus; mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo.” 1 João 4:1-3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 

 

 

 Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram 

que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O testemunho de fé dos crentes. Hebreus 11:13 

 

Você vive como se este mundo fosse o seu lar? 

 

 

 

 

 Não há Deus ou Criador 

 A humanidade foi paralisada pela religião 

 A Bíblia é falsa  

 Os alienígenas são reais e superiores 

 Os mistérios ocultos são a verdade 

 Você foi enganado - por gerações  

 Toda a sua vida é apenas uma construção ilusória  

 Você foi avisado e preparado através da mídia  

 Os anjos caídos são deuses e seus criadores 

 O Anticristo te dará a verdade   

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1jo/4/1-3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/hb/11/13+


 

 

 

Onde você obtém suas informações e quem molda sua visão do mundo? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 “Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.” 

João 7:24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Por causa da prevalência de telescópios de quintal, observatórios privados, astrônomos amadores e profissionais, etc. 

Estas agências publicarão um grande volume de dados legítimos sobre os movimentos aparentes dos objetos celestes 

no firmamento. Isto também reforça a percepção do público sobre a sua credibilidade em todas as coisas relacionadas 

com o celestial.  

No entanto, eles conhecem os limites dos equipamentos publicamente disponíveis e sabem o que podem torcer ou 

distorcer. Além disso, como essas agências têm acesso a instalações, equipamentos (incluindo operações secretas) e 

orçamento muito melhores, elas atuam como guardiãs, conselheiras e controlam muito do conhecimento do 

firmamento e do celestial que não é compartilhado com o público.  

Podem usar sua aparente autoridade para anunciar interpretações e entendimentos “oficiais” dos acontecimentos nos céus.  

 

 

OS GUARDIÕES DO PORTÃO 

 Mentira ao público com fabricações 

deliberadas de viagens espaciais e 

conquistas espaciais. 

 

 Baseada na mitologia pagã, rituais e 

símbolos ocultos maçônicos e 

esotéricos. 

 

 Financiada pelo governo 

 

 Desacredita a criação e a visão 

bíblica do nosso mundo. 

 

 Promove a "ciência" da evolução, e 

toda uma cosmologia baseada na 

evolução. 

 Fundada em grande parte por um 

homem envolvido com o mais 

obscuro do oculto. 

 

 Tinha muitos amigos e associados 

que compartilhavam sua maldade. 

 

 Trabalha lado a lado com a NASA.  

 

 Detentor de grande parte das 

informações celestiais. 

 

 Ajuda a fabricar, minimizar, rejeitar 

ou falsificar interpretações de 

sinais e eventos publicamente 

visíveis nos céus (Ison, etc.). 

 Tentar replicar os processos do 

Big Bang, para provar que a 

evolução é verdadeira. 

 

 Minimiza o seu conhecimento de 

como alterar o espaço tempo. 

 

 Financiado pelos governos  

 

 Ligações suspeitas a Shiva, 

Apollyon, Mercúrio e outros 

deuses/demónios pagãos. 

 

 A maior e mais complexa 

máquina do mundo - 

supostamente para pesquisa de 

partículas. 

 Escrito pelo Criador da terra e do 

céu, bem como de todas as formas 

de vida em cada um deles. 

 

 O relato bíblico das ciências da 

terra contém testes e observações 

científicas empíricas. 

 

 Fornece pistas científicas para 

estimular a pesquisa em direções 

específicas. 

 

 Adverte sobre a falsa ciência - e seu 

impacto na fé (I Timóteo 6:20-21). 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/7/24+


 

 

 

Quais são as implicações de reconhecer uma terra plana e fechada? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Tenha em mente que Satanás também tem iludido grande parte do mundo ao pensar que eles vieram de macacos e um arroto cósmico.... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

CERN & VIAGEM NO TEMPO 

 A Bíblia afirma que o Anticristo terá permissão para mudar o tempo e as leis da natureza durante o período da Tribulação (Dan 7:25).   

