Dicionário
VERSÃO  ALMEIDA CORRIGIDA FIEL
(SBTB)
GENÊSIS
Acometer – Atacar.
Baço – (olhos)  Sem brilho; embaciado, bacento.
Cheirar – (mal entre...) – Atrair o ódio.
Fealdade – Feiúra.
Malhado – (animais)  Que tem malhas ou manchas.
Participou – (... a...) – Anunciou.
Salpicado – (animais)  Manchado com pingos ou salpicos.
Subir – (... a minha cama...) – Desonrar.
Turbar – Perturbar; inquietar.
EXÔDO
Alçada – (oferta...)  Além dos dízimos havia também as ofertas
alçadas para fins específicos, como na construção do
tabernáculo, no deserto (Êx 25.2).
Arrolado  Tomado a rol; inventariado; alistado, engajado.
Arrolamento – Contribuição.
Asseteado – Ferir ou matar com seta.
Beca – Cerca de ½ siclo = 5,75 gramas.
Buril  Instrumento cortante em uma das extremidades e que é
usado principalmente por gravadores e escultores.
Capitel – Topo de coluna.
Cavilha Espécie de pino, de madeira ou metal, que serve para
tapar orifícios ou prender chapas ou peças de madeira.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Coscorão  Bolo de farinha e ovos fritos em azeite e polvilhado
com açúcar.
Cota – (... de malha)  Vestimenta que os antigos usavam sobre
a armadura.
Crivo – (... de cobre)  Espécie de peneira para limpar o grão;
coador; peneira de arame; grade.
Desposar  Ajustar casamento com; contrair, celebrar esponsais;
contrato de casamento.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores ".... azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Engaste  Aro ou guarnição de metal que segura a pedraria nas
jóias.
Entranhas – Qualquer das *vísceras contidas no abdômen 
(*Víscera = designação genérica dada aos órgãos mais
importantes alojados nas cavidades torácicas e abdominais).
Esmerada – Caprichada.
Espevitadeira  Tesoura para espevitar pavios – (espevitar =
Cortar, aparar o morrão de uma vela ou de uma candeia).
Fieira – (obra de...)  Barbante.
Folgar – Dar descanso; ter lazer.
Geras – 20 geras equivale a um siclo. 1 siclo tem 11,5 gramas.
Him – Cerca de 6 litros.
Imolar – Oferecer em holocausto; sacrificar.
Lavor – Trabalho manual.
Lavrar – Sulcar a terra com arado.
Levedar – Fermentar.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Meda  amontoado cônico de feixes de trigo, palha, caruma, etc.
Mitra – Barrete em forma cônica para a cabeça.
Propiciatório  O Propiciatório era a tampa ou a cobertura de
ouro sólido, com o mesmo tamanho da tampa Arca (2,5 côvados
de comprimento x 1,5 côvados de largura). A palavra para
"Propiciatório" é a mesma palavra da raiz "expiação". Que
significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Ômer  Cerca de 300 litros.

Redenho  Gordura pegada aos intestinos dos animais; barriga.
Reposteiro  Pano ou peça de estofo que, a modo de cortina,
cobre as portas interiores dos palácios, de casas, igrejas etc.
Segar – Ceifar; cortar.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Sovela  Instrumento formado de uma espécie de agulha direita
ou curva e de bordos cortantes, encabada, com que os
correeiros e sapateiros furam o cabedal ou a sola para furar as
orelhas dos escravos.
Tiara  Tradicionalmente, a palavra "tiara" referese a uma
espécie de coroa, de forma alta, freqüentemente de forma
cônica, afunilada para o lado do cimo, feita de tecido, couro ou
metal e ricamente ornamentada.
Usura  Juros superiores ao estabelecido por lei; lucro
exagerado.
LEVÍTICO
Agouro  Presságio, predição, vaticínio.
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Ázimo – Não Fermentado.
Bago  Cada um dos frutos do cacho de uvas.
Bufo – Ave noturna semelhante a coruja.
Caçoula  Recipiente largo e baixo, próprio para cozinhar.
Coscorão – Caçoula; recipiente largo e baixo, próprio para
cozinhar.
Desposar  Ajustar casamento com; contrair, celebrar esponsais;
“contrato de casamento”.
Dízima – Décima parte.
Efa – Cerca de 30 litros.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores "....azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Entranhas – Qualquer das *vísceras contidas no abdômen 
(*Víscera = designação genérica dada aos órgãos mais
importantes alojados nas cavidades torácica e abdominal).
Esmerado – Aprimorado; elegante.
Espádua – Ombro; omoplata com a carne que a reveste.
Estatuto – Leis; mandamentos.
Estofo  Qualquer espécie de tecido de lã, de algodão, de seda
etc., que serve geralmente de entretela, forro.
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Extirpar – Desarraigar; arrancar pela raiz; destruir; exterminar.
Fressura – Conjunto de vísceras mais grossas, ex: pulmões,
fígado, coração, etc.
Geras – 20 geras equivale a um siclo. 1 siclo tem 11,5 gramas.
Him – Cerca de 6 litros.
Impingem – Micose do corpo.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Inveterado – Crônico; arraigado.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Locusta – Gafanhoto.
Milhano  Ave de rapina.
Mitra – Barrete em forma cônica para a cabeça.
Mocho – Ave de rapina noturna.
Movida – (oferta...)  Aquelas porções dos sacrifícios que eram
movidas na direção do altar em vez de serem queimadas, e que
depois eram comidas pelos sacerdotes e pelo oferente. Esta
oferta era agitada pelo ofertante, da direita para a esquerda, e
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era movida para cima e para baixo (Êx 29.24, 26  Lv 7.30, 34 
Nm 18.11, 18).
Ômer  Cerca de 300 litros.
Poupa  Pássaro que tem bico denteado.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Propiciação  Significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Pústula – Vesícula cutânea cheia de pus.
Redenho  Grande dobra no peritoneu (membrana serosa que
reveste interiormente as paredes do abdômen e recobre os
órgãos nele contidos).
Resgatar  Terreno onde se secam e limpam os cereais e
legumes.
Segar – Ceifar; cortar.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
Tiara  Tradicionalmente, a palavra "tiara" referese a uma
espécie de coroa, de forma alta, freqüentemente de forma
cônica, afunilada para o lado do cimo, feita de tecido, couro ou
metal e ricamente ornamentada.
Timão  Peça comprida do carro ou do arado, e a que se
subjugam os animais.
Tinha  Doença cutânea que ataca especialmente o couro
cabeludo, e é produzida por fungo.
Urdido  Arranjar, dispor (os fios da teia) para se fazer o tecido.
Usura  Juro superior ao estabelecido por lei; lucro exagerado.
Vacum – Referente a vaca, bois.
Xofrango  Espécie de águia pequena; nome da águia
pesqueira, britaossos.
NÚMEROS
Afligir – (... a alma)  Causar aflição, preocuparse; angustiarse.
Alçada – (oferta...)  Além dos dízimos havia também as ofertas
alçadas para fins específicos, como na construção do
tabernáculo, no deserto (Êx 25.2).
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Arraial – Acampamento.
Arrecadas  Argola ou brinco das orelhas.
Ázimo – Sem fermento.
Beberagem  Bebida desagradável. Água enfarelada para
animais.
Coscorão  Bolo de farinha e ovos, frito em azeite e polvilhado
com açúcar.
Efa – Cerca de 30 litros.
Espádua – Ombro.
Espevitadeira  Tesoura para espevitar pavios – (espevitar =
Cortar, aparar o morrão de uma vela ou de uma candeia).
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Extirpar – Desarraigar; arrancar pela raiz; destruir; exterminar.
Fastio – Aborrecimento; tédio; falta de apetite.
Flor – (de farinha)  Pó extraído dos grãos dos cereais e de que
se faz pão, bolo etc.
Him – Cerca de 6 litros.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto

com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Movida – (oferta...)  Aquelas porções dos sacrifícios que eram
movidas na direção do altar em vez de serem queimadas, e que
depois eram comidas pelos sacerdotes e pelo oferente. Esta
oferta era agitada pelo oferente, da direita para a esquerda, e
era movida para cima e para baixo (Êx 29.24, 26  Lv 7.30, 34 
Nm 18.11, 18).
Nazireu  Separado, consagrado. Não se deve confundir nazireu
com nazareno. Nazireu era aquela pessoa, de um ou de outro
sexo, que na lei de Moisés se obrigava por voto a absterse de
vinho e de todas as bebidas alcoólicas, a deixar crescer o
cabelo, a não entrar em qualquer casa, em que houvesse gente
morta, e a não assistir a qualquer funeral.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Populacho  O povo das classes baixas; plebe, ralé.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Propiciação  Significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Retinir  Produzir som forte, metálico, agudo e repetido; tinir
muito, repenicar, ecoar, ressoar: retinem as forjas na oficina do
ferreiro.
Revogar – Anular; tornar sem efeito; invalidar.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Termo – Limite.
Tolher  Proibir, vedar, estorvar, embaraçar.
Vulgo – Bando de estrangeiros.
DEUTERONÔMIO
Agouro – Prognóstico; pressentimento.
Alçada – (oferta)  Além dos dízimos havia também as ofertas
alçadas para fins específicos, como na construção do
tabernáculo, no deserto (Êx 25.2).
Alçar – (... instrumento) – Tocar bem alto; sobressair.
Assaz  Bastante, em quantidade suficiente: ser assaz esperto.
Ázimo – Sem fermento.
Baluarte  Bastião, fortaleza; construção alta sustentada por
muralhas; lugar seguro, sustentáculo.
Bastardo – Ilegítimo; degenerado.
Bufo – Ave noturna semelhante a coruja.
Caiar – Branquear com cal.
Camurça – (animal)  Ruminante de cornos recurvados nas
extremidades, da família dos bovídeos, que vive nas altas
montanhas da Europa, onde é conhecido pela extrema agilidade
com que trepa e se movimenta.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Crestamento – Tostar; torna seco.
Desposar 
Ajustar casamento com; contrair, celebrar
esponsais; casar.
Desterrado  Que ou aquele que foi banido ou está ausente da
pátria; exilado, banido. / Fig. Afastado de tudo e de todos;
isolado.
Efa – Cerca de 30 litros.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Encanecer  Tornar branco pouco a pouco. Envelhecer. Fazerse
grisalho. / Fig. Debilitarse.
Envilecer  Tornar vil, desprezível; aviltar; vilipendiar; mal.
Espádua – Ombro.
Estofo  Qualquer espécie de tecido de lã, de algodão, de seda
etc., que serve geralmente de tela, forro, chumaço.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Fumegar  Lançar fumaça, fumaçar, exalar vapor.
Gamo  Mamífero ruminante semelhante ao veado, com malhas
brancas, de cauda comprida e galhos achatados na extremidade
superior. (Alt.: 90 cm; longevidade: 25 anos.)
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
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investigar; interrogar testemunha.
Jugo – (... de ferro) – Domínio; opressão; submissão.
Instrumento de suplício que consiste num tabuado grosso com
furos em que se introduz por castigo a cabeça e as mãos dos
condenados.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Milhafre  Gênero de ave de rapina própria das regiões quentes
e temperadas. (O milhafre tem cerca de 1,50 m de envergadura,
cauda longa e volumosa; persegue caça miúda e pequenos
roedores.).
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Mocho  Ave de rapina noturna da família dos bubonídeos;
coruja, pássarodamorte.
Obstinado – Que ou aquele que se obstina, que não cede. /
Teimoso, cabeçudo, pertinaz. / Que se faz ou executa com
obstinação; que não se deixa vencer ou convencer; constante.
Párea  Régua com que se mede a altura de pipas e tonéis.
Pederneira – Pedra duríssima.
Peitas  Procurar subornar com dádivas; aliciar com promessas;
corromper.
Poupa  Pássaro que tem bico denteado.
Requerer – Pedir; exigir; solicitar.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Sitiar – Cercar.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Sovela  Instrumento formado de uma espécie de agulha direita
ou curva e de bordos cortantes, encabada, com que os
correeiros e sapateiros furam o cabedal ou a sola para furar as
orelhas dos escravos.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Tísica  Doença que reduz a pessoa a um estado de magreza
extrema;
Traslado – (... da lei) – Cópia; transcrição.
Trilhar – (... o boi) – Esbagoar; debulhar.
Xofrango  Espécie de águia pequena; nome da águia
pesqueira, britaossos.
JOSUÉ
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Ilhargas  Lado de um corpo entre a anca e as primeiras
costelas.
Jarretar – Cortar o tendão da perna do animal.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Sitiar – Cercar.
Vaus  Lugar no rio ou no mar, cuja profundidade permite que se
atravesse a pé ou a cavalo.
Vespões – Pânico.
JUÍZES
Acremento  Acrescentamento, aumento; incremento, acréscimo.
Aguilhada  Vara delgada e comprida com ferrão na ponta, para
picar e conduzir os bois.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Alva – (subindo a)  Primeira claridade do dia que se produz no
horizonte.
Ázimo – Sem fermento.
Cutelo  Instrumento cortante formado de um ferro semicircular
com um cabo de madeira. / Faca especial de uso dos cortadores
e correeiros.
Efa – Cerca de 30 litros.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas

cores "....azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Espoliador  Desapossar com violência ou fraude; privar
ilegitimamente de alguma coisa; despojar; extorquir.
Estofo  Qualquer espécie de tecido de lã, de algodão, de seda
etc., que serve geralmente de entretela, forro.
Ilhargas  Lado de um corpo entre a anca e as primeiras
costelas.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Liço – (... de teia)  Cada um dos fios, entre dois liçaróis do tear,
através dos quais passa a urdidura do tear.
Limiar – (sobre o...)  Soleira da porta, patamar. / Fig. Entrada;
começo.
Litigar  Pleitear, questionar em juízo.
Malhar – (o trigo) – Debulhar o trigo na eira.
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Reincidir  Tornar a praticar certo ato; perpetrar de novo um
crime ou delito da mesma espécie; teimar.
Sublevação – Rebelarse; motim.
Terafins  Certo talismã.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Umbreira  Cada uma das partes laterais e fixas que sustentam a
verga ou os enxaiméis superiores da porta ou da janela; entrada.
Vaus  Lugar no rio ou no mar, cuja profundidade permite que se
atravesse a pé ou a cavalo.
Velo – (... de lã)  Pêlo ou lã de carneiro, ovelha ou cordeiro; lã
cardada; pele de uma rês com a respectiva lã.
Verga – (... de vime)  Vara flexível e delgada.
Vexar – Humilhar; envergonhar; afrontar; oprimir; molestar;
torturar.
RUTE
Efa – Cerca de 30 litros.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Gavela  Feixe, braçado, molho (de ervas, de espigas); paveia.
Padejar  Padejar (de pá); revolver com a pá: Padejar cereais.
Atirar (o pão ou grão) ao ar com a pá a fim de limpálo na eira.
Permuta  Troca, intercâmbio; transposição recíproca de posição.
Remidor  Aquele que redime; redimidor, redentor.
Segar – Ceifar; cortar.
I SAMUEL
Agravar – (... a mão do Senhor) – Oprimir.
Aguilhada  Vara delgada e comprida com ferrão na ponta, para
picar e conduzir os bois.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Alforje – Sacola.
Aprazado  Determinado (tempo ou lugar); combinado; fixado.
Arremeter  Investir, acometer, atacar com fúria; avançar com
ímpeto, arrojarse contra.
Cevado  Animal gordo que esteve na ceva (alimento que se dá
aos animais para engordálos): porco, peru cevado.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Constranger  Coagir, física ou moralmente; compelir:
constranger as testemunhas; embaraçar, acanhar.
Contrafez  Oposição entre coisas ou pessoas, uma das quais
faz sobressair a outra: o contraste entre a sombra e a luz.
Defraudar  Fraudar; engano propositado; logro; artifício para
iludir; cilada.
Diligenciar  Esforçarse por; empenharse; procurar com
diligência; empregar ativamente todos os meios para.
Efa – Cerca de 30 litros.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores "....azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
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Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Encanecer  Tornar branco pouco a pouco. Envelhecer. Fazerse
grisalho. / Fig. debilitarse.
Encerrar – (... em casa) – esconder; fechar em lugar seguro.
Esgravatar  Remexer, revolver com as unhas; tirar com o
esgaravatador; limpar os dentes, palitar; limpar, coçar (o nariz,
os ouvidos, etc.).
Execrável  Abominável, detestável.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Grevas – (... de bronze)  Parte de antiga armadura que protegia
a perna, do joelho ao pé; caneleira.
Interdito – Proibição; interdição; impedimento.
Jeira – (Medida de Área) – Área que uma Junta de Bois pode
Arar em um Dia, Mais ou Menos um Quarteirão Quadrado com
50 m de Lado, o que Equivale a 2.750m2 (I Sm. 14:14).
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Limiar – Soleira da porta.
Monturo – Lixão.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Odre  São vasilhas de couro, principalmente as de pele de
cabra.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Petrecho  Instrumentos, munições e utensílios de guerra;
objetos e utensílios necessários para a execução de qualquer
coisa.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Relha  Ferro do arado ou da charrua que fende, sulca a terra;
peça da roda dos carros de bois que prende as cambas e o
meão; peça de ferro que reforça exteriormente as rodas dos
carros de bois.
Reses  Qualquer quadrúpede que serve para alimento do
homem.
Resignar  Demitirse de; renunciar; paciência nos sofrimentos.
Roto – Esburacado, rasgado; esfarrapado, esfrangalhado.
Sacho  Pequena enxada de folha larga.
Seixo – Pedra dura, geralmente lisa.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Solene – Enfático; pomposo.
Sublevar – Motim; revolta.
Surrão  Bolsa ou saco de couro destinado especialmente para
provisões de pastores.
Túnica  Vestuário longo e ajustado ao corpo.
Turbar  Alterar, transtornar, perturbar, turvar.
II SAMUEL
Aplacar – (... a ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Argüir  Perguntar a, inquirir, examinar: argüir um candidato, um
aluno. / Acusar, julgar, acoimar: argüir alguém de ignorante. /
Repreender, verberar. / Impugnar.
Arremeter  Investir, acometer, atacar com fúria; avançar com
ímpeto, arrojarse contra.
Cevado  Animal gordo que esteve na ceva (alimento que se dá
aos animais para engordálos): porco, peru cevado.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Deliberar  Resolver ou decidir mediante discussão e exame. /
Refletir sobre decisão a tomar. / Tomar decisão. / Premeditar.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores ".... azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Envilecer  Tornarse vil; mau.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez

27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Féretro – Caixão.
Guarnição – Tropa.
Incender  Acender, inflamar, fazer arder. / Estimular, incitar. /
Excitar, irritar. / — V.pr. Inflamarse, acenderse. / Fig. Abrasar
se, afoguearse, exaltarse.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Jarretar  Jarretar um cavalo é cortar os importantes tendões e
nervos, movidos pelos músculos da curva da perna  e desta
maneira, cortados os jarretes, tornase o cavalo, ou outro animal,
incapaz de andar. A prática era comum em tempo de guerra (Js
11.6,9  2 Sm 8.4  1 Cr 18.4).
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Pejo – Vergonha; pudor.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Regaço – Colo.
Rotas – Rasgadas.
Sagaz  Esperta; perspicaz.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Talento  Cerca de 34 kilos.
Torrente – Enxurrada.
Vau  Trecho raso do rio ou do mar, onde se pode transitar a pé
ou a cavalo. o principal vau do Jordão ficava perto de Jericó (Js
2.7  Jz 3.28  2 Sm 19.15). Há, também, os vaus do rio Jaboque
(Gn 32.22) e do rio Arnom (Nm 21.13  is 16.2).
I REIS
Arrátel ou Mina (Pesos) – 50 Siclos. Proporção = 50. Equiv. Atual
= 571,2 g. Notas: A Mina em (Ezequiel 45:12) é igual a 60 Siclos
e Equivalente a 685,44 g. O nome Arrátel também é usado para
Libra Romana (João 13:3; 19:39) que equivale a 325 g. Dinheiro
→ O Siclo, a Mina e o Talento eram peças de Metal (Prata, Ouro)
usadas como meio de pagamento (II Rs. 18:14).
Arremeter  Investir, acometer, atacar com fúria; avançar com
ímpeto, arrojarse contra.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Balaústre  Pequena coluna que sustenta uma travessa.
Bato – Cerca de 30 litros.
Camba  Círculo externo de uma roda. / Pina. / Barra do freio a
que se prendem as rédeas.
Capitel – Topo de coluna.
Cavaco – Lasca de madeira.
Cevado  Animal gordo que esteve na ceva (alimento que se dá
aos animais para engordálos): porco, peru cevado.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Coros – Cerca de 300 litros.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Coxear  Claudicar levemente; mancar; manquejar; capengar.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Espevitadeira  Cortar o morrão (parte queimada, mas ainda
acesa de qualquer coisa) de vela para aumentar a chama.
Esteio  Peça de madeira, ferro etc., que serve para segurar ou
escorar alguma coisa. / Fig. Amparo, proteção, arrimo.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Gelósia  Rótula de fasquias (ripas) de madeira com que se tapa
o vão de uma janela; rótula, janela de rótula.
Ginete  Cavalo de boa raça, fino e bem cuidado.
Juntura  Junta, articulação: as junturas dos dedos. / União,
ligação, junção.
Lavor  Qualquer ofício manual.
Lavrar – (pedra) – Talhar para escrever ou desenhar.
Motejo  Mofa, zombaria, dito picante; menosprezo.
Oráculo3 – (do templo)  Designa o lugar em que a resposta era
dada.
Pavês – Escudo grande.
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Pórtico  Átrio amplo (átrio=pátio interno de acesso a um
edifício).
Presságio – previsão; pressentimento.
Proposição1 – (pães da...)  O pão da proposição constava de
doze pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser comidos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Pulgão  Família de insetos da ordem dos homópteros (que asas
iguais), compreendendo diversos gêneros de pulgões
(notadamente a filoxera), que vivem em grupos e são muito
nocivos aos vegetais.
Regaço – Colo.
Retinir  Produzir som forte, metálico, agudo e repetido; tinir
muito, repenicar, ecoar, ressoar: retinem as forjas na oficina do
ferreiro.
Sinete  Anel em que se encravava o nome ou símbolo de uma
autoridade. Era empregado na impressão sobre barro nãoseco
ou cera para legitimar documentos oficiais. Símbolo de
autoridade (Gn 41,42).
Víveres  Tudo aquilo de que se alimenta o homem; gêneros
alimentícios; provisões, vitualhas.
II REIS
Agouro  Presságio, predição, vaticínio.
Ajuramentar  Fazer prestar juramento.
Aqueduto – Sistema de canalização, ao ar livre ou em
subterrâneo, destinado a captar e conduzir a água de um lugar a
outro.
Arrolamento – (neste contexto) – Recenseamento.
Atalaia  Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Cabouqueiro  O que abre cavoucos; cavador. / O que escava as
pedreiras para retirar pedras. / O que trabalha em rocha para
abrir mina ou galeria.
Campina  Extensão de terrenos pouco acidentados e sem
árvores. / Planície. / Terreno extenso e plano com vegetação
herbácea.
Cantaria – (pedra de...)  Pedra lavrada para construções.
Capitel – Topo de coluna.
Cenáculo – Sala onde se comia a ceia ou o jantar. Lugar onde
se juntavam também para reuniões.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Colocíntida  Planta da família das cucurbitáceas, com frutos
semelhantes à melancia, de polpa amarga e purgativa.
Constranger  Coagir, física ou moralmente; compelir:
constranger as testemunhas; embaraçar, acanhar.
Cordel – Corda fina; cordão; barbante.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Crônica – Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem
cronológica.
Demover  Fazer renunciar a uma pretensão; dissuadir; fazer
mudar de opinião ou de intenção; despersuadir.
Despojador  Que, ou aquele que despoja (privar da posse;
desapossar, espoliar; roubar; saquear. / privar do que revestia,
adornava ou cobria; despir; desnudar: despojar uma árvore das
folhas).
Desvelo  Ação de desvelarse: proceder com desvelo. /
Dedicação, carinho, atenção, diligência: mostrar desvelo com
um velho.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Enternecer  Tornar terno, brando, amoroso, compassível;

