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1
 Now when Jesus was born (and that would 

have been sometime in September… mid-October 
at the latest... born…)  

in Bethlehem of Judea in the days of 

Herod the king. (Luke says, Herod the 
Idumean… the Edomite! Now, why is an Edomite 
sitting on the throne of David? Well… anyway, 
he’s there.)  

(And Matthew writes…)  

behold (pay attention), there came wise 

men (astrologers; the early astronomers… most 
likely from Persia. And there may have been 
1,000 attendants for each of these astrologers; 
and traveling as ambassadors representing their 
government—however many there were.) 

(We read, they all came…) 

from the east to Jerusalem (the capital of 
the Jewish people. And this exotic mob came to 
Jerusalem with excitement…) 

2 
Saying, Where is He who is born King 

of the Jews? (Just imagine the stir they 
created. 3,000 coming to town for a party! And 
you know, if there were 3,000 arriving at my 
door with their camels and pack-animals and 
luggage; I don’t know about you, but that would 
make a stir!) 

(And they announce…)  

for we have seen His ‘star’ in the East (and 
that same Greek word for: star… could be, and 
often is translated: constellation. In other words, 
we have seen His constellation in the East… 
rising in the East; starting on the horizon and 
steadily moving upward till it’s almost overhead.  

 

1 
Agora, quando Jesus nasceu (e que teria 

um dia em setembro... meados de outubro, o mais 
tardar... nascido...)  

em Belém da Judéia, nos dias do Rei 

Herodes. (Luke diz, Herodes, o Idumeu... o 
edomita! Agora, porque é uma edomita sentado 
no trono de Davi? Bem... de qualquer forma, ele 
está lá.)  

(E Mateus escreve...)  

Eis que (preste atenção) lá veio sábios 
(astrólogos; os primeiros astrônomos... 
provavelmente da Pérsia. E pode ter havido 1.000 
atendentes para cada um destes astrólogos; e 
viajando como embaixadores que representa seu 
governo — no entanto muitos havia.) 

(Lemos, todos eles vieram...) 

do Oriente a Jerusalém (a capital do povo 
judeu. E esta multidão exótico veio a Jerusalém 
com excitação...) 

2 
Dizendo, onde ele está. quem é nascido 

rei dos judeus? (Imaginem o rebuliço que 
eles criaram. 3.000 vem à cidade para uma 
festa! E você sabe, se houvesse 3.000 
chegando na minha porta com seus camelos e 
animais de carga e bagagens; Não sei sobre 
você, mas isso faria uma celeuma!) 

(E eles anunciam...)  

pois nós vimos sua estrela no Oriente (e 
essa mesma palavra grega para: estrela... 
poderia ser e muitas vezes é traduzido: 
constelação. Em outras palavras, temos visto 
sua constelação no Oriente... subindo no 
Oriente; começando no horizonte e 
constantemente se movendo para cima até que 
esteja quase sobrecarga.  
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So we want to know, Where’s the party? For 
your newborn King? Because we…)  

are come to worship Him. 

(The archaeologist E. Raymond Capt wrote 
many interesting books; one, being an extensive 
study on The Zodiac called: The Glory of the 
Stars. And listen to what he wrote about the 
constellation Virgo: 

In the September sky, the constellation Virgo 
consists of 110 stars (by the way, it still 
does… today); only one is of the ‘first 
magnitude’. Virgo is pictured as a woman 
with a Branch in her right hand and some 
ears of corn in her left hand. The name of 
this sign in Hebrew is Bethulah… in Greek, 
Parthenos… in Arabic, Adarah—all meaning: 
the pure virgin. The woman in the sign is the 
holder and bringer of an illustrious Seed. 
This star of the ‘first magnitude’ is called: 
Spica. The bright star in the ear of corn in 
her left hand in Arabic is called: Al Zimach, 
meaning: The Branch. This star is also 
known by the Chaldea word: Vindermiatrix, 
which in Persian (or Chaldea) means: The 
Son… or Branch who comes. 

And Capt writes, Although the woman 
appears again in the first of the three 
companion constellations, the name Coma… 
points to the Child as the great subject.  

The first of the three supportive 
constellations in the great constellation Virgo 
is called: Coma, The Infant. The ancient 
Zodiac pictured this constellation as: a 
Woman with a Child in her arms; and called 
it: Coma, meaning: ‘the Desired’ or ‘Longed 
for.” She is nourishing an infant Boy having 
the name: Ihesu (in Hebrew)... similar to the 
Greek name Ieza. 

Então nós queremos saber, onde é a festa? 
Para seu rei recém-nascido? Porque nós...)  

estão vindo para adorá-lo. 

