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Alguns céticos e até mesmo cristãos professos têm alegado que a Bíblia 
ensina uma Terra chata2 com uma abóbada sólida acima.3 Mas novamente, a 
linguagem não é explicita e simplesmente usa termos descritivos, e mesmo que 
os leitores não entendam a ciência moderna, isso não significa que a linguagem 
nos textos bíblicos relevantes seja incorreta, assim como um evolucionista não 
seria acusado de ignorância ou erro científico quando descrevendo um “pôr-do-
sol” para sua esposa.4 

Também, os mesmos escritores anti-cristãos do século 19, John William 
Draper e Andrew White, promoveram o mito que a igreja medieval ensinou 
universalmente que a Terra era chata. Tal mito foi grandemente ajudado pela 
fábula inventada no início desse século, afirmando que Colombo foi um grande 
herói contradizendo um preconceito quase universal de que a Terra era chata. 
Isso foi iniciado por Washington Irving em seu livro The Life and Voyages of 
Christopher Columbus, uma mistura admitida de fato e ficção. O historiador 
Jeffrey Burton Russell documentou que quase todos os estudiosos cristãos que 
já discutiram sobre a forma da Terra têm concordado com sua redondeza.5 

 

Fonte: Refuting Compromise, Jonathan Sarfati, Master Books, p. 55. 

 

 

                                                   
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Novembro/2006. 
2 J.P. Holding, “Is the erets (Terra) Flat? Equivocal Language in the Geography of Genesis 1 and the Old 
Testament: A Response to Paul H. Seely”, TJ 14(3): 51-54 (2000). 
3 J.P. Holding, “Is the Raqiya‘ (‘firmamento’) a solid dome? Equivocal language in the cosmology of 
Genesis 1 and the Old Testament: a response to Paul H. Seely”, TJ 13(2):44–51, (1999). 
4 P.H. Seely, response to Holding (as duas notas anteriores), mais a réplica de Holding, TJ 15(2):52–53, 
(2001). 
5 Jeffrey Burton Russell, Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians (New York: 
Praeger, 1991). O prof. Russell pôde achar somente cinco escritores obscuros nos primeiros 1.500 anos da 
era cristã que negaram que a Terra era um globo. Mas ele documenta uma grande quantidade de 
escritores, incluindo o Venerável Bede e Tomás de Aquino, que afirmaram a esfericidade da Terra. 
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