comover; sensibilizar.
Espargir  Derramar água, sangue etc. / Espalhar em gotas,
borrifar.
Estribar – Firmarse; fundamentarse; apoiarse.
Extirpar  Arrancar pela raiz; extinguir, exterminar: extirpar o ódio
do coração; extirpar o vício.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez
27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Ídolo  (do bosque, neste contexto) – Poste sagrado de alguma
divindade.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Jornada – de um sábado = Cerca de 2.000 côvados (ou 1 km).
Lagar – Tanque prensar uvas.
Lavrada – (pedra...) – Preparar para um fim.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Lume  Ser publicado, realizarse, levarse a efeito, ser tornado
do conhecimento público. O mesmo que vir à luz.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Parra  Folha de videira; pâmpano.
Retinir  Produzir som forte, metálico, agudo e repetido; tinir
muito, repenicar, ecoar, ressoar: retinem as forjas na oficina do
ferreiro.
Segar – Ceifar; cortar.
Siclo – Cerca de 11,5 gramas.
Sitiar – Cercar.
Solenidade – (assembléia solene)  Acompanhamento de
cerimônias públicas e extraordinárias: comemoração solene;
pomposo, majestoso, triunfal.
Talento  Cerca de 34 kilos.).
Trilhar  Moer, esbagoar ou debulhar com o trilho (cereais). /
Pisar, calcar, bater com os pés.
Umbral – Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam os sobrearcos.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
Víveres  Tudo aquilo de que se alimenta o homem; gêneros
alimentícios; provisões, vitualhas.
I CRÔNICAS
Alaúde – Antigo instrumento de cordas.
Alpendre  Cobertura saliente, de uma só água,
independentemente do telhado, situada em geral à entrada de
um prédio, e que se apóia, de um lado, na parede deste, e de
outro, em esteios, pilares ou colunas; telheiro.
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Ázimo – Não fermentado.
Cantaria – (pedra de...)  Pedra lavrada para construções.
Coscorão  Bolo de farinha e ovos fritos em azeite e polvilhado
com açúcar.
Crônica – Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem
cronológica.
Delito  Crime, fato voluntário punível pela lei penal. / Qualquer
fato ofensivo às leis ou aos preceitos da moral.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Dispõe – Prepararse; estar pronto, decidido ou resolvido;
resolverse; dedicarse; estar pronto ou resolvido.
Dracma – Tipo = Moeda Grega de Prata. Correspondente Bíblico
= Igual a 1 Denário referente ao Salário de um dia de trabalho.
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Proporção = 1.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores "....azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Engaste  Guarnição de metal que segura a pedraria nas jóias.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Guarnição – Tropa.
Imolar – Sacrificar.
Incitar – Instigar; estimular, induzir. Persuadir, aconselhar.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Jarretar – Cortar o tendão da perna do animal.
Lavrar – Sulcar a terra com arado.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Propiciatório  O Propiciatório era a tampa ou a cobertura de
ouro sólido, com o mesmo tamanho da tampa Arca (2,5 côvados
de comprimento x 1,5 côvados de largura). A palavra para
"Propiciatório" é a mesma palavra da raiz "expiação". Que
significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Proposição – (pães da)  O pão da proposição constava de doze
pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser com idos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Quinhão – Parte; quota.
Sertã  Frigideira larga e de pouco fundo.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Talento  Cerca de 34 kilos.
Tenro – (moço...)  Novo; recente; delicado; mimoso.
Tributar – Impor tributo; o que se é obrigado à pagar.
II CRÔNICAS
Afável  Que se mostra acolhedor; cortês, polido.
Ajuramentar  Fazer prestar juramento.
Alçada – (oferta...)  Além dos dízimos havia também as ofertas
alçadas para fins específicos, como na construção do
tabernáculo, no deserto (Êx 25.2).
Alpendre  Cobertura saliente, de uma só água,
independentemente do telhado, situada em geral à entrada de
um prédio, e que se apóia, de um lado, na parede deste, e de
outro, em esteios, pilares ou colunas; telheiro. Aplacar – (... a
ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Apressuradamente – Com pressa; rapidez.
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Atalaia  Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Ázimo – Sem fermento.
Balaústre  Pequena coluna que sustenta uma travessa.
Bato – Cerca de 30 litros.
Belicosa – (força)  Pronta, aparelhada para a guerra.
Buril  Instrumento cortante em uma das extremidades e que é
usado principalmente por gravadores e escultores.
Capitel – Topo de coluna.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Coros – Cerca de 300 litros.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Crônica – Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem
cronológica.

Cronista – Pessoa que escreve crônica.
Decrépito – Velho; muito idoso; gasto; caduco; fraco; arruinado.
Deliberar  Resolver ou decidir mediante discussão e exame. /
Refletir sobre decisão a tomar. / Tomar decisão. / Premeditar.
Destros – (... na guerra) – Bem preparados.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Enternecer  Tornar terno, brando, amoroso, compassível;
comover; sensibilizar.
Espevitadeira  Tesoura para espevitar pavios – (espevitar =
Cortar, aparar o morrão de uma vela ou de uma candeia).
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9:2328).
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Infligir  Aplicar uma pena por uma falta, por um crime: infligir um
castigo.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lavrada – (pedra...) – Preparar para um fim.
Lavrar – Sulcar a terra com arado.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Mofar – (dos profetas) – Zombar.
Motejo – Mofa; zombaria, dito picante; menosprezo.
Oráculo1 – (fez cadeias...)  Vontade de Deus anunciada pelos
profetas; resposta de um deus a quem o consultava.
Oráculo2 – (da casa) – Santuário interno do templo.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Pavês – Escudo grande.
Pórtico  Átrio amplo (átrio=pátio interno de acesso a um
edifício).
Pregão – (passar o...)  Proclamação pública; publicação solene.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Proposição1 – (pães da)  O pão da proposição constava de
doze pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser comidos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Proposição2 – (mesa da...) – O propósito da mesa era mostrar
os pães que eram 12, pequenos e achatados e redondos, postos
em ordem, para serem exibidos. Os 12 pães assados mostravam
que Deus era um com o Seu povo, e que os sacerdotes se
uniam para comer os pães, e se tornarem um.
Resenha  Relação minuciosa. / Enumeração por partes. /
Escrito em que se dá uma idéia geral e sumária de uma obra,
sem se demorar em apreciações críticas
Reses  Qualquer quadrúpede que serve para alimento do
homem.
Séquito  Conjunto de pessoas que acompanha outra ou outras
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por cortesia ou por dever oficial; acompanhamento, comitiva,
cortejo.
Sertã  Frigideira larga e de pouco fundo.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Sitiar – Cercar.
Sobejar – Sobrar.
Soldo  Vencimento dos militares; salário; retribuição.
Solene – (assembléia)  Acompanhamento de cerimônias
públicas e extraordinárias: comemoração solene. / Pomposo,
majestoso, triunfal: entrada solene. / Enfático, sério, grave: tom
solene. / Acompanhado de certas formalidades públicas:
juramento, voto, contrato solene.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peitas.
Víveres  Tudo aquilo de que se alimenta o homem; gêneros
alimentícios; provisões, vitualhas.
ESDRAS
Ajuramentar  Fazer prestar juramento.
Ázimo – Sem fermento.
Bato – Cerca de 30 litros.
Coros – Cerca de 300 litros.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Diligência  Cuidado na execução de alguma coisa, zelo;
desvelo; afã; presteza.
Dracma – Tipo = Moeda Grega de Prata. Correspondente Bíblico
= Igual a 1 Denário referente ao Salário de um dia de trabalho.
Proporção = 1.
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Interdito – Proibição; interdição; impedimento.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Libra  Antiga unidade de massa de valor variável.
Monturo – Lixão.
Pregão – (passar o...)  Proclamação pública; publicação solene.
Remisso  Que tarda em fazer ou dizer alguma coisa. /
Negligente, descuidado. / Indolente, falto de energia e de
atividade.
Sátrapa  Oficial que governava uma importante divisão do
império Pérsa (Ed 8.36).
Sedição  Crime contra a segurança do Estado; sublevação,
revolta, motim. / Perturbação da ordem pública.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Talento  Cerca de 34 kilos.
NEEMIAS
Ajuramentar  Fazer prestar juramento.
Apartado – Afastado.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Boticário  A palavra hebraica não se refere aos preparadores de
medicamentos, mas de perfumes, a qual, quase sempre se acha
traduzida por perfumista. Algumas vezes o é por boticário.
Vejamse as passagens: Êx 30.25, 35  37.29  Ec 10.1  2 Cr
16.14  Ne 3.8. Neste último texto, ‘um dos perfumistas’, há a
significação de que Hananias era membro de uma associação
comercial ou profissional.

Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Côvados – Cerca de 50 cm.
Dracma – Tipo = Moeda Grega de Prata. Correspondente Bíblico
= Igual a 1 Denário referente ao Salário de um dia de trabalho.
Proporção = 1.
Estatuto  Lei orgânica ou regulamento especial por que se rege
um Estado, corporação, associação, companhia, etc.
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Infamar – Desacreditar publicamente ou desacreditar; tornar
infame, ignominioso; atribuir infâmias a; desonrar; difamar; tirar a
boa fama ou o crédito de; caluniar.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Monturo – Lixão.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Monturo – Lixão.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Preceito  Regra de proceder; determinação; ensinamento;
norma; doutrina; prescrição; ordem; cláusula; condição.
Pregão – (passar o...)  Proclamação pública; publicação solene.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Proposição – (pães da...)  O pão da proposição constava de
doze pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser comidos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Quinhão – Quota; parte.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peita.
Usurário  Que, ou aquele que empresta com usura; agiota;
avaro, sovina, pãoduro; Delito cometido por quem empresta
dinheiro, cobrando taxa excessiva de juros.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
ESTER
Aplacar – (... a ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Apressurar  Apressar, aprontar, aviar.
Consternar – Causar aflição, abatimento moral a; deixar
prostrado (de dor, de desespero).
Côvados – Cerca de 50 cm.
Crônica – Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem
cronológica.
Despojo – Espólio; restos.
Dispor – Prepararse; estar pronto, decidido ou resolvido;
resolverse; dedicarse; estar pronto ou resolvido a.
Edito – Publicação; divulgação.
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Folguedo  Ato de brincar; brincadeira, divertimento.
Ginete  Cavalo de boa raça, fino e bem cuidado.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Província  Divisão territorial colocada sob a autoridade de um
delegado do poder central, ex.: as províncias romanas. Província
seria o equivalente aos nossos estados.
Revogar – Anular; cancelar.
Sátrapa  Oficial que governava uma importante divisão do
império Pérsa (Ed 8.36).
Talento  Cerca de 34 kilos.
JÓ
Acossar  Correr ao encalço de, perseguir, afligir, atormentar.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Alimária  Animal irracional, cavalgadura, bruto; pessoa estúpida
e grosseira.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Amargura – Angústia; pena; dor; aflição.
Argüir  Perguntar a, inquirir, examinar: argüir um candidato, um
aluno. / Acusar, julgar, acoimar: argüir alguém de ignorante. /
Repreender, verberar. / Impugnar.
Avaro – Avarento; negar; mesquinhez.
Cardo – Planta espinhosa.
Cãs – Cabelos brancos.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Chacal  Quadrúpede feroz, da família dos cães.
Constranger  Coagir, física ou moralmente; compelir:
constranger as testemunhas; embaraçar, acanhar.
Cordel – Cordão de medir.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Delito  Ofensa à moral; crime; atentado; falta; culpa.
Denegrido  Manchar, macular, desacreditar.
Desatino  Falta de tino; contrasenso, disparate, devaneio.
Desdenhar  mostrar ou ter desdém por; desprezar; não
importar.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Desvairar  Alucinar; enlouquecer; perder a cabeça; praticar
desatinos.
Desvanecer  Fazer desaparecer pouco a pouco; dissipar, sumir,
apagar, extinguir.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Encanecer – Envelhecer; tornar branco pouca a pouco.
Enfadar  Aborrecerse, desgostarse, agastarse, chatearse;
cansarse.
Enroscadiça – Arisca.
Entranhas – Qualquer das *vísceras contidas no abdômen 
(*Víscera = designação genérica dada aos órgãos mais
importantes alojados nas cavidades torácica e abdominal).
Entretecer – Inserido; entrelaçado.
Ermo  Lugar sem habitante; solidão, deserto, descampado.
Escarvar  Cavar superficialmente; corroer.
Espadana – Coisa em forma de espada.
Espádua – Ombro.
Estribar – Apoiar; firmarse.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Flamante – Chamejante; flamejante; incendido; resplandecente;
brilhante.
Gretada  Abrirse em fendas ou gretas, estalar, fendendo
se;desconjuntarse.
Ignomínia  Grande desonra; infâmia.
Ilhargas  Lado de um corpo entre a anca e as primeiras
costelas.
Incender  Acender, inflamar, fazer arder. / Estimular, incitar. /
Excitar, irritar. / — V.pr. Inflamarse, acenderse. / Fig. Abrasar
se, afoguearse, exaltarse.

Incitar – Instigar; estimular, induzir. Persuadir, aconselhar.
Infâmia  Má fama; ato ou dito infame; perda de boa fama;
desonra imposta por lei ou pela opinião pública; descrédito;
ignomínia.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Macerar  Submeter uma substância sólida à maceração;
amolecer; fig., mortificar; martirizar.
Malograr  Perder, inutilizar, fazer gorar; frustrarse, gorarse, não
vingar, não ir avante; desaparecer prematuramente.
Malva  Gênero de plantas emolientes (que amolece).
Messe  Seara madura; ceifa.
Mina – Cerca de 340 gramas.
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Perscrutar – esquadrinhar; investigar minuciosamente, penetrar;
sondar atentamente.
Pragana  Barba de espigas cereais.
Restolho  Em ocasião da ceifa, os egípcios colhiam
primeiramente as espigas de trigo, depois a palha, deixando ficar
o restolho nos campos. Eram estes pedaços com as suas raízes
que os israelitas eram obrigados a ajuntar, para a fabricação de
tijolo (Êx 5.12). Algumas vezes o chão era libertado do restolho
por meio do fogo. E assim se explicam as referências de Êx 15.7
e is 5.24.
Revogar – Anular; tornar sem efeito; invalidar.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Sobejar – Sobrar.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peita.
Torrão  Pedaço de terra endurecido.
Torrente – Enxurrada.
Transtornar – (... a terra)  Desorganizar; bagunçar.
Túnica  Vestuário longo e ajustado ao corpo.
Verdor  Propriedade ou qualidade do que é verde; cor verde dos
vegetais.
Viandante  Que ou a pessoa que viaja, especialmente a pé;
caminhante.
Viçoso  Que tem viço; que vegeta com força; que está em pleno
poder da sua beleza vegetal; tenro; mimoso.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
Vindimar – Apanhar as uvas de; colher.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
SALMOS
Abjeto  Desprezível, baixo, vil.
Abnegar – (auxílio)  Abrir mão de; privarse de; renunciar a.
Abrasados – (aqueles que estão...) – Entusiasmados; Ardor que
impele a fazer algo; arrebatamento.
Alento – Ânimo; coragem.
Alienar  Abandonar um direito natural, perder: alienar sua
independência. / Afastar, apartar, desviar: esta ação alienou dele
todas as simpatias. / Arrebatar, extasiar.
Aljava  Saca de milho. Coldre ou estojo onde se metiam as
setas ou flechas e que se trazia pendente do ombro.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Antemuro  Parapeito de fortaleza; barbacã.
Aplacar – (... a ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Ardil  Estratagema, armadilha, emboscada, cilada. / Astúcia,
sutileza, manha, finura, sagacidade
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Arraial – Acampamento.
Arvorar – Hastear uma bandeira.
Assaz  Bastante, em quantidade suficiente: ser assaz esperto.
Atestar  Afirmar ou provar em caráter oficial.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Avaro – Avarento; negar; mesquinhez.
Beneplácito  Consentimento, licença, aprovação, aprazimento.
Blasfemar  Palavra ofensiva e com insulto contra pessoa ou
coisa respeitável.
Brenha1 – Confusão; âmago; arcano; bastidão.
Brenha2  Mata espessa e emaranhada; matagal.
Broquel  Escudo antigo, redondo e pequeno.
Catadupa  Queda de grande volume de água corrente. (Sin.:
cachoeira, catarata e salto.).
Cerrar – Fechar.
Ciência – Conhecimento.
Cingir  Cercar; ligar; unir.
Contrito  Que está arrependido; que tem contrição; pesaroso.
Contumaz  Grande teimosia; obstinação, aferro, afinco,
pertinácia.
Corrupção – (neste contexto) – Decomposição.
Coxear  Claudicar levemente; mancar; manquejar; capengar.
Decoroso  Conforme ao decoro; decente, honesto, digno.
Desarraigar  Arrancar pela raiz, extirpar; extrair totalmente.
Descair – Deixar cair; inclinarse; amainar; declinar; desfalecer;
não ter bom êxito.
Deter – Demorar.
Difamar  Imputar a alguém fato ofensivo de sua honra ou de sua
reputação; desacreditar publicamente; caluniar.
Dignar  Condescender em, haver por bem, ser servido, ter a
bondade de.
Dissimulado – Encoberto; disfarçado; astuto; fingido.
Embotar – (... o fio da espada)  Engrossar o fio de corte a; tirar
o gume a; rebotar
Encomendar – Encarregar; incumbir.
Enfado – Tedioso; cansativo.
Entranha – (coração) – Caráter; índole; sentimento.
Entranhas – (neste contexto) – Caráter; índole; sentimento; afeto
profundo; profundidade.
Entrementes  Naquela ocasião; neste ou naquele intervalo de
tempo; entretanto, no entanto.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
Escárnio  Zombaria; desprezo.
Escória  O que é vil e sem valor.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Estandarte – Pendão; bandeira; lábaro.
Estatuto – Leis; mandamentos.
Estultícia  Qualidade do que é estulto; necedade; estupidez;
imbecilidade.
Expectação – Expectativa; esperança.
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Exultar  Sentir e manifestar grande júbilo, ou alvoroço; jubilar
se; alegrarse ou regozijarse ao extremo.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez
27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Falaz – Enganador; ardiloso; ilusório; quimérico.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.

Folguedo  Ato de brincar; brincadeira, divertimento.
Fraude – Todo artifício empregado com o fim de enganar uma
pessoa e causarlhe prejuízo. — A fraude traduz a intenção de
procurar uma vantagem indevida, patrimonial ou não.
Fumegar  Lançar fumaça, fumaçar, exalar vapor.
Grilhão  Corrente que prende os condenados; cadeia, algemas.
Ilhargas  Lado de um corpo entre a anca e as primeiras
costelas.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Imprecação  Ato de imprecar, de amaldiçoar; fórmula
imprecatória; maldição; praga.
Inescrutável  Que não pode ser excedido.
Infâmia  Má fama; ato ou dito infame; perda de boa fama;
desonra imposta por lei ou pela opinião pública; descrédito;
ignomínia.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Largueza – Generosidade; liberalidade; franqueza.
Leiva  Campo lavrado. / Bras. Cada um dos torrões de terra
gramada que se transplanta para a formação de relvados.
Libação  Oferta de líquidos, em geral de vinho ou de azeite,
derramados em sacrifício de dedicação a Deus  parte, junto
com a oferta de manjares, das ofertas regulares apresentadas
todos os dias (Êx 29.3841). No NT, simboliza aquele que
derrama a vida pela causa de Cristo (Fp 2.17).
Lombo  Costas; dorso.
Longânimo – Paciente; resignado.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Mocho – Ave de rapina noturna.
Moinha – (... que o vento espalha)  Fragmentos provenientes da
debulha dos cereais;
Molhos  Pequeno feixe; lio.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Ocaso  O pôr do sol; poente, ocidente.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Oráculo – Vontade de Deus anunciada pelos profetas; resposta
de um deus a quem o consultava.
Palmo
–
Cerca
de
22,5
cm.
Pavilhão – Bandeira.
Peitas  Dádiva ou promessa feita a alguém com a intenção de
subornar; suborno.
Pendão  Bandeira, estandarte, lábaro.
Penha  Grande massa de rocha isolada e saliente, penhasco,
penedo.
Pérfido  Desleal, que falta à fé jurada; traidor, infiel, desleal.
Piedoso – Pena ou dó dos males alheios; compaixão.
Pleitear  Demandar em juízo; litigar; contestar; defender;
disputar; rivalizar.
pó a que se reduz uma substância seca ou triturada.
Preceito  Regra, ensinamento, mandamento.
Predileta – (... dos cães) – Preferência.
Pulgão  Família de insetos da ordem dos homópteros (que asas
iguais), compreendendo diversos gêneros de pulgões
(notadamente a filoxera), que vivem em grupos e são muito
nocivos aos vegetais.
Quebrantado – (coração...)  Que está sem forças, debilitado,
extenuado, abatido, alquebrado.
Rapina – (neste contexto...)  Bens roubados.
Recrear – (... a alma)  Causar prazer a; alegrar.
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir; resgate.
Redimir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; remir.
Redis – Curral; aprisco.
Regaço – Colo.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
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dívidas; redimir.
Rins – (neste contexto) – Coração; sentimentos.
Rodela – Escudo redondo de couro, coberto por chapas ou
lâminas de metal.
Saraiva – Chuva de pedra de gelo.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Seixo  Fragmento de rocha dura; pedra solta; calhau.
Sitiar – Cercar; rodear.
Sobejar – Sobrar.
Soberba  Orgulhoso ao extremo; arrogante, altivo, presunçoso,
sobranceiro.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Subjugar  Dominar, conquistar, vencer.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peita.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
Termo – Limite.
Tino  Juízo, discernimento; discrição; atino.
Torrente – Enxurrada.
Torvelinho  Remoinho, redemoinho; torvelino, torvelim.
Tosquenejar  Cabecear com sono, abrindo e fechando os olhos
repetidamente; cochilar.
Transtornar  Perturbar, atrapalhar.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Usura  Juro superior ao estabelecido por lei; lucro exagerado.
Vagas  Onda grande; vagalhão.
Vagueação – Peregrinação.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
Valado – Rego.
Veemente – Impetuoso; violento; enérgico; intenso; instante,
fervoroso; apaixonado; ardente; entusiástico.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
Vindimar – Apanhar as uvas de; colher.
Zombaria  Ato ou efeito de zombar, escárnio, chacota, mofa,
ridicularização.
PROVÉRBIOS
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Absinto  Pesar, mágoa, amargura. Pequena erva aromática
européia, da família das compostas (Artemisia absinthium),
dotada de propriedades amargas, e cujas sumidades floridas
são empregadas no licor de absinto, muito conhecido por suas
propriedades tóxicas; absintocomum, absintomaior, absinto
grande, losna, vermute.
Airosamente – Elegantemente.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Alvoroçar  Pôr em alvoroço; agitar.
Âmago – (saúde para o teu...)  A parte mais íntima de um ser; a
essência, o íntimo, a alma. Corpo (neste contexto).
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Aspiração  Desejo intenso de alcançar um objetivo, um alvo, um
fim.
Atinar  Dar tino de; notar, compreender.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Basilisco – Serpente.
Cardo – Planta com espinhos.
Cãs – Cabelos brancos.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Cevado – Gordo.
Coagir  Constranger; forçar.
Cobiça  Desejo sôfrego, veemente, de possuir bens materiais;

