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1 
The heavens declare (…the heavens are 

telling; the heavens are rehearsing again and 
again)  

the glory of God (…they are?! Where?)  

and the firmament (…and the expanse; 
literally, the spreading out…, the expanding starry 
heavens. How did this psalmist know the universe 
was expanding?)  

shows His handiwork (…it is displaying His 
handiwork; the Creator’s handiwork.) 

2 
Day unto day uttereth speech (…a better 

translation is: day after day – constantly telling 
forth; constantly speaking; constantly 
prophesying. They’re doing what? The stars 
are prophesying? When I look up there, all I 
see is: millions of pretty twinkling lights. The 
heavens are prophesying? Every day? I don’t 
hear anything.)  

and night unto night sheweth knowledge 

(…literally, breathing out information. Where? I 
don’t see it. Does anyone see it? What’s this 
songwriter talking about?) 

Verse 
3 Yet there is no speech (…no speaking)  

nor language (…no words);  

their voice (…the heaven’s voice)  

is not heard. 

Verse
 4 

Their line (…the heavens’ 
measuring line, measuring for inheritance)  

is gone out through all the earth 

(…through all the created earth), 

and their words (…the heavens words; 
actually, the heavens teachings have gone out) 

1 
Os céus proclamam (...os céus estão 

dizendo; os céus estão ensaiando uma e outra 
vez)  

a glória de Deus (...eles são! Onde?)  

e o firmamento (...e a expansão, literalmente, 
a se espalhando..., os céus estrelados em 
expansão. Como é que este salmista sabe o 
universo estava se expandindo?) 

anuncia a obra das Suas mãos (...ele está 
exibindo Seus trabalhos manuais; o obra do 
Criador.)  
2 

Um dia a outro dia faz declaração (...uma 
melhor tradução é: dia após dia — constantemente 
dizendo por diante; constantemente falando; 
constantemente profetizar. Eles estão fazendo o 
que? As estrelas estão profetizando? Quando eu 
olho lá em cima, tudo que vejo é: milhões de luzes 
cintilantes bonitas. Os céus estão profetizando? 
Todos os dias? Eu não ouço nada.)  

e uma noite a outra noite revela 

conhecimento (...literalmente, expirando 
informações. Onde? Alguém mais vê isso? O que 
é isso compositor está falando?)  

Verso 
3
 Ainda não há nenhum discurso 

(...não falando)  
nem língua (...nem palavras);  

sua voz (...sua voz do céus)  

não se lhes ouve a voz. 

Verso 
4 

sua linha (...linha, medindo por 
herança... de medição dos céus)  

por toda a terra estende-se a (...através de 
toda a terra criada),  
e as suas palavras (...as palavras dos céus; 
na verdade, os céus ensinamentos foram 
enviados)  
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to the end of the world (…the end of the 
inhabitable earth).  

In them (…in the heavens; in the teaching 
heavens)  

He (…the Creator GOD)  

has set a ‘tabernacle’ for the sun,  

(What does that mean? Literally, He set a 
temporary ‘house’ for the sun. 

You know, the signs of the Zodiac are called 
‘the houses of the sun’ because in them – in 
these houses, the sun moves and dwells and 
completes its circuit. We are learning about 
the 12 different constellations and the 
supportive stars that dot the sky and are part 
of the story. Genesis tells us, GOD created 
stars to be signs. And signs tell us something; 
they point us in a direction. Right? 

E. Raymond Capt in his study of the Zodiac, 
tells us the Zodiac is found in every country of 
the world. How did that happen? He tells us 
the most ancient meaning of the term Zodiac 
is: The Way. And he reminds us that nothing 
in the star groupings of the 12 constellations – 
the 12 signs of the Zodiac – even suggests 
the various figures. Yet it’s a story that was 
taught long ago in all the nations … starting 
with September’s Virgo – the virgin. What 
virgin? Ending with August’s Leo the lion. 
What victorious Leo the lion trampling on the 
Hydra – crushing the Serpent’s head?) 

(But back to verse 4)  

In the heavens has GOD set a ‘house’ for 

the sun. 

 

até os confins do mundo (...o fim da terra 
habitável).  

Os (…nos céus; nos céus ensino)  

Ele (…O Deus criador)  

pôs uma tenda, um tabernáculo para o 

sol,  

(O que significa? Literalmente, ele estabeleceu 
uma 'casa' para o sol. 

