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Depois de mais de 10 anos de árduo trabalho, estudos e
pesquisas arqueológicas, linguísticas e históricas, chega à sua
mão a nova tradução da Bíblia King James Atualizada (KJA) –
Edição de Estudo, Luxo e Comemorativa aos 400 Anos da sua
primeira publicação em Londres – agora em língua
portuguesa.
E, uma das primeiras perguntas que se faz é: Essa é uma
tradução da Bíblia King James, em inglês, de 1611?
Não, não é. A Bíblia King James Atualizada em português é
uma nova tradução dos mais antigos e reconhecidos
manuscritos bíblicos em suas línguas originais (Hebraico,
Aramaico e Grego).
Mas por que então o nome King James? Primeiro, por que o
Comitê Internacional de Tradução formado pela Sociedade
Bíblica Ibero-Americana e Abba Press decidiu – depois de
vários estudos – que deveríamos manter o estilo literário shakespeariano da famosa Bíblia King
James (clássico, reverente e majestoso) – que se tornou sinônimo de Bíblia em todo mundo,
principalmente na Europa e nos EUA desde 1611 – assim como fez João Ferreira de Almeida em sua
versão, primeiramente lançada no Brasil pela organização batista Imprensa Bíblica Brasileira (IBB /
Juerp), e depois, revisada pelas: Sociedade Bíblica do Brasil e Trinitariana.
Outra pergunta que se faz com frequência é se a nova tradução da King James Atualizada (KJA) foi
realizada a partir do Textus Receptus do humanista católico, Erasmo de Roterdam (1516) ou do
Texto Crítico?
Bem, essa é uma resposta mais longa, mas em síntese, podemos dizer que toda a tradução levou
mais de 10 anos justamente pela dificuldade que se tem em pesquisar os vários e bons manuscritos
originais das Escrituras em suas línguas originais; posto que esse material se encontra guardado (e
nem sempre à disposição dos estudiosos) pelos mais importantes museus e institutos de exegese e
história do mundo, como o Museu do Livro em Israel, no Vaticano, em Londres, na Alemanha etc.
São vários os “Codex / Códigos / Autógrafos originais”, mas de um modo geral, todos os principais
“Códigos” foram contemplados e considerados, além, claro, dos textos Massoréticos (Antigo
Testamento) e Textus Receptus (para o Novo Testamento), cotejados à luz das novas descobertas,
especialmente no monte Qunram (Rolos do Mar Morto), o Texto Crítico (Novum Testamentum
Graece) e a tradicional e milenar Bíblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft).
Isso tudo para afirmar – com toda a certeza – que quando você tem uma edição da Bíblia King James
PDF File: King James atualizada - BR Version

Ler ou baixar Online King James atualizada - BR Version PDF, ePub, Mobi Gratis GalLion Produções, Sociedade Bíblica Íbero
Americana & Abba Press Livre livros especiais para atender o seu passatempo de leitura....

