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11 
And when they were come into the 

house. (Remember: this is that exotic group that 
had come from the East to Jerusalem. 
Apparently, they hadn’t seen the star of late… 
and… and turned their caravan towards 
Jerusalem… thinking that’s the capitol City of 
‘this One born King of the Jews.’ 

And Matthew Henry’s comments from the early 
1700’s… on this event are worth sharing. Their 
question is: Where is He that is born King of the 
Jews? They do not ask whether there were such a 
One born. And to this question, they doubted not 
but to have a ready answer; and to find all 
Jerusalem worshipping at the feet of this new 
King. But they come from door to door with this 
question, and no man can give them any 
information. And Matthew Henry makes this side 
comment—There is more gross ignorance in the 
world, and in the church too, than we are aware of. 

But he continues… However they pursue the 
inquiry: Where is He that is born King of the 
Jews? Are they asked: Why do they make this 
inquiry? It is because they have seen His star in 
the East. Are they asked: What business have 
you with Him that is King of the Jews? They have 
their ready answer: We are come to worship Him. 
They conclude: in the process of time, He will be 
their King too; therefore, they want to gain the 
favor of Him, and those about Him—weren’t they 
surprised! 

But now they know where to look; and now they 
have come to Bethlehem. And isn’t it interesting 
that not one person from the court, the church 
or the city… out of a sense of conscience, 
civility or curiosity… even followed them.) 

(And Matthew continues…) 

 

11 
e quando chegaram em casa. (Lembre-se: 

Este é aquele grupo exótico que vieram do 
Oriente a Jerusalém. Aparentemente, não tinha 
visto a estrela da tarde... e... e virou sua 
caravana em direção a Jerusalém... pensar que 
é a cidade capital da 'esta Uma nascido Rei dos 
judeus'. 

E comentários de Matthew Henry da 1700... 
sobre este evento são vale a pena compartilhar. 
Sua pergunta é: onde está aquele que é nascido 
rei dos judeus? Eles não pergunte se havia 
nascida uma. E a esta pergunta, eles duvidaram 
mas não to ter uma resposta pronta; e para 
encontrar toda a adorando aos pés deste novo rei 
de Jerusalém. Mas eles vêm de porta em porta 
com esta pergunta, e nenhum homem pode dar-
lhes qualquer informação. E Matthew Henry faz 
este comentário de lado — há mais bruta 
ignorância no mundo e na igreja também, que 
estamos cientes de. 
-Mas ele continua... No entanto, que perseguem 
o inquérito: onde está aquele que é nascido rei 
dos judeus? Eles perguntam: por que fazem esta 
pergunta? É porque eles viram a sua estrela no 
Oriente. Eles perguntam: que tipo de negócio 
você tem com ele é o rei dos judeus? Eles têm a 
resposta pronta: são Viemos adorá-lo. Eles 
concluem: no processo de tempo, ele vai ser seu 
rei também; Portanto, eles querem ganhar a 
simpatia dele, e aqueles sobre ele — eles não 
ficou surpreso! 

Mas agora eles sabem onde procurar; e agora 
eles vieram a Belém. E não é interessante que 
não é uma pessoa de um tribunal, a igreja ou a 
cidade... fora de um sentido de consciência, de 
civilidade ou de curiosidade... até segui-los.) 

(E Mateus continua...) 
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And when they were come into the house, 

they saw the young Child.  

(9 times in a handful of verse, this ‘young 

Child’ is in focus. Isn’t it a little excessive? I 
mean Matthew, how many time do you need to 
mention the ‘young Child’? Now obviously, 
some lesson is being driven home here! Let’s 
see if we can figure it out.) 

And when they were come into the house, 

they saw the young Child. (Got it!)  

(And Matthew adds, almost like an 
afterthought…) 

with Mary (not… with Mary mother full of it, 
and hocus-pocus, clap-trap… stuff!) 

(Just…) 

with Mary (…oh yeah!) His mother. (And I 
bet she is a very nice lady.)  

and (these people from the East, they…)  

fell down, and worshipped… Him. (Not 
them; not her.) 