E você sabe, os signos do Zodíaco são chamados 
'as casas do sol', porque neles – nessas casas, o 
Sol move-se e habita e completa seu circuito. Nós 
estamos falando sobre as 12 constelações 
diferentes e as apoia estrelas que pontilham o céu 
e fazem parte da história. Gênesis nos diz, 
estrelas Deus criada para ser sinais. E sinais nos 
dizer alguma coisa; Eles nos apontam em uma 
direção. Certo? 

E. Raymond Capt em seu estudo do Zodíaco, diz-
nos do Zodíaco é encontrado em todos os países 
do mundo. Como isso aconteceu? Ele nos diz o 
sentido mais antigo do termo Zodíaco é: O 
Caminho.  E ele nos lembra que nada nos 
agrupamentos estrela das 12 constelações - os 12 
signos do Zodíaco - mesmo sugere várias figuras. 
No entanto, é uma história que foi ensinado há 
muito tempo em todas as nações ... começando 
com Virgem de Setembro - a virgem. O que 
virgem? Terminando com Leo de agosto, o leão. o 
que Leo vitorioso o pisoteio leão na Hydra - 
esmagando a cabeça da serpente?)  

(Mas voltando ao versículo 4)  

Nos céus tem DEUS pôs um ‘casa’ para o 

sol. 
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Verse
 5 (And He) as a Bridegroom coming 

out of His chamber (…coming out of His 
starry bridal canopy. Who is this Bridegroom 
coming? And where’s His bride? And when’s the 
party? Don’t you want to know? Have you got 
your invitation? Have you accepted the 
opportunity to dance with the Bridegroom?)  

(And He…) 

as a Bridegroom coming out of His 

chamber (…coming out of His residence; His 
bridal canopy)  

greatly rejoices.  

(He is excited about something; the heavens 
are declaring all this. The Bridegroom is coming 
and He’s coming rejoicing.)  

(And He comes…) 

as a strong Man (…like a valiant soldier-athlete)  

He’s a strong Man running a race. (Hebrews 
says, Looking unto Jesus, the Author and First 
runner—the Pacesetter of Faith. He is running a 
marathon of Faith.)   

6 
His going forth is from the end of the 

heavens, 

and His ‘circuit’ unto the ends of it:  

(Three other times in the Old Testament is that 
word ‘circuit’ used. It speaks of new life and 
new birth; it speaks of joy at the in-gathering 
of the harvest; but it also speaks of a time of 
turning and great sorrow.) 

His going forth is from the ends of the 

heavens,  

Verso
 5

 (E ele) que é qual Noivo que sai do 

Seu tálamo (...fora de seu dossel estrelado 
nupcial. Quem é este Noivo que vem? E onde 
está a Sua noiva? E quando é a festa? Você 
não quer saber? Você já tem o seu convite? 
Você já aceitou a oportunidade de dançar com 
Noivo?)  

(E ele) 

que é qual Noivo que sai do Seu tálamo 

(...fora da Sua residência; Seu dossel nupcial)  

e se muito alegra.  

(Ele está entusiasmado com alguma coisa; os 
céus estão declarando isso. O noivo está 
chegando e ele vem regozijo).  

(E ele vem) 

como um Herói  (...como um valente soldado-
atleta.) 

como um homem forte a correr a Sua 

carreira. (Hebreus diz, olhando para Jesus, 
Autor e primeiro Corredor — o Precursor da Fé. 
Ele está correndo uma maratona de Fé.) 

6 
A Sua saída é desde uma extremidade 

dos céus,  

e o Seu ‘curso’ até a outra extremidade 

deles:  
(Três outras vezes no antigo testamento é a 
palavra ‘curso’ usado. Ele fala da nova vida e 
novo nascimento; ele fala da alegria com a 
coleta de no de a colheita; mas também fala 
de um tempo de giro e grande tristeza.)  

A Sua saída é desde uma extremidade dos 

céus,  

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


SALMOS 19 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 19 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

4 | iLibros.net internacional © 2012 

and His circuit (…the course of new life, of joy… 
of sorrow—that He’s running, starting from the ends 
of the heavens and finishing)  

unto the ends of it: (This strong Man; this 
mighty Runner makes the whole trip!) 

and there is nothing hid from the heat 

thereof (…there is nothing hid… from the heat of 
that ‘Sun of Righteousness’ going forth to 
enlighten our understanding and to know the truth; 
and by His Spirit soften our hard hearts to love the 
truth; and like the Sun… nothing is hid from His 
influences.) 