Atualizada nas mãos – quer impressa em papel ou nas versões eletrônicas e digitais – você está
em contato com o texto bíblico mais próximo dos originais escritos numa linguagem clássica,
majestosa, reverente, mas absolutamente compreensível.
Recomendações de alguns irmãos notáveis no cenário evangélico mundial que muito
cooperaram para que a Bíblia King James Atualizada (KJA) pudesse chegar à sua mão
nesse momento:
“Estou convicto que você, da mesma maneira que eu tenho sido, será imensamente beneficiado pela
leitura e o estudo dedicado da Bíblia King James Atualizada”
Dr. Lisânias Moura
Pastor da Igreja Batista do Morumbi, mestre em teologia pelo Dallas Theological Seminary (DTS)/
EUA.
“A Bíblia King James Atualizada é uma rica tradução das Sagradas Escrituras, com anotações,
estudos e ajudas de grande valor para todo o estudante da Palavra de Deus.”
Pr. Ary Velloso (in memoriam)
Fundador da Igreja Batista do Morumbi, mestre em teologia pelo Dallas Seminary e pastor sênior da
Igreja Batista de Catuai / Londrina / PR.
“A tradução da Bíblia King James Atualizada em português me soa suave e poderosa, como a própria
voz de Deus”
Dr. Mike Wells (in memoriam)
Missionário, fundador da Abiding Life Ministries (Vida Plena no Brasil), consultor da Sociedade
Bíblica Ibero-Americana.
“Há muitos anos ganhei uma Bíblia King James em inglês e a tenho usado frequentemente, posso
garantir ao leitor que essa tradução da Palavra em português o abençoará e o ajudará a
compreender bem melhor o que Deus tem para a sua vida!”
Pr. Edson Rebustini
Pastor Sênior da Igreja Bíblica da Paz
“Desde 1611, quando foi publicada na Inglaterra, esta tradução da Bíblia vem exercendo decisiva
influência na história do protestantismo. Espero que você use mais essa extraordinária ferramenta
para seu crescimento espiritual. Minha oração é que você disponha seu coração para conhecer,
obedecer e proclamar a bendita Palavra de Deus”.
Rev. Hernandes Dias Lopes
Pastor sênior da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória / ES, doutor em teologia, escritor e
conferencista.
“Faltava na prestigiosa coroa literária evangélica de lingua portuguesa uma gema preciosa, lacuna
que veio a ser preenchida pela iniciativa desse grupo de santos, que lapidaram uma das mais belas
traduções da Bíblia do mundo: a King James de 1611”
Pr. Marco Feliciano
Teólogo, escritor, evangelista, pastor da Assembléia de Deus – Ministério Belém
“Que alegria poder recomendar a Bíblia King James Atualizada aqui nos cultos com o missionário
R.R. Soares e nos programas de TV!”
Rev. Éber Cocarelli
Diretor editorial e de TV da Igreja Internacional da Graça
“O estudo e o ensino da Palavra ficou mais fácil e mais profundo com a chegada a nova tradução da
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Bíblia King James. Para a enorme colônia de brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos (como
nós), e todos aqueles que falam português em todos os continentes, essa é uma grande bênção!”
Pr. Fernando Pinto
Orlando – Florida / EUA
“Os tradutores conseguiram apresentar-nos uma tradução bastante literal e ao mesmo tempo fácil
de ler e entender. Essas qualidades, aliadas às excelentes notas exegéticas e demais ajudas, fazem
da Bíblia King James Atualizada a tradução favorita de muitos leitores aqui em Portugal e acredito
que em todo o mundo.”
Dr. Hermano (Manie) Taute
Pastor sênior da Igreja Reformada em Lisboa / Portugal, teólogo, doutor em exegese do Antigo
Testamento no contexto africano e consultor editorial da Sociedade Bíblica Ibero-Americana (SBIA)
“A nova tradução da Bíblia King James de 1611 para o português representa a recuperação histórica
de uma tradução fundamental da História do Cristianismo em todo o mundo.”
Dr. Lourenço Stelio Rega
Diretor geral da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, teólogo, pastor, educador, escritor e
conferencista.
“A Bíblia King James Atualizada chegou em boa hora em português! É profunda e de fácil leitura, e
seus comentários teológicos e notas de rodapé são absolutamente excelentes!”
Dr. Haroldo Velloso (in memoriam)
Tradutor e intérprete, conferencista, missionário e consultor da KJA
“Prefiro a Bíblia King James Atualizada (KJA), tanto pela relevância na escolha duma linguagem que
comunica com fluidez e propriedade, quanto pelo seu compromisso com a fidelidade e a precisão da
exegese. Com a publicação da KJA Edição Comemorativa – 400 Anos, tenho mais uma
importantíssima razão para utilizar este instrumento: as notas e comentários teológicos são
simplesmente os melhores que já vi!”
Dr. Timóteo Carriker
Doutor em missiologia pelo Fuller Theological Seminary, autor da Torá – edição bilíngüe (hebraico /
português) da Bíblia King James e do livro “A Missão Apocalíptica de Paulo”.
“Nada mais estratégico para o Reino de Deus do que facilitar a chegada das Escrituras às mãos de
cada pessoa em todo o mundo. Em cumprimento a esse mandato e sonho, recebemos com profunda
alegria os exemplares da Bíblia King James Atualizada em nosso idioma! Uma preciosa ferramenta,
aguardada há muitos anos por todos os cristãos de língua portuguesa”.
Rev. Oswaldo Prado
Diretor da SEPAL BRASIL SUL, pastor, missionário, escritor e conferencista.
“A Bíblia King James é simplesmente um marco, um divisor de águas, na história da tradução das
Sagradas Escrituras. Recomendo a todos, eu estou me deliciando em suas páginas!”
Pr. Isaltino Gomes Coelho Filho
Escritor laureado, autor de “O Drama do Calvário” e do “Comentário Pastoral da Bíblia King James”,
serviu como missionário em Cuba e Portugal, bacharel em filosofia e psicanálise clínica. Atual pastor
sênior da Igreja Batista Central de Macapá /AP.
“A Bíblia King James Atualizada é mais do que meu livro de cabeceira, é obra de estudo continuo.
Esse livro haverá de ser também seu grande companheiro no ministério do discipulado eficaz!”
Pr. Paulo Solonca
Fundador e ex-diretor da Sociedade Biblica Internacional (SBI), editores da Bíblia NVI, presidente
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da Associação de Discípulos de Cristo (ADC), pastor sênior da Primeira Igreja Batista em
Florianópolis /SC, professor do Instituto Haggai.
“A tradução da Bíblia King James Atualizada vem preencher uma lacuna há muito sentida em nossas
bibliotecas e livrarias. Além de uma linguagem primorosa e fiel aos originais, há uma profusão de
notas, comentários e estudos exegéticos e teológicos para o auxilio à boa compreensão do Texto
Sagrado. Parabéns aos editores e leitores!”
Neyd Siqueira
Tradutora, revisora e diretora-fundadora da Sociedade Bíblica Ibero-Americana (SBIA)
“Congratulo-me com a Sociedade Bíblica Ibero-Americana e Abba Press pelo lançamento da Bíblia
King James Atualizada (KJA) em nosso idioma. Tenho absoluta certeza do imenso impacto positivo
que essa nova tradução trará a todos nós, assim como tem abençoado a milhões de leitores em
língua inglesa.”
Ana Paula Valadão Bessa
Ministra de Louvor e Adoração
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

