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1 
And when the day  

of Pentecost (…one of the 7 feast days we read 
about in Leviticus 23; 7 set times… like making an 
appointment at the clinic; 7 specific days… 
belonging to the Lord; to be fulfilled by something 
He does) 

when the day of Pentecost… ‘was fully 

come’ (…the word is: sumpleroo; used 3 times in 
the New Testament: 1. when the boat was filled up 
with water and the disciples were in jeopardy; 2. 
when the time in the life of Jesus had fully come 
and He set his face to go to Jerusalem; and 3. 
here)    

when the day Pentecost was fully come 
(…not a minute too late; not a minute too early),  

they were all with one accord in one place. 

2 
And suddenly there came a sound… as of 

a rushing mighty wind (…perhaps, it was a 
sound like those powerful jumbo jet engines 
whirring through the atmosphere; it was something 
unexpected… a sound not only with the clarity of a 
trumpet, but more like 10,000 voices whispering 
peace and joy and love. Notice, the wind was 
powerful; but it wasn’t necessarily noisy. And the 
disciples could identify the direction from where it 
came) 
 
as of a rushing mighty wind… from 

heaven,  

and ‘it filled’ (…pleroo)  

it filled all the house  (…the whole house) 
where they were sitting. 

3 
And there appeared unto them ‘cloven’ 

(…the word means: divided; as the feeding of the 
5,000 when they parted and distributed the bread 
among themselves)  

1
 e quando o dia 

de Pentecostes (...um dos sete dias de festa 
lemos em Levítico 23; 7 definidos vezes... como 
nós fazer uma consulta na clínica... 7 dias 
específicos... pertencente ao Senhor; para ser 
cumprida por algo que Ele faz) 

quando o dia de Pentecostes... ‘o cumprir-

se’ (...a palavra é: sumpleroo; usado 3 vezes no 
Novo Testamento: 1. Quando o barco estava cheio 
com água e os discípulos estavam em perigo; 2. 
Quando o tempo na vida de Jesus tinha chegado 
plenamente, e Ele voltou o Seu rosto para ir a 
Jerusalém; e 3. aqui)  

quando o dia de Pentecostes o cumprir-se 
(...nem um minuto muito tarde; nem um minuto 
muito cedo), 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. 

2
 E de repente veio do céu um ruído… 

como que de um vento impetuoso (...talvez, 
era um som como os motores a jato jumbo 
poderosos zumbido através da atmosfera; era algo 
inesperado... um som não só com a clareza de 
uma trombeta, mas mais como 10.000 vozes 
sussurrando paz e alegria e amor. Observe, o 
vento era forte; mas não era necessariamente 
barulhento. E os discípulos pudessem identificar a 
direção de onde veio) 
 

como que de um vento impetuoso... do 

céu,  

e ‘encheu’ (...pleroo)  

e encheu toda a casa (...o toda lar) onde 

estavam sentados. 

3
 E lhes apareceram umas línguas, ‘que se 

distribuíam’ (...a palavra significa: dividido; 
como a alimentação da 5.000 quando eles se 
separaram e distribuído o pão entre eles mesmos)  
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there appeared unto them divided tongues 
(…glossa) like as of fire,  

and it sat upon each of them. 

4 
And they were all filled (…the feast day 

appointed by the Lord had fully come; the house 
was filled full… and now)  

they were all filled… with the Holy Spirit,  

and began to speak with other tongues 
(…glossa; where we get our English word: 
glossary),  

as the Spirit gave them apophtheggomai 
(…the ability to boldly proclaim; this is plainly 
spoken, forceful, pointed sayings; the language of 
prophets, philosophers and those who are wise). 

5 
And there were dwelling at Jerusalem 

Jews (…those from the House of Judah),  

devout men, out of every ‘nation’ (…all 
ethnos; all ethnicities)   

under heaven (…in other words: lots of people 
where there in Jerusalem on the day of Pentecost) 

6 
Now when this ‘language’ (…this dialektos; 

this dialect thing) 

happened (…the word is: ginomai; as in giving 
birth),  

the multitude came together, and were 

confounded (…apparently they assembled in 
disorder being a little confused), 
 

because hekatos (…each and every man, woman 
and child)  

heard them speak in his own ‘language’ 
(…dialektos). 

lhes apareceram umas línguas (...glossa) 
que se distribuíam como que de fogo, 

e sobre cada um deles pousou uma. 