(Verses 7 through 14 compare the written words in 
the scriptures with the written words about the 
heavens. And if we knew old Hebraic 
astronomical terms, we would recognize those 
six Zodiac terms in these verses. The word 
translated ‘returning’ and ‘sure’ and ‘enlightening’ 
… and the word ‘enduring’ … the word for 
‘warned’ … and lastly ‘keeping’—all ancient 
astronomical terms. And the Psalmist is telling 
us … the heavens are telling the Glory of God.)  

(And now, the word of God is telling us… the 
Glory of God.) 

Verse
 7 

The law of the LORD is perfect, 

returning (…the Hebrew word is: shub; 
meaning… to turn back; to return; the law of 
God’s love… is like the pull of gravity, returning)  

the soul:  

the testimony of the LORD is sure (…in 
Hebrew: aman… is: to trust; to confirm and 
support; even, to nurture. Much like the faithful 
and enduring sun we see in the sky every day; 
so also, whatever God our Father says can be 
trusted),  

making wise the simple. 

e Seu curso (...o curso de uma vida nova, de 
alegria ... de tristeza, de que Ele está correndo, a 
partir das extremidades dos céus e acabamento) 
  
desde uma extremidade dos céus: (Este 
homem forte; este poderoso Corredor faz toda 
a viagem!) 
 

e nada se esconde ao seu calor (...nada se 
esconde... do calor do que ‘Sol da Justiça’ ir para 
frente para iluminar a nossa compreensão e 
saber a verdade; e pelo Seu Espírito amolecer 
nossos corações duros amar a verdade; e como 
o sol... nada é oculto Suas influências.)  

(Os versos 7 a 14 de comparar as palavras escritas 
das Escrituras com as palavras escritas nos céus. 
E se soubéssemos termos astronômicos hebraicas 
antigas, nós reconhecemos esses seis termos do 
Zodíaco nesses versículos. A palavra traduzida 
‘refrescar’ e ‘fiel’ ou ‘alumia’... e a palavra 
'premanece'... a palavra para 'advertido'...e por 
último 'guardar' — todos os antigos termos 
astronômicos. E o salmista está nos dizendo... os 
céus contam a glória de Deus).  

(E agora, a palavra de Deus está nos dizendo... 
a glória de Deus.) 

Verso
 7

 A lei do SENHOR é perfeita, e 

refrescar (...a palavra hebraica é: shub, 
significando... para voltar atrás;  para retornar; a lei 
do o amor de Deus... é como a força da gravidade, 
retornando)  
a alma:  

o testemunho do SENHOR é fiel (...em 
hebraico: aman... é: a confiar; para confirmar e 
apoiar; mesmo, para nutrir. Muito parecido com 
o sol fiel e duradoura vemos no céu todos os 
dias; assim também, tudo o que Deus nosso Pai 
diz que pode ser confiável)  

e dá sabedoria aos simples. 
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8 
The precepts of the LORD are right (…they 

are equitable or just), rejoicing the heart:         

the command of the LORD is pure (…and 
isn’t that interesting? In English we read, 
command or order. And ask, Didn’t this man? 
‘after GOD’s own heart’ know the LORD has 10 
commands? Or 100? Or 613 commands, rules, 
regulations? Didn’t this man after GOD’s own 
heart know?)  

(We read…)  

the command of the LORD is pure, 

enlightening (…in Hebrew: ore; Genesis 1:15 
tells us the reason the sun and the moon were 
created was to give light upon the earth. God likes 
to turn lights on; and dispel darkness. Whenever 
God speaks, His good words always give light to)  

the eyes (…the eyes of our hearts). 

9 
The fear of the LORD is cleansing, 

enduring (…in Hebrew: amad; it means… to 
stand and not be moved. Joshua 10:13 speaks 
of the longest day when the sun stood still. 
Isaiah says those who fear the Lord need not 
run and hide. Paradoxically, those who fear 
Him will also discover He is a sanctuary—a 
place of safety to run to in trouble) 

  
for ever:  

the judgments of the LORD are true 

(…altogether, completely faithful)  

the judgments of the Lord are true… and 

righteous (…this verse was the last of several 
verses Abraham Lincoln, perhaps the last great 
and true president of the United States… had 
enough sense to quote in his 2nd inaugural 
address). 