(O arqueólogo E. Raymond Capt escreveu 
muitos livros interessantes; um, sendo um 
extenso estudo sobre o Zodíaco chamado: A 
glória das estrelas. E ouvir o que ele escreveu 
sobre a constelação de Virgo: 

No céu de setembro, da constelação de 
Virgo consiste em 110 estrelas (a propósito, 
ele ainda faz... hoje); único é a magnitude de' 
primeiro'. Virgo é retratada como uma mulher 
com um ramo na mão direita e algumas 
espigas de milho na mão esquerda. O nome 
deste signo em Hebraico é Bethulah, em 
grego, Parthenos... em árabe, Adarah —todo o 
significado: a Virgem pura. A mulher do sinal é 
o titular e portador de uma semente de ilustre. 
Chama-se esta estrela de 'primeira 
magnitude': Spica. Chama-se a estrela 
brilhante na orelha de milho na mão esquerda 
em árabe: Al Zimach, que significa: O ramo. 
Esta estrela é também conhecida pela palavra 
Chaldea: Vindermiatrix, que em persa (ou 
Chaldea) significa: O filho... ou ramo que vem. 

E Capt escreve, embora a mulher aparece 
novamente na primeira das constelações, o 
nome Coma... companheiro de três pontos para 
a criança como o grande tema.  

Chama-se a primeira das três constelações 
apoia na grande constelação Virgo: Coma, o 
infante. O antigo Zodíaco retratado nesta 
constelação como: uma mulher com uma 
criança nos braços; e chamou-lhe: Coma, que 
significa: 'o desejado' ou ' desejava. " Ela é 
nutrir um bebê menino com o nome: Ihesu (em 
Hebraico), similar ao nome grego Ieza. 
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The second supporting constellation in Virgo 
is: Centaurus. (The Centaur has two natures 
in the one Person.) The Greek name given to 
Centaurus was Cheiron which means ‘the 
pierced-One.’ In both the Hebrew and the 
Arabic… the meaning of this constellation is: 
The Despised. (And doesn’t that sound like 
Isaiah’s writing? HE was despised and 
rejected of men.) 

Capt writes, Centaurus is one of the lowest 
of the constellations. It is situated 
immediately over and surrounds the 
Southern Cross; and Centaurus extends 
north of it to the coils of the Hydra (the 
serpent). The brightest star in Centaurus is 
a star known to the ancients as ‘Toliman’ 
which means ‘the heretofore and hereafter’ 
(marking Him as the One which is, and 
which was, and which is to come—The 
Almighty).  

(And it’s interesting, Capt writes, Toliman has 
been observed to be growing rapidly 
brighter.) 

The story accompanying the Centaur was 
that He was fatally wounded by a poisoned 
arrow from heaven (NOT intended for 
Him…) while engaged in a good work. 
And though immortal Himself, He chose to 
die that another might live. 

The third supporting constellation is called: 
Bootes, the Coming One. The figure is of a 
strong Man walking rapidly with a spear (or 
rod) in His right hand and a sickle in His left 
hand. The ancient Egyptians called Him… 
Smat, which means ‘One who rules, subdues 
and governs.’ The Greeks called this Man… 
Arcturus, the Watcher (the Guardian).  

 

É a segunda constelação apoio em Virgem: 
Centaurus. (O centauro tem duas naturezas 
em uma pessoa). O nome grego dado a 
Centaurus foi Cheiron , que significa ' o 
piercing-.' Em ambos o hebraico e o árabe... 
o significado desta constelação é: O 
desprezava. (E não parece escrita de 
Isaías? Ele foi desprezado e rejeitado pelos 
homens.) 

Capt escreve, Centaurus é um dos mais 
baixos das constelações. Situa-se 
imediatamente sobre e bordadura da Cruz 
do Sul; e Centaurus estende-se ao norte 
para as bobinas de Hidra (a serpente). 
Centaurus a estrela mais brilhante é uma 
estrela conhecida dos antigos, como 
'Toliman', que significa 'o até agora e 
doravante' (marcando-o como aquele que 
é, e que era, e que é vir — o todo-
poderoso). 

(E é interessante, Capt escreve, Toliman tem 
sido observado estar crescendo rapidamente 
mais brilhante). 

