
Qual a margem que a Bíblia Sagrada dá para 

que teorias que envolvam extraterrestres e discos 

voadores tenha validade? A resposta é zero.

Não há nenhuma referência bíblica que dê 

consistência a essas ideias de vidas em outros 

planetas.

A verdade é que Deus criou o universo a sua 

maneira e criou um planeta exatamente preparado 

para que sua criação pudesse viver, com oxigênio, 

com o calor emitido pelo sol, com a terra que fornece 

alimentos, com água, deixando muito claro que 

nestes últimos séculos de estudo, nenhum planeta 

com características semelhante ao planeta terra 

surgiram. O que acontece fora disso, são apenas 

especulações. 

“Os céus são os céus do Senhor; mas a terra, deu-a 

ele aos filhos dos homens”, Sl 115.16.

Muitos relatos a partir do século XIX aparecem na 

Europa e América do Norte onde pessoas atestam ter 

visto algum objeto voador não identificado (OVNI), 

mas nenhuma prova contundente que este seria um 

disco voador com vidas além desta terra.

Se existem provas de vida extraterrestre como 

dizem os americanos, porque não foi apresentado 
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as nações? Ainda mais se tratando de um país que 

tem por cultura querer se destacar em meio a outras 

nações, como foi quando o homem pisou na lua, ou 

quando transmitiu ao vivo partes de suas guerras 

contra outras nações, é no mínimo interessante 

tentar entender o porquê de tantos segredos.

A Bíblia relata que demônios são enganadores e 

que podem usar de várias estratégias para confundir a 

humanidade.

“E não é maravilha, porque o próprio Satanás se 

transfigura em anjo de luz”, 2Co 11.14.

A única forma de vida que existe biblicamente 

falando além deste terreno, são dos seres espirituais, 

anjos, demônios e o Deus Todo-Poderoso.

E esses demônios podem enganar muitas pessoas, 

pois tem a capacidade de rodear pela terra.

“Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? 

E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: De rodear a 

terra e passear por ela”, Jó 1.7

Muitas doutrinas heréticas dizem que a Bíblia traz 

sinais de contatos entre homens e extraterrestres, 

usando passagens de cunho celestial e espiritual 

tentando confundir a pessoas para que acreditem em 

tal mentira.
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