8
 Os preceitos do SENHOR são retos (...eles 

são equitativa e justa), e alegram o coração:  

o mandamento do SENHOR é puro (...e não é 
interessante? Em Inglês, lemos: comando ou 
ordem. E pergunte, sera que não este homem? 
‘segundo o coração de DEUS’ sabe o SENHOR tem 
10 comandos? Ou 100? Ou 613 comandos, regras, 
regulamentos? Sera que não este homem segundo 
o coração de DEUS sabe?)  

(Lemos...) 

o mandamento do SENHOR é puro, e 

alumia (…em hebraico: ore;  Gênesis 1:15 nos 
diz a razão que o sol ea lua foram criados foi 
para alumiar a terra. Deus gosta de acender 
luzes; e dissipar as trevas. Sempre que Deus 
fala, Seu boas palavras sempre dar luz a) 

os olhos (...aos olhos de nossos corações).  

9
 O temor do SENHOR é limpo, e 

permanece (…...em hebraico: amad, o que 
significa... para ficar forte e não ser movido. 
Josué 10:13 fala do dia mais longo quando o sol 
se deteve. Isaías diz que aqueles que temem o 
Senhor não precisa correr e se esconder. 
Paradoxalmente, os que o temem também vai 
descobrir Ele é um santuário-um lugar de 
segurança a fugir para em apuros) 

para sempre:  

os juízos do SENHOR são verdadeiros 

(...totalmente, completamente fiel)  

os juízos do SENHOR são verdadeiros... e 

inteiramente justos (...Este versículo foi o 
último dos vários versículos Abraham Lincoln, 
talvez o último grande e verdadeiro presidente 
dos Estados Unidos ... teve o bom senso de citar 
em seu segundo discurso de posse). 

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


SALMOS 19 vs 1    KJV-lite™ VERSES  
PSALM 19 VS 1 www.ilibros.net/KJV-lite.html  

6 | iLibros.net internacional © 2012 

 
10 

More to be desired than gold, yes, than 

much fine gold. (GOD’s law and witness; His 
precepts and commandment; His fear and 
judgments are)  

sweeter than honey and the honeycomb. 

11 
Moreover in them is thy servant warned 

(…the word is: zahar… it means: to enlighten, to 
admonish. Daniel 12:3 says, those who are wise… 
the people who know the ways of God… and who 
teach others to be wise… will shine… like stars in 
the expanding heavens):  

and in keeping them (…this word is: shamar; 
the psalmist is using a word he knew best as he 
shepherded sheep. Now, he say, to guard, to 
watch closely to protect… the word and ways of 
God. In Genesis 2, this was the first assignment 
God gave Adam… to dress and keep the garden; 
Isaiah speaks of the watchmen of the night… 
keeping alert on their assignment; in Revelation 3, 
it is the same assignment Jesus gives to His 
church in Philadelphia, the church of brotherly 
love: to watch and protect the words of His 
endurance… until He returns; and to those who 
will do this, Jesus gives a special promise. The 
psalmist wants us to observe the ways of God.  

Even Matthew wrote Jesus’ last words to His 
disciples: Teaching one another to observe ALL 
He commanded us. They all are saying the 
same thing: we are to observe the Lord’s words 
like we observe the starry heavens. And in 
observing the many things He said)  

great is the reward. 

12 
Who can understand errors? (A better 

translation: Who can discern wanderings? Like the 
stars up there… wandering through the heavens, 
or like the nations and so many individuals down 
here… just wandering through this darkness 
and desolation.) 

10
 Mais desejáveis são do que o ouro, sim, 

do que muito ouro fino. (A lei e Deus 
testemunha; Seus preceitos e mandamentos; 
Sua reverência e julgamentos são)  
mais doces do que o mel e o que goteja 

dos favos. 

