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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
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Isso tudo para afirmar – com toda a certeza – que quando você tem uma edição da Bíblia King James
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!”
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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
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.
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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
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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of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because king james atualizada - br
version are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your king james atualizada - br version so overwhelming, you are able to go aheadand
take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give
attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
king james atualizada - br version are a good way to achieve details about operating certainproducts.
Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are
clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain
equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your
best guide or even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the
net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to
browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able
to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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