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18
 The word of the LORD came unto me 

again. (Ezekiel is going to hear about a change 
that is taking place.) 

(And to Ezekiel…), the word of the LORD 

came again, saying, 

19 
Also, thou son of man, appoint thee 

two ways, that the sword of the king of 

Babylon may come. (Moffat says, Son of man, 
trace two roads for the sword of the king of 
Babylon to take.) 

both twain shall come forth out of one 

land (… now days we’d say… both roads shall 
come from the same place.)  

and choose thou a place, choose it at the 

head of the way to the city. (And the LORD 
God is asking Ezekiel—like a military 
strategist… to draw up the routes of attack. 
Both places will be ruined; the only option is… 
which will be first.) 

20 
Appoint a way, that the sword may 

come to Rabbath of the Ammonites, and 

to Judah in Jerusalem the defensed (…the 
fortified city, considered impregnable.) 

(And what we read next in God’s word is sort of 
funny.) 

21 
For the king of Babylon (…and that’s 

Nebuchadnezzar)  

stood at the parting of the way (…he has 
arrived at that intersection Ezekiel is strategically 
working up for the Lord. And here’s the king of 
Babylon…),  

at the head of the two ways, to use 

divination. (Apparently, the wise men of 
Babylon stayed home.  

18 
De novo veio a mim a palavra de 

Senhor, dizendo. (Ezequiel vai ouvir sobre 
uma mudança que está ocorrendo). 

(E a Ezequiel...) De novo veio a palavra do 

SENHOR, dizendo, 

19 
Tu pois, ó filho do homem, propõe-te 

dois caminhos, por onde venha a espada 

do rei de Babilônia. (Moffat disse: Filho do 
homem, traçar dois caminhos para a espada do 
rei de Babilônia, a tomar.) 

ambos procederão de uma mesma terra 
(...agora dias nós diríamos... ambas as estradas 
devem vir do mesmo lugar.) 

e grava um marco, grava-o no princípio 

do caminho da cidade. (E o SENHOR Deus é 
pedindo Ezequiel—como um estrategista 
militar... para elaborar as rotas de ataque. 
Ambos os locais serão arruinados; a única 
opção é... que será o primeiro.) 

20
 Um caminho proporás, por onde virá a 

espada contra Rabá dos filhos de Amom, 

e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada 

(...a cidade fortificada, considerada inexpugnável.) 

(E o que nós lemos seguida em palavra de Deus 
é uma espécie de  engraçado.) 

21
 Pois o rei da Babilônia (...e esse é 

Nabucodonosor) 

está parado na encruzilhada (...ele chegou 
naquele cruzamento Ezequiel está taticamente 
trabalhar para o Senhor. E aqui está o rei de 
Babilônia...),  

no princípio dos dois caminhos, para 

fazer adivinhações. (Aparentemente, os 
sábios da Babilônia ficado em casa.  
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And at this intersection, it seems like 
Nebuchadnezzar stood there… clueless. And 
things don’t change much—typical politician.) 

(Listen…)  

he made his arrows bright (…Moffat says, 
he shook… his arrows. Okay! T T T T t t t t ... 
apparently he put two arrows in his quiver… 
and shook it like you’d shake the dice in Las 
Vegas. For how long? We don’t know.) 

(And next…)  

he consulted with images (…most likely with 
wooden or rock idols. He… probably pulled them 
out of the suitcase to seek advice. I mean… what 
do you say to some rocks? And, how long do you 
wait around for an answer? So after he repacked 
his idol… we read.) 

he looked in the liver. (Hmm? And was it a 
desert delicacy… like a lizard liver? I doubt it 
was a chicken liver. That doesn’t sound like 
something Nebuchadnezzar would consult, 
does it? And once again, inspecting an animal’s 
liver… whatever it was… how long do you think 
that took? I remember when Mom used to 
make… liver and onions. And as kids, we 
looked at the liver also—for about 10 seconds… 
and then, looked around for the dog! 

But back to Nebuchadnezzar… like a typical 
politician, he’s going through all these gyrations! 
Even scratching his head… and probably 
scratching his butt… asking himself, what’s next?! 
And God… who is not blind… just overlooks it all 
because HE and Ezekiel are finalizing… drawing 
up the plans; while Nebuchadnezzar is standing 
there… scratching… clueless! Though some say, 
brilliantly enlightened!) 

(And we read…) 

E neste cruzamento, parece que Nabucodonosor 
ficou lá... sem noção. E as coisas não mudam 
muito — típico político.) 

(Ouça...) 

ele sacode as flechas brilhantes (...Moffat 
diz: ele balançou... suas flechas. Ok! T T T T t t t t 
... aparentemente, ele colocou duas flechas em sua 
aljava... e sacudiu-a como você apertaria o dado 
em Las Vegas. Por quanto tempo? Não sabemos.) 
 