 Um dos maiores obstáculos que as pessoas têm ponderado em relação às viagens no tempo é o dilema de uma Terra em movimento.  

Embora eles saibam que a ciência por trás das viagens no tempo é tecnicamente possível, eles sempre se perguntaram como a Terra e o 

Sistema Solar reagiriam, uma vez que deveria exigir a movimentação da Terra (e de todo o espaço) de volta ao seu lugar anterior no espaço. 

 Uma Terra plana e fechada faz muito mais sentido quando vemos o que o CERN está fazendo; compreendê-lo no contexto de uma Terra 

plana e fechada também elimina certa especulação de suas atividades, e a restringe mais à manipulação do tempo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

SIM, AGORA TENS MUITO MAIS PERGUNTAS DO QUE RESPOSTAS. 

 Escreva as perguntas que deseja investigar mais tarde.  

 Neste momento, concentre-se em primeiro lugar nas principais  “Bandeiras Vermelhas”; investigue-as mais, e certifique-se de 

que compreende as mesmas antes de se confundir com perguntas novas e não resolvidas.  

 Conforme você responde e investiga as principais  “Bandeiras Vermelhas”, verá que as respostas para as questões menores 

se seguirão. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Talvez o maior perigo de todo esse engano é que crer em uma Terra esférica cria um precedente para o mundo perdido descartar e rejeitar a Palavra 

de Deus, quando eles pensam que ela não está correta. Uma pessoa pode ler a Bíblia e ver claramente que ela se refere a uma Terra plana; se essa 

pessoa pensa que a noção é tola, ela também vai rejeitar todas as afirmações da Bíblia. Tenho-os ouvido argumentar assim. A decepção de Satanás 

é convencer o mundo de que a Palavra de Deus não é nada além de mitos e fábulas a serem ridicularizadas - enquanto Satanás ri deles por acreditarem 

que vieram de macacos e que vivem em um mundo e universo que não existe.  

Se a verdade te liberta, você acha que te dariam a verdade? 

ISTO É MESMO IMPORTANTE? 

 Mais ou menos se encaixa nas numerosas referências 

descritivas, espaciais e direcionais da Bíblia; mas outras têm 

de ser vistas como metafóricas, ou expressões. 

 Torna extremamente fácil alimentar o conceito de evolução ou 

ateísmo - a noção tola de que não há Criador. Afinal, estamos 

apenas em um “planeta” de supostamente bilhões. 

 Torna fácil imaginar vida (alienígenas) em outros "planetas" - 

e, portanto, não somos uma Criação especial. 

 Nós apenas vivemos na Terra, navegando aleatoriamente pelo 

espaço vazio, não indo a lugar nenhum em particular. 

 Não importa o que a Bíblia diz; "ciência" corrige a Bíblia; 

introduz a dúvida. 

 É mais fácil distrair as massas com meios dissociativos, como 

a ficção científica sobre a vida aqui neste "planeta". 

 Mais fácil para manipular as massas com base em 

conhecimento recebidos e falsa ciência para fins políticos e 

religiosos. 

 Mais fácil para tirar a mente das pessoas do seu Criador, e 

mais perdido em alternativas. 

 Corresponde às numerosas referências descritivas, espaciais e 

direcionais da Bíblia. 

 Torna extremamente difícil alimentar o conceito de evolução, Big 

Bang ou ateísmo - noções tolas de que não há Criador. 

 O livro do Apocalipse faz mais sentido. 

 Maior consciência de que este mundo não é o nosso lar - somos 

estrangeiros e peregrinos. 

 A vida alienígena é impossível, a humanidade, e nosso meio 

ambiente, foi especialmente criado. 

 A realidade de nossa administração e responsabilidade é 

aumentada. 

 Lembra que há um mundo e existência além do aqui e agora. 

 O tempo, e sua brevidade, assume um novo significado e impacto. 

 Perceber que os governos mundiais realmente estão planejando 

entregar deliberadamente o poder ao Anticristo - assim como a 

Bíblia adverte. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Este não é o primeiro rodeio de Satanás; vejam o que mais convenceu o mundo... 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

 As estrelas e os planetas controlam seu destino. 