4
 E todos ficaram cheios (...o dia de festa 

designado pelo Senhor chegou a plenitude; a casa 
se encheu completo ... e agora) 

todos ficaram cheios… do Espírito Santo,  

 

e começaram a falar noutras línguas 

(...glossa; Onde conseguimos nossa palavra em 
português: glossário),  

conforme o Espírito lhes concedia que 

apophtheggomai (...a habilidade de proclamar 
corajosamente; isto é claramente falado, 
Provérbios vigorosas, pontiagudos; a linguagem 
dos profetas, filósofos e aqueles que são sábios). 
5
 E habitavam então em Jerusalém judeus  

(...aqueles da Casa de Judá), 
  

homens piedosos, de todas as ‘nações’ 

(...tudo ethnos; todas as etnias) 

que há debaixo do céu (...em outras palavras: 
muita gente onde lá em Jerusalém no dia de 
Pentecostes) 
6
 Agora quando esta ‘lingua’ (...aqui dialektos; 

esta coisa de dialeto) 

aconteceu (...a palavra é: ginomai; como no 
parto),  

ajuntou-se a multidão; e estava confusa 

(...aparentemente eles montados em desordem, 
sendo um pouco confuso), 

porque hekatos (...cada um e cada homem, 
mulher e criança)  

porque cada um os ouvia falar na sua 

própria ‘língua’ (...dialektos). 
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7 
And they were all amazed and marveled 

(…they were astonished… and perhaps, going a 
little berserk; yet as they wondered… some 
curiously admired what they heard),  

saying one to another,  

Behold, are not all these which speak 

Galileans? 

8 
And how hear we hekatos (…each and every 

man, woman and child)  

in our own ‘language’ (…dialektos) of birth? 

9 
Parthians, and Medes, and Elamites, and 

the dwellers in Mesopotamia, and in 

Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and 

Asia, 

10 
Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in 

the parts of Libya about Cyrene, and 

strangers of Rome, Jews and proselytes, 

11 
Cretes and Arabians (…devout men and 

women from east to west; from north to south) 

we do hear them speak in our tongues 
(…glossa)  

the ‘wonderful works’ (…megaleios: the great 
things; this word is used twice in the New 
Testament. Luke also uses this word describing… 
the wonderful works when Mary is told she would 
give birth to the Savior. Now, Luke writes about the 
coming of the Spirit; and about the outpouring of 
His power from on high. So, Luke is telling us about 
more…)  

wonderful works of God. 

12 
And they were all amazed, and perplexed,  

saying one to another, 

7
 E todos pasmavam e se admiravam 

(...eles eram aturdido... e talvez, indo um pouco 
frenético; ainda como eles me perguntei... alguns 
curiosamente admiravam o que eles ouviram), 

dizendo uns aos outros, 

Pois quê! não são Galileus todos esses que 

estão falando? 

8
 Como é, pois, que os ouvimos hekatos 

(...cada um e cada homem, mulher e criança) 

na própria ‘língua’(...(…dialektos) em que 

nascemos? 

9
 Nós, Partos, Medos, e Elamitas; e os que 

habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a 

Capadócia, o Ponto e a Ásia, 

10
 Frígia e Panfília, do Egito e nas partes da 

Líbia sobre Cirene e estranhos romanos, 

judeus e prosélitos, 

11
 Cretenses e Árabes (...devout homens e 

mulheres de leste a oeste, do Norte ao sul) 

ouvímo-los em nossas línguas (...glossa), 
falar 

das ‘grandezas’ (...megaleios: grandes coisas; 
Esta palavra é usada duas vezes no novo 
testamento. Lucas também usa essa palavra... 
descrevendo as obras maravilhosas quando Maria 
é disse que ela daria à luz o Salvador. Agora, Luke 
escreve sobre a vinda do Espírito; e sobre o 
derramamento de Seu poder do alto. Então, Lucas 
está nos contando mais...) 
 

das grandezas de Deus. 