A história que acompanham a Centaur foi 
que ele foi fatalmente ferido por uma flecha 
envenenada do céu (não se destina para 
ele...), enquanto engajados em um bom 
trabalho. E, apesar de imortal se, ele 
escolheu morrer que outro pudesse viver. 

a terceira constelação apoio é chamada: 
Geminorum, o One vem. A figura é de um 
homem forte andando rapidamente com 
uma lança (ou haste) em sua mão direita e 
uma foice na mão esquerda. Os antigos 
egípcios chamavam... Smat, que significa 
'Aquele que governa, domina e governa'. Os 
gregos chamavam a este homem.... 
Arcturus, o observador (o guardião). 
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The Hebrew meaning of the name of this 
constellation is: “The One coming’ … ‘The 
great Judge and Harvester’ to reap the 
harvest of the earth.  

The earliest Zodiac of Denderah dating back 
to 2,000 B.C. shows the figure of a Woman 
and Child.  

And just a footnote: Shakespeare indicated 
an awareness of the true symbolism found 
in that first supportive constellation Coma. 
He spoke of the shooting of an arrow up to 
heaven… (quote) “to the good Boy in Virgo’s 
lap”—that’s found in Titus Andronicus, Act 
IV, Scene 3. 

And a final comment from Capt: According to 
the Persian historian, Abulfaragius… 
Zoroaster of Zerdusht (the Persian) was a 
pupil of Daniel the prophet. And Zoroaster 
was given the prophecy that a new star would 
appear when He whom Daniel foretold should 
be born. In the ancient writing ‘Zend Avesta’… 
this new star was to appear in the sign of the 
Virgin. And by the way, astronomers will tell 
you, new stars appearing suddenly are not an 
unusual phenomenon. 

(And Matthew writes…) 

there came wise men (astrologers…) from 

the east to Jerusalem saying, Where is He 

born King of the Jews? (By the way, no one 
is born King. Ask Prince Charles; he’ll tell you!)  

(They came saying…) 

Where is He that is born King of the 

Jews? …  

 

O significado Hebraico do nome desta 
constelação é: ‘a vinda de um'... 'O grande 
juiz e a colhedora' para colher a colheita da 
terra.  

O Zodíaco de Denderah primeiros remonta a 
2.000 A.C. mostra a figura de uma mulher e 
uma criança.  

e apenas uma nota de rodapé: Shakespeare 
indicado uma tomada de consciência do 
verdadeiro simbolismo encontrado em que 
primeiroapoia constelação Coma. Ele falou da 
morte de uma flecha para o céu... (citação) 
"para o bom menino no colo do Virgo" — que 
se encontra em Titus Andronicus, ato IV, 
cena 3. 
-E um comentário final do Capt: de acordo 
com o historiador persa, Abulfaragius... 
Zoroastro de Zerdusht (persa) foi aluno de 
Daniel, o profeta. E Zoroastro foi dado a 
profecia que aparece quando ele quem Daniel 
predisse deve nascer uma nova estrela. Na 
antiga escrita 'Zend Avesta'... esta nova 
estrela estava a aparecer no signo de virgem. 
E a propósito, os astrônomos irão dizer-lhe, 
novas estrelas aparecem de repente não são 
um fenômeno incomum. 

(E Mateus escreve...) 

houve homens sábios (astrólogos...) do leste 

para ditado de Jerusalém, onde é nascido 

rei dos judeus? (A propósito, ninguém nasce 
rei. Pergunte o Príncipe Charles; Ele lhe dirá!)  

(Eles vieram dizendo...) 

Onde está aquele que é nascido rei dos 

judeus? ...  

 

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


MATTHEW / MATEUS  2 vs 1   KJV-lite™ VERSES  

 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

5 | iLibros.net internacional © 2012 

 

we have seen His star (we have seen His 
constellation rising in the East; and…)  

are come to worship Him. (So where’s the 
party?! You know, Psalm 19, verse 1 says: The 
heavens declare… the glory of God! Apparently!) 

3 
When Herod the king had heard these 

things, he was troubled (he was fearful…), 
and all Jerusalem with him. (Now, why was 
all Jerusalem ‘with him’? He was an Edomite; he 
was ruthless, worthless… enemy of God.) 

(And we read…) 

Verse 
4 

And when he had gathered all the 

chief priests and scribes of the people (it 
sounds like he’s acknowledging the Sanhedrin 
for about the first time. Under his reign, they had 
been a shadowy leadership. So Herod called 
those all…)  

together, he demanded (they investigate and 
find out from them…) where Christ should be 

born. 

5 
And they said unto him, In Bethlehem 

of Judea: for thus it was written by the 

prophet (the prophet Micah, in chapter 5 which 
reads…), 

6 
And thou Bethlehem, in the land of 

Juda, (in no-wise, in no way are you…) least 

among the princes of Juda: out of thee 

shall come a Governor, that shall 

(shepherd…) My people Israel. 