(E o seguinte...)  

ele consulta os terafins (...mais provável com 
ídolos de madeira ou de pedra. Provavelmente, ele 
puxou-os para fora da mala a procurar 
aconselhamento. Quero dizer... o que você diria a 
algumas rochas? E, quanto tempo você esperar por 
uma resposta? Então depois que ele reembalados 
seu ídolo... lemos.) 
ele atenta para o fígado. (Hmm? E era uma 
delicadeza deserto... como um fígado lagarto? 
Duvido que era um fígado de galinha. Isso não soa 
como algo Nabucodonosor iria consultar, não é? E 
mais uma vez, inspecionando o fígado de um 
animal... que quer que fosse... quanto tempo você 
acha que teve? Lembro-me de quando minha mãe 
costumava fazer... fígado e cebolas. E como as 
crianças, olhamos para o fígado também, por cerca 
de 10 segundos... e então, olhou ao redor para o 
cão!  
-Mas volta para Nabucodonosor... como um político 
típico, ele passa por todos esses giraçãos! Mesmo 
coçando a cabeça... e, provavelmente, coçando a 
bumbum... perguntando a si mesmo, o que está 
próximo?! E Deus... quem não é cego... apenas 
tem vista para tudo porque Ele e Ezequiel estão 
finalizando... elaboração dos planos; enquanto 
Nabucodonosor está lá ... coçar ... sem noção! 
Embora alguns dizem, brilhantemente iluminada!) 

(E nós lemos...) 
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Verse 
22 

At his right hand (…probably pulling 
the first arrow out of his quiver)  

was the divination for Jerusalem. (In other 
words, Jerusalem… won the coin toss!) 

(So now he can…) 

appoint captains, to open the mouth 
(…to give orders… and prepare for…) the 

slaughter,  

to lift up the voice with shouting (…and 
battle cries!),  

to appoint battering rams against the gates,  

to cast a mount (…to raise ramparts),  

and to build a fort.  

(Suddenly, Nebuchadnezzar’s armies are on 
the move! And God, even though world leaders 
who know Him not… the Lord GOD shall 
accomplish His purposes: a change… is taking 
place!) 

Verse 23 
And it shall come unto them (…it 

shall come unto the inhabitants of Judah in 
Jerusalem)  

as a false divination in their sight. (After all, 
they often would say, GOD is with us! And HE 
was… when they were faithful.) 

and it shall come unto them as a false 

divination… in their sight! (And the 
leaders and citizens of Jerusalem said, there’s 
nothing to fear; God would never let that 
happen. God would never do that; GOD… is a 
God of love! We’re Abraham’s children; we’re a 
race of kings and priests. God is with us!) 

(And we read…) 

Verso 
22 

Na sua mão direita (...provável, 
tirando a primeira flecha da sua aljava)  

estava a adivinhação sobre Jerusalém. (Em 
outras palavras, Jerusalém... ganhou o sorteio!) 

(Então, agora ele pode...) 

nomear capitães, para abrir a boca 

(...para dar ordens... e preparem-se for...) o 

abate,  

para 1evantar a voz com júbilo (...e gritos 
de batalha!), 

para pôr os aríetes contra as portas,  

para levantar tranqueiras (...para levantar 
muralhas),  
para edificar baluartes. 

(De repente, os exércitos de Nabucodonosor 
estão em movimento! E Deus, mesmo que o 
mundo líderes que não conhecem... o senhor 
DEUS deve realizar seus propósitos: uma 
mudança... está ocorrendo!) 

Verso 23 
Isso será (...ele virá para os 

habitantes de Judá em Jerusalém)  

como uma adivinhação falsa vã aos olhos 

daqueles. (Afinal, muitas vezes, eles diziam, 
Deus está conosco! E Ele estava... quando eles 
foram fiéis.) 

Isso sera como uma falsa adivinhação... aos 

olhos daqueles! (E os líderes e cidadãos de 
Jerusalém disse, não há nada a temer; Deus faria 
nunca deixar isso acontecer. Deus nunca faria isso; 
DEUS é um Deus de amor! Somos filhos de 
Abraão; Somos uma raça de reis e sacerdotes. 
Deus está conosco!) 

(E nós lemos...) 
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to them that have ‘sworn oaths’ (…that 
have made their promises to God; but they hadn’t 
sworn their oaths to God! They had made 
alliances with all the neighbors. To them in 
Jerusalem… it was just a lot of saber-rattling… a 
lot of empty threats!) 

but He (…the Lord) will call to 

remembrance the iniquity, that they 
(…Judah in Jerusalem) may be taken. 