 
11 

Também por eles o teu servo é advertido 

(...a palavra é: zahar...  isso significa: para iluminar, 
admoestar. Daniel 12: 3 diz: aqueles que são 
sábios... as pessoas que conhecem os caminhos 
de Deus... e que ensinar os outros a ser sábio... vai 
brilhar... semelhante estrelas no céus em 
expansão): 
e em os guardar (...esta palavra é: shamar; o 
salmista está usando uma palavra ele sabia melhor 
como ele pastoreou ovelhas.Agora, ele diz, para se 
proteger, para assistir de perto para proteger... a 
palavra e caminhos de Deus. Em Gênesis 2, esta 
foi a primeira missão Deus deu a Adão... vestir-se e 
guardar o jardim; Isaías fala dos vigias da noite... 
manter alerta em sua missão; em Apocalipse 3, é a 
mesma atribuição de Jesus dá a Sua igreja na 
Filadélfia, a igreja do amor fraternal: para observar 
e proteger as palavras de Sua resistência... até que 
Ele volte; e para aqueles que vão fazer isso, Jesus 
dá uma promessa especial. O salmista nos quer 
observar os caminhos de Deus.  

Mesmo Mateus escreveu as últimas palavras de 
Jesus aos Seus discípulos: Ensinar um ao outro a 
observar tudo o que Ele nos ordenou.  Eles todos 
estão dizendo a mesma coisa:  nós somos a 
observar as palavras do Senhor semelhante como 
nós observar o céu estrelado. E, observando-se as 
muitas coisas que Ele disse) 
há grande recompensa. 

12
 Quem pode discernir os próprios erros? 

(Uma tradução melhor: quem pode discernir 
andanças? Como as estrelas lá em cima... 
vagando pelos céus, ou como as nações e 
tantas pessoas aqui... vagando por meio desta 
escuridão e desolação.)  
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Cleanse thou me from secret. (Hmm? 
Clear me; acquit me from the secret things; the 
hidden things; the things that are not 
discerned.) 

13 
Keep back thy servant also from 

presumptuousness (…restrain me from my 
presumptuous tendencies to take upon myself 
‘without leave or warrant’ – without permission. 
Restrain me in my habit of ‘going beyond what is 
right and proper’); 

let that not have dominion over me 

(…let my presumptuous tendencies not rule 
over me): 
  

then shall I be held upright (…with the help of 
God our Father),  
and I shall be innocent from much 
transgression. 

14 
Let the words of my mouth, and the 

meditation of my heart,  

be acceptable in Thy sight (…a better 
translation: ‘come with acceptance before Thee’),  

O LORD, my Strength (…literally, my solid 
Rock) and my Redeemer. 

  

The apostle Paul in Romans 3 says, all … ALL of 
us fall short—and continue to fall short of the Glory 
of God.  

The apostle John wrote: The Word was made 
flesh and dwelt among us; and we beheld—we 
paid attention to His Glory, the glory such as 
from the only Begotten of the Father – full of grace 
and full of truth. And this…. 

 

Purifica-me tu dos que me são ocultos. 

(Hmm? Limpe-me; absolvê-me das coisas 
secretas;  as coisas escondidas; as coisas que 
não são discernidos.)  

13 
Também de pecados de presunção 

guarda o teu servo (...conter-me da minha 
presumido tendências; de tomar mesmo 'sem 
licença ou mandado'—sem permissão. 
Contenha-me, na minha hábito de 'ir além do 
que é certo e apropriado'); 

para que não se assenhoreiem de mim 
(…deixar minhas tendências presunçosos não 
governar sobre mim):  

então serei perfeito (…com a ajuda de Deus, 
nosso Pai), 
 
e ficarei limpo de grande transgressão. 

14
 Sejam agradáveis as palavras da minha 

boca e a meditação do meu coração, 

ser perante a tua face (...uma tradução 
melhor: 'venha com aceitação diante de ti'),  

Ó SENHOR, Rocha minha (...literalmente, 
minha Rocha sólida) e Redentor meu. 

___________________________________ 

O apóstolo Paulo em Romanos 3 diz, todos... 
TODOS nós erramos — e continuar a ficar aquém 
da glória de Deus.  

O apóstolo João escreveu: O Verbo foi que se 
fez carne e habitou entre nós; e vimos — nós 
pagos atenção para Sua glória, a glória tal 
como o único Unigênito do Pai – cheio de graça 
e cheio de verdade. E esta: 
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This One, 

this Bridegroom coming, 

this strong Man running  

He is who the heavens  
are declaring—day after day…  

to Him be the glory.  

Our Rock, Our solid Rock 

and our Redeemer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este aqui, 

Este noivo chegando, 
 
Este homem forte correndo  
 
é quem os céus  
declarando — dia após dia...  
 
a Ele seja a glória.  
 
Nossa Rocha, nossa Rocha sólida 

e nosso Redentor. 
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