avidez, cupidez. Ambição desmedida.
Colérico  Irado, enfurecido, raivoso, encolerizado.
Conhecimento – É uma gama de informações adquiridas.
Dádiva – (em 21.14) = Suborno.
Débil  Pouco perceptível aos sentidos.
Desarraigar  Arrancar pela raiz, extirpar; extrair totalmente.
Despojo – Espólio; restos.
Desvario  Ato de loucura; delírio, alucinação, desacerto;
desatino, extravagância; desvairamento, desvairo.
Diligente  Ativo, zeloso, aplicado.
Discernir – Estabelecer diferença.
Discrição  Modéstia, recato, decência.
Displicente  Descuido, descaso; desleixado, desmazelado.
Dissimular  Ocultar ou encobrir com astúcia; disfarçar.
Dissipar  Espalhar, dispersar; desfazer.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Emendar  Arrependerse; corrigirse.
Entendido – Aquele que tem discernimento; esclarecido.
Entendimento  Faculdade de compreender, de pensar ou de
conhecer.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Escarlata  De cor vermelha muito viva, e rutilante (muito
brilhante).
Escarnecedor  Fazer escárnio de; troçar de; zombar de;
ludibriar.
Escárnio  Menosprezo, desprezo, desdém.
Escuso – Suspeito; misterioso; ilícito.
Espraiar  Irradiar, emitir. Desenvolver, dilatar.
Estribar – Firmarse; fundamentarse; apoiarse.
Estultícia  Qualidade do que é estulto; necedade; estupidez;
imbecilidade.
Expectação – Expectativa.
Favor  Benefício concedido; mercê, graça.
Fuso  Instrumento roliço sobre o qual se forma, ao fiar, a
maçaroca.
Galgo  Cão de talhe elevado, pernas longas e musculosas,
abdome estreito e focinho afilado, e que se caracteriza pela
agilidade e rapidez.
Gonzo – Dobradiça.
Gral – Pilão; socador.
Granjear  Atrair, conquistar.
Impetuoso  Arrebatado, veemente, fogoso. Manifestação súbita
e violenta; impulso, ataque.
Ímpio  Que não tem fé; incrédulo, herege. Que denota ou
envolve impiedade; desumanidade; crueldade.
Impudente  Que não tem pudor; cínico, semvergonha,
despudorado, descarado, impudico.
Indolente  Sem atividade; ocioso, inerte, preguiçoso.
Negligente, lânguido.
Infâmia  Má fama; ato ou dito infame; perda de boa fama;
desonra imposta por lei ou pela opinião pública; descrédito;
ignomínia.
Injuriar  Ofender por ação ou dito infamante; dirigir injúria ou
insulto a; difamar, insultar. Desonrar, infamar.
Insensato – (ou louco) – É o facilmente conduzido; crédulo e
insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo ingênua e
moralmente irresponsável. Insensível à verdade moral.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Lavrada – (obra...) – Trabalho manual.
Lisonjear – (... mulher alheia)  Procurar agradar com lisonjas;
elogiar com excesso de afetação; adular, incensar.
Lisonjear – (no contexto de 20.19) = Falar demais.
Litígio  Disputa, contenda, pendência.
Louco – (ou insensato)  É o facilmente conduzido; crédulo e
insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo ingênua e
moralmente irresponsável. Insensível à verdade moral.
Malograr  Não ir avante; gorarse, frustrarse. Perderse
prematuramente.
Medula – (para seus ossos) – Vigor (neste contexto).
Meliante  Malandro, vadio, vagabundo.
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Odiosa – (neste contexto) – Rejeitada; desprezada.
Ombreira  Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam as padieiras; umbral.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Parábola – É um exemplo material que ensina uma verdade
espiritual.
Peita – Suborno.
Penhor – Garantia; segurança, prova.
Pilado  Pisado com o pilão; socado.
Pleitear  Demandar em juízo; litigar; contestar; defender;
disputar; rivalizar.
Ponderar – Examinar com atenção e minúcia; apreciar
maduramente; considerar, medir, pesar.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Presente – (nestas passagens 15.27; 17.8 e 17.23), significa =
Suborno.
Presumir  Entender, baseandose em certas probabilidades;
imaginar, supor, conjeturar, suspeitar.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Proposição  Aquilo que se propõe; proposta.
Provérbios – São ditos extraídos da vida cotidiana, cuja intenção
é servir de diretrizes práticas para uma vida bem sucedida.
Prudência  Cautela, precaução.
Rapina – (no contexto de 21.7; 24.2) = Violência; destruição.
Rechaçar  Fazer retroceder, opondo resistência; repelir, rebater.
Roca  Haste de madeira ou de cana com bojo na extremidade,
no qual se enrola a rama do linho, do algodão, da lã, etc., para
ser fiada.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Salitre  É semelhante ao sal de cozinha, com um teor de sódio
mais elevado. Contudo não está disponível ao consumo, em
razão da sua nocividade à saúde do homem.
Salteador  Ladrão de estrada.
Salvas  Tipo de bandeja redonda e pequena.
Saquitel – Saco.
Segar – Ceifar; cortar.
Senso  Faculdade de apreciar, de julgar, entendimento; juízo.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Simples – (ou os inexperientes) – Pessoas indecisas em seus
pontos de vista, e facilmente influenciáveis.
Siso  Bom senso; juízo, tino, prudência, circunspeção.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Sorver  Beber aos sorvos ou aos poucos.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Tenro  Fresco, viçoso. Que tem pouco tempo; recente, novo.
Termo – Limite.
Tolo  Sem inteligência ou sem juízo. Tonto, simplório, ingênuo.
Tosquenejar  Cabecear com sono, abrindo e fechando os olhos
repetidamente; cochilar.
Transtornar  Perturbar, atrapalhar.
Usura  Juro superior ao estabelecido por lei; lucro exagerado.
Usurário  Que, ou aquele que empresta com usura; agiota;
avaro, sovina, pãoduro; Delito cometido por quem empresta
dinheiro, cobrando taxa excessiva de juros.
Velar  Estar alerta; vigiar.
Vereda  Caminho estreito; senda.
Vil  Que se compra por baixo preço. Que tem pouco valor.
Reles,
ordinário.
Mesquinho,
miserável,
insignificante.
Desprezível, infame.
Vilipêndio  Desprezo, menoscabo; aviltamento.
Virtuosa  Que produz efeito; eficaz.
Virtuoso – (virtude)  Disposições constantes do espírito, as
quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem.

ECLESIÁSTES
Aguilhão  A ponta de ferro da aguilhada; ferrão.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Aplacar – (... a ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Baluarte  Bastião, fortaleza; construção alta sustentada por
muralhas; lugar seguro, sustentáculo.
Conhecimento – É uma gama de informações adquiridas.
Debalde  Inutilmente, em vão; baldadamente, embalde.
Desvario  Ato de loucura; delírio, alucinação, desacerto;
desatino, extravagância; desvairamento, desvairo.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Embotar  Engrossar o fio de corte a; tirar o gume a; rebotar;
enfraquecer.
Enfado  Que enfada, cansa, aborrece; cansativo, aborrecido,
maçante, fastidioso.
Entendido – Aquele que tem discernimento; esclarecido.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Estultícia  Qualidade do que é estulto; necedade; estupidez;
imbecilidade.
Favor – Benefício.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Provérbios – São ditos extraídos da vida cotidiana, cuja intenção
é servir de diretrizes práticas para uma vida bem sucedida.
Província  Divisão regional e/ou administrativa de muitos
países, em geral sob a autoridade de um delegado do poder
central. Seriam como nossos estados atualmente.
Prudente  Cauteloso, previdente, precavido.
Recrear  Sentir prazer ou satisfação.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peita.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Ungüento  Designação comum, outrora, a certas drogas ou
essências com que se perfumava o corpo.
Vaidade – Grande inutilidade; coisa oca; qualidade do que é vão,
ilusório, instável ou pouco duradouro; coisa fútil ou insignificante;
frivolidade, futilidade, tolice.
Ventura  Fortuna boa ou má; destino, sorte, acaso.
Volver  Mexer, remexer, voltar, revolver.
CANTARES DE SALOMÃO
Aldrava  Tranqueta de metal com que se fecha a porta, com
dispositivo que permite abrir e fechar por fora. Tranca de porta,
para escorar portas e janelas.
Broquel  Escudo antigo, redondo e pequeno.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Desposório – Casamento.
Engaste  Aro ou guarnição de metal que segura a pedraria nas
jóias.
Enlevar  Ficar suspenso, absorto; extasiarse, maravilharse.
Entranha – (coração) – Caráter; índole; sentimento.
Especiaria  Qualquer produto de origem vegetal, aromático
(cravo, canela, pimenta, nozmoscada, etc.) usado para
condimentar iguarias; espécie.
Estandarte – Pendão; bandeira; lábaro.
Incrustação  Prenderse ou agarrarse fortemente.
Nardo  Gênero de plantas herbáceas, da família das gramíneas.
Liteira – Tecido de estopa e de lã.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
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Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Penha  Grande massa de rocha isolada e saliente, penhasco,
penedo.
Ungüento  Designação comum, outrora, a certas drogas ou
essências com que se perfumava o corpo.
Velar  Estar de vigia, de guarda ou de sentinela a.
ISAIAS
Abatido – (... de espírito)  Diminuído, prostrado. Enfraquecido,
debilitado.
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitados.
Agastar  Irritar, irar, encolerizar.
Agouro  Presságio, pressentimento, previsão, augúrio.
Agravado – (... o ouvido) – Dano; prejuízo.
Aio  Aquele que ministra preceitos ou instruções; aio, mestre,
mentor. Professor encarregado da educação de crianças no lar.
Aljava  Saca de milho. Coldre ou estojo onde se metiam as
setas ou flechas e que se trazia pendente do ombro.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Anátema  Maldição, execração, opróbrio.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Antemuro  Conjunto de obras exteriores de defesa das
muralhas; obra avançada de fortificação.
Aqueduto – Sistema de canalização, ao ar livre ou em
subterrâneo, destinado a captar e conduzir a água de um lugar a
outro.
Argüir  Perguntar a, inquirir, examinar: argüir um candidato, um
aluno. / Acusar, julgar, acoimar: argüir alguém de ignorante. /
Repreender, verberar. / Impugnar.
Arrojar  Lançar com ímpeto ou força; atirar, arremessar.
Arvorar – Hastear uma bandeira.
Áspide  Animal cordado, réptil, escamado, ofídio, viperídeo
(Vipera aspis), da Europa, com presas anteriores ocas, com que
inocula a peçonha, porém desprovido de fosseta lacrimal, como
as demais víboras paleárticas.
Atalaia  Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Basilisco – Serpente.
Bato – Cerca de 30 litros.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Bufo – Ave noturna semelhante a coruja.
Cantaria – (pedra de...)  Pedra lavrada para construções.
Cevado – Gordo.
Chilrear  Soltar a voz (a coruja).
Choça  Habitação humilde, pobre, cabana.
Cilício – (neste contexto) – Vestes de lamento; Cinto ou cordão
de lã áspera que por penitência se usa direto sobre a pele; pano
de saco.
Cinzelar – Que trabalha com cinzel. Instrumento de aço, cortante
numa das extremidades e usado especialmente por escultores e
gravadores.
Ciranda – (grão)  Peneira grossa com que se joeiram grãos de
areia, etc.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Contrito  Que tem contrição; pesaroso, arrependido.
Convalescer  Recobrar a saúde; restabelecerse, recuperarse.
Cordel  Corda muito delgada; cordão, guita, barbante.
Crônica – Coletânea de fatos históricos, de narrações em ordem
cronológica.
Cronista – Pessoa que escreve crônica.
Demanda  Contestação; discussão, disputa. Combate; peleja.
Descingir  Tirar o que cingia ou apertava; desapertar, alargar,
desatar; tirar; retirar.
Desfraudar  Abrir, soltar.
Desmesuradamente – Enorme; incomensurável; excessivo.

Despojador  Que ou aquele que despoja; espoliador.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Desterroar  Máquina que se destina a quebrar em pequenos
fragmentos de material que se apresenta na forma de torrões.
Dissimular  Ocultar ou encobrir com astúcia; disfarçar.
Efa – Cerca de 30 litros.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Encrespadura – (neste contexto) – Belos penteados.
Engordar – (... o coração, no contexto de 6.10...) = Tornar
insensível.
Envilecer  Tornar vil, desprezível; aviltar; vilipendiar; mal.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Ermo  Lugar sem habitante; solidão, deserto, descampado.
Erudição  Instrução vasta e variada, adquirida sobretudo pela
leitura.
Ervilhaca  Trepadeira forraginosa, da família das leguminosas
(Vicia sativa), de flores vermelhas, violáceas, azuladas ou alvas,
solitárias e grandes, e cujo fruto é vagem com sementes de cor
azeitonada.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
Escória  Resíduo silicoso que se forma juntamente com a fusão
dos metais.
Espólio  Bens que alguém, morrendo, deixou; despojos.
Espraiar – (a terra)  Derramar, estender, alastrar.
Estandarte – Pendão; bandeira; lábaro.
Estola  Fita larga que os sacerdotes põem por cima da alva.
Estribar – Firmarse; fundamentarse; apoiarse.
Esvaecer  Perder o ânimo ou as forças; esmorecer, desmaiar;
desvanecerse, esvaecerse.
Exator  Cobrador ou arrecadador de impostos e contribuições;
coletor.
Expiada – Perdoada.
Expiar  Remir (... a culpa), cumprindo pena; pagar; resgatar.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez
27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Flagelo  Desgraça, adversidade.
Fumegar  Lançar fumaça, fumaçar, exalar vapor.
Geras – 20 geras equivale a 1 siclo. 1 siclo tem 11,5 gramas.
Herdade – Herança.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão; incrédulo.
Impudente  Que não tem pudor; cínico, semvergonha,
despudorado, descarado, impudico.
Inflamar – Excitar; estimular.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injúria  Ato ou dito ofensivo a alguém; agravo, insulto. Ofensa à
dignidade ou decoro (Dignidade, nobreza, honradez, brio,
pundonor) de alguém.
Jazer  Estar deitado, estendido, no chão ou em leito; estar
imóvel, sereno, quieto.
Jeira – (Medida de Área) – Área que uma Junta de Bois pode
Arar em um Dia, Mais ou Menos um Quarteirão Quadrado com
50 m de Lado, o que Equivale a 2.750m2 (I Sm. 14:14).
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Libação – Oferta de bebidas.
Ligar – (... o testemunho) – Guarde o testemunho.
Liteira Tecido de estopa e de lã.
Lombo  Costas; dorso.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
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que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Malfazejo  Amigo de fazer mal; malfeitor, malfazente.
Palmo
–
Cerca
de
22,5
cm.
Prescrever – (opressão)  Ordenar de maneira explícita
previamente.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Mó  Pedra de moinho ou de lagar.
Monturo – Lixão.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Oblação  Qualquer oferta ou oferecimento.
Ômer – Cerca de 300 litros.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Paço  Edifício suntuoso, nobre.
Padejar  Atirar (o pão) ao ar com a pá, a fim de limpálo na eira.
Parábola – Exemplo material que ensina uma verdade espiritual.
Pederneira  Pedra muito dura, que produz faíscas, quando
ferida com um fragmento de aço; sílex, pedernal, pedradefogo.
Peitas – Suborno.
Penha  Grande massa de rocha isolada e saliente, penhasco,
penedo.
Pérfido  Desleal, que falta à fé jurada; traidor, infiel, desleal.
Pesados – (... os ouvidos, no contexto de 6.10...) = Surdos.
Peso – Advertência contra (tal cidade, país, etc...).
Pez – Designação comum a substâncias betuminosas, sólidas
ou semisólidas, naturais ou artificiais, resíduo da destilação de
líquidos densos, de alcatrões, etc.; piche.
Pisadura – Ferida, dor, mágoa, injúria, ofensa, agravo.
Plebeu  O povo, por oposição aos nobres.
Portabandeira  Oficial que conduz a bandeira do regimento.
Pragana  Barba de espigas cereais.
Presente – (em 3.15, referese a...) – Suborno.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Prudente  Cauteloso, previdente, precavido.
Quebrantar  Quebrar, aluir, abater, arrasar.
Rabisco – (milho, uvas, etc.) – Colhido às pressas.
Recesso  Retiro, recanto; esconso.
Regaço – Colo.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Retesar  Tornar tenso; esticar, entesar.
Retumbar  Refletir com estrondo; estrondear, ecoar, ribombar,
ressoar.
Rotura  Ato ou efeito de romper (se); rompimento.
Rumor  Informação, notícia, fama, boato.
Sarça  Designação comum a diversas plantas medicinais da
família das rosáceas (gênero Rubus); silveira, sarça.
Sátiros – (pularam ali os...)  Homem devasso, luxurioso,
libidinoso.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Seixo – Pedra dura, geralmente lisa.
Séqüito  Conjunto de pessoas que acompanha outra ou outras
por cortesia ou por dever oficial; acompanhamento, comitiva,
cortejo.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Sitiar – Cercar.
Soberbo  Orgulhoso ao extremo; arrogante, altivo, presunçoso,
sobranceiro.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peita.
Subversão  Insubordinação às leis ou às autoridades
constituídas; revolta contra elas.

Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Temporão – (fruto)  Dizse da flor que aparece ou do fruto que
amadurece antes ou depois do tempo próprio; extemporâneo.
Tenaz  Instrumento de ferreiro ou de serralheiro, parecido a uma
tesoura, provido de longos cabos, e usado para tirar ou pôr
peças nas forjas ou para segurar ferro em brasa e malhar na
bigorna; ferros.
Tenra  Que tem pouco tempo; recente, nova.
Tição  Pedaço de lenha acesa ou meio queimada.
Tinhoso  Teimoso, pertinaz.
Tirante – (... de carro)  Barra de ferro que transmite à roda
motora o movimento do êmbolo.
Torrente – Enxurrada.
Torvelinho  Remoinho, redemoinho; torvelino, torvelim.
Tributário – (no contexto de 35.8) – Sujeito a trabalho forçado.
Trilhar – Moer, triturar, esmagar.
Uivar – (neste contexto) – Prantear; berrar, gritar.
Umbral – Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam os sobrearcos.
Untar – (... o escudo)  Friccionar; besuntar; engraxar.
Vagueante – Perdido.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
Vaus  Lugar no rio ou no mar, cuja profundidade permite que se
atravesse a pé ou a cavalo.
Viandante  Que ou a pessoa que viaja, especialmente a pé;
caminhante.
Vil  Que se compra por baixo preço; que tem pouco valor; reles,
ordinário; mesquinho, miserável; insignificante; desprezível,
infame.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
JEREMIAS
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Agoureiro – Aquele que vaticina, preve males e desgraças.
Aguçar – (... as flechas)  Tornar agudo; adelgaçar na ponta;
afiar.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Alienar  Afastarse, distanciarse. Tornarse alienado; manterse
alheio aos acontecimentos. Enlouquecer, endoidecer; alhearse.
Aljava  Saca de milho. Coldre ou estojo onde se metiam as
setas ou flechas e que se trazia pendente do ombro.
Altos – Altares idólatras.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Aríete  Antiga máquina de guerra para abater muralhas.
Arribação  Seguir em determinada direção.
Arrojar  Lançar com ímpeto ou força; atirar, arremessar.
Arvorar – Hastear uma bandeira.
Assolação  Arrasar; devastar; talar; destruir, arruinar. Pôr em
grande consternação; afligir, agoniar.
Atalaia  Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Calúnia  Falsa imputação (a alguém) de um fato definido como
crime. Mentira; falsa acusação; falsificação; invenção.
Campina  Extensão de terrenos pouco acidentados e sem
árvores. / Planície. / Terreno extenso e plano com vegetação
herbácea.
Capitel – Topo de coluna.
Carpideira  Mulher mercenária que acompanhava os funerais
pranteando os mortos; choradeira.
Cativeiro  Escravidão, servidão. Opressão, tirania, domínio.
Cepo – Tronco.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Chacal  Quadrúpede feroz, da família dos cães.
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Correio – Emissário.
Corruptor  Que corrompe. Aquele que suborna, que peita;
subornador.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Degolar  Cortar o pescoço ou a cabeça a; decapitar. Cortar,
decepar.
Delicadeza – (no contexto de 51.34...) – Finas comidas.
Desarraigar  Arrancar pela raiz, extirpar; extrair totalmente.
Despojo – Espólio; restos. Aquilo que se tomou ao inimigo.
Desposar  Ajustar casamento com; contrair, celebrar esponsais;
“contrato de casamento”.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Elmo  Espécie de capacete que protegia a cabeça nas
armaduras antigas.
Embotar  Engrossar o fio de corte a; tirar o gume a; rebotar:
embotar uma lâmina. Tirar a energia a; enfraquecer: O álcool
embota o raciocínio. Fazer perder a sensibilidade; insensibilizar.
Entendido – Aquele que tem discernimento; esclarecido.
Enternecer  Tornar terno, brando, amoroso, compassível;
comover; sensibilizar.
Entesar  Fazer teso ou tenso; retesar. Tornar direito, reto;
esticar, endireitar. Endurecer, enrijar, enrijecer.
Entranhas – Caráter; índole; sentimento; afeto profundo;
profundidade.
Entremeter  Tomar parte; influir, intervir, interferir.
Espevitadeira  Tesoura para espevitar (Aparar o morrão de
(candeeiro, vela, etc.)); espevitador.
Espólio  Bens que alguém, morrendo, deixou; despojos, restos.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Estandarte – Pendão; bandeira; lábaro.
Estirpe  Origem, tronco, linhagem, raça, ascendência, cepa.
Execrar  Detestar, abominar, amaldiçoar. Desejar mal a
(alguém).
Fartura  Grande quantidade; abundância.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Fole  Utensílio destinado a produzir vento para ativar uma
combustão.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.Fraude –
Todo artifício empregado com o fim de enganar uma pessoa e
causarlhe prejuízo. — A fraude traduz a intenção de procurar
uma vantagem indevida, patrimonial ou não.
Gavela  Feixe, braçado, molho (de ervas, de espigas); paveia.
Grilhões  Corrente que prende os condenados; cadeia, algema.
Laço, prisão, grilheta.
Grou  Ave pernalta (que tem pernas altas).
Herdade – Herança.
Ignomínia  Grande desonra; infâmia.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Impudente  Que não tem pudor; cínico, semvergonha,
despudorado, descarado, impudico.
Incisão  Corte, talho, golpe, incisura.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzivel; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lagarta – (de acordo com 51.14...) = Gafanhotos.
Lagartas – (... eriçadas) – Enxames de gafanhotos.
Lascívia  Luxúria, libidinagem, sensualidade, cabritismo.
Dissolução, corrupção, libertinagem.