 Adorar o luminar - Sol 

 Adorar a luz da noite - Lua  

 Fazer falsos deuses e adorá-los  

 Você se originou de (espere por isso) rochas e macacos 

 O grande arroto cósmico - o Big Bang fez tudo  

 Não existe Arquiteto, Criador ou Salvador 

 A Bíblia é apenas um livro de fábulas antigas  

 Não existe inferno   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Resumindo, ele tem seus próprios líderes políticos, científicos e religiosos como seus pastores... 

...e milhões e milhões de seguidores que acreditam na maioria das coisas acima. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

O que Deus nos pede? 

 

“Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes 

para os fundamentos da terra? 

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;” 

Isaías 40:21,22 

---------------//--------------- 

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

oposições da falsamente chamada ciência, 

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

1 Timóteo 6:20,21 

---------------//---------------- 

Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. 

Mateus 22:29 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

A Palavra de Deus é a sua Autoridade Final em todos os assuntos? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 
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 E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas; e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo 

bramido do mar e das ondas. Lucas 21:25 

 E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite; e sejam 

eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 1:14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

O mundo te mentirá e te enganará; mas a Bíblia é verdadeira - o juízo está vindo a este mundo.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

 

...como uma armadilha virá a todos os que habitam sobre a face de toda a terra. 

Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar [escapar] todas estas coisas 

que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do homem.  Lucas 21:36 

SER CONSIDERADO DIGNO DE ESTAR DIANTE DE JESUS CRISTO  

O ladrão na cruz reconheceu que ele era um pecador, merecia morrer, e que seu julgamento final estava próximo. Ele sabia que 

Jesus Cristo era o Filho de Deus, e que somente Ele poderia salvá-lo. Da sua própria maneira simples, pediu a Jesus que o salvasse e que 

falasse em seu nome perante o Pai. Deus não está impressionado com as nossas obras, apenas com a obra do Seu Filho - apelo a Ele. A 

única maneira de estarmos diante de Jesus Cristo é se pedirmos a Ele que nos perdoe os nossos pecados e suplique em nosso favor; 

aqueles que rejeitarem a Sua oferta não serão mencionados. "Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa" - Atos 16:31. 

A salvação e fuga de nossa alma do julgamento eterno é muito importante; sobreviver aos perigos da tribulação não significará nada se 

você perder sua alma: “Pois, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma?" - Marcos 8:36 

SER CONSIDERADO DIGNO PARA ESCAPE  

Nem todos os que pensam que vão escapar irão; é apenas para aqueles que estão observando e vivendo para o retorno de 

Cristo: “Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando! Em verdade vos digo que se cingirá, 

e os fará assentar à mesa e, chegando-se, os servirá.”  Lucas 12:37 

Se você não está procurando a volta de Cristo, então você está obviamente observando e perseguindo outra coisa. Se você passa mais 

tempo de sua vida observando o mundo e consumindo as coisas do mundo (I João 2:15) ... então não tenha esperanças de deixar o mundo 

(Lucas 17:32). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

Quando Deus julgou o mundo pela primeira vez, a Bíblia registra que Noé "achou graça aos olhos do SENHOR 

...e Noé andou com "Deus" - Gn 6,8-9. 

Depois disse o SENHOR a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante 

de mim nesta geração. Gênesis 7:1 

O que Deus diria de mim agora mesmo? Ele me consideraria justo segundo o Seu padrão? Eu poderia estar diante Dele?  

Será que minha vida busca servi-Lo primeiro e acima de tudo?  

Eu estou mais preocupado com o que o mundo diz sobre mim, ou com o que Deus vai dizer sobre mim? 

A resposta finalmente determinará se eu vou escapar de alguma coisa. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Observar o retorno de Cristo não é apenas serviço ocular, curiosidade mórbida, ou mesmo conhecimento mental - é uma 

condição do coração que afeta nossa vida e cada ação.  

 

E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3:3 
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