The Seven Deadly Sins Capítulo 308
http://new.beebok.info/br-1460687005/the-seven-deadly-sins-capitulo-308.html

Com o final da Guerra Santa e o retorno de Ban e Meliodas do Purgatório, momentos de
decisão chegam sobre os Sete Pecados Capitais. Para Salvar Elizabeth um grande
sacrifício é necessário, como eles vão conseguir essa vitória?

[PDF]

Do mil ao milhão
http://new.beebok.info/br-1437535628/do-mil-ao-milhao.html

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos
leitores os três pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir
melhor e ganhar mais. Por meio de dados e de sua própria experiência como investidor e
assessor, Nigro...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Imperfeitos
http://new.beebok.info/br-1452911372/imperfeitos.html

Será que Michael conseguirá encontrar um final feliz depois de ser rejeitado por Olivia?
Uma comédia romântica surpreendente sobre como recomeços podem ser a cura para um
coração partido. Quantas vezes um mesmo coração aguenta ser...
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After – Depois da verdade
http://new.beebok.info/br-1093745306/after-depois-da-verdade.html

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um
bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o
jovem caótico e revoltado que partiu seu coração em vários pedaços....

[PDF]

Você acredita mesmo em amor à primeira vista?
http://new.beebok.info/br-1435110108/voce-acredita-mesmo-em-amor-a-primeira-vista.html

Um romance sobre o amor verdadeiro e sobre a pessoa mais importante da sua vida: você
mesma! Quando nos deparamos com o amor pela primeira vez podemos perder as
estruturas, fazer loucuras, viver com mais intensidade e acabar até nos esquecendo de
nós mesmos. Não que amar...

[PDF]

Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. O livro
que já vendeu mais de 10 milhões de exemplares no mundo e está há mais de 16 semanas
na lista de mais vendidos da Veja . Com uma vida repleta de realizações...
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After
http://new.beebok.info/br-1093695334/after.html

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao
transformar os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de
amor sexy, a série After vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro
livro, Tessa,...
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After – Depois do desencontro
http://new.beebok.info/br-1093573367/after-depois-do-desencontro.html

Tessa passa pelo momento mais difícil de sua vida. Enquanto luta para crescer na
carreira com a qual sempre sonhou, seu mundo é virado de ponta-cabeça: a inesperada
aparição de seu pai e uma traição imperdoável a deixam mais fragilizada do que...
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Os segredos da mente milionária
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http://new.beebok.info/br-560987598/os-segredos-da-mente-milionaria.html

Se as suas finanças andam na corda bamba, talvez esteja na hora de você refletir sobre o
que T. Harv Eker chama de "o seu modelo de dinheiro" – um conjunto de crenças que
cada um de nós alimenta desde a infância e que molda o nosso destino...
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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Mindset
http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Sapiens
http://new.beebok.info/br-1391758854/sapiens.html

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna
capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das
mais horripilantes guerras? Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas
outras...
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O Construtor De Pontes
http://new.beebok.info/br-1450393145/o-construtor-de-pontes.html

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros ,&#xa0; Markus
Zusak traça a saga de uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava
livros é a morte quem conta a história, em O construtor de pontes , novo...
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