Levantar – (a cabeça) – Libertar.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Libação – Oferta de bebidas.
Longanimidade  Paciente, resignado.
Ludibriar  Enganar, lograr.
Luxúria  Incontinência, lascívia; sensualidade. Dissolução,
corrupção, libertinagem. Corrupção de costumes.
Magistrados – Governadores e oficiais.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Manancial  Nascente de água; olhod’água; fonte perene,
abundante.
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Nédio  De pele lustrosa.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Oleiro  Ceramista.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Padejar  Padejar (de pá); revolver com a pá: Padejar cereais.
Atirar (o pão ou grão) ao ar com a pá a fim de o limpar na eira.
Padejar  Padejar (de pá); revolver com a pá: Padejar cereais.
Atirar (o pão ou grão) ao ar com a pá a fim de limpálo na eira.
Pavês – Escudo grande.
Persuadir  Levar o convencimento ao ânimo de alguém; induzir
à persuasão; convencer.
Pertinaz  Muito tenaz; obstinado, persistente, teimoso, pervicaz.
Pleito  Questão em juízo; demanda; litígio. Debate, discussão,
contenda.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Queimas – (conforme 34.5) – incenso.
Rabiscos – Poucas uvas.
Recobrado – Resgatado.
Remanescente – Restante; remanente.
Rincho  A voz do cavalo; relincho, rinchar.
Rins – (neste contexto) – Coração; sentimentos.
Rotas – (cisternas ou poços...)  Que se rompeu.
Roto – Esburacado, rasgado; esfarrapado, esfrangalhado.
Salitre  É semelhante ao sal de cozinha, com um teor de sódio
mais elevado. Contudo não está disponível ao consumo, em
razão da sua nocividade à saúde do homem.
Sarjadura  Ato ou efeito de sarjar. Tecido entrançado, de seda,
lã, ou algodão.
Segar – Ceifar; cortar.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Solicito  Cuidadoso, diligente, zeloso.
Sorver – (... o líquido)  Beber aos sorvos ou aos poucos.
Sorver – (... o vento) – Abrigar; recolher.
Subsistir  Ser, existir. Existir na sua substância; existir
individualmente. Ter ou estar com vida; viver. Estar em vigor;
viger; manterse. Conservar a sua força ou ação.
Subverter  Perturbar completamente; transtornar, desordenar.
Perverter, corromper. Agitar, sublevar, revolucionar.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Termo – Limite.
Terribilidade  Qualidade de terrível.
Turbação  Ato ou efeito de turbar (se); turbamento; Sentir
grande
comoção;
comoverse,
abalarse.
Inquietarse,
desassossegarse.
Usura  Juros superiores ao estabelecido por lei; lucro
exagerado.
Turbulentos – Propensos a causar desordem.
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Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira; ídolos inúteis. Deuses de pedra e de madeira (Jr.
10:8; 14:22; 18:15).
Valado  Vala pouco funda, guarnecida de tapume ou sebe, para
defesa de propriedades rústicas; fosso.
Vaus  Lugar no rio ou no mar, cuja profundidade permite que se
atravesse a pé ou a cavalo.
Velar – (... sobre a Palavra)  Estar alerta; vigiar.
Vil  Que tem pouco valor. Reles, ordinário. Mesquinho,
miserável, insignificante. Desprezível, infame.
Zombaria  Ato ou efeito de zombar, escárnio, chacota, mofa,
ridicularização.
LAMENTAÇÕES
Absinto – (ou fel)  Amargura, humor cáustico, azedume.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Aljava  Saca de milho. Coldre ou estojo onde se metiam as
setas ou flechas e que se trazia pendente do ombro.
Antemuro  Parapeito de fortaleza; barbacã.
Cordel – Corda fina; cordão; barbante.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Ditoso – Feliz; venturoso.
Entranha – (coração) – Caráter; índole; sentimento.
Entretecer – Inserido; entrelaçado.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
Escárnio  Zombaria; desprezo.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Fígado – (no contexto de 2.11...) – Coração (sentimentos).
Folgar – Dar descanso; ter lazer.
Grilhão  Corrente que prende os condenados; cadeia, algemas.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Jazer  Estar deitado, estendido, no chão ou em leito; estar
imóvel, sereno, quieto.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Lavrada – (pedra...) – Preparar para um fim.
Monturo – Lixão.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Pleito  Questão em juízo; demanda; litígio. Debate, discussão,
contenda.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Regaço – Colo.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Rins – (neste contexto) – Coração (sentimentos).
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Subverter  Perturbar completamente; transtornar, desordenar.
Perverter, corromper. Agitar, sublevar, revolucionar.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Tributária – Escrava.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
EZEQUIEL
Abóbada – (no contexto de 16.24,31 e 39...) = Santuários

elevados em praças públicas.
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Alienar  Abandonar um direito natural, perder: alienar sua
independência. / Afastar, apartar, desviar: esta ação alienou dele
todas as simpatias. / Arrebatar, extasiar.
Almofadas – (para as axilas – conf. 13.1723...) = Berloques
(pequeno enfeite que se traz pendurado em uma corrente. A
explicação para isto é: eram “feiticeiras” usando poderes ocultos
que estavam lançando maldições contra os inocentes e
prometendo vida aos malfeitores v.19).
Altos – (lugares...) – Altares idólatras.
Âmbar – a. Substância sólida, parda ou preta, de cheiro
almiscarado, proveniente do intestino do cachalote; b. Resina
fóssil, proveniente de uma espécie extinta de pinheiro do período
terciário, sólida, amarelopálida ou acastanhada, transparente ou
opaca, utilizada na fabricação de vários objetos; âmbar amarelo,
súcino.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Argamassa – (não temperada – termo) – Passar cal em um muro
frágil.
Aríete  Antiga máquina de guerra para abater muralhas.
Arrabalde  Parte de uma cidade situada na sua periferia;
subúrbio, bairro, cercania, arredores.
Artelho – Dedo de pé.
Atalaia  Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Avultar  Aumentar, intensificar, acentuar.
Ázimo – Não Fermentado.
Baluarte  Bastião, fortaleza; construção alta sustentada por
muralhas; lugar seguro, sustentáculo.
Bato – Cerca de 30 litros.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Bordão – (... de cana)  Pau grosso, de arrimo; cajado, báculo,
bastão, vara, varapau.
Brandir – (... a espada)  Erguer (a arma) antes da arremetida ou
disparo.
Buxo  Madeira útil para marchetaria, torno, instrumentos
musicais de sopro e instrumentos de desenho, cujo nome vulgar
é buxeiro.
Câmaras – salas.
Cambota  Parte circular da roda de carro (1), na qual se fixam
os raios e o aro externo.
Cana – (medida linear) – 3 metros.
Casta – (... de riquezas)  Série de coisas com as mesmas
qualidades ou características.
Cativeiro  Escravidão, servidão. Opressão, tirania, domínio.
Cevado  Animal gordo que esteve na ceva (alimento que se dá
aos animais para engordálos): porco, peru cevado.
Cingir  Cercar; ligar; unir.
Coros – Cerca de 300 litros.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Débeis – (joelhos...)  Em que não há energia; frouxo, fraco.
Defraudar  Fraudar; engano propositado; logro; artifício para
iludir; cilada.
Demandar  Reclamar, pedir, requerer, exigir.
Desfilhar – Despovoar; tirar os filhos ou rebentos demasiados a.
Desolação  Devastação, ruína, destruição. Isolamento, solidão;
desamparo. Estrago causado por calamidade. Grande tristeza;
consternação.
Devassidão  Caráter ou procedimento de devasso; libertinagem,
licenciosidade.
Dispor – Prepararse; estar pronto, decidido ou resolvido;
resolverse; dedicarse; estar pronto ou resolvido a.
Dissuadir  Tirar de um propósito; despersuadir; desaconselhar.
Efa – Cerca de 30 litros.
Embotar – (... o fio da espada)  Engrossar o fio de corte a; tirar
o gume a; rebotar
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Enamorar  Inspirar amor em; tornar apaixonado; encantar,
enfeitiçar, apaixonar.
Engastar – (... o buxo – ver neste dic. o significado)  Encaixar,
encastoar.
Entranhas – Qualquer das *vísceras contidas no abdômen 
(*Víscera = designação genérica dada aos órgãos mais
importantes alojados nas cavidades torácicas e abdominais).
Escarmentar  Corrigir, castigar, punir. Repreender com rigor.
Tornar experiente, avisado, mediante escarmento.
Escárnio  Zombaria; desprezo.
Escória  Resíduo silicoso que se forma juntamente com a fusão
dos metais.
Espádua – Ombro; omoplata com a carne que a reveste.
Esterco – (no contexto de 4.12...) = Fezes.
Estribar – Firmarse; fundamentarse; apoiarse.
Exalçar – Exaltar.
Expectação – Expectativa; esperança.
Expiação  Ato mediante o qual os pecadores são reconciliados
com Deus  pela eliminação do pecado, que faz separação entre
Deus e os pecadores. O Dia da Expiação, no AT, era um jejum
anual, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para fazer expiação pelos pecados do povo (Lv 16). Os
sacrifícios oferecidos no Dia da Expiação purificavam a nação
inteira do pecado  até mesmo das transgressões inconscientes.
Posteriormente, a morte de Cristo fez a expiação definitiva a
favor dos crentes, tornando desnecessário qualquer sacrifício
(Hb 9,2328).
Expiar  Remir (... a culpa), cumprindo pena; pagar; resgatar.
Extorsão  O crime de constranger alguém, mediante violência
ou grave ameaça, e com o intento de obter para si ou para
outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se
faça ou deixar de fazer algo.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez
27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Fartar  Encher, abarrotar, atulhar.
Filho – (... do homem) – Uma forma enfática de indicar “homem”.
Ezequiel que, ao contrário do Deus majestoso, não passava de
mero mortal.
Firmamento – (neste contexto) – Uma espécie de “plataforma”
brilhante como o cristal (ou gelo).
Firmamento  Hemisfério celeste visível; céu, abóbada celeste.
Fundamento, sustentáculo, alicerce.
Geras – 20 geras equivale a um siclo. 1 siclo tem 11,5 gramas.
Him – Cerca de 6 litros.
Imolar – Oferecer em holocausto; sacrificar.
Impiedade  Falta de piedade; desumanidade, crueldade. Ação
ímpia. Qualidade ou caráter de ímpio.
Incircuncisos – (morte dos...) – Uma morte vergonhosa.
Infâmia  Má fama; ato ou dito infame; perda de boa fama;
desonra imposta por lei ou pela opinião pública; descrédito;
ignomínia.
Intendentes – (conforme 9.4) = Guardas.
Jazer  Estar deitado, estendido, no chão ou em leito; estar
imóvel, sereno, quieto.
Lavrada – (pedra...) – Preparar para um fim.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Libação – Oferta de bebidas.
Liga – (... da terra) – Aliança.
Lisonjear  Procurar agradar com lisonjas; elogiar com excesso
de afetação; adular, incensar.
Lombo  Costas; dorso.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Lume – Às claras.
Mercância  Ato de mercanciar ou mercadejar; tráfico, comércio,

mercadeja.
Mina – Cerca de 340 gramas.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Oblação  Qualquer oferta ou oferecimento.
Obstinado  Pertinaz, firme, relutante. Teimoso, birrento.
Inflexível, irredutível.
Ombreira  Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam as padieiras; umbral.
Ômer  Cerca de 300 litros.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Parábola – É um exemplo material que ensina uma verdade
espiritual.
Parolar  Falar muito; tagarelar, parolear, parlar.
Paroleiro  Que ou aquele que gosta de parolas ou de estar à
parola. Parlapatão, fanfarrão, embusteiro, mentiroso.
Patear  Bater com os pés no chão, em sinal de reprovação ou
desagrado.
Pavês – Escudo grande.
Pederneira – Pedra duríssima.
Pelar – (... o ombro) = Ficar esfolado.
Penha  Grande massa de rocha isolada e saliente, penhasco,
penedo.
Penhor  Garantia, segurança, prova.
Pórtico  Átrio amplo (átrio=pátio interno de acesso a um
edifício).
Presente – (no contexto de 22.12...) = Suborno.
Presunção  Opinião ou juízo baseado nas aparências;
suposição, suspeita. Vaidade, orgulho; pretensão.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Prostituir  Profanar, aviltar. Violar a santidade de; fazer mau uso
de; degradar, aviltar. Tornar impuro; macular, desonrar; ofender,
injuriar, afrontar; trair.
Provérbio – (neste contexto = zombaria; chacota).
Rapina – (entregues à...) – Saqueados e entregues a todos os
animais selvagens.
Rebelde  Que se rebela contra a autoridade constituída;
insurgente, revoltoso. Teimoso, obstinado; indisciplinado.
Redil  Curral (sobretudo para gado lanígero e caprino); aprisco.
Regato  Curso de água estreito, pouco volumoso e de pequena
extensão; ribeiro, arroio, riacho.
Remanescente – Restante; remanente.
Revés – Desgraça, infortúnio, insucesso.
Rodela – Escudo redondo de couro, coberto por chapas ou
lâminas de metal.
Saraiva – Chuva de pedra de gelo.
Sertã  Frigideira larga e de pouco fundo.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Simples – (ou os inexperientes) – Pessoas indecisas em seus
pontos de vista, e facilmente influenciáveis.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Temor1 – (...do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Tenro – (moço...)  Novo; recente; delicado; mimoso.
Termo – Limite.
Transgredir  Passar além de; atravessar. Desobedecer a; deixar
de cumprir; infringir; violar, postergar.
Turbação  Ato ou efeito de turbar (se); turbamento; Sentir
grande
comoção;
comoverse,
abalarse.
Inquietarse,
desassossegarse.
Umbral – Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam os sobrearcos.
Usura  Juros superiores ao estabelecido por lei; lucro
exagerado.
Vestíbulo – (ou pórtico)  Espaço entre a rua e a entrada de um
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edifício. Porta principal. Espaço entre a porta e a principal
escadaria interior.
DANIEL
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Arauto – Emissário; mensageiro; pregoeiro; núncio.
Arrecadador – Cobrador de impostos.
Baluarte  Bastião, fortaleza; construção alta sustentada por
muralhas; lugar seguro, sustentáculo.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Caiadura – Ato ou efeito de caiar; pintar com tinta feita de cal,
água e cola. Dar cor branca a.
Cerrar – Fechar.
Confusão – (... de rosto) – Vergonha.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Delito  Crime, fato voluntário punível pela lei penal. / Qualquer
fato ofensivo às leis ou aos preceitos da moral.
Discernimento  Faculdade de discernir e diferenciar. Faculdade
de julgar as coisas clara e sensatamente; critério, tino, juízo.
Apreciação, análise. Penetração, sagacidade, perspicácia.
Edito – Publicação; divulgação.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Esmiuçar  Dividir em partes miúdas; esmigalhar. Reduzir a pó;
pulverizar.
Estio – Verão.
Estorvar  Fazer estorvo a; importunar, incomodar, atrapalhar.
Exalçar – Exaltar.
Exasperar  Irritarse, encolerizarse, enfurecerse.
Expiar  Remir (... a culpa), cumprindo pena; pagar; resgatar.
Impiedade  Falta de piedade; desumanidade, crueldade. Ação
ímpia. Qualidade ou caráter de ímpio.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Insigne  Muito distinto; notável, célebre, assinalado.
Marrada  Arremeter com a cornada ou chifre (animal cornígero).
Monturo – Lixão.
Oblação  Qualquer oferta ou oferecimento.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Pragana  Barba de espigas cereais.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Promulgar  Ordenar a publicação de (lei). Transmitir ao vulgo;
tornar público; publicar oficialmente.
Província  Divisão territorial colocada sob a autoridade de um
delegado do poder central, ex.: as províncias romanas. Província
seria o equivalente aos nossos estados.
Púrpura – (vestido de...)  Matéria corante vermelhoescura
tirante a violeta, que se extrai da púrpura, e largamente utilizada
pelos antigos para tingir tecidos; ostro.
Revogar  Tornar nulo, sem efeito; fazer que deixe de vigorar;
anular, invalidar, revocar.
Sabedoria – (ou inteligência)  A idéia básica da palavra hebraica
traduzida por “sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a
capacidade de adaptar a vida aos padrões divinos.
Sambuca – Pequena harpa triangular. Instrumento de sopro do
tipo da museta e da sacabuxa.
Sempiterno  Que não teve princípio nem há de ter fim; eterno.
Que dura sempre; perpétuo, contínuo. Antiqüíssimo.
Sitiar – Cercar.
Sobejar – Sobrar.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Sobressaltar  Ter sobressaltos; ficar apreensivo; inquietarse,
impressionarse. Assustarse, amedrontarse, atemorizarse;
sobressaltearse.
Suma – Resumo.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.

Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Ungüento  Designação comum, outrora, a certas drogas ou
essências com que se perfumava o corpo.
OSÉIAS
Adultério  É a relação sexual de pessoas casadas com outras
que não são seus próprios cônjuges. Quem é solteiro comete
sempre fornicação e, quem é casado comete adultério.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Atentar  Aplicar com atenção. Refletir sobre; considerar;
ponderar.
Cardo  Planta da família das compostas (Centaurea melitensis),
considerada praga da lavoura, de flores amarelas, folhas com
espinho, acinzentadas, e caule ereto, revestido de pêlos.
Cãs – Cabelos brancos.
Consenso  Conformidade, acordo ou concordância de idéias, de
opiniões.
Desposar  Ajustar casamento com; contrair, celebrar esponsais;
“contrato de casamento”.
Éfode – Era uma peça parecida um avental, confeccionada nas
cores ".... azul, púrpura, carmesim e o branco de linho fino
retorcido...”
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Escarnecer  Zombar, mofar; não fazer caso; desdenhar,
ludibriar.
Faia  Expressão genérica que compreende não somente a
própria faia, mas também o cipreste e o zimbro. Sua madeira é
empregada em construções de casas (1 Rs 6.15), em navios (Ez
27.5), e serve também para fazer instrumentos musicais (2 Sm
6.5). os ‘ciprestes escolhidos’ do Líbano (is 37.24) são o pinheiro
de Alepo, uma formosa árvore que se assemelha à faia
escocesa.
Folhelho  Película que reveste a maçaroca do milho, os bagos
de uvas, legumes, etc.; folhato; palha.
Horda  Bando indisciplinado, malfazejo.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Levedada  Que fermentou; lêvedo.
Libação – Oferta de bebidas.
Luxúria  Incontinência, lascívia; sensualidade. Dissolução,
corrupção, libertinagem. Corrupção de costumes.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Obstinado – Que ou aquele que se obstina, que não cede. /
Teimoso, cabeçudo, pertinaz. / Que se faz ou executa com
obstinação; que não se deixa vencer ou convencer; constante.
Ômer  Cerca de 300 litros.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Parábola – É um exemplo material que ensina uma verdade
espiritual.
Perjurar  Jurar falso.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Símile  Qualidade do que é semelhante. Comparação de coisas
semelhantes; analogia.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Terafim  Eram estatuetas de ídolos domésticos.
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Torpe – Desonesto; impudico. Infame, vil, abjeto, ignóbil.
Repugnante, nojento, asqueroso, ascoso. Obsceno, indecente.
Manchado, enodoado, maculado; imoral
Torrão  Pedaço de terra endurecido.
Trilhar – Esbagoar; debulhar.
Uivar – (no contexto de 7.14) = Gemer.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
JOEL
Alpendre  Cobertura saliente, de uma só água,
independentemente do telhado, situada em geral à entrada de
um prédio, e que se apóia, de um lado, na parede deste, e de
outro, em esteios, pilares ou colunas; telheiro.
Arraial – Acampamento.
Bramar – Gritar; berrar; vociferar.
Destilar  Deixar cair gota a gota; ressumar, gotejar, estilar;
insinuar.
Efusão  Demonstração clara e sincera de sentimentos íntimos;
expansão; fervor, ímpeto, veemência.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Enegrecer  Tornarse negro; fazerse escuro; escurecer(se),
enegrecerse.
Forjar – (... a espada)  Fabricar, fazer.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Lagarta – Gafanhoto cortador.
Libação – Oferta de bebidas.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Pragana  Barba de espigas cereais.
Prodígio – Coisa sobrenatural.
Pulgão  Família de insetos da ordem dos homópteros (que asas
iguais), compreendendo diversos gêneros de pulgões
(notadamente a filoxera), que vivem em grupos e são muito
nocivos aos vegetais.
Sarmento  Originariamente, ramo da videira.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Suscitar  Fazer aparecer; causar.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Termo – Limite em relação a tempo e espaço.
Torrão  Pedaço de terra endurecido.
AMÓS
Alarido  Clamor de vozes; gritaria, algazarra, celeuma.
Choradeira, lamúria, lamentação.
Alosna – (de acordo com 5.7) = Amargura.
Altos – (em 7.9) – Altares idólatras.
Capitel – Topo de coluna.
Corroborar  Dar força a; fortificar, fortalecer, roborar; Confirmar,
comprovar, reunir.
Crivo – (sacode o grão no...)  Peneira de arame; joeira. Coador.
Dilatar – Aumentar.
Dolo  Qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém
ou confirma outrem em erro; máfé, logro, fraude, astúcia;
maquinação. Engano propositado.
Efa – Cerca de 30 litros.
Estrépito – (...de cânticos)  Ruído forte; fragor, estrondo.
Barulho, agitação, tumulto.
Feixe  Conjunto de objetos reunidos e cingidos de algum modo;
molho.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Irromper  Mostrarse, ou fazerse ouvir, de repente; brotar,
romper. Intervir; sobrevir.
Levedada  Que fermentou; lêvedo.