12
 E todos pasmavam e estavam perplexos,  

dizendo uns aos outros,  
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What do you think of this? 

13 
Others mocking said, These are full of 

new (…sweet) wine. 

14 
But Peter, standing up with the eleven,  

lifted up his voice,  

and boldly proclaimed to them,  

Ye men of Judaea, and all ye that dwell at 

Jerusalem,  

be this known unto you, and listen (…receive 
in your ear… for your own benefit)  

listen… to my words: 

15 
For these are not drunken,  

as ye suppose,  

seeing it is but the third hour of the day 

(…9:00am). 

16 
But this is that… spoken by the 

prophet Joel (…and what Joel told us, has 2 
parts: 1.The new way things will be; and 
2.Things to expect in the last days when not 
only the Church age, but also the time of the 
Gentiles come to an end) 

Verse 
17 

And ‘it will be’ (…esomai) …  

and your sons (…huios) 

and your ‘daughters’ (…thugater) shall 

prophesy (…hmm? The bible is so interesting, 
isn’t it?) 

and God says, I will ‘pour out’ (…ekphuo; 
pour out)  

O que você acha de isto?  

13
 E outros, zombando, diziam: Estão 

cheios novo (...doce) vinho. 

14
 Então Pedro pondo-se em pé com os onze,  

levantou a voz, 

e corajosamente proclamou a eles,  

Varões judeus e todos os que habitais em 

Jerusalém,  

seja- vos isto notório, e escutai (...receba em 
sua orelha... para seu próprio benefício)  

e escutai… as minhas palabras: 

15
 Pois estes homens não estão embriagados,  

como vós pensais,  

visto que é apenas a terceira hora do dia 

(...09:00). 

16 
Mas isto é o que… foi dito pelo profeta 

Joel (...eo que Joel disse-nos, tem 2 partes: 
1.O novas jeito que as coisas vão ser; e 2. 
Coisas que esperar nos últimos dias quando 
não só a era da Igreja, mas também o tempo 
dos gentios chegar ao fim) 

Verso 
17

 E ‘será’(...esomai) ... 

e os vossos ‘filhos’ (...huios)  

e os vossas ‘filhas’ (...thugater) 
profetizarão  (...hmm? A Bíblia é tão 
interessante, não é?) 

diz o Senhor, que ‘derramarei’ (...ekphuo; 
derramai) 
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of My Spirit upon all flesh: 

and in the last days  (…so, we learn things will 
continue in this new way… all the way to its end) 

your ‘young men’ (…neaniskos) shall see 

visions, 

and your ‘old men’ (…presbuteros)  

shall dream (...enupniazomai; this word is in the 
middle voice. This dreaming is for the individual’s 
benefit… to produce greater faith; your dreams are 
for you and the Lord to work on; not for public 
testimonials leading to proud hearted, pharisaical 
behavior)   

your old men shall dream dreams, 

18 
And on My doulos and on My doule 

(…on God’s male and female servants; this 
Greek word, also, is interesting to note: doule, is 
used only 3 times in the New Testament; the 2 
times when Luke writes about Mary in her lowly 
estate as the handmaid of the Lord. And now 
Luke writes for the prophet Joel who is telling us 
about other doule… other women who will come 
just like Mary… as servants of the Lord. Wow! 
That’s good news for women… which is not 
talked about much in our male dominated 
generation, right?) 