(And Matthew continues…) 

and when they had opened their treasures 

(when they had unpacked their treasure chests),  

they presented unto Him (not them…)  

gifts; gold, and frankincense and myrrh. 
(Gold, the gift of royalty; frankincense, the gift 
of incense to the Divinity; myrrh, the gift of 
sorrow and sadness… anticipating His death.  

 

E quando chegaram em casa, eles viram a 

criança jovem. 

(9 vezes em um punhado de verso, este 
'criança' está em foco. Não é um pouco 
excessivo? Quero dizer Mateus, quantas vezes 
você precisa mencionar o 'criança'? Agora, 
obviamente, uma lição está sendo conduzida para 
casa aqui! Vamos ver se podemos descobrir isso) 

e quando chegaram em casa, eles viram a 

criança jovem. (Tenho)! 

(E Mateus adiciona, quase como uma reflexão 
tardia...) 

com Maria (não... com Maria mãe cheia de, 
hocus-pocus, mistificação... coisas!) 

(Só...) 

com Maria (... Oh sim!) Sua mãe. (E eu 
aposto que ela é uma senhora muito simpática).  

e (estas pessoas do leste, eles...) 

prostraram-se e adoraram ... Ele. (Não-los, 
não ela.)  

(E Mateus continua...) 

e quando abriram seus tesouros (quando 
tinha descompactado seus baús de tesouro),  

eles apresentaram-lhe (não eles...)  

presentes; ouro e incenso e mirra. (Ouro, 
o dom da realeza; incenso o presente de 
incenso para a divindade; mirra, o dom de 
pesar e tristeza... antecipando sua morte. 
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And all these stories are highly compressed. How 
long they were there… we do not know. What we 
do know is… as Professor Edersheim said, This 
is not how we tell fabulous fables.) 

 
(But Matthew continues…)  

12 
And being warned of God in a dream 

that they should not return to Herod, they 

departed (they withdrew…) into their own 

country another way. 

13 
And when they were departed (when they 

withdrew),  

behold (pay attention),  

the angel of the Lord ‘appeareth’ to 

Joseph in a dream. (Literally, the angel of the 
Lord ‘shined’ to Joseph in a dream. And we see 
God doesn’t show-off. He’s confident about who 
He is. And apparently Joseph is unaware of the 
danger the Child is in.)  

(So this heavenly visitor appears…) 

to Joseph in a dream, saying, Arise, and 

take the young Child  

Oh! and His mother (and it’s sort of funny… 
It’s like... what’s her name?) 

and flee into Egypt, and be thou there 

until I bring thee word. (Stay there and don’t 
move until I tell you to.)  

for Herod will seek the young Child to 

destroy Him. (And probably hearing that 
Joseph was quick to obey. He knew the meaning 
of: urgency!) 

E todas estas histórias são altamente comprimidas. 
Quanto tempo eles estavam lá... nós não sabemos. 
O que sabemos é... como disse o Professor 
Edersheim, isto é, não como nós contar fábulas 
fabulosas). 

(Mas Mateus continua...)  

12 
E ser avisado de Deus em um sonho que 

eles não devem retornar a Herodes, 

retiraram-se (eles se retiraram...) em seu 

próprio país de outra maneira.  

13 
E quando eles eram falecidos (quando 

eles se retiraram),  

Eis que (preste atenção),  

o anjo do senhor 'aparece' de José em 

um sonho. (Literalmente, o anjo do senhor 
'brilhou' de José em um sonho. E vemos que 
Deus não exibicionista. Ele está confiante sobre 
quem ele é. E aparentemente José desconhece 
o perigo que a criança está).  

(Assim que este visitante celestial aparece...) 

para José em um sonho, dizendo, surgir e 

levar a criança 

Oh! e sua mãe (e é meio engraçado... É como... 
o que é o nome dela?) 

e fugir para o Egito, e sê lá até que eu 

trago-te palavra. (Ficar lá e não se mexa até 
eu mandar.)  

para Herodes vão procurar o menino 

para destruí-lo. (E provavelmente audição 
que José foi rápido a obedecer. Ele sabia o 
significado de: urgência!) 