Nazireu  Separado, consagrado. Não se deve confundir nazireu
com nazareno. Nazireu era aquela pessoa, de um ou de outro
sexo, que na lei de Moisés se obrigava por voto a absterse de
vinho e de todas as bebidas alcoólicas, a deixar crescer o
cabelo, a não entrar em qualquer casa, em que houvesse gente
morta, e a não assistir a qualquer funeral.
Oblação  Qualquer oferta ou oferecimento.
Prado  Campo coberto de plantas herbáceas que servem para
pastagem;
campo
relvoso;
pasto.
Campina.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Resgate – (tomar..., de acordo com 5.12) = Suborno.
Siclo  Cerca de 11,5 gramas.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Subverter – (no contexto de 4.11) = Destruir.
Termo – Limite.
Trilhar  Moer, esbagoar ou debulhar com o trilho (cereais). /
Pisar, calcar, bater com os pés.
Umbral – Cada uma das peças verticais das portas e janelas
que sustentam os sobrearcos.
OBADIAS
Alargar – (... a boca – 1.12) – Falado com arrogância.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Confederados – Aliados.
Confusão – (no contexto de 1.10) = Vergonha.
Herdade – Herança.
Rebuscar – (... os bens)  Tornar a buscar. Buscar com toda a
minúcia. Ataviar com excesso; requintar. Coligir, catar.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Sorver  Beber aos sorvos ou aos poucos.
JONAS
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Calmoso – (vento... oriental) = Vento oriental muito quente.
Enfado  Que enfada, cansa, aborrece; cansativo, aborrecido,
maçante, fastidioso.
Entranhas – Qualquer das *vísceras contidas no abdômen 
(*Víscera = designação genérica dada aos órgãos mais
importantes alojados nas cavidades torácicas e abdominais).
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Longânimo  Paciente, resignado.
Malícia – Maldade.
Resignado  Submissão paciente aos sofrimentos da vida.
Subverter – Destruir.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
MIQUÉIAS
Altivo  Arrogante, orgulhoso, presunçoso.
Altos – Altares idólatras.
Assobio – (em 6.16 significa...) = Desprezo.
Cordel – Corda fina; cordão; barbante.
Coxear  Claudicar levemente; mancar; manquejar; capengar.
Demandar  Reclamar, pedir, requerer, exigir.
Despojado – (no contexto de 1.8) = Descalço.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Enfado – Tedioso; cansativo.
Gavela  Feixe, braçado, molho (de ervas, de espigas); paveia.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Opróbrio  Desonra; abjeção extrema; grande vergonha.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
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desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Provérbio – (neste contexto) – Ridicularização; zombaria.
Rabisco – (milho, uvas, etc.) – Colhido às pressas.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Termo – Limite.
Trilhar  Moer, esbagoar ou debulhar com o trilho (cereais). /
Pisar, calcar, bater com os pés.
NAUM
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Cólera  Impulso violento contra o que nos ofende, fere ou
indigna; ira, raiva, fúria, furor, zanga.
Despojo – Espólio; restos.
Desterrar  Fazer sair da terra, do país; exilar, banir. Condenar a
desterro; deportar; degredar. Afastar; afugentar.
Esplanada – Terreno plano e descoberto em frente de um
edifício. Lugar elevado e descoberto donde se tem boa
perspectiva. Terraço.
Estrépito – (de açoite)  Ruído forte; fragor, estrondo. Barulho,
agitação, tumulto.
Ferrolho  Tranca corrediça de ferro, para fechar portas ou
janela.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.
Grilhão  Corrente que prende os condenados; cadeia, algemas.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Locusta – Gafanhoto.
Lombo  Costas; dorso.
Malícia – Maldade; crueldade sem limites (neste contexto).
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Peso – (... de Nínive...) – Advertência contra...
Rapina – (nos contextos de 2.12 e 3.1...) = Vítimas.
Sarmento  Originariamente, ramo da videira.
Sebe – Cerca feita com arbustos ou varas entrelaçadas; o
mesmo que cerca viva.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
HABACUQUE
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Argüir  Perguntar a, inquirir, examinar: argüir um candidato, um
aluno. / Acusar, julgar, acoimar: argüir alguém de ignorante. /
Repreender, verberar. / Impugnar.
Arrebatadas – (ovelhas...)  Apossarse por força ou violência;
roubar.
Despojo – Espólio; restos.
Escarnecer  Zombar, mofar; não fazer caso; desdenhar,
ludibriar.
Extorquir  Obter por violência, ameaças ou ardil.
Ignomínia  Grande desonra; infâmia.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Litígio  Disputa, contenda, pendência.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Parábola – É um exemplo material que ensina uma verdade
espiritual.

Peso – Advertência revelada.
Provérbio – (neste contexto =zombaria; chacota).
Soberbo  Orgulhoso ao extremo; arrogante, altivo, presunçoso,
sobranceiro.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Trilhar  Moer, esbagoar ou debulhar com o trilho (cereais). /
Pisar, calcar, bater com os pés.
Ventre – (em 3.16...) = Íntimo.
Zombaria  Ato ou efeito de zombar, escárnio, chacota, mofa,
ridicularização.
SOFONIAS
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Assobiar – (em 2.15 ref. a...) = Zombar.
Capitel – Topo de coluna.
Congregar – Reunir.
Consenso  Conformidade, acordo ou concordância de idéias, de
opiniões.
Corromper  Tornar podre; estragar, decompor. Alterar, adulterar.
Perverter, depravar, viciar. Subornar, peitar; comprar.
Coxear  Claudicar levemente; mancar; manquejar; capengar.
Despojo – Espólio; restos.
Escárnio  Zombaria; desprezo.
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injuriar  Ofender por ação ou dito infamante; dirigir injúria ou
insulto a; difamar, insultar. Desonrar, infamar.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Limiar – (sobre o...)  Soleira da porta, patamar. / Fig. Entrada;
começo.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Pragana  Barba de espigas cereais.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
Termo – Limite.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Uivar – (em 1.11...) = Lamentar.
AGEU
Guisado  Preparação culinária com refogado. Ensopado.
Lagar  Tanque de prensar uvas.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Queimadura – Mofo (neste contexto).
Saraiva – Chuva de pedra de gelo.
Suscitou – (no contexto de 1.4...) = Encorajou.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
ZACARIAS
Agravar – Piorar.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Arrojar  Lançar com ímpeto ou força; atirar, arremessar.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Bastardo  Dizse de filho que nasceu fora do matrimônio.
Degenerado
da
espécie
a
que
pertence.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Bordão – (... de cana)  Pau grosso, de arrimo; cajado, báculo,
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bastão, vara, varapau.
Campina  Extensão de terrenos pouco acidentados e sem
árvores. / Planície. / Terreno extenso e plano com vegetação
herbácea.
Cordel – Corda fina; cordão; barbante.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Desarraigar  Arrancar pela raiz, extirpar; extrair totalmente.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Efa – (nos contextos de 5.610, significam...) = vasilha.
Enfastiar  Causar fastio ou aborrecimento a; entediar; enfadar;
enfarar. Incomodar, molestar, irritar, enfadar.
Estatuto – Leis; mandamentos.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Extirpar – Desarraigar; arrancar pela raiz; destruir; exterminar.
Gavela  Feixe, braçado, molho (de ervas, de espigas); paveia.
Impenitente  Que persiste no erro ou no crime; relapso,
contumaz.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Malhados – (animais...)  Que tem malhas ou manchas.
Mitra – Barrete em forma cônica para a cabeça.
Murta  Planta, da família das melastomáceas.
Peso – Advertência contra...
Portentoso  Talentoso e/ou inteligente e/ou culto em altíssimo
grau.
Prantear  Verter lágrimas; chorar; lastimar.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Protestou – (em 3.6, significa...) = Exortou.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Suscitarei – (em 9.13...) = Levantarei.
Talento  Cerca de 34 kilos.
Temer1  Tributar grande reverência ou respeito a; venerar.
Temer2  Ter medo de; recear; suspeitar.
Tenção – (... de nos tratar)  Briga, contenda.
Tição  Pedaço de lenha acesa ou meio queimada.
Unigênito  Único gerado por seus pais.
Vaidade – (no contexto de 10.2...) = Mentira e falsas visões.
Volver  Mudar de posição ou direção; voltar.
MALAQUIAS
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Aleivoso – Caluniador; traidor; desleal; pérfido.
Chacal  Quadrúpede feroz, da família dos cães.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Defraudar  Fraudar; engano propositado; logro; artifício para
iludir; cilada.
Enfado – Tedioso; cansativo.
Estrebaria  Lugar onde se recolhem bestas e arreios.
Ilícito  Contrário à moral e/ou ao direito; não permitido.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Mácula – (animal com...) = Animal com defeito.
Perverter – (... o direito)  Tomar em mau sentido; desvirtuar,
deturpar, desfigurar, malsinar.
Peso – Advertência...
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Repúdio – (neste contexto) – Divórcio.

Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Terno – Meigo; afetuoso. Brando, suave. Que inspira dó,
compaixão.
Velar  Estar alerta; vigiar.
EVANGELHOS DE MATEUS, MARCOS, LUCAS E JOÃO.
Abrogar  Pôr em desuso; anular, suprimir, revogar, derrogar.
Abrolho  Designação comum a diversas plantas rasteiras e
espinhosas; erva daninha.
Adjacente – Contíguo; junto; confinante. Próximo, vizinho.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Alcofa  Cesto flexível, de vime, de esparto ou de folha de palma,
achatado e com asas.
Alfaia

Enfeite,
adorno,
atavio.
Alforje  Duplo saco, fechado nas extremidades e aberto no
meio, formando como que dois bornais, que se enchem
equilibradamente, sendo a carga transportada no lombo de
cavalgaduras ou ao ombro de pessoas.
Alistamento – Recenseamento.
Almude – Talho.
Alparcas – Sandálias.
Alpendre  Cobertura saliente, de uma só água,
independentemente do telhado, situada em geral à entrada de
um prédio, e que se apóia, de um lado, na parede deste, e de
outro, em esteios, pilares ou colunas; telheiro.
Alqueire1  Antiga unidade de medida de capacidade para
secos, equivalente a quatro quartas, ou seja, 36, 27 litros.
Alqueire2 – Vasilha.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Aperto – (grande..., no contexto de Lc 21.23) = Grande aflição.
Archote – Facho (candeio) breado (com breu) que se acende
para iluminar, em geral ao ar livre.
Argueiro  Partícula leve, separada de qualquer corpo; grânulo,
cisco.
Arrátel – (... de ungüento)  Arrátel ou Mina (Pesos) – 50 Siclos.
Proporção = 50. Equiv. Atual = 571,2 g. Notas: A Mina em
(Ezequiel 45:12) é igual a 60 Siclos e Equivalente a 685,44 g. O
nome Arrátel também é usado para Libra Romana (João 13:3;
19:39) que equivale a 325 g. Dinheiro → O Siclo, a Mina e o
Talento eram peças de Metal (Prata, Ouro) usadas como meio
de pagamento (II Rs. 18:14).
Arrazoar  Expor ou defender (causa, assunto, argumento, etc.)
alegando razões.
Arrendar  Aluguel ou contrato pelo qual alguém cede a outrem,
por certo tempo e preço, o uso e gozo de coisa não fungível
(geralmente imóveis, terras).
Arrojar  Lançar com ímpeto ou força; atirar, arremessar.
Assunção – Elevado aos céus.
Atracar – Amarrar o barco.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Aviltado  Humilhado, rebaixado. Desonrado, desacreditado.
Azorrague – (... de cordéis)  Flagelo, castigo, suplício.
Bendito  Dizse daquele ou daquilo a quem se abençoou, que é
abençoado. Feliz, ditoso.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Bodas  Celebração de casamento. Festa com que se celebra
casamento.
Bonança  Sossego, tranqüilidade, serenidade.
Caiado  Revestido de cal.
Calma – (... do dia) – calor do dia.
Calúnia  Falsa imputação (a alguém) de um fato definido como
crime. Mentira; falsa acusação; falsificação; invenção.
Candeia  Pequeno aparelho de iluminação, que se suspende
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por um prego, com recipiente de folhadeflandres, barro ou
outro material, abastecido com óleo, no qual se embebe uma
torcida, e de uso em casas pobres; candela, candil.
Capcioso  Manhoso, ardiloso; insinuante, envolvente.
Casta – (de demônios)  Raça, linhagem, classe. Qualidade,
espécie, gênero.
Ceitil – Moeda.
Cenáculo  Sala em que se comia a ceia ou o jantar.
Cevado – Gordo.
Cirandar – (... como trigo) – Peneirálos.
Cobiçar  Ter cobiça de; desejar, apetecer ardentemente.
Coerente  Em que há coesão, ligação ou adesão recíproca.
Harmonia, concordância, união.
Comarca – Região circunvizinha. Circunscrição judiciária sob a
jurisdição de um ou mais juízes de direito.
Comprazer  Agradar; satisfazer.
Conceber – Engravidar.
Concidadão – Súdito; Aquele que está submetido à vontade de
outrem; vassalo.
Concílio – Assembléia.
Concorrer – (... a multidão)  Dirigirse (para o mesmo ponto);
convergir.
Condiscípulo  Companheiro de estudos.
Conjurar  Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Constranger – (um homem a...)  Obrigar pela força; compelir,
coagir.
Contraditado – (ou contradição)  Contestado, impugnado,
contradito. Objeção, oposição.
Contrito  Que está arrependido; que tem contrição; pesaroso.
Corbã – (ref. a Mc. 7.11) = Corbã é uma palavra hebraica que
significa “dádiva consagrada a Deus”. Depois que algo era tido
por “dedicado”, jamais poderia ser usado para qualquer outro
fim. O estratagema mencionado aqui era simples: as pessoas
podiam proteger os seus bens até depois de sua morte
simplesmente “empenhandoos” com um voto. Depois que algo
era declarado “Corbã”, até mesmo os pais idosos e necessitados
ficavam privados de auxílio. Tratavase de claro exemplo de
hipocrisia, como foi identificado por Jesus.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Cravos  Prego com que os pés e as mãos dos crucificados
eram
fixados
à
cruz.
Degolar  Cortar o pescoço ou a cabeça a; decapitar. Cortar,
decepar.
Deliberar  Resolver depois de exame ou discussão; decidir,
assentar; delivrar; decidir.
Despender  Fazer despesas, dispêndios; gastar.
Desposar  Ajustar casamento com; contrair, celebrar esponsais;
“contrato de casamento”.
Desvario  Ato de loucura; delírio, alucinação, desacerto;
desatino, extravagância; desvairamento, desvairo.
Dissensão  Divergência de opiniões ou de interesses.
Desavença, desinteligência, dissidência.
Dissipar  Espalhar, dispersar; desfazer.
Dissolução  Perversão de costumes; devassidão; libertinagem.
Ato ou efeito de dissolver; dissolvência.
Dolo  Qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém
ou confirma outrem em erro; máfé, logro, fraude, astúcia;
maquinação. Engano propositado.
Dolo  Qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém
ou confirma outrem em erro; máfé, logro, fraude, astúcia;
maquinação. Engano propositado.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Dracma – Tipo = Moeda Grega de Prata. Correspondente Bíblico

= Igual a 1 Denário referente ao Salário de um dia de trabalho.
Proporção = 1.
Eira  Terreno onde se secam e limpam os cereais e legumes.
Empreender  Deliberarse a praticar, proporse, tentar; pôr em
execução.
Encerrar  Meter ou guardar (em lugar que se fecha).
Encolerizar  Zangarse, irarse, irritarse, enfurecerse.
Entendidos – Sábios e cultos.
Entornar – (... o vinho) – Estragarse.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
Escabroso  Difícil, árduo. Oposto às conveniências, ou ao
decoro.
Escandalizar1 – (em Mc 9.42,43, 45 e 47) – Tropeçar.
Escandalizar2 – (em Mc 14.27) – Abandonar.
Escumar – Espumar.
Escusar – Apresentar desculpas.
Esquife – Caixão.
Estádio – (Medida de Distância) – Equivalente Atual = 185,0 m.
Estorvar  Importunar, incomodar.
Expectação – Expectativa; esperança.
Exultar  Sentir e manifestar grande júbilo, ou alvoroço; jubilar
se; alegrarse ou regozijarse ao extremo.
Fardo  Coisa ou conjunto de coisas, mais ou menos volumosas
ou pesadas, que se destinam a transporte; carga.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Fiar – (lírios do campo)  Esperar, acreditar, confiar.
Filactério  No judaísmo, par de pequenas caixas de couro
usadas ritualmente, amarradas ao braço e à testa por correias,
tb. de couro, e que contêm trechos das Escrituras.
Filho1 – (... do homem, “Ezequiel” era chamado no VT) – Uma
forma enfática de indicar “homem”. Ezequiel que, ao contrário do
Deus majestoso, não passava de mero mortal.
Filho2 – (... do homem, “Jesus” era chamado no NT) – è o nome
que associa Jesus à terra e a sua missão. Ela enfatiza: a) a
humanidade e humildade de Jesus (Mt 8.20); b) Seu sofrimento
e Sua morte (Lc 19.10); e Seu futuro governo como rei (Mt
24.27).
Folgaram – Muito se alegraram.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.
Fumegar  Lançar fumo ou fumaça; fumar, fumaçar.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Granjear  Atrair, conquistar.
Guardai – vos – Tenhais cuidado.
Hidropisia  Acumulação anormal de líquido seroso em tecidos
ou em cavidade do corpo.
Hipócrita  Impostura, fingimento, simulação, falsidade. Falsa
devoção.
Hissope  Instrumento de metal ou de madeira com que se
asperge ou borrifa.
Hora – (... décima) – Quatro horas da tarde.
Hora – (... nona) – Três horas da tarde.
Hora – (... sexta) – Meiodia.
Hora – (... terceira) – Nove horas da manhã.
Hora – (... undécima) – Cinco horas da tarde.
Hortelão – Jardineiro.
Impenitente  Que persiste no erro ou no crime; relapso,
contumaz.
Indagar  Procurar saber; tentar descobrir; investigar, pesquisar,
averiguar.
Induzir  Instigar, incitar, sugerir, persuadir.
Infamar – Desacreditar publicamente ou desacreditar; tornar
infame, ignominioso; atribuir infâmias a; desonrar; difamar; tirar a
boa fama ou o crédito de; caluniar.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injuriar  Ofender por ação ou dito infamante; dirigir injúria ou
insulto a; difamar, insultar. Desonrar, infamar.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
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investigar; interrogar testemunha.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Insípido  Que não tem sabor; que não é sápido. Desagradável;
tedioso; monótono.
Instar – (... com ele)  Pedir com insistência; solicitar
reiteradamente; insistir.
Jazer  Estar deitado, estendido, no chão ou em leito; estar
imóvel, sereno, quieto.
Jornal – (no contexto de Mt 20.8) = Salário.
Jornaleiros – (em Mc 1.20...) = Empregados.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Jurisdição  Área territorial dentro da qual se exerce esse poder;
vara.
Justificar  Demonstrar ou provar a inocência de; tornar justo;
reabilitar. Legitimar, desculpar.
Lagar – Tanque de prensar uvas.
Lançou – (...  lhes em rosto, em Mc 16.14) – Censuroulhes.
Legião  Termo militar, romano, que significava um exército de
aproximadamente 6.000 soldados a pé, com um contingente de
cavalaria. No NT usase apenas metaforicamente acerca de uma
multidão disciplinada (Mt 26.53  Mc 5.9).
Lícito  Permitido por lei; legal, justo. Admissível, permissível;
justo.
Ligando – (... Jesus, em Mc 15.1) – Amarrando.
Lombo  Costas; dorso.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Lunático  Maníaco, visionário, aluado.
Maniatar  Prender, ligar, amarrar.
Manjedoura  Tabuleiro em que se põe comida para os animais
nas estrebarias.
Meirinho – Oficial de justiça.
Mercenário  Que trabalha sem outro interesse que não a paga;
interesseiro, venal.
Mestre – (... – sala, em Jo. 2.8) – Encarregado da festa.
Mina – Cerca de 340 gramas.
Minar1 – (em Mt 24.43) – Arrombar.
Minar2  Prejudicar ocultamente, insidiosamente.
Mirra  Designação comum a duas árvores da família das
burseráceas (Commiphora mallis e C. myrrha), originárias da
África, cuja resina dimana por incisão e se usa como incenso e
em perfumes, ungüentos, etc.
Misericórdia  Compaixão suscitada pela miséria alheia.
Mister  Aquilo que é necessário ou forçoso.
Mó1 – (... de áfona) = Pedra amarrada ao pescoço.
Mó2 – (... de azenha) – Pedra de moinho.
Molho  Pequeno feixe; lio.
Monturo – Lixão.
Moribundo  Que está morrendo; que vai acabar; agonizante.
Morrão  Extremidade carbonizada de torcida ou de mecha.
Motim  Sublevação popular, ger. espontânea e violenta; revolta,
tumulto; barulho; desordem.
Nem – (... se te dá) – Não se deixa influenciar por ninguém.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Novidade – (no contexto de Lc 12.18) = Safra.
Ociosa – (palavra ociosa)  Improdutiva, improfícua, estéril.
Supérfluo, desnecessário, inútil.
Orla – (da roupa)  Rebordo de roupas, tecidos, alfaias;
cercadura.
Ósculo – Beijo santo.
Outeiro  Monte pequeno; pequena elevação de terra firme;
colina; morro.
Padecer – (... muitas coisas)  Ser afligido, atormentado,
martirizado por; sofrer.