(God says…)  

on My doulos and on My doule… I will 

pour out (…this word now used a second 
time) 

in those days of My Spirit (…here, Luke is 
telling us about this new Church Age; and what 
Jesus began to do and teach… as He builds His 
Church… through His Spirit… given on the Day of 
Pentecost);  

do Meu Espírito sobre toda a carne: 

e acontecerá nos últimos días (Então, 
aprendemos as coisas vão continuar neste novo 
caminho... todo o caminho até o seu fim) 
os vossos ‘mancebos’ (...neaniskos) terão 

visões, 

os vossos ‘anciãos’ (...presbuteros)  

terão sonhos (...enupniazomai; Esta palavra é a 
voz média. Este sonho é para o benefício do 
indivíduo... produzir maior fé; seus sonhos são para 
você e o Senhor trabalhar; Não por testemunhos 
públicos resulta numa comportamento farisaico, 
coração orgulhoso)  

vossos anciãos terão sonhos, 

18
 E sobre Meus doulos e sobre Minhas doule 

(...sobre os servos de Deus masculino e femininos; 
esta palavra grega, também, é interessante notar: 
doula, é usado apenas 3 vezes no novo testamento; 
as 2 vezes quando Lucas escreve sobre Maria em 
sua situação humilde como a serva do Senhor. E 
agora Lucas escreve para o profeta Joel, que está 
nos dizendo sobre outros doule... outras mulheres 
que virão apenas como Maria... como servos do 
Senhor. Uau! Isso é boa notícia para as mulheres... 
que não é falada muito em nossa geração dominada 
masculina, certa?)  

(Deus diz...) 

sobre Meus doulos e sobre Minhas doule... 

derramarei (...palavra aqui usada agora uma 
segunda vez) 

naqueles dias do Meu Espírito (...aqui, 
Lucas está nos dizendo sobre esta nova era da 
igreja; e o que Jesus começou a fazer e ensinar... 
como Ele constrói a Sua igreja... através de Seu 
Espírito... dado no dia de Pentecostes);  
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and they (…the doulos and doule of God; the 
male and female servants of God)  

shall prophesy (…which is definitely interesting, 
too… since verse 17 began by saying: and it will 

be… your daughters will prophesy): 

(Now, this preachment of Peter… inspired by the 
Spirit of God… foretold by Joel… continues with 
more details of those last days events. Thus saith 
the Lord: God speaking…) 

Verse 
19 

And I give (…didomi)  

‘wonders’ (…teras: prodigies; a prodigy is: an 
exceptional talent or remarkable power; an 
extraordinary act or event, something extremely 
rare so as to inspire)  

I give wonders… in heaven above, 

and ‘signs’ (…semeion; it is the word most 
commonly translated: miracles. When He came the 
first time, the first miracle of Jesus was to change 
water into wine. The bible is so interesting, isn’t it? 
All His miracles were done to strengthen the faith of 
men and women. These signs were never done to 
show off. The word is sometimes translated 
miracles and other times translated signs, but 
they were always done to point people in the 
direction of our Father in heaven… and His 
kingdom) 

and signs… in the earth beneath: 

blood, and fire, and vapor of ‘smoke’ (…this 
word: kapnos; is used 13 times in the New 
Testament… here… and only in the book of 
Revelation. God almighty has a way of editing, so 
when we pay attention to His Word… we discover a 
richness and fullness of meaning… way beyond 
what those lovers of all the traditions of men tell us. 

e eles (...o doulos e doule de Deus; os servos e 
servas de Deus) 

profetizarão (...que é definitivamente 
interessante, também... desde que o verso 17 
começou dizendo: e será... vossas filhas 

profetizarão): 
(Agora, este preachment de Pedro... inspirado pelo 
Espírito de Deus... profetizado por Joel... continua 
com mais detalhes desses eventos de os últimos 
dias. Assim diz o Senhor: Deus falando...) 