24 
Therefore thus says the Lord GOD; 

Because you have made your iniquity to 

be remembered, in that your 

transgressions are discovered, so that in 

all your doings (…whatever you do) your 

sins do appear (…and come to light)  

So that you are come to remembrance, 

and you shall be taken with the hand. (And 
they are not skipping off to the park. They will be 
seized… and dragged into captivity.) 

25 
And thou, profane wicked prince of 

Israel. (And, can you imagine talking like that 
to a leader of a country? Zedekiah… is the 
prince of Israel… and though he was not the 
worst, he was bad enough to merit this redress. 
And if Ezekiel had not been a prophet… he 
would not have spoken so boldly in Zedekiah’s 
face!) 

(And Ezekiel says…) 

And thou, profane wicked prince of 

Israel.  

(By the way, Zedekiah is from the lineage of 
Pharez… and not the lineage of Zarah. Now 
remember that because a change is coming! Even 
though 99% of the church says, Who cares?!) 

(And Ezekiel says…) 

que lhes fizerem ‘juramentos’ (...que 
fizeram suas promessas a Deus; mas eles não 
tivesse jurado seus juramentos a Deus! Eles 
fizeram alianças com os vizinhos. Para eles em 
Jerusalém... este era apenas um monte de 
sabre-chocalho... um monte de ameaças vazias!) 

mas Ele (...o Senhor) vou ligar para a 

lembrança da iniqüidade, para que eles 

(...Judá em Jerusalém) sejam apanhados. 

24
 Portanto assim diz o Senhor DEUS; 

Visto que fizestes ser lembrada a vossa 

iniqüidade, descobrindo-se as vossas 

transgressões, para que em todas as suas 

acções (...seja lá o que você faz) seus pecados 

aparecem (...e vir à luz)  

Para que visto que viestes em memória, 

sereis apanhados com a mão. (E eles não 
estão saltando as para no parque. Eles serão 
apreendidos... e arrastado para o cativeiro.)  

25 
E tu, ó profano e ímpio príncipe de 

Israel. (E, imagina falar assim para um líder de 
um país? Zedequias... é o príncipe de Israel... e 
embora ele não foi o pior, ele era ruim o 
bastante para merecer esta reparação. E se 
Ezequiel não tivesse sido uma profeta... ele não 
teria falado tão corajosamente na cara de 
Zedekiah!) 

(E Ezequiel diz...) 

E tu, ó profano e ímpio príncipe de 

Israel.  

(A propósito, Zedekiah é da linhagem de Farés... e 
não a linhagem de Zará. Agora lembre-se que 
porque a mudança está chegando! Mesmo que 
99% da Igreja diz, quem se importa?!) 

(E Ezequiel diz...) 

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


EZEQUIEL 21 vs 18    KJV-lite™ VERSES  
EZEKIEL 21 VS 18 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

5 | iLibros.net internacional © 2012 

And thou, profane wicked prince of 

Israel, whose day is come, when iniquity 
(…and inequity and injustice) shall end, 

26 
Thus saith the Lord GOD; Remove the 

diadem, and take off the crown. (And again 
I ask, can you imagine saying that to a leader of 
a nation?) 

Remove the diadem! Take off the crown! 

This… not that!  

Exalt the low, abase the high. 

(Exalt…lift up the low, the minor… that is the 
royal remnant of the lineage of Zarah. And 
abase… put down the high, the major… the royal 
lineage of Pharez... Zedekiah’s lineage! 

This… not that! (Zarah… not Pharez!) 

(And the Lord GOD continues…) 

27 
I will overturn, overturn, overturn 

(…in Hebrew: awwah, awwah, awwah, the word 
means: to ruin. And when you ruin a dynasty, you 
topple and overturn it. But notice, it will still be 
around, because Ezekiel adds): 

and… no more, until He comes whose 

‘right’ (…this Hebrew word is: mishpat… 
whose judgment; literally, ‘who silences… the 
serpent’s mouth.’ Now, the One who does that… 
and there is only One who can do that… is the 
One whose right it is to reign!) 

And what is this all about? God is talking about 
the kingdom… promised first to David, who 
was both king of ISRAEL and king of JUDAH. 
Remember, in the Matthew genealogy we read: 
And Judah begat Pharez and Zarah (twin 
brothers) of Tamar. And it was primarily Pharez’s 
children… Pharez’s descendants who followed 
Moses by land… out of Egypt.  

E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, 

cujo dia é chegado, quando iniqüidade 

(...e desigualdade e injustiça) cessará, 

 
26

 Assim diz o Senhor DEUS; Remove o 

diadema, e tira a coroa. (E volto a perguntar, 
você pode imaginar a dizer isso a um líder de 
uma nação?) 
 

Remova o diadema! Tire a coroa! Este... 

isso não! 