Parábola – É um exemplo material que ensina uma verdade
espiritual.
Participai – (... – mo) – Avisemme.
Perfeito – (em Lc 6.14) = Bem preparado.
Perjurar  Jurar falso.
Pesaroso – Abatido.
Pináculo – (... do templo)  O ponto mais alto de um edifício.
Pleito  Questão em juízo; demanda; litígio. Debate, discussão,
contenda.
Popa  Parte posterior (traseira) da embarcação.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe
(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16;
2:10,15).Praguejar  Dizer pragas ou imprecações; amaldiçoar,
imprecar.
Preceito  Regra de proceder; norma. Ensinamento, doutrina.
Ordem, determinação, prescrição.
Presidente – (... da Judéia, em Lc 3.1; Lc 20.20) – Governador.
Presunção  Opinião ou juízo baseado nas aparências;
suposição, suspeita.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Proposição – (pães da)  O pão da proposição constava de doze
pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser comidos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Propósito  Algo que se pretende fazer ou conseguir; intenção,
intento, projeto. Deliberação, determinação, decisão, resolução.
Prosélito  Indivíduo que abraçou religião diferente da sua.
Indivíduo convertido a uma doutrina, idéia ou sistema; sectário,
adepto, partidário.
Província  Divisão territorial colocada sob a autoridade de um
delegado do poder central, ex.: as províncias romanas. Província
seria o equivalente aos nossos estados.
Prudência  Cautela, precaução.
Prudente  Que tem ou revela prudência; moderado, comedido.
Cauteloso, previdente, precavido. Circunspeto, sensato;
judicioso, cordato, ponderado.
Publicano  Na Roma antiga, cobrador de rendimentos públicos;
cobrador de impostos.
Punhadas – Murros.
Quarta – (vigília da noite) = Entre 3 e 6 horas da manhã.
Raca  Termo injurioso empregado no Evangelho de S. Mateus.
Significação primitiva: ‘vazio’, ‘chocho’ ou ‘conspurcado (sujo;
infame’).
Ranchos – (assentaramse em..., como em Mc 6.39...) = Em
grupos.
Rapina – (contexto em Mt 23.25) = Ganância.
Recebedoria – Coletoria; Repartição pública onde se pagam as
coletas ou impostos.
Redargüir  Replicar argumentando; responder argüindo;
replicar.
Redenção  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as
suas dívidas; redimir.
Regaço – Colo.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Repudiar  Rejeitar (a esposa) legalmente; divorciarse de (a
mulher). Rejeitar, repelir, recusar; abandonar.
Ressicado  Tornar resseco; ressequir, ressecar.
Rijo – (clamor)  Robusto, vigoroso, forte.
Rotura  Ato ou efeito de romper (se); rompimento.
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Salteador  Ladrão de estrada.
Seara  Extensão de terra semeada, cultivada.
Sedição  Perturbação da ordem pública; agitação, sublevação,
revolta, motim.
Servidores – Guardas do Templo (em João 7.45,46).
Sitiar  Cercar, rodear, assediar.
Sobejar  Ser por demais; sobrar, superabundar.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Soldo  Vencimento dos militares; salário; retribuição.
Solicito  Prestimoso, prestativo, prestadio. Atenção, delicadeza,
consideração.
Suscitar  Provocar, promover, causar. Fazer nascer; fazer
aparecer.
Talento  Cerca de 34 kilos.
Temor1 – (do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Termo – Limite.
Tetrarca – Era o governador da quarta parte de uma região.
Tosquenejar  Cabecear com sono, abrindo e fechando os olhos
repetidamente; cochilar.
Tráfico – (em Mt 22.5) – Negócios.
Trave – (... no olho)  Grande tronco ou madeiro grosso, usado
para sustentar o teto de uma construção.
Tremer  Ter medo de; temer, recear.
Tropeçar  Incorrer ou cair em erro; não atinar.
Túnica  Vestuário longo e ajustado ao corpo.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Turbas  Multidão em desordem. Muitas pessoas reunidas; povo,
multidão.
Valado – Rego.
Vara – Ramos.
Varapau  Pau comprido.
Vaticinar  Profetizar, predizer, prognosticar, prever; prenunciar.
Velador  Suporte vertical de madeira, que assenta em uma
base ou pé e termina, no alto, por um disco onde se põe um
candeeiro ou uma vela. Lugar apropriado para este fim.
Vigiar  Observar atentamente; estar atento a; atentar em.
Virtude1 – (nestes contextos de: Mc 5.37; Lc 1.17; 4.14; 5.17;
6.19; 8.46; Lc 21.26) = Poder.
Virtude2 – (em Lc 9.1) = Autoridade.
ATOS
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Agravar – Ofender, magoar, molestar. Inflamar, irritar.
Agravo  Ofensa, injúria, afronta, agravamento. Prejuízo, dano.
Aguilhão  A ponta de ferro da aguilhada; ferrão.
Alistamento – Recenseamento.
Alparcas – sandálias.
Alparcas – Sandálias.
Alpendre  Cobertura saliente, de uma só água,
independentemente do telhado, situada em geral à entrada de
um prédio, e que se apóia, de um lado, na parede deste, e de
outro, em esteios, pilares ou colunas; telheiro.
Alvorada – Crepúsculo (luminosidade de intensidade crescente ao
amanhecer) matutino; a claridade que precede o romper do sol.
Amargura  Tristeza, sofrimento, mágoa; amargor; sofrimento
arraigado de dor e ressentimento; acrimônia, azedume.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Ânsia – (... da morte) – Laços da morte.
Apartar  Desunir, separar; afastar.
Aperceber – Avisar; prevenir; notificar.
Aplacar – (... a ira) – Tranqüilizar; suavizar.
Areópago – O conselho altamente respeitado que cuidava de
assuntos religiosos e educacionais em Atenas no tempo de
Paulo.
Artelho – Dedo do pé.
Assolar  Arrasar; devastar; talar; destruir, arruinar; pôr em

grande consternação; afligir, agoniar.
Atônito  Muito espantado e quase sem ação; pasmado,
estupefato.
Batel  Pequeno barco.
Bispado – (tome outro o seu..., em 1.20) = Que outro tome o seu
lugar.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Braças – (quinze...) – 27 m.
Braças – (vinte...) – 37 m.
Bramar – Gritar; berrar; vociferar.
Camilha – Canapé* ou encosto para se repousar ou dormir a
sesta. (*Espécie de sofá, ger. com a estrutura de madeira
visível).
Caminho – (... de um sábado, em 1.12) = Cerca de 1 km.
Cavalgadura – Montaria.
Cenáculo – Sala onde se comia a ceia ou o jantar. Lugar onde
se juntavam também para reuniões.
Cerviz  A parte posterior do pescoço; nuca – (o Termo “dura
cerviz” significa = “cabeça dura”; pessoa teimosa, estúpida).
Ciência – (... dos Egípcios, em 7.22) – Sabedoria dos Egípcios.
Circuncidar – A circuncisão foi um selo de Deus dado a Abraão
indicando sua justificação.
Cognome – Apelido; alcunha.
Comovido  Agitado, abalado, estremecido. Enternecido,
impressionado.
Compungir  Pungir, afligir; atormentar; sensibilizar.
Concernente – Relativo; referente.
Concertartes – Entrar em acordo.
Concurso – (no contexto de 19:40) – Tumulto.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Conselho – (Sinédrio) – Supremo Tribunal dos antigos judeus,
até a destruição de Jerusalém em 70 d.C.. Consistia de 71
membros, inclusive o presidente.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Constranger  Coagir, física ou moralmente; compelir:
constranger as testemunhas; embaraçar, acanhar.
Corrupção – Ato ou efeito de corromper; decomposição,
putrefação, em 2.27,31.
Deliberar  Resolver ou decidir mediante discussão e exame. /
Refletir sobre decisão a tomar. / Tomar decisão. / Premeditar.
Demanda  Contestação; discussão, disputa. Combate, peleja.
Demandar – Ir em busca de; procurar. Pedir; solicitar.
Depuseram  Declararam em juízo.
Diácono – Palavra no grego que quer dizer servo, assistente,
servente.
Dilação  Adiamento, prorrogação.
Dissensão  Divergência de opiniões ou de interesses.
Desavença, desinteligência, dissidência.
Doendo – (... – se, em 4.2) – Perturbado.
Eloqüente  Expressivo, significativo, persuasivo, convincente.
Emendar  Arrependerse; corrigirse.
Encerrar – Fechar dentro de alguma coisa; pôr limite à...
Encomendar  Entregarse ou confiarse à proteção de.
Enjeitar  Não aceitar; recusar; rejeitar.
Enseada

Pequeno
porto
ou
baía;
angra.
Estorvar  Fazer estorvo a; importunar, incomodar; atrapalhar.
Entranha – (coração) – Caráter; índole; sentimento.
Entranhas – (neste contexto) – Caráter; índole; sentimento; afeto
profundo; profundidade.
Epicureus – Seguidores de Epícuro (341270 a.C.), que criam
que a felicidade era o fim supremo da vida. Eles eram
panteístas. Doutrina segundo a qual só o mundo é real, sendo
Deus a soma de tudo quanto existe.
Eqüidade – Igualdade; retidão; imparcialidade; justiça.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
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Escarnecer  Zombar, mofar; não fazer caso; desdenhar,
ludibriar.
Esconjurar  Tomar juramento a; fazer prometer ou jurar.
Exorcismar, conjurar.
Espavorido  Cheio de pavor; aterrado, apavorado.
Eunuco  Homem castrado que, no Oriente, era guarda dos
haréns.
Fazendo – (... – se vela, em 27.13) – Levantando âncora.
Fel  Amargura, humor cáustico, azedume.
Grinaldas – Festão de flores.
Herdade – Herança.
Hora – (... nona) – Três horas da tarde.
Hora – (... terceira) – Nove horas da manhã.
Ilhargas  Lado de um corpo entre a anca e as primeiras
costelas.
Impetuoso – (vento...) – Furioso.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
Incircuncisos – (... de coração)  Pode se dizer que são aqueles
que se negam a ouvir o evangelho da salvação, porém são
aqueles que não tem a marca do Espírito santo.
Indouto  Que tem pouco saber; inepto, incapaz.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Invernar – Passar o inverno.
Invocar  Pedir, rogar, suplicar.
Ir – (... à toa) – Ir à deriva (sem rumo; solto, perdido; arrastado,
levado).
Justiçar – (mandou “...” os soldados)  Punir com a morte ou com
suplício; supliciar.
Ligar – Amarrar.
Ligarão – Amarrarão.
Lombo  Costas; dorso.
Magistrados – Autoridades.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Mister  Aquilo que é necessário ou forçoso.
Mormente  Principalmente, sobretudo; maiormente.
Mosto  Sumo das uvas antes de terminar a fermentação.
Nicho  Cavidade ou vão em parede ou muro para colocar
estátua, imagem ou qualquer objeto ornamental; charola.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Paroleiro  Parlapatão, fanfarrão, embusteiro, mentiroso.
Pé – (... de vento, em 27.14) – Vento muito forte.
Persuadir  Levar o convencimento ao ânimo de alguém; induzir
à persuasão; convencer.
Prática  Discurso rápido; conversação; conferência.
Presciência  Ciência inata, anterior ao estudo.
Presidente – (em 26.30) – Governador.
Pretório – Residência oficial do Governador romano.
Proa  A parte anterior da embarcação. A frente de qualquer
coisa.
Prosélito  Indivíduo que abraçou religião diferente da sua.
Indivíduo convertido a uma doutrina, idéia ou sistema; sectário,
adepto, partidário.
Província  Divisão territorial colocada sob a autoridade de um
delegado do poder central, ex.: as províncias romanas. Província
seria o equivalente aos nossos estados.
Quadrilheiros – Soldados.
Recalcitrar – (... nos aguilhões) = Era um provérbio rústico
extraído da vida agrícola e usado pelos gregos para indicar
resistência manifesta a um poder superior.
Recalcitrar  Resistir, desobedecendo; não ceder; teimar;
replicar; obstinarse.
Remir – (remissão)  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse;
pagar as suas dívidas; redimir.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Sacrilégio  Uso profano de pessoa, lugar ou objeto sagrado;

profanação. Ato de impiedade; profanação.
Sacrílego  Que cometeu sacrilégio.

Salteador  Ladrão de estrada.

Sarça  Designação comum a diversas plantas medicinais da
família das rosáceas (gênero Rubus); silveira, sarça.
Sedição  Crime contra a segurança do Estado; sublevação,
revolta, motim. / Perturbação da ordem pública.
Servidor – Guarda.
Singelo – Simples. Com alegria.
Solenidade  Acompanhamento de cerimônias públicas e
extraordinárias: comemoração solene; pomposo, majestoso,
triunfal.
Suborno  Ação ou efeito de subornar; ato de induzir a pessoa à
prática de certo ato, oferecendolhe dinheiro ou outros
benefícios ilícitos, em proveito próprio; peitas.
Sufocado – (neste contexto) – Carne de animais estrangulados.
O sangue dos animais devia ser derramado em aspersão e
também não deveria ser consumido. "Toda pessoa que comer
algum sangue será extirpada do seu povo." (Lv 7:27).
Suspensos – (em 2.12) – Perplexo, irresoluto, indeciso.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Temperança  Qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de
quem modera apetites e paixões; sobriedade. Moderação,
comedimento, temperamento. Domínio próprio.
Tetrarca – Era o governador da quarta parte de uma região.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Tribuno  Na Roma antiga, magistrado que atuava junto ao
Senado em defesa dos direitos e interesses do povo.
Vadios  Que não tem ocupação, ou que não faz nada; ocioso,
desocupado, tunante, vagabundo.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
Veemente – (vento...)  Enérgico, forte, vigoroso.
Vide  Braço ou vara de videira.
Virtude – (no contexto de Atos) – Poder.
Zombaria  Ato ou efeito de zombar, escárnio, chacota, mofa,
ridicularização.
ROMANOS
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Adoção  Aceitação voluntária e legal de alguém como filho;
perfilhação, perfilhamento.
Amargura – Angústia; pena; dor; aflição.
Anátema – Ser amaldiçoado.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Bárbaro – Aqueles que não possuíam a cultura grega.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Ciência – Conhecimento.
Circuncisão  Ato que retira o excesso do prepúcio – em geral no
oitavo dia após o nascimento (Gn 17.1014). Era uma lembrança
física do relacionamento especial entre Deus e seu povo
escolhido.
Cobiçar  Desejo sôfrego, veemente, de possuir bens materiais;
avidez, cupidez.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Consignar  Afirmar, declarar, estabelecer.
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Contristar  Tornar muito triste; causar tristeza a; afligir; penalizar.
Cordial  Relativo ou pertencente ao coração. Afetuoso, afável.
Sincero, franco.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Depravação – Corrupção moral de costumes; degeneração
mórbida.
Destituição  Falta, carência, privação.
Desvanecer  Fazer desaparecer pouco a pouco; dissipar, sumir,
apagar, extinguir.
Detrator  Dizer ou falar mal; murmurar.
Discípulo  Aquele que segue as idéias ou doutrinas de outrem.
Aquele que recebe ensino de alguém.
Dissensão  Divergência de opiniões ou de interesses.
Desavença, desinteligência, dissidência.
Dissolução  Perversão de costumes; devassidão; libertinagem.
Rompimento ou extinção de um contrato, de uma sociedade, de
uma entidade ou órgão coletivo.
Emulação – Incitação a superar alguém; provocar ciúmes.
Ensoberbecer  Tornar soberbo, orgulhoso.
Epístola  Cada uma das cartas ou lições dos apóstolos a
comunidades cristãs primitivas.
Escândalo  Aquilo que é causa, ou resulta de erro ou pecado.
Aquilo que perturba a sensibilidade pelo desprezo às
convenções ou a moral vigente. Indignação provocada por um
mau exemplo, ou ação vergonhosa, leviana, indecente.
Desordem, tumulto, cena, alvoroço. Fato imoral, revoltante.
Execrável  Que merece execração; abominável, abominando,
execrando.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular.
Expectação – Expectativa; esperança.
Fraternal  De, relativo a, ou próprio de irmãos; afetuoso,
fraternal.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Impenitente  Que persiste no erro ou no crime; relapso,
contumaz.
Impiedade  Falta de piedade; desumanidade, crueldade. Ação
ímpia. Qualidade ou caráter de ímpio.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
Incorruptível  Que não se deixa subornar. Íntegro, reto, austero.
Inescusável  Indesculpável.
Infâmia  Má fama. Perda de boa fama. Dano social ou legal feito
à reputação de alguém; desonra, desdouro, ignomínia, labéu.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injuriar  Insultar; afrontar; injustiçar.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Jactância  Orgulho, arrogância; altivez.
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara
perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Lisonjas  Louvor afetado; adulação, bajulação, louvaminha.
Longanimidade – Paciência; resignação.
Magistrados – Governantes.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Moderação  Qualidade que consiste em evitar excessos;
prudência, comedimento.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Obscurecer  Tornarse obscuro; apagarse.
Ósculo – Beijo santo.
Posteridade  Série de indivíduos procedentes da mesma
origem.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe

(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16;
2:10,15).Preceito  Regra de proceder; determinação;
ensinamento; norma; doutrina; prescrição; ordem; cláusula;
condição.
Presumir  Entender, baseandose em certas probabilidades;
imaginar, supor, conjeturar, suspeitar.
Presunçoso  Que ou aquele que tem ou denota presunção;
pretensioso. Vaidade, orgulho; pretensão.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Propiciação – Sacrifício que desvia a ira de Deus removendo o
pecado.
Propósito  Algo que se pretende fazer ou conseguir; intenção,
intento, projeto. Deliberação, determinação, decisão, resolução.
Racional – (culto...) = Aquilo que raciocino, entendo, percebi a
mudança. Não é um estado “alfa”, inconsciente.
Recomendar – Aconselhar; lembrar.
Recrear  Sentir prazer ou satisfação.
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir. Pagar o resgate;
salvarse; reabilitarse; pagar as suas dívidas.
Remanescente – Restante; remanente.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Remissão – Perdão.
Replicar  Combater com argumentos; contestar, refutar,
redargüir. Dizer como réplica, ou como explicação.
Reputado  Considerar, julgar, achar.
Sacrilégio  Ação digna de censura ou reparação; ato
condenável.
Sítio – Região.
Soberbo  Orgulhoso ao extremo; arrogante, altivo, presunçoso,
sobranceiro.
Superabundar  Existir ou manifestarse em abundância ou em
excesso; sobejar, exuberar.
Temor1 – Respeitar ou reverenciar a Deu, reconhecendo a sua
grandeza e santidade. Respeito; amor; obediência; adoração a
Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Torpeza  Procedimento ignóbil, indigno, torpe. Desvergonha,
impudicícia.
Transgressão  Ato ou efeito de transgredir; infração, violação.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
Ventre – (em 16.18) – Seus próprios apetites.
Virtude – Poder.
Zambujeiro  Espécie de oliveira brava, de madeira rija;
azambujeiro, zambujeiro.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
I CORÍNTIOS
Abortivo – (como a um..., em 15.8) – Como a um que nasceu
fora do tempo.
Abrasar  Entusiasmar, excitar, arrebatar, inflamar.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Aguilhão  A ponta de ferro da aguilhada; ferrão.
Aio  Aquele que ministra preceitos ou instruções; aio, mestre,
mentor. Professor encarregado da educação de crianças no lar.
Anátema  Maldição, execração, opróbrio.
Aniquilar  Reduzir a nada; nulificar, anular. Destruir, matar.
Abater física ou moralmente; deprimir, prostrar.
Apologia – (que..., em 7.11) – Que defesa!
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Astúcia  Habilidade em enganar; lábia, solércia, manha,
artimanha, ardil.
Avarento  Que tem avareza, que é sórdido e excessivamente
apegado
ao
dinheiro.
Iníquo – Perverso; malévolo; extremamente injusto.
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Ázimo – Não fermentado.
Bárbaro – (em 14.11) – Estrangeiro.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Ciência – Conhecimento.
Conhecimento – É uma gama de informações adquiridas.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Consenso  Conformidade, acordo ou concordância de idéias, de
opiniões.
Conveniente  Útil, proveitoso, interessante. Decoroso, decente.
Decoro  Correção moral; compostura, decência. Dignidade,
nobreza, honradez, brio, pundonor.
Demanda  Contestação; discussão, disputa. Combate; peleja.
Despenseiro – Encarregado.
Detrimento  Dano, perda, prejuízo.
Devassidão  Caráter ou procedimento de devasso; libertinagem,
licenciosidade.
Discernir – Estabelecer diferença.
Discorrer  Falar, discursar.
Dispensação  Período em que o indivíduo é experimentado
quanto à sua obediência a alguma revelação especial da
vontade de Deus.
Dissensão  Divergência de opiniões ou de interesses.
Desavença, desinteligência, dissidência.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma; ensinamento.
Efeminado  Dizse do homem que adota a aparência feminina,
ou que tem gestos, modos que lembram os das mulheres;
adamado. Dizse do homem que é homossexual.
Excessivamente delicado; mole, brando, pusilânime.
Enlaçar  Prender, segurar, apertar. Envolver, enredar, cingir.
Ensoberbecer  Tornar soberbo, orgulhoso.
Entendidos – (em 10.15) – Sensatos. Que tem bom senso;
judicioso. Prudente, previdente, cauteloso.
Epístola  Cada uma das cartas ou lições dos apóstolos a
comunidades cristãs primitivas.
Exasperar  Tornar áspero, enfurecido; irritar muito; encolerizar,
enfurecer.
Folgar1 – Estar feliz; alegrarse (neste contexto).
Folgar2 – (em 10.7) – Entregarse à farra.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.
Fundamento  Base, alicerce.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Heresia  Idéia ou teoria contrária a qualquer doutrina
estabelecida. Contrasenso, tolice.
Ignomínia  Grande desonra; infâmia.
Incontinência – Que não consegue ter abstenção de prazeres,
de castidade, de moderação, de comedimento.
Indouto  Que tem pouco saber; inepto, incapaz.
Injúria  Ato ou dito ofensivo a alguém; agravo, insulto. Ofensa à
dignidade ou decoro (Dignidade, nobreza, honradez, brio,
pundonor) de alguém.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Jactância  Orgulho, arrogância; altivez.
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara

perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Justificado  Que teve ou tem justificação.
Levedar  Tornar lêvedo; fazer fermentar.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Louco – É o facilmente conduzido; crédulo e insensato. Pessoa
que é ao mesmo tempo ingênua e moralmente irresponsável.
Insensível à verdade moral.
Maldizente  Que ou quem fala mal dos outros, tem má língua;
maledicente, malédico, malfalante.
Malícia – (crianças na..., em 14.20) – Com respeito ao mal.
Militar  Fazer guerra; combater; pugnar.
Ministro  Aquele que executa os desígnios de outrem:
medianeiro, intermediário, executor, auxiliar.
Ósculo – Beijo santo.
Perfeitos – (entre os..., em 2.6) – Os que têm maturidade.
Persuasão  Levar a crer ou a aceitar. Decidir (a fazer algo);
convencer; induzir. Mover, induzir, aconselhar. Fazer adquirir
certeza; obrigar a convencerse.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe
(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16; 2:10,15).
Bestas – (em 15.32) – Feras em Éfeso.
Preceito  Regra de proceder; determinação; ensinamento;
norma; doutrina; prescrição; ordem; cláusula; condição.
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir. Pagar o resgate;
salvarse; reabilitarse; pagar as suas dívidas.
Reputar  Considerar, julgar, achar.
Rogar  Pedir com instância; suplicar, instar.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Santificação – Ato divino mediante o qual os crentes cada vez
mais se amoldam à imagem de Cristo pela obediência, isto é
condicionalmente. Posicionalmente já somos santos quando
aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz.
Subjugar – (... o corpo)  Dominar, vencer.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Testamento  Ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e
revogável, pelo qual alguém, com observância da lei, dispõe de
seu patrimônio, total ou parcialmente, para depois de sua morte,
podendo, ainda, nomear tutores para seus filhos menores,
reconhecer filhos naturais e fazer outras declarações de última
vontade.
Tinir – (... o sino)  Soar (vidro ou metal) aguda ou
vibrantemente.
Tremor

Medo,
receio,
temor.
Caráter – Modo; jeito; propensão. Qualidade inerente a uma
pessoa, animal ou coisa; o que os distingue de outra pessoa,
animal ou coisa. O conjunto dos traços particulares, o modo de
ser de um indivíduo, ou de um grupo; índole, natureza,
temperamento. O conjunto das qualidades (boas ou más) de um
indivíduo, e que lhe determinam a conduta e a concepção moral;
característica.
Trilhar  Moer, esbagoar ou debulhar com o trilho (cereais). /
Pisar, calcar, bater com os pés.
Varonilmente – (portaivos...) – Forte; rijo; viripotente. Heróico.
Vigiar  Observar atentamente; estar atento a; atentar em.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
II CORÍNTIOS
Abrase – (que eu não me..., em 11.29) – Que eu não me queime
por dentro.
Agravado  Tornado pior ou mais grave; piorado. Exasperado,
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exacerbado. Que sofreu agravo, injustiça ou ofensa.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Ante – (... o tribunal)  Diante de; em presença de; perante o.
Apologia – (que..., em 7.11) – Que defesa!
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Ardil  Meio astucioso a que se recorre para burlar alguém;
estratagema, ardileza.
Astúcia  Habilidade em enganar; lábia, solércia, manha,
artimanha, ardil.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Consenso  Conformidade, acordo ou concordância de idéias, de
opiniões
Consolação  Alívio, lenitivo, conforto.
Constando – (... – nos das vossas saudades) – Ele nos falou das
vossas....
Constranger – Nos controlar; mantémnos dentro de certos
limites; nos motiva a agir.
Contristar  Tornar muito triste; causar tristeza a; afligir; penalizar.
Deliberar  Resolver ou decidir mediante discussão e exame. /
Refletir sobre decisão a tomar. / Tomar decisão. / Premeditar.
Desfalecer  Perder as forças; desmaiar. Esmorecer; desalentar
se. Diminuir, minguar, decrescer, decair.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Detração  Maledicência, difamação, murmuração. Menosprezo,
depreciação.
Dilatado – (o nosso coração está..., em 6.11) – Nós lhes abrimos
o nosso coração.
Dilatai – (... – vos também vós, em 6.13) – “Abram também os
vossos corações”.
Diligência  Cuidado na execução de alguma coisa, zelo;
desvelo; afã; presteza.
Dolo  Qualquer ato consciente com que alguém induz, mantém
ou confirma outrem em erro; máfé, logro, fraude, astúcia;
maquinação. Engano propositado.
Embaixador  A categoria mais alta de representante diplomático
de um Estado junto de outro Estado ou de um organismo
internacional.
Entranhável – (... afeto)  Íntimo, profundo; entranhado.
Epístola  Cada uma das cartas ou lições dos apóstolos a
comunidades cristãs primitivas.
Estreitados – (... em nós) – Limitados.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Folgo – (em 7.9) – Me alegro.
Fraudulento  Em que há fraude; doloso; impostor; fraudatório.
Idôneo  Próprio para alguma coisa; conveniente, adequado;
apto; capaz.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
Inefável – (dom...)  Que não se pode exprimir por palavras;
indizível.
Infâmia  Má fama; ato ou dito infame; perda de boa fama;
desonra imposta por lei ou pela opinião pública; descrédito;
ignomínia.
Jactância  Orgulho, arrogância; altivez.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).

