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Rm 9 28
Porque ele 
terminará a obra

Porque Ele terminará 
a obra

Na KJV está he minúsculo. 
Mas EGW o põe maiúsculo 
em AA 379.1, código em 
inglês Acts of the Apostles.

Lc 10 42

entretanto poucas 
são necessárias, 
ou mesmo uma só

entretanto uma só 
coisa é necessária KJV

Ap 14 6
e tinha um 
evangelho eterno

e tinha o evangelho 
eterno KJV

Ap 14 10
também este 
beberá do vinho este beberá do vinho

Ap 18 1
tinha grande 
autoridade tinha grande poder KJV

Mt 19 27 que será de nós? o que receberemos?
KJV: "what shall we have 
therefore?"

Jo 14 15

Se me amais, 
guardareis os 
meus 
mandamentos

Se me amais, guardai 
os meus 
mandamentos

KJV: "keep my 
commandments".

Lc 4 5 Então o Diabo, E o Diabo, 

KJV. Não pode denotar 
ordem, senão contradiz o 
relato de Mateus.

Lc 4 9
Então o levou a 
Jerusalém E o levou a Jerusalém

KJV. Não pode denotar 
ordem, senão contradiz o 
relato de Mateus.

Jo 2 18
O zelo da tua casa 
me devorará.

O zelo da tua casa me 
tem consumido KJV: "hath eaten me up"

Jo 2 19 Protestaram Responderam KJV
Jo 2 19 santuário templo KJV
Jo 2 21 santuário templo KJV

1Sm 10 20

foi tomada por 
sorte a tribo de 
Benjamim

foi tomada a tribo de 
Benjamim KJV

Hb 10 19

ousadia para 
entrarmos no 
santuário

ousadia para 
entrarmos no 
santíssimo KJV

At 1 14
Pai, está 
consumado. Pai, está terminado. KJV "it is finished"

1Pe 2 2
crescerdes para a 
salvação crescerdes KJV



1Sm 15 35
Samuel nunca 
mais viu a Saul

Samuel não veio mais 
a Saul

KJV "canme no more to see 
Saul"

1Sm 20 10 Senhor teu Deus Jeová teu Deus

EGW "Unicamente este, 
entre todos os dez, 
apresenta não só o nome 
mas o título do Legislador" 
GC 452.1

Lc 5 29 quer o novo quer logo o novo
KJV "straightaway desireth 
new"

Mt 27 vários Está consumado Está terminado KJV "it is finished"
Jo 19 30 Está consumado Está terminado KJV
Jo 19 vários Está consumado Está terminado KJV

1Sm 1 5
dava um só 
quinhão

dava uma porção 
especial KJV "a worthy portion"

Gn 10 21
e irmão mais velho 
de Jafé

e irmão do mais velho 
Jafé

KJV "The brother of Japhet 
the elder"

Pv 8 22

O Senhor me criou 
como a primeira 
das suas obras, o 
princípio dos seus 
feitos mais 
antigos.

O Senhor me possuiu 
no princípio de seu 
caminho, antes de 
suas obras antigas.

Sl 17 3

Provas-me o 
coração, visitas-
me de noite; 
examinas-me e 
não achas 
iniquidade; a 
minha boca não 
transgride.

Tens provado o meu 
coração; tens-me 
visitado à noite, 
provaste-me, e não 
encontrarás nada, 
decidi que minha boca 
não transgredirá. KJV

At 18 21
dizendo: Se Deus 
quiser,

dizendo: Preciso sem 
falta guardar a 
festividade que vem 
em Jerusalém, mas se 
Deus quiser, KJV

Ap 9 15

preparados para 
aquela hora e dia e 
mês e ano,

preparados por uma 
hora e um dia e um 
mês e um ano,

Jo 1 18 Deus unigênito Filho unigênito KJV

Ap 12 17

e mantém o 
testemunho de 
Jesus Cristo

e têm o testemunho 
de Jesus Cristo KJV

Gn 40 16
cestos de pão 
branco cestos brancos de pão KJV



Jo 3 17 julgasse condenasse KJV
Jo 3 18 julgado condenado KJV
1Co 11 18 dissensões divisões KJV
1Co 11 19 facções heresias KJV

2Co 4 2

pelo contrário, 
rejeitamos as 
coisas ocultas, que 
são vergonhosas, 
não andando com 
astúcia, nem 
adulterando a 
palavra de Deus

pelo contrário, 
rejeitamos as coisas 
ocultas da 
desonestidade, que 
são vergonhosas, não 
andando com astúcia, 
nem manejando 
enganosamente a 
Palavra de Deus KJV

2Co 4 3 é naqueles é para aqueles KJV

Ez 21 13

Porque se faz uma 
prova; e que será 
se não mais existir 
a vara 
desprezadora, diz 
o Senhor Deus.

Porque se faz uma 
prova; e se a espada 
desprezar mesmo a 
vara? diz o Senhor 
Deus. KJV

Lm 3 22

A benignidade do 
Senhor jamais 
acaba, as suas 
misericórdias não 
têm fim

É por causa das 
misericórdias do 
Senhor que não somos 
consumidos, suas 
compaixões não 
falham. KJV

Fp 3 19
glória assenta no 
que é vergonhoso

glória está em suas 
vergonhas

whose glory is in their 
shame, (partes sexuais)

1Rs 18 36 Senhor Yahweh tambem v. 37, 38, 39 2x
Mt 27 51 está consumado está terminado

Fp 3 12
ou que seja 
perfeito ou que já seja perfeito

Ap 10 4
já não haveria 
mais demora

já não haveria mais 
tempo KJV

At 6 8
grandes sinais 
entre

grandes milagres 
entre KJV miracles

Dn 5 4

colocar textos 
sobre propina em 
Dn 6:4

Sl 90 8
nossos pecados 
ocultos

nossos pecados 
secretos KJV

Lc 10 31
O levita era 
samaritano O sofredor era levita



Mt 22 44 Disse o Senhor Disse JEOVÁ
Mc 12 36 Disse o Senhor Disse JEOVÁ
Lc 20 42 Disse o Senhor Disse JEOVÁ
At 2 34 Disse o Senhor Disse JEOVÁ