Verso 
19

 e Eu dou (...didomi) 

‘prodígios’ (...teras: prodígios; é um prodígio: um 
talento excepcional ou força notável; um 
extraordinário acto ou evento, algo extremamente 
raro a fim de inspirar) 

Eu dou prodigios… em cima no céu,  

e ‘sinais’ (...semeion; Quando Ele veio pela 
primeira vez, o primeiro milagre de Jesus foi 
transformar água em vinho. A Bíblia é tão 
interessante, não é? Todos os Seus milagres 
foram feitos para fortalecer a fé dos homens e 
das mulheres. Estes sinais nunca foram feitos 
para mostrar. A palavra é às vezes traduzida 
milagres e outras vezes traduzidas sinais, mas 
eles sempre foram feitos para apontar as 
pessoas na direção de nosso Pai no céu... e Seu 
reino) 

e sinais... embaixo na terra: 

sangue e fogo e vapor de ‘fumaça’ (...o 
palavra aqui: kapnos; é usado 13 vezes no novo 
testamento... aqui... e só no livro do Apocalipse. 
Deus Todo-Poderoso tem um modo de edição, 
então quando nós pagamos a atenção à Sua 
palavra... descobrimos uma riqueza e a plenitude 
do significado... muito além de que os amantes de 
todas as tradições dos homens nos dizer.  
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Here, Joel tells us… there will be some miracles of 
blood, fire and smoke vapors that the Lord will 
someday work on the earth): 

(Thus saith the Lord: God continues…) 

20 
The sun shall be turned into darkness 

(…you know, many have said, this indicates an 
eclipse of the sun; and that just might be so. I don’t 
know. But you know, with blood, fire and smoke 

vapors filling the atmosphere… this verse can 
equally be accomplished that way, right?),  

The sun (…what? As a result of miraculous 
calamities of war and devastation and destruction 
on the earth… not really the miracles people 
expected) 

The sun ‘shall be turned’ (…metastrepho: 
used 3 times in the New Testament. Paul says, 
who change and pervert the gospel; James says, 
your laughter be turned to mourning)   

the sun transmutes (…from light) to darkness, 

and the ‘moon’ (…9 times the moon is 
referenced in the New Testament, always pointing 
to the end times; it’s a sign!)  

and the moon into blood (…the night of 
Passover: April 14-15 2014, America had front 
row seats to this unusual event; that included 
the appearance of Spica, brightest star in the 
Virgo constellation.  

The lunar eclipse, when the Earth lies directly 
between the sun and the moon, causes the 
shadow of the Earth to cover the face of the 
moon; and instead of the familiar blackness, it 
appears red. Why? 

Deborah Byrd – science journalist writes: Thanks to 
Earth’s atmosphere, what actually happens is much 
more subtle and beautiful. 

Aqui, o Joel diz-nos... vai haver alguns milagres de 
sangue, fogo e fumaça vapores que o Senhor 
irá trabalhar um dia na terra): 
 

(Assim diz o senhor: Deus continua...) 

20
 O sol se converterá em trevas (...sabes, 

muitos disseram, isso indica um eclipse do sol; e 
que só poderia ser assim. Eu não sei. Mas você 
sabe, com sangue, fogo e fumaça vapores 

enchendo a atmosfera... este verso igualmente 
pode ser realizada dessa maneira, certo?), 

O sol (...o que? Como resultado das calamidades 
milagrosas de guerra e devastação e destruição 
sobre a terra... não é realmente os milagres 
pessoas esperadas) 

O sol ‘se converterá’ (...metastrepho: usado 3 
vezes no novo testamento. Paul diz, que mudam e 
pervertido o Evangelho; James diz, seu riso ser 
transformado para luto)  

o sol que transmuta (...desde luz) em trevas, 

e a ‘lua’ (...9 vezes a lua é referenciada no novo 
testamento, sempre apontando para o fim dos 
tempos; é um sinal!)  

e a lua em sangue (... na noite de Páscoa: 
de 2014 de 14 e 15 de abril, o América tinha 
assentos na primeira fila para este evento 
incomum; isso incluiu a aparência de Spica, 
estrela mais brilhante da constelação de Virgo. 

O eclipse lunar, quando a terra encontra-se 
directamente entre o sol e a lua, faz com que a 
sombra da terra para cobrir a face da lua; e em 
vez da escuridão familiar, parece vermelho. 
Por que? 