Leviandade  Que julga ou procede irrefletidamente; precipitado,
inconsiderado, imprudente. Sem seriedade; inconstante.
Longânimo – Paciente; resignado.
Mercê  Favor, graça, benefício.
Mexerico  Ato de mexericar; enredo, intriga, bisbilhotice,
chocalhice, corrilho, mexericada, mexida, mexido, mexinflório,
fofoca.
Militar  Fazer guerra; combater; pugnar.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Penhor – Garantia; segurança, prova.
Perplexo  Espantado, admirado, atônito.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Reconciliação  Reatamento de amizade. Estabelecer a paz
entre.
Recrear – (... o espírito)  Causar prazer a; alegrar.
Salteador  Ladrão de estrada.
Sensato  Prudente, previdente, cauteloso. Discreto, reservado,
circunspecto.
Solicitude  Zelo em prestar qualquer espécie de assistência;
desvelo, dedicação.
Testamento  Ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e
revogável, pelo qual alguém, com observância da lei, dispõe de
seu patrimônio, total ou parcialmente, para depois de sua morte,
podendo, ainda, nomear tutores para seus filhos menores,
reconhecer filhos naturais e fazer outras declarações de última
vontade.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
GALÁTAS
Abolir  Fazer desaparecer; eliminar, suprimir. Deixar de usar;
largar.
Aio  Aquele que ministra preceitos ou instruções; aio, mestre,
mentor. Professor encarregado da educação de crianças no lar.
Alegoria  Obra artística ou literária, que representa uma coisa,
para idéia de outra.
Anátema  Maldição, execração, opróbrio.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Circuncisão – Ato de retirar o excesso do prepúcio – em geral no
oitavo dia após o nascimento (Gn 17.1014). Era uma lembrança
física do relacionamento especial entre Deus e seu povo
escolhido.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Constranger – Nos controlar; mantémnos dentro de certos
limites; nos motiva a agir.
Corrupção – (semeara..., em 6.8)  Devassidão, depravação,
perversão. Suborno, peita, corromperse.
Curador  Pessoa que tem, por incumbência legal ou judicial, a
função de zelar pelos bens e pelos interesses dos que por si não
o possam fazer.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Desfalecer  Perder as forças; desmaiar. Esmorecer; desalentar
se. Diminuir, minguar, decrescer, decair.
Diligência  Cuidado na execução de alguma coisa, zelo;
desvelo; afã; presteza.
Dissensão  Divergência de opiniões ou de interesses.
Desavença, desinteligência, dissidência.
Dissimular  Ocultar ou encobrir com astúcia; disfarçar.
Emulação – Incitação a superar alguém; provocar ciúmes.
Encerrar – esconder; fechar em lugar seguro.
Escarnecer  Zombar, mofar; não fazer caso; desdenhar,
ludibriar.
Estima – (em 2.2) – Em particular aos que pareciam mais
influentes.
Evidenciado  Tornar evidente; mostrar com clareza; comprovar.
Heresia  Idéia ou teoria contrária a qualquer doutrina
estabelecida. Contrasenso, tolice.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
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Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara
perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Lascívia  Luxúria, libidinagem, sensualidade, cabritismo.
Dissolução, corrupção, libertinagem.
Levedar – Fermentar.
Longânimo – Paciente; resignado.
Persuadir  Levar o convencimento ao ânimo de alguém; induzir
à persuasão; convencer.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Remir  Pagar o resgate; salvarse; reabilitarse; pagar as suas
dívidas; redimir.
Repreensível  Que merece repreensão, censurável, criticável.
Rudimentos – (... do mundo)  Primeiras noções; princípios.
Temperança  Qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de
quem modera apetites e paixões; sobriedade. Moderação,
comedimento, temperamento; domínio próprio.
Tutor  Indivíduo legalmente encarregado de tutelar alguém.
Protetor, defensor.
Virtude – (em 6.15) – Poder.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
EFÉSIOS
Ação – (... de graças) – Confissão de bênçãos.
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar
Amargura – Tristeza, sofrimento, mágoa; amargor.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Arraigado  Que se arraigou; enraizado, radicado.
Astúcia  Habilidade em enganar; lábia, solércia, manha,
artimanha, ardil. Finura, malícia, sagacidade.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Avidez  Ansiedade, sofreguidão. Cobiça, ambição. Voracidade,
sede.
Beneplácito  Consentimento, licença, aprovação, aprazimento.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Chocarrice – Gracejo grosseiro e atrevido; escárnio.
Cólera  Impulso violento contra o que nos ofende, fere ou
indigna; ira, raiva, fúria, furor, zanga.
Comunicar – (... com as obras... – em 5:11) – Participar.
Concidadão – Súdito; Aquele que está submetido à vontade de
outrem; vassalo.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Descobrindo – (... –nos – em 1:9) – Revelandonos.
Desfalecer  Perder as forças; desmaiar. Esmorecer; desalentar
se. Diminuir, minguar, decrescer, decair.
Despojar – (... do velho homem) – Despirse; deixar ou pôr de
lado; abandonar.
Devasso  Dissoluto, libertino, licencioso; sem vergonha.
Dissolução  Perversão de costumes; devassidão; libertinagem.
Ato ou efeito de dissolver; dissolvência.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Embaixador  A categoria mais alta de representante diplomático

de um Estado junto de outro Estado ou de um organismo
internacional.
Entenebrecido  Cobrir de trevas; escurecer; obscurecer. Fig.
Entristecer, afligir.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.
Fraude – Todo artifício empregado com o fim de enganar uma
pessoa e causarlhe prejuízo. — A fraude traduz a intenção de
procurar uma vantagem indevida, patrimonial ou não.
Hostes  Bandos, chusma; multidão.
Incircuncisos – (... de coração)  Pode se dizer que são aqueles
que se negam a ouvir o evangelho da salvação, porém são
aqueles que não tem a marca do Espírito santo.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Longânimo – Paciente; resignado.
Mácula – (sem...)  Ignomínia, opróbrio, afronta.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Multiforme  Que tem muitas formas ou se apresenta de muitas
maneiras; polimorfo, multímodo.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Parvoíce – Ato ou dito de parvo; tolice.
Penhor – Garantia; segurança, prova.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe
(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16;
2:10,15).Propósito  Algo que se pretende fazer ou conseguir;
intenção, intento, projeto. Deliberação, determinação, decisão,
resolução.
Prudência  Cautela, precaução.
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir; resgate.
Remindo – (... o tempo) – Aproveitando o tempo da melhor
maneira possível.
Remissão – Perdão.
Reverenciar  Venerar, honrar, adorar; obedecer a; acatar,
respeitar.
Ruga – Prega; dobra.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Selado  Que tem selo. Sinal, cunho, distintivo, marca.
Suplicar  Pedir com instância e humildade; rogar, implorar, pedir.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Torpe – (palavra...) ou Torpeza – Obsceno; indecente.
Tremor

Medo,
receio,
temor.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
FILIPENSES
Ação – (... de graças) – Confissão de bênçãos.
Afeição  Sentimento de apego sincero por alguém ou algo;
carinho; amizade, afeiçoamento.
Angústia – Estreiteza; aperto; limitação de espaço; opressão;
aflição; desgosto; tribulação; agonia.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Ciência – Conhecimento.
Circuncisão  Ato que retira o excesso do prepúcio – em geral no
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oitavo dia após o nascimento (Gn 17.1014). Era uma lembrança
física do relacionamento especial entre Deus e seu povo
escolhido.
Compaixão  Pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o
mal de outrem; piedade, pena, dó, condolência.
Contenção – (anunciar a Cristo com..., em 1.16)  Ato de
contender; luta, contenda, competência.
Entranhável – (... afeto) – Íntimo; profundo; entranhado.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Escória  O que é vil e sem valor.
Exercer indevidamente; assumir o exercício de, por fraude,
artifício ou força.
Expectação – Expectativa; esperança.
Folgar – Estar feliz.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Libação – Oferta de bebidas.
Notório  Conhecido de todos; público, manifesto.
Padecer  Ser afligido, atormentado, martirizado por; sofrer.
Perfeito – (em 3.15) – Que tem maturidade.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Reputar  Considerar, julgar, achar.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Tremor  Medo, receio, temor.
Usurpação – (... o ser igual a Deus) – Apoderarse por violência
ou por artifício.
Vanglória  Presunção infundada; jactância, bazófia, vaidade.
Ventre – (em 3.19) – Estômago.
Virtude1 – (em 3.10) – Poder.
Virtude2 – (em 4.8) – Algo de excelente.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
COLOSSENSES
Ação – (... de graças) – Confissão de bênçãos.
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Agravo  Ofensa, injúria, afronta, agravamento. Prejuízo, dano.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Arraigado  Que se arraigou; enraizado, radicado.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Bárbaro – Aqueles que não possuíam a cultura grega.
Ciência – Conhecimento.
Cólera  Impulso violento contra o que nos ofende, fere ou
indigna; ira, raiva, fúria, furor, zanga.
Compaixão  Pesar que em nós desperta a infelicidade, a dor, o
mal de outrem; piedade, pena, dó, condolência.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Conhecimento – É uma gama de informações adquiridas.
Corroborar  Dar força a; fortificar, fortalecer, roborar; Confirmar,
comprovar, reunir.
Debalde – Inutilmente; em vão.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Dispensação  Período em que o indivíduo é experimentado
quanto à sua obediência a alguma revelação especial da
vontade de Deus.
Entranhas – (... de misericórdia, em 3.12) – Profunda compaixão.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Idôneo  Próprio para alguma coisa; conveniente, adequado;
apto; capaz.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Longânimo – Paciente; resignado.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,

satírica ou fescenina.
Persuasão  Levar a crer ou a aceitar. Decidir (a fazer algo);
convencer; induzir. Mover, induzir, aconselhar. Fazer adquirir
certeza; obrigar a convencerse.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe
(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16;
2:10,15).Preeminência  Qualidade de preeminente; primazia,
superioridade. Grandeza, excelência.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir; resgate.
Remindo – (... o tempo) – Aproveitando o tempo da melhor
maneira possível.
Remissão – Perdão.
Rudimento – Primeiras noções; princípios.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Sutileza  Perspicácia, habilidade, engenhosidade, talento.
Torpe – (palavra...) – Obsceno; indecente.
Velar  Estar alerta; vigiar.
Vil – Ordinário; miserável; mesquinho; infame.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
I E II TESSALONISSENSES
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Agravados – (em I Ts 2.2) – Maltratados e insultados.
Alarido  Clamor de vozes; gritaria, algazarra, celeuma.
Choradeira, lamúria, lamentação.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Apostasia  Abandono da fé.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Desordenado – Em desordem; confuso.
Dissoluto – Devasso; corrupto; desregrado; sensual.
Epístola  Cada uma das cartas ou lições dos apóstolos a
comunidades cristãs primitivas.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Fraternal  De, relativo a, ou próprio de irmãos; afetuoso,
fraternal.
Fraudulência – Agir com fraude; abuso de confiança; ação
praticada de máfé. Contrabando, clandestinidade. Falsificação,
adulteração.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Iníquo – Perverso; malévolo; extremamente injusto.
Lisonjeiras – (palavras...)  Que lisonjeia; adulador, lisonjeador.
Prometedor; satisfatório.
Ósculo – Beijo santo.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Santificação – Ato divino mediante o qual os crentes cada vez
mais se amoldam à imagem de Cristo pela obediência, isto é
condicionalmente. Posicionalmente já somos santos quando
aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz.
Tradição  Transmissão de valores espirituais através de
gerações.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Vão – (ou Vã) – Vazio; inútil; sem valor; fútil; ineficaz.
I E II TIMÓTEO
Abolir  Fazer desaparecer; eliminar, suprimir. Deixar de usar;
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largar.
Ação – (... de graças) – Confissão de bênçãos.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Altivez  Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante;
intolerância.
Apostasia  Abandono da fé.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Ataviar  Ornar, adornar; enfeitar, adereçar, aformosear.
Avareza  Excessivo e sórdido apego ao dinheiro; esganação.
Falta de generosidade; mesquinhez.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Calúnia  Falsa imputação (a alguém) de um fato definido como
crime. Mentira; falsa acusação; falsificação; invenção.
Cauterizada – (consciência...) – Insensível à verdade e condutas
morais estabelecidas por Deus.
Ciência – Conhecimento.
Cobiçar  Desejo sôfrego, veemente, de possuir bens materiais;
avidez, cupidez. Ambição desmedida de riquezas.
Comichão  Sensação desagradável peculiar, causada por
enfermidade ou agente irritante, que leva o indivíduo a coçarse
em procura de alívio. Impaciência, frenesi, inquietação.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Conjurar – Rogar com instância a; suplicar. Jurar ou fazer
prometer com juramento.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Debulhar  Extrair os grãos ou sementes de; esbagoar. Tirar a
pele ou casca de; descascar. Desfiar.
Deprecar – Pedir com instância e submissão; rogar, suplicar,
implorar.
Desvario  Ato de loucura; delírio, alucinação, desacerto;
desatino, extravagância; desvairamento, desvairo.
Devasso  Dissoluto, libertino, licencioso; sem vergonha.
Deveras – Realmente; verdadeiramente; na verdade.
Diácono – A palavra no grego que dizer servo; assistente;
servente.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Eminência  Superioridade, excelência.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Fábula  Historieta de ficção, de cunho popular ou artístico.
Mitologia, lenda. Narração de coisas imaginárias; ficção.
Ganância  Ambição de ganho; ambição desmedida.
Graça – favor que se dispensa ou se recebe. Favor que os
homens não merecem, mas Deus livremente lhes concede.
Hipocrisia – Falsidade; fingimento.
Idôneo  Próprio para alguma coisa; conveniente, adequado;
apto; capaz.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
Incontinente  Falto de continência; imoderado, sensual,
exagerado.
Incorrupção  Qualidade ou caráter de incorruptível. Não
suscetível de corrupção; inalterável. Que não se deixa subornar.
Íntegro, reto, austero.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Injúria  Ato ou dito ofensivo a alguém; agravo, insulto. Ofensa à
dignidade ou decoro (Dignidade, nobreza, honradez, brio,
pundonor) de alguém.
Instar – Insistir.
Irreligioso  Não religioso. Ateu, ímpio.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.

Jugo  Peça de madeira, em geral pesada, criada para encaixar
se por cima ao pescoço de dois animais (em geral dois bois) e
ligada a um arado ou a um carro. 2) Figura da escravidão e da
opressão (1Rs 12.4); ao contrário do “jugo” pesado da lei (Gl
5.1), o jugo de Jesus é fácil de suportar (Mt 11.29,30).
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara
perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Latoeiro  Fabricante ou vendedor de lata (2) e/ou de latão.
Leviano – Irresponsável; que tem pouco juízo ou assento;
imprudente; inconsiderado; irrefletido; precipitado.
Longanimidade  Paciente, resignado.
Mácula  Ignomínia, opróbrio, afronta, sujeira.
Matricida  Assassino da própria mãe.
Militar – (... boa milícia) – Combater o bom combate.
Moderação – Virtude que existe em evitar qualquer excesso.
Modéstia – Dignidade. Ausência de vaidade; despretensão,
desambição, simplicidade. Reserva, pudor, decência, gravidade,
compostura.
Neófito – Principiante; novato.
Néscio  Tolo; ignorante; incapaz; idiota.
Obstinado – Que ou aquele que se obstina, que não cede. /
Teimoso, cabeçudo, pertinaz. / Que se faz ou executa com
obstinação; que não se deixa vencer ou convencer; constante.
Paroleiro  Falar muito; tagarelar, parolear, parlar; fofocar.
Parricida  Pessoa que matou o pai, mãe ou qualquer dos
ascendentes.
Perjurar  Jurar falso.
Perseverança  Conservarse firme e constante; persistir,
prosseguir, continuar.
Perversão  Corrupção, desmoralização, depravação.
Piedade  Pena dos males alheios; compaixão, dó, comiseração.
Amor e respeito pelas coisas sagradas.
Porfia – Discussão; contenda de palavras; disputa; insistência,
pertinácia; constância; obstinação.
Preceder  Ir, vir, estar adiante de; anteceder.
Presbitério – Era a coletividade dos presbíteros.
Presbítero  (ancião em algumas versões da Bíblia) descreve
alguém de idade mais avançada. A palavra é usada na Bíblia
para identificar alguns dos líderes entre os judeus. No livro de
Atos e nas epístolas, os homens que pastoreavam e
supervisionavam as igrejas locais foram freqüentemente
chamados de presbíteros (veja Atos 11:30; 14:23; 15:2,4,6,22,23;
16:4; 20:17; 21:18; 1 Timóteo 5:17,19; Tito 1:5; Tiago 5:14; 1
Pedro 5:1; 2 João 1; 3 João 1). São homens de idade suficiente
que tenham filhos crentes. Necessariamente são alguns dos
mais maduros dos cristãos na congregação. Usam seu
conhecimento e experiência para servir como modelos e ensinar
o povo de Deus.
Presunção  Opinião ou juízo baseado nas aparências;
suposição, suspeita. Vaidade, orgulho; pretensão.
Profano  Contrário ao respeito devido a coisas sagradas. Não
sagrado. Secular, leigo.
Propósito  Algo que se pretende fazer ou conseguir; intenção,
intento, projeto. Deliberação, determinação, decisão, resolução.
Pudor  Sentimento de vergonha, de malestar, gerado pelo que
pode ferir a decência, a honestidade ou a modéstia; pejo.
Recrear – Causar prazer a; alegrar.
Redargüir  Replicar argumentando; responder argüindo;
replicar.
Réprobo  Condenado, danado. Mau, perverso, malvado.
Rogar  Pedir com instância; suplicar, instar.
Sempiterno  Que não teve princípio nem há de ter fim; eterno.
Que dura sempre; perpétuo, contínuo. Antiqüíssimo.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Sodomita  Quem pratica a sodomia. Conjunção sexual anal,
entre homem e mulher, ou entre homossexuais masculinos.
Suplicar  Pedir com instância e humildade; rogar, implorar, pedir.
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Temor  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Torpe – Desonesto; impudico. Infame, vil, abjeto, ignóbil.
Repugnante, nojento, asqueroso, ascoso. Obsceno, indecente.
Transgressão  Ato ou efeito de transgredir; infração, violação.
TITO
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Calúnia  Falsa imputação (a alguém) de um fato definido como
crime. Mentira; falsa acusação; falsificação; invenção.
Casta  Raça, linhagem, classe. Qualidade, espécie, gênero.
Casto  Puro, inocente, imaculado. Sem mescla; puro.
Circuncisão  Ato que retira o excesso do prepúcio – em geral no
oitavo dia após o nascimento (Gn 17.1014). Era uma lembrança
física do relacionamento especial entre Deus e seu povo
escolhido.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Defraudar  Fraudar; engano propositado; logro; artifício para
iludir; cilada.
Despenseiro – Encarregado.
Dissolução – (acusados de...)  Perversão de costumes;
devassidão; libertinagem. Ato ou efeito de dissolver;
dissolvência.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Extraviados  Perdido no caminho; perdido. Desencaminhado,
seduzido, pervertido.
Fábula  Historieta de ficção, de cunho popular ou artístico.
Mitologia, lenda. Narração de coisas imaginárias; ficção.
Ganância  Ambição de ganho; ambição desmedida.
Graves – Sérios.
Herege  Pessoa ímpia, que não pratica o culto externo; herético.
Que professa doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja
como sendo matéria de fé.
Impiedade  Falta de piedade; desumanidade, crueldade. Ação
ímpia. Qualidade ou caráter de ímpio.
Incorrupção  Qualidade ou caráter de incorruptível. Não
suscetível de corrupção; inalterável. Que não se deixa subornar.
Íntegro, reto, austero.
Infamar – Desacreditar publicamente ou desacreditar; tornar
infame, ignominioso; atribuir infâmias a; desonrar; difamar; tirar a
boa fama ou o crédito de; caluniar.
Infrutuoso – Estéril; infrutífero.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Iracundo  Propenso à ira; irascível. Irado, colérico, enfurecido.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara
perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.