Exalta ao humilde, e humilde ao soberbo. 

(Exaltar... levantar acima o abaixo, o menor... 
que é o aqueles real que restam da linhagem de 
Zará. E abase... abaixe a alta, o major... a 
linhagem real de Farés... linhagem de Zedekiah! 

Este... isso não! (Zará... não Farés!) 

(E o Senhor DEUS continua...) 

27 
Ao revés, ao revés, ao revés (....em hebraico: 

awwah, awwah, awwah, a palavra significa: à ruína. 
E quando você arruinar uma dinastia, você 
derrubada e sobreporá a ele. Mas notem, ainda vai 
estar por perto, porque Ezequiel adiciona): 
 

e... sem mais, até Ele que venha a quem 

pertence de cujo ‘direito’ (...esta palavra 
hebraica é: mishpat...cujo julgamento; 
literalmente, 'Quem cala... a boca da serpente.' 
Agora, o único que faz isso... e lá é o único que 
pode fazer isso... é aquele cujo direito é reinar!) 
 

E o que é isso tudo? Deus está falando sobre 
o reino... prometeu primeiro a David, que era 
tanto rei de Israel e rei de Judá. Lembre-se, na 
genealogia Mateus lemos: E Judá gerou Farés 
e Zará (irmãos gêmeos) de Tamar. E foi 
principalmente filhos de Farés... descendentes 
de Farés que seguiram Moisés por terra... para 
fora do Egito.  
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Yet according to Diodorus Siculus—the Greek 
historian living around the time of Christ… he wrote, 
The sons of Zarah exodused by sea… and formed 
the Greek and Melitian city-states… moving 
westward to populate Zaragoza (in Spain) and the 
Iberian peninsula (…named for Eber - the ancient 
father of the Hebrews, and his children, Genesis 
11); and ultimately, to New Iberu… in the islands of 
Ireland, Scotland and England. Read about the 
ancient histories of: Ireland; Scot-land, and the land 
of the Sukkot—‘those ancient wanderers from 
Egypt’. 
(But back to Ezekiel…) 

Where did the Lord GOD… overturn, 

overturn, overturn… and then no more?  

1. from Palestine to Ireland  
2. from Ireland to Scotland  
3. from Scotland to England 

 
…to the place that would become: the great 
Commonwealth of Nations… carrying with them 
the birthright blessings of Abraham, Isaac and 
Jacob: 3 overturns… 

and… no more, until He comes whose 

right it is to reign.  

(And to that One… the Lord GOD says…) 

I will ‘give it’ Him.  

Actually, it’s one Hebrew word: nathan… which 
means ‘to set in place’ … as we read when 
God put the stars in the heavens (…HE set the 
stars in place); and when HE gave… that land 
to Abraham and his seed… forever!  

So likewise, this kingdom will belong to the One 
who comes, whose right it is to reign. Because the 
Lord GOD will make it happen!  

HE… will set Him… in place! 

Ainda de acordo com Diodorus Siculus—o 
historiador Grego vivendo na época de Cristo... ele 
escreveu, Os filhos de Zará exodu pelo mar... e 
formaram as cidades-estados Gregas e Melitian... 
movendo-se para o oeste para preencher Zaragoza 
(em Espanha) e da Península Ibérica (...nomeado 
para Éber - o antigo pai dos hebreus, e seus filhos, 
Gênesis 11); e finalmente, a nova Iberu... nas ilhas 
de Irlanda, Escócia e Inglaterra. Leia sobre as 
histórias antigas de: Irlanda; Scot-terra e a terra do 
Sucot— 'aqueles antigos andarilhos do Egito'.. 

(Mas volta a Ezequiel...) 

Onde é que o Senhor Deus...derrubar, 

derrubar, derrubar... e depois não mais? 
  

1. da Palestina para a Irlanda 

2. da Irlanda para a Escócia 

3. da Escócia para a Inglaterra 

...para o lugar que se tornariam: a grande 
Comunidade de Nações ... carregando com eles 
as bênçãos da primogenitura de Abraão, Isaque 
e Jacó: 3 derrubadas... 

e... sem mais, até Ele vem cujo direito é 

a reinar. 

(E para Aquele... o Senhor Deus diz...) 

e lho darei a Ele. 

Na verdade, é uma palavra hebraica: nathan... que 
significa ' para definir em lugar'... como nós lemos 
quando Deus colocar as estrelas nos céus (...Ele 
definir as estrelas em lugar); e quando Ele deu 
aquela terra a Abraão e sua semente... para 
sempre!  
Então, do mesmo modo, este reino pertence a Ele 
que vem cujo direito é para reinar. Porque o 
Senhor Deus irá fazer acontecer! 

Ele... vai definir a Ele... em lugar! 
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