7 
Then Herod, when he had privily (when he 

had privately)  

called the wise men (these astrologers… and 
he…),  

nós vimos a sua estrela (vimos sua 
constelação subindo no Oriente; e...) 

estão vindo para adorá-lo. (Onde é a festa?! 
Você sabe, Salmo 19, versículo 1 diz: os céus 
declaram... a glória de Deus! Aparentemente!) 

3 
Quando o rei Herodes tinha ouvido essas 

coisas, ele era problemático (ele estava com 
medo...) e com ele toda Jerusalém. (Agora, 
por que foi toda a Jerusalém 'com ele'? Ele era 
uma edomita; Ele era cruel e inútil... inimigo de 
Deus.) 

(E nós lemos...) 

Versículo 
4 

e quando ele reuniu todos os 

principais dos sacerdotes e os escribas do 

povo (parece que ele está reconhecendo o 
Sinédrio por sobre a primeira vez. Sob seu 
reinado, tinham sido uma liderança sombria. 
Então Herodes chamou-os todos...)  

juntos, ele exigiu (eles investigar e descobrir 
deles...) onde o Cristo deveria nascer.  

5 
e disseram-lhe: em Belém da Judeia: 

porque assim foi escrito pelo profeta (o 
profeta Miquéias, capítulo 5, que lê...), 

 
6 

e tu, Belém, na terra de Judá, (não-sábio, 
em nenhuma maneira são...) pelo menos 

entre os príncipes de Judá: fora de ti virá 

um governador, que deve (pastor...) Meu 

povo Israel.  

7 
Então Herodes, quando ele tinha 

secretamente (quando ele tinha em particular)  

chamou os homens sábios (estes 
astrólogos...e ele...),  
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enquired of them diligently what (space of) 
time the star appeared (and shined). 

8 
And Herod sent them to Bethlehem, and 

said, Go and search diligently for the 

young child; and when ye have found, 

bring me word again, that I may come… 

and worship Him also. 

9 
When they had heard the king, they 

departed; and, lo (mark this), 

the star (the constellation), which they saw 

in the East (which they saw at its rising), 

went before them (literally, it ‘led the way’. 
Now, how did it do that? And you know, if 
they were traveling for the last five months; 
and now, it’s springtime… they might have 
had cloud cover, because it snows in the 
winter in Jerusalem. And in the rainy and 
snowy weather, you can’t see many stars, 
right? And sooner or later, the skies started 
to clear up.  

And suddenly, there’s the constellation Virgo! 
And there’s Spica, the bright shining star—
almost directly overhead! When they had 
started out, Virgo was on the horizon; and now, 
look! Overhead! There’s Virgo… and there’s 
Coma, the Infant Child; there’s Centaur, the 
two-natured One. There’s the Southern Cross; 
and there’s Bootes, the strong Man coming to 
judge and harvest the earth.  

And now this starry constellation was overhead 
in Bethlehem. And they had followed it for 
months) 

till it came and stood over where the 

young Child was. 

 

inquiriu deles diligentemente o que (espaço 
de) vez que a estrela apareceu (e lustrado). 

8 
E Herodes os enviou a Belém e disse, ir e 

procurar diligentemente a criança 

pequena; e quando vos encontrei, traga-

me palavra novamente, que pode vir... e 

adorá-lo também.  

9 
Quando eles ouviram o rei, partiram; e, 

lo (marque isso), 

a estrela (a constelação) , que viram no 

Oriente (o que eles viram na sua nascente), 

foi antes deles (literalmente, 'levou o 
caminho'. Agora, como ele fez isso? E você 
sabe, se eles estavam viajando há cinco 
meses; e agora, é primavera... puderam ter 
tido cobertura de nuvens, porque neva no 
inverno em Jerusalém. E no tempo chuvoso e 
nevado, você não pode ver muitas estrelas, 
certa? E, mais tarde ou mais cedo, o céu 
começou a clarear.  

E de repente, há a constelação de Virgo. E lá é 
Spica, a estrela brilhante brilhante — overhead 
quase diretamente! Quando eles começaram 
a, a Virgem foi no horizonte; e agora, olhe! 
Sobrecarga! Há virgem... e há o Coma, a 
criança infantil; Há Centauro, aquele de duas 
naturezas. Existe o cruzeiro do Sul; e há 
Bootes, o homem forte vindo para julgar e 
colheita da terra.  

E agora esta constelação estrelada foi 
sobrecarga em Belém. E eles tinham seguiu-o 
por meses) 

até que veio e ficou sobre onde estava o 

menino. 
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10 
When they saw the star (the starry 

constellation, we read…),  

they rejoiced with exceeding great joy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Quando eles viram a estrela (a 

constelação estrelada, lemos...),  

alegraram-se com grande alegria. 
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