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


MATTHEW / MATEUS  2 vs 11   KJV-lite™ VERSES  

 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

4 | iLibros.net internacional © 2012 

 

14 
When he arose (when Joseph arose),  

he took the young Child. (He probably 
grabbed the Child… and headed out the door!)  

Oh! and His mother (uh? What’s her name?!)  

by night.  

(It seems as if they moved that night. Now some 
people in the church can’t move that fast; they 
need a committee meeting. But Joseph knew, 
when God is talking… MOVE! He wasn’t going to 
argue with the Lord saying, If you want this Child 
to be the Savior of the world… You better provide 
us with at least a camel… or two! NO! Joseph got 
up… and obeyed… and took the young 

Child… and they dep-… Oh! and His mother…)  

and departed into Egypt: 

15 
And was there until the death of Herod: 

that it might be fulfilled which was 

spoken of the Lord by the prophet (the 
prophet Hosea) saying, Out of Egypt have I 

called My son. 

16 
Then Herod, when he saw that he was 

mocked of the wise men, was exceeding 

wroth. (He was pissed off! Now history records 
he was a sociopath… barbarous, brutal…. He 
had already murdered 2 of his sons. He was a 
freak; a total freak…) 

   
and he sent forth, and slew all the 

children that were in Bethlehem. (Roman 
tradition says it was 14,000. It wasn’t; but if there 
were only 14 children, they became the first 
martyrs in the army of this newborn King.) 

 

14 
Quando ele se levantou. (quando José se 

levantou),  
levou a jovem criança. (Ele provavelmente 
pegou a criança... e dirigiu-se a porta!) 

Oh! e sua mãe (uh? Qual é seu nome?!)  

durante a noite.  

(Parece como se eles se mudaram que noite. 
Agora algumas pessoas na igreja não podem se 
mover tão rápido; Eles precisam de uma reunião 
do Comitê. Mas José sabia que, quando Deus 
está falando... MEXA-SE! Ele não ia discutir com 
o senhor, dizendo: se você quer esta criança 
para ser o Salvador do mundo... Melhor nos 
fornecer pelo menos um camelo... ou dois! AON 
José tem cima... e obedeceu... e levou a 

criança... e par-.... Ah! e a mãe dele...) 
  

e partiu para o Egito: 

15 
e estava lá até a morte de Herodes: que 

ela se cumprisse que foi falado do senhor 

pelo profeta (o profeta Oséias) para fora do 

Egito, dizendo ter chamei meu filho.  

16 
Então Herodes, quando viu que ele era 

zoado dos sábios, era foi excedendo 

indignou. (Ele ficou mijado fora! Agora, a 
história registra que ele era um sociopata ... 
bárbaro, brutal.... Ele já havia matado dois de 
seus filhos. Ele era um maníaco, uma aberração 
total ...) 

e ele enviado adiante e matou todas as 

crianças que estavam em Belém. (Tradição 
romana diz que era de 14.000. Não era; Mas se 
havia apenas 14 crianças, eles se tornaram os 
primeiros mártires no exército do rei recém-
nascido.)  
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and he slew all the children that were in 

Bethlehem, and in all the coasts thereof, 

from two years old and under, according 

to the time which he had diligently 

inquired of the wise men.  

(And by the way, he even murdered a third son of 
his during this time. And was this 70 year old 
politician afraid of 2 year-olds? Augustus Caesar 
is reported to have said, It is better to be Herod’s 
pig… than Herod’s son. But enough of that 
politician; he’s dead.) 

(And we read…) 

Then was fulfilled that which was spoken 

by Jeremiah the prophet, saying, 

18 
In Rama there was a voice heard, 

weeping, and great mourning, Rachel 

weeping for her children, and would not 

be comforted, because they are not. (This is 
where Israel’s wife Rachel died. This is where king 
David was born. Bethlehem was a blessed town.) 