Deborah Byrd - jornalista científico escreve: Graças 
à atmosfera da Terra, o que realmente acontece é 
muito mais sutil e bonito.  
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As sunlight passes through our atmosphere, the 
green to violet portion of the light spectrum is, 
essentially, filtered out. This same effect is what 
makes our sky blue during the day. When this 
reddish light first entered the atmosphere, it was 
bent (refracted) toward the Earth’s surface. It is 
bent again when it exits on the other side of 
Earth […which is why we have vivid red sunsets]. 
This double bending sends the reddish light onto 
the moon during a total lunar eclipse. Depending 
on the conditions of our atmosphere at the time 
of the eclipse (dust, humidity, temperature [fire, 
or smoke vapor?] and so on… can all make a 
difference), the surviving light will illuminate the 
moon with a color that ranges from copper-
colored… to deep red.  

In December 1992, not long after the eruption of 
Mount Pinatubo in the Philippines, there was so 
much dust in Earth’s atmosphere that the totally 
eclipsed moon could barely be seen.  

Can anyone know in advance how red the moon 
will appear during a total lunar eclipse? Not 
precisely.  

In the last 2,000 years, only 8 times has a 
lunar tetrad—4 successive total lunar eclipses, 
with no partial eclipse in between… has been 
associated with Passover and the Feast of 
Tabernacles. This lunar tetrad includes: 
Passover, April 15, 2014; Sukkot, October 8, 
2014; Passover, April 4, 2015; Sukkot, 
September 28, 2015. By the way, Feast of 
Trumpets: September 25, 2014; September 
13, 2015. 

Now, some scientists, specifically astronomers… 
who sound a little bit like: twinkle, twinkle little 
star… astronomers… some have said about this 
verse (…typically seeing what they want to see) 
they say: but there are 2 events… the sun turns to 
darkness [presumptuously adding] by an eclipse, 
AND the moon into blood.  

Como a luz solar passa através da nossa atmosfera, 
o verde para porção violeta do espectro da luz é, 
essencialmente, filtrados. Este mesmo efeito é o que 
faz o nosso céu azul durante o dia. Quando esta luz 
avermelhada entrou pela primeira vez na atmosfera, 
ele foi dobrado (refratada) em direção à superfície 
da Terra. Ele é dobrado novamente quando ele sai 
do outro lado da Terra [... O que é por isso que 
temos pôr do sol vermelho vivas]. Esta dupla 
curvatura envia a luz avermelhada na lua durante 
um eclipse lunar total. Dependendo das condições 
da nossa atmosfera no momento do eclipse (poeira, 
umidade, temperatura [fogo, fumaça ou vapor?] e 
assim por diante ... todos podem fazer a diferença), 
e assim por diante... pode fazer toda a diferença), a 
luz sobrevivente acenderá acende a lua com uma 
cor que varia de cor de cobre... de vermelho 
profundo.  
-Em dezembro de 1992, não muito tempo depois 
da erupção do Monte Pinatubo, nas Filipinas, havia 
muita poeira na atmosfera da terra que o lua 
totalmente eclipsada mal podia ser vista.  
-Alguém pode saber com antecedência como 
vermelho a lua vai aparecer durante um eclipse 
lunar total? Não precisamente.  

Nos últimos 2.000 anos, apenas 8 vezes tem 
uma Tétrade lunar - 4 sucessivos eclipses 
lunares totais, com nenhum eclipse parcial 
entre... tem sido associada com a Páscoa e a 
festa dos Tabernáculos. Este Tétrade lunar 
inclui: Páscoa, 15 de abril de 2014; Sucot, 8 
de outubro de 2014; Páscoa, 4 de abril de 
2015; Sucot, 28 de setembro de 2015. A 
propósito, a Festa das trombetas: 25 de 
setembro de 2014; 13 de setembro de 2015.  