(And we read…)  

19 
But when Herod was dead (this was 

around 4 BC),  

behold (pay attention),  

an angel of the Lord appeared in a dream 

to Joseph. (And Joseph was…) in Egypt, 

(And the angel appeared…) 

20 
Saying, Arise, and take the young Child  

 

e ele matou todas as crianças que 

estavam em Belém e em todas as costas, 

de dois anos de idade e menores, de 

acordo com o tempo que ele tinha 

diligentemente inquiriu dos sábios.  

(E a propósito, ele mesmo matou um terceiro 
filho dele durante este tempo. E temia que este 
político de 70 ano de idade de 2 anos? César 
Augusto é relatado para ter dito, é melhor ser 
porco de Herodes do que filho de Herodes. Mas 
chega daquele político; Ele está morto). 

(E nós lemos...) 

Em seguida, foi cumprida que o que foi 

falado por Jeremias o Profeta, dizendo: 

18 
Em Rama, havia uma voz, pranto e 

grande luto, Rachel chorando por seus 

filhos e não iria ser consolada, porque eles 

não são. (Este é o lugar onde a esposa de 
Israel Rachel morreu. Isto é onde nasceu o rei 
Davi. Belém era uma cidade abençoada.) 

(E nós lemos...)  

19 
Mas quando Herodes estava morto (isso 

foi em torno de 4 BC) ,  

Eis que (preste atenção),  

um anjo do Senhor apareceu em sonho a 

José. (José estava...) no Egito,  

(E o anjo apareceu...) 

20 
Dizendo: Levanta-te e levar a criança  
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Oh! and His mother, and go into the land 

of Israel: for they are dead which sought 

the young Child's life. 

21 
And he arose, and took the young 

Child… and…? (Did you get it? You’re right!) 

His mother (what’s her name?!)  

(And Matthew, inspired by the Holy Spirit… didn’t 
even write her name, except once… 
respectfully),  

and entered into the land of Israel. 

22 
But when he heard that Archelaus 

(another Edomite) did reign in Judaea in the 

room of his father Herod (in the place of his 
father, ruthless Herod),  

he was afraid to go thither (to go there):  

but being warned of God in a dream, he 

turned aside into the parts of Galilee.  

(And isn’t it interesting how God provides? With 
Galilee, 100 miles north of Jerusalem; and 
Bethlehem of Judaea south of Jerusalem… there 
was Samaria, a buffer-zone… in-between; a 
region avoided by the Jewish people. And people 
rarely traveled more than 20 or 25 miles from 
their home in those days.) 

(But we read…) 

23 
And he (Joseph and the family)  

came and dwelt in a city (actually it’s a 
town…) called Nazareth: that it might be 

fulfilled which was spoken by the 

prophets, He shall be called a Nazarene. 

Oh! e Sua mãe e ir para a terra de Israel: 

eles são mortos que procurou a vida da 

criança jovem.  

21 
e ele se levantou e levou a criança... e.... 

(Você entendeu? Você está certo!) 

Mãe dele (qual é nome dela?!) 

(E Mateus, inspirada pelo Espírito Santo... nem 
sequer escrever o nome dela, exceto uma vez... 
respeitosamente), 

e entrou na terra de Israel. 

22 
, Mas quando soube que Arquelau (outro 

Edomita) reinar na Judeia no quarto de seu 

pai Herodes (no lugar de seu pai, Herodes 
implacável),  

ele tinha medo de ir para lá (ir para lá):  

Mas ser advertido de Deus em um sonho, ele 

se extraviaram para as partes da Galiléia.  

(E não é interessante como Deus fornece? Com 
Galiléia, 100 km ao norte de Jerusalém; e 
Belém da Judéia ao sul de Jerusalém... havia 
Samaria, uma zona-tampão entre; uma região 
evitada pelo povo judeu. E as pessoas 
raramente viajaram mais de 20 ou 25 km de sua 
casa naqueles dias). 

(Mas nós lemos...) 

23 
e ele (José e a família)  

veio e habitou numa cidade (na verdade, é 
uma vila...) chamada Nazaré, para que se 

cumprisse o que fora dito pelos profetas: 

Ele será chamado Nazareno. 
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