Agora, alguns cientistas, especificamente 
astrônomos ... que soam um pouco como: cintilação, 
cintilação pouca estrela... astrônomos ... alguns 
disseram sobre este verso (...tipico vendo o que eles 
querem ver) eles dizem: mas existem 2 eventos... o 
sol se transforma em escuridão [presunçosa 
adicionando] por um eclipse, e a lua em sangue.  

http://www.ilibros.net/KJV-lite.html


Atos 2 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
ACTS 2 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

9 | iLibros.net internacional © 2014 

Well actually, the Lord God says, I will give 
wonders—plural… in heaven above; marvelous 
events, spectacular happenings in the heavens… 
AND miracles—plural… including blood and fire 
and smoke vapors… on earth below; which does 
not really sound like the same event on the same 
day at the same hour, does it? Only then, He adds 
some details: the sun turns to darkness… and the 
moon into blood. The Creator’s calendar creatively 
schedules His various appointments. Thus saith the 
Lord…) 

‘before’ (…prin: sometime before… this word is 
used 14 times… describing: soon before His 1st 
coming; soon before His betrayal and death… and 
now)   

soon before… that great and epiphanies 
day (…this word is used only one time in scripture; 
here! At its root the epiphany word means: His 
appearing… His coming!) 

(So hear it again…) 

the sun shall turn to darkness, 

and the moon to blood 

soon before… that great epiphany day of 

the Lord comes: 

21 
And ‘it will be’ (…esomai—also used in verse 

17),  

And it will be… that all ‘calling’ 
(…epikaleomai: the word is in the middle voice… 
meaning: the one… or all those calling… every one; 
any one; each one… for the benefit of that 
individual)   

calling… on the name of the Lord 
(…appealing to our great God and Savior)  

 

Bem, na verdade, o Senhor Deus diz: Vou dar-
maravilhas-plural... em cima no céus; eventos 
maravilhosos, acontecimentos espetaculares no 
céus... E milagres-plural... incluindo sangue e fogo 
e vapores de fumaça... no embaixo na terra; que 
realmente não soar como o mesmo evento no 
mesmo dia na mesma hora, não é? Só então, Ele 
acrescenta alguns detalhes: o sol se transforma em 
escuridão... ea lua em sangue. O calendário do 
Criador horários criativamente Suas várias 
compromissos. Assim diz o Senhor...) 

‘antes’ (...prin: algum tempo antes ... esta palavra 
é usada 14 vezes... descrevendo: em breve antes 
de Sua primeira vinda; em breve antes de Sua 
traição e morte... e agora)  

em breve antes... esse grande e epifanias dia 

(...esta palavra é usada apenas uma vez nas 
Escrituras; aqui! Em sua raiz a palavra epifania 
significa: Seu aparecendo... Sua vinda!) 

(Então ouvir de novo...) 

o sol deve virar para escuridão, 

e a lua de sangue 

em breve antes... que venha o grande dia 

epifania do Senhor: 

21
 E ‘ele será’ (...esomai—também usada no 

verso 17), 

E será... que todo aquele que ‘invocar’ 

(...epikaleomai: a palavra está na voz média... ou 
seja: a um ... ou todos os que invocam... cada; 
qualquer um; cada um ... para o benefício de que 
o indivíduo)  

invocar... o nome do Senhor (...apelando para 
o nosso grande Deus e Salvador)  
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shall be ‘saved’ (…the Greek word is; sozo. Its 
primary root is: SOS!)  

all calling… on the name of the Lord… 

shall be saved.  

His name is JESUS! He shall rescue; He shall deliver 
His people. 

He is an awesome God!  

Call Him; and rejoice! 

Our redemption is near! 

 

(The Passover lunar eclipse 2014, appeared with Spica— The 
Bethlehem Star! Perhaps, the heavens do declare the Glory of 
God! – Psalm 19) 

 

 

 

 

 

será ‘salvo’ (... a palavra grega é; sozo. Sua raiz 
primária é: SOS!)  

tudo o que invocar... o nome do Senhor... 

será salvo.  

O nome dele é JESUS! Ele deve resgatar; Ele deve 
entregar o Seu povo. 

Ele é um Deus maravilhoso!  

Chamá-Lo; e alegrai-vos! 

Nossa redenção está aproxima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(O eclipse lunar Páscoa de 2014, apareceu com Spica - A Estrela de 
Belém! Talvez, os céus fazer declaram a glória de Deus! - Salmo 19) 
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