Moderado  Não exagerado; não excessivo; razoável,
equilibrado. Suave, temperado, ameno.
Piedade  Pena dos males alheios; compaixão, dó, comiseração.
Amor e respeito pelas coisas sagradas.
Potestade – Aquele que tem grande poder e autoridade (At.
26:18; Ef. 2:2; I Pe. 3:22).
Principado – Território ou Estado cujo soberano é um príncipe
(Ef. 1:21;3:10;6:12; Rm. 8:38; I Co. 15:24; Cl. 1:16;
2:10,15).Prudente  Cauteloso, previdente, precavido.
Soberbo  Orgulhoso ao extremo; arrogante, altivo, presunçoso,
sobranceiro.
Temperança  Qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de
quem modera apetites e paixões; sobriedade. Moderação,
comedimento, temperamento. Domínio próprio.
Torpe – Desonesto; impudico. Infame, vil, abjeto, ignóbil.
Repugnante, nojento, asqueroso, ascoso. Obsceno, indecente.
Ventres – (... preguiçosos) – Glutões preguiçosos.
FILEMON
Entranha – (coração, em 1.7) – Caráter; índole; sentimento.
Recreadas – Animadas.
Recreia – (... as minhas entranhas, em 1.20) – Anime o meu
coração.
HEBREUS
Ablução  Ritual de purificação por meio da água.
Abrogar  Pôr em desuso; anular, suprimir, revogar, derrogar.
Abrolho  Designação comum a diversas plantas rasteiras e
espinhosas; erva daninha.
Agravo  Ofensa, injúria, afronta, agravamento. Prejuízo, dano.
Alegoria  Obra artística ou literária, que representa uma coisa,
para idéia de outra.
Aliança – Acordo bilateral de obrigação mútua entre as partes.
No AT, Deus celebrou uma aliança com Israel. Foi
exclusivamente o Senhor, porém, quem estabeleceu as
condições do acordo. Em troca da lealdade e da obediência dos
israelitas, ele prometeu que os protegeria, os amaria e lhes
concederia a sua presença. A nova aliança (Hb 8.7,13), trouxe
salvação ao povo de Deus mediante o derramamento do sangue
de Jesus Cristo na cruz.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Arraial – Acampamento.
Avultar  Aumentar, intensificar, acentuar.
Bastardo – Filho ilegítimo.
Cetro  Insígnia real ou de comando. Poder real. Primazia,
prioridade, preeminência.
Comemoração – (em 10.3) – Recordação.
Concernente – Relativo; referente.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Contradição – Oposição.
Despojo – Espólio; restos.
Diligência  Cuidado na execução de alguma coisa, zelo;
desvelo; afã; presteza.
Discernir – Estabelecer diferença.
Embeber  Sorver pelos poros; recolher em si; absorver.
Eqüidade  Justiça igual por todos.
Escabelo  Banquinho baixo para descanso dos pés.
Esparzir  Espalhar em borrifos ou pequenas porções.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Expectação – Expectativa; esperança.
Expiar  Remir (... a culpa), cumprindo pena; pagar; resgatar.
Fiador  Aquele que fia ou abona alguém, responsabilizandose
pelo cumprimento de obrigações do abonado; aquele que presta
fiança.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Imaculado  Que não tem mácula ou mancha de pecado. Puro,
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inocente, cândido. Que não tem mácula; limpo.
Imutável  Não sujeito a mudança; imudável.
Incorruptível  Não suscetível de corrupção; inalterável. Ato ou
efeito de não corromper; de não decompor.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Instância – (rogovos com...)  Pedido ou solicitação instante,
insistente.
Interpor  Pôr de permeio, entremeter. Fazer intervir; expor. Opor,
contrapor.
Lombos – (...de Abraão)  ...embora sejam “descendentes de
Abraão.”
Mediador  Que ou aquele que medeia ou intervém; medianeiro,
mediatário, intermediário, intermédio.
Negligente  Lânguido, frouxo, indolente. Sem atividade; ocioso,
inerte, preguiçoso.
Oblação  Qualquer oferta ou oferecimento.
Patentes – (estão nuas e...)  Claro, evidente, manifesto.
Perfeitos – (em 5.14) – i.e., Adultos.
Precedente – (... mandamento)  Que precede; antecedente; que
vem antes.
Precursor  Que vai adiante.
Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Profanar  Tratar com irreverência as coisas sagradas;
desrespeitar a santidade de: ofender; manchar; macular.
Propiciatório  O Propiciatório era a tampa ou a cobertura de
ouro sólido, com o mesmo tamanho da tampa Arca (2,5 côvados
de comprimento x 1,5 côvados de largura). A palavra para
"Propiciatório" é a mesma palavra da raiz "expiação". Que
significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Proposição – (pães da...)  O pão da proposição constava de
doze pães (um para cada uma das doze tribos), que eram
apresentados quentes cada sábado, e colocados na mesa de
ouro do Tabernáculo (Êx 25.30). Era uma oferta de ação de
graças, e o seu nome provinha de ser posto esse pão
continuamente diante da face do Senhor. Aqueles pães só
podiam ser comidos legitimamente pelos sacerdotes, e
unicamente no pátio do lugar santo (Lv 24.9). Todavia, uma
exceção foi feita por Aimeleque, quando ele deu a Davi e aos
seus companheiros os pães da proposição, que tinham sido
retirados de diante do Senhor (1 Sm 21.1 a 6  Mt 12.4).
Redenção  Ato ou efeito de remir ou redimir; resgate.
Reforma – A mudança trazida pelo sacrifício completo de Cristo
na cruz e por sua entrada no céu.
Remissão – Perdão dos pecados.
Resplendor  Brilho intenso; fulgor, rutilação, esplendor,
refulgência.
Reverenciar  Tratar com reverência; venerar, honrar, adorar.
Rudimento – Primeiras noções; princípios.
Sacerdote  Homem nomeado para interceder junto a Deus em
prol de homens e mulheres. O NT chama Jesus de grande sumo
sacerdote (Hb 4.14).
Sombra – Algo vago, transitório, mas também sugere um grau
de semelhança. Ela é uma imagem, um esboço de coisas por
vir.
Suma  Epítome, resumo, súmula.
Ternamente – (terno) – Meigo; afetuoso. Brando, suave. Que
inspira dó, compaixão.
Testamento  Ato personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e
revogável, pelo qual alguém, com observância da lei, dispõe de
seu patrimônio, total ou parcialmente, para depois de sua morte,
podendo, ainda, nomear tutores para seus filhos menores,
reconhecer filhos naturais e fazer outras declarações de última
vontade.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Unigênito  Único gerado por seus pais.
Velar  Estar alerta; vigiar.
Venerar – Honrar.

Virtude – (em 7.16) – Poder.
Virtudes – (em 6.5) – Bondades.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
TIAGO
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Argüir – Repreender; censurar; condenar com argumentos ou
razões.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Engodo  Coisa com que se engoda ou seduz alguém. Adulação
astuciosa.
Entendido – Aquele que tem discernimento; esclarecido.
Faccioso – (sentimento...) – Sedicioso; revoltoso. Indócil,
indisciplinado, contencioso.
Hipocrisia  Impostura, fingimento, simulação, falsidade. Falsa
devoção.
Imaculado  Que não tem mácula ou mancha de pecado. Puro,
inocente, cândido. Que não tem mácula; limpo.
Imputar  Atribuir (a alguém) a responsabilidade de.
Inflamar – (... o curso da natureza)  Excitar, estimular. Encher de
voluptuosidade; tornar sensual.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Jornal – (em 5.4) – Salário.
Justificação  È o ato de Deus por meio do qual Ele não somente
perdoa o pecado dos crentes, mas também os declara
perfeitamente justos por meio da imputação da obediência e da
justiça do próprio Cristo sobre eles mediante a fé. Na
justificação, Deus “deposita” a justiça de Cristo na conta do
crente – Ele atribui ao cristão a perfeição moral de Seu próprio
Filho.
Justificado – Declarado justo.
Liberalmente – Generosamente; amigo de dar; dadivoso.
Mácula  deslustre, desdouro, estigma. Ignomínia, opróbrio,
afronta; nódoa.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Manancial  Nascente de água; olhod’água; fonte perene,
abundante.
Moderado  Não exagerado; não excessivo; razoável,
equilibrado. Suave, temperado, ameno.
Paixão – Sentimento intenso que se sobrepõe à razão;
obsessão; vivo entusiasmo por algo; fanatismo.
Peçonha  Secreção venenosa dalguns animais; veneno.
Malícia, maldade.
Presunção  Opinião ou juízo baseado nas aparências;
suposição; suspeita. Vaidade, orgulho; pretensão.
Redargüir  Replicar argumentando; responder argüindo;
replicar.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Serôdia  Depois do tempo; oportuno; tardio.
Sórdido – (... traje)  Indecoroso, indecente, obsceno.
Superfluidade  Qualidade de supérfluo. Coisa supérflua.
Supérfluo – Que é inútil por excesso; desnecessário.
Temporã – Que vem antes do tempo; precoce; prematuro.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Vão – (ou Vã) – Vazio; inútil; sem valor; fútil; ineficaz.
I E II PEDRO
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Acepção  Discriminação, privilégio ou preferência por pessoas.
Admoestar  Advertir; lembrar, avisar.
Afável  Que se mostra acolhedor; cortês, polido.
Afligir – (... a alma)  Causar aflição ou grande aflição a;
angustiar, atormentar. Torturar, atormentar; modificar.
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Agravo  Ofensa, injúria, afronta; agravamento. Prejuízo, dano.
Ânimo  Disposição resoluta e inalterável, em face de situações
difíceis; coragem; vontade; força.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Borrachice  Palavras ou comportamento de bêbado. Grosseria,
indelicadeza. Despropósito, disparate. Obra malfeita.
Caridade – Amor.
Casta  Raça, linhagem, classe. Qualidade, espécie, gênero.
Ciência – Conhecimento.
Compassivo  Que tem ou revela compaixão; condolente.
Comprazer  Deleitarse, regozijarse; agradarse.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Consciência  Faculdade de estabelecer julgamentos morais dos
atos realizados. Conhecimento imediato da sua própria atividade
psíquica ou física. Ela tem a capacidade de discernir o certo e o
errado. É a lei moral que aprova ou reprova nossas condutas.
Para que a consciência controle a vontade, devemos submetêla
ao Espírito Santo.
Contristar  Tornar muito triste; causar tristeza a; afligir; penalizar.
Corrupção – (que há no mundo)  Devassidão, depravação,
perversão. Suborno; peita, corromperse.
Corruptíveis – (coisas...) – Coisas perecíveis.
Descair  Cair, pender. Sofrer diminuição ou decadência;
declinar. Perder as forças; esmorecer, desfalecer.
Despenseiro – Encarregado.
Despojado  Que sofreu despojamento, ou a si mesmo se
despojou. Despido de ambição; desprendido, desambicioso.
Despojar  Privar da posse; desapossar, espoliar; roubar;
saquear.
Dignidades – (blasfemar das..., em II Pe 2.10) – Seres celestiais.
Diligência – (em II Pe 1.5) – Empenho.
Diligente  Ativo, zeloso, aplicado.
Dissolução  Perversão de costumes; devassidão; libertinagem.
Ato ou efeito de dissolver; dissolvência.
Dissoluto – Devasso; corruto; desregrado; sensual.
Dormitar  Dormir levemente; passar pelo sono; estar ou ficar
meio adormecido. Cabecear; toscanejar, tosquenejar; cochilar.
Engodo  Coisa com que se engoda ou seduz alguém. Adulação
astuciosa.
Entranhavelmente  Que penetra nas entranhas (íntimo;
profundo); entranhado.
Epístola  Cada uma das cartas ou lições dos apóstolos a
comunidades cristãs primitivas.
Espojadouro – (... de lama)  Lugar onde se espojam (fazer cair
na terra) animais; espojeiro.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Fábula  Historieta de ficção, de cunho popular ou artístico.
Mitologia, lenda. Narração de coisas imaginárias; ficção.
Figura – Representação; ilustração.
Fraternal – De; relativo a, ou próprio de irmãos; afetuoso,
fraternal.
Ganância  Ambição de ganho; ambição desmedida.
Imaculado  Que não tem mácula ou mancha de pecado. Puro,
inocente, cândido. Que não tem mácula; limpo.
Incorruptível  Que não se deixa subornar. Íntegro, reto, austero.
Indagar  Procurar saber; tentar descobrir; investigar, pesquisar,
averiguar.
Indouto  Que tem pouco saber; inepto, incapaz.
Inefável  Que não se pode exprimir por palavras; indizível.
Injúria  Ato ou dito ofensivo a alguém; agravo, insulto. Ofensa à
dignidade ou decoro (Dignidade, nobreza, honradez, brio,
pundonor) de alguém.
Inquirir  Procurar, colher informações sobre; indagar; averiguar;
investigar; interrogar testemunha.
Insensato – Insensível à verdade moral. É o facilmente
conduzível; crédulo e insensato. Pessoa que é ao mesmo tempo
ingênua e moralmente irresponsável.
Inspiração – É a ação de Deus pela qual Ele motiva o homem a

escrever e registrar fatos, idéias, atos, meditações, observações,
pesquisas, etc.
Interpretação  Explicar, explanar ou aclarar o sentido de
(palavra, texto, lei, etc.).
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Já – de largo = Há muito tempo.
Longânimo – Paciente; resignado.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
Misericórdia  Compaixão suscitada pela miséria alheia.
Nódoas  Mácula, deslustre, desdouro, estigma. Ignomínia,
opróbrio,
afronta.
Mácula  Deslustre, desdouro, estigma. Ignomínia, opróbrio,
afronta; nódoa.
Obstinado – Que ou aquele que se obstina, que não cede. /
Teimoso, cabeçudo, pertinaz. / Que se faz ou executa com
obstinação; que não se deixa vencer ou convencer; constante.
Ósculo – Beijo santo.
Pareça – Provavelmente.
Porventura – Acaso; talvez.
Provérbio – (neste contexto = zombaria; chacota).
Quebrantando – (em 10:28) – Infringindo; violando;
transgredindo.
Sacerdote  Homem nomeado para interceder junto a Deus em
prol de homens e mulheres. O NT chama Jesus de grande sumo
sacerdote (Hb 4.14).
Temamos – (em 4:1) – Tenhamos muito cuidado.
Temor – Respeitar ou reverenciar a Deu, reconhecendo a sua
grandeza e santidade. Respeito; amor; obediência; adoração a
Ele.
Temperança  Qualidade ou virtude de quem é moderado, ou de
quem modera apetites e paixões; sobriedade. Moderação,
comedimento, temperamento. Domínio próprio.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Torpe – Desonesto; impudico. Infame, vil, abjeto, ignóbil.
Repugnante, nojento, asqueroso, ascoso. Obsceno, indecente.
Manchado, enodoado, maculado; imoral.
Transgressão  Ato ou efeito de transgredir; infração, violação.
Turbar – Perturbar; inquietar.
Vaidade  Coisa vã, fútil; futilidade; mentira; coisa efêmera,
passageira.
Virtude1 – (em I Pe 1.5) – Poder.
Virtude2 – (em I Pe 2.9) – Grandezas.
Virtude3 – (em II Pe 1.3,5) – Disposição firme e constante para a
prática do bem.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
I, II E III JOÃO
Asseguraremos – (neste contexto, em I Jo. 3.19) –
Tranqüilizaremos.
Cerrar – (... as suas entranhas, em I Jo. 3.17) – Não de
compadecer dele.
Cerrar – Fechar.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Entranhas – Caráter; índole; sentimento; afeto profundo;
profundidade.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Iniqüidade  Qualidade do que é iníquo; ação iníqua; falta de
equidade (justiça, igualdade); perversidade.
Malícia  Tendência para o mal; má índole. Intenção maldosa,
satírica ou fescenina.
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Prevaricar  Faltar ao cumprimento do dever. Torcer a justiça.
Agir ou proceder mal; incorrer em falta; errar. Perpetrar adultério.
Primado – Primazia. Prioridade, preferência. Superioridade,
excelência.
Propiciação  Significa cobrir, cancelar, satisfazer, ou limpar.
Soberba – Altivez; orgulho; arrogância; presunção.
Temor  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Testemunho  A declaração ou alegação duma testemunha em
juízo; depoimento.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Unigênito  Único gerado por seus pais.
JUDAS
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Apiedar  Tratar com piedade, dó ou compaixão.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Arrogância  Orgulho que se manifesta por atitudes altivas e
desdenhosas; soberba. Insolência, atrevimento.
Concupiscência  Desejo intenso de bens ou gozos materiais.
Apetite sexual desordenado.
Desarraigar  Arrancar pela raiz, extirpar; extrair totalmente.
Dignidades – Seres celestiais.
Diligência  Cuidado na execução de alguma coisa, zelo;
desvelo; afã; presteza.
Discernir – Estabelecer diferença.
Dissolução  Perversão de costumes; devassidão; libertinagem.
Ato ou efeito de dissolver; dissolvência.
Escarnecer  Zombar, mofar; não fazer caso; desdenhar,
ludibriar.
Escumar – espumar.
Exortar  Animar, incitar, encorajar, estimular. Aconselhar, induzir,
persuadir.
Fornicação  É a relação sexual de pessoas não casadas, com
pessoas casadas ou não. Quem é solteiro comete sempre
fornicação e quem é casado, comete o adultério. Fornicação se
refere ao pecado de infidelidade durante o contrato de
casamento, mas antes do casamento se consumar.
Impiedade  Falta de piedade; desumanidade, crueldade. Ação
ímpia. Qualidade ou caráter de ímpio.
Ímpio  Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Misericórdia  Compaixão suscitada pela miséria alheia.
Outra – (após “...” carne, no v.7) – Relações sexuais antinaturais.
Principado – (anjos não guardaram seu..., no v.6)  Dignidade de
príncipe.
Temor1 – (... do Senhor) – Respeitar ou reverenciar a Deu,
reconhecendo a sua grandeza e santidade. Respeito; amor;
obediência; adoração a Ele.
Temor2  Ato ou efeito de temer; medo; susto.
Túnica  Vestuário longo e ajustado ao corpo.
Vitupério – Ultraje; insulto; desprezo; vilipêndio; ato vergonhoso;
infâmia; vileza; ignomínia; menoscabo.
APOCALÍPSE
Abominação  Ato de execrar; aversão, horror ou ódio ilimitado.
Absinto  Pesar, mágoa, amargura.
Ação – (... de graças) – Confissão de bênçãos.
Adereçar  Adornar com adereço(s); enfeitar.
Aguilhão  A ponta de ferro da aguilhada; ferrão.
Ancião  Homem muito velho e respeitável.
Apóstolo – Alguém enviado como representante.
Arraial – Acampamento.
Ataviar  Ornar, adornar; enfeitar, adereçar, aformosear.
Átrio  Pátio interno de acesso a um edifício.
Blasfêmia  Palavra ultrajante, insulto contra Deus; insulto a
pessoa ou a coisa respeitável; praga; impropério.
Calma – (... alguma cairá sobre eles) – Nem qualquer calor
abrasador.
Cativeiro  Escravidão, servidão. Opressão, tirania, domínio.
Cear  Comer à ceia (refeição da noite).

Chaga  Ferida aberta; úlcera. A cicatriz deixada por essa ferida.
Cilício – (sacode...)  Sacrifício voluntário. Martírio a que alguém
se submete com resignação.
Corromper  Tornar podre; estragar, decompor. Alterar, adulterar.
Perverter, depravar, viciar. Subornar, peitar; comprar.
Côvados – Cerca de 50 cm.
Degolar  Cortar o pescoço ou a cabeça a; decapitar. Cortar,
decepar.
Derradeiro  Que vem atrás; que está depois; último. Extremo,
final; último.
Destra  A mão direita.
Diadema – Coroa; grinalda. Jóia ou ornato circular que cinge os
cabelos e/ou adorna a fronte; coroa.
Doutrina  Conjunto de princípios que servem de base a um
sistema religioso, político, filosófico, científico, etc. Regra,
preceito, norma.
Estádio – (medida)  Medida grega equivalente a 185 metros.
Galardão  Recompensa de serviços valiosos; prêmio.
Ímpeto  Manifestação súbita e violenta; impulso, ataque. Pressa
irrefletida; precipitação.
Incorrer  Ficar incluído, implicado ou comprometido; incidir.
Ficar sujeito a.
Intento  Plano, desígnio, projeto, intenção.
Irrepreensível  Que não merece repreensão; não repreensível;
perfeito, correto.
Jazer  Estar deitado, estendido, no chão ou em leito; estar
imóvel, sereno, quieto.
Lagar  Tanque de prensar uvas.
Mó  Pedra circular e rotativa de moinho ou de lagar; pedra de
amolar.
Naus  Qualquer embarcação.
Opulência  Abundância de riquezas; grande riqueza. Luxo;
magnificência,
fausto.
Abundância,
fartura,
fertilidade,
feracidade. Grandeza, esplendor, elevação.
Palmas – Espécie de planta.
Presto – (... venho) – Cedo venho.
Primogênito  Que ou aquele que foi gerado antes dos outros;
que ou o que é o filho mais velho.
Reger  Governar, administrar, dirigir. Exercer, como rei, o
governo de; reinar em.
Remanescente – Restante; remanente.
Rins – (neste contexto, em 2.23) – Mentes.
Sabedoria – A idéia básica da palavra hebraica traduzida por
“sabedoria” é “habilidade”. A pessoa sábia tem a capacidade de
adaptar a vida aos padrões divinos.
Sacerdote  Homem nomeado para interceder junto a Deus em
prol de homens e mulheres. O NT chama Jesus de grande sumo
sacerdote (Hb 4.14).
Salvas – (... de ouro) – Taças de ouro.
Saraiva  Grande quantidade de coisas que se arremessam, se
atiram de golpe ou repentinamente.
Seara  Campo de cereais. Extensão de terra semeada,
cultivada.
Segar  Ceifar, cortar.
Subsistir  Ser, existir. Existir na sua substância; existir
individualmente. Ter ou estar com vida; viver. Estar em vigor;
viger; manterse. Conservar a sua força ou ação.
Talento  Cerca de 34 kilos.
Testificar  Afirmar, assegurar. Comprovar, atestar; declarar,
assegurar. Testemunhar.
Tribulação  Adversidade, contrariedade. Aflição, amargura,
tormento.
Tribuno  Na Roma antiga, magistrado que atuava junto ao
Senado em defesa dos direitos e interesses do povo.
Vindimar  Colher, apanhar.
Zelo  Afeição ou dedicação, cuidado, desvelo ardente, por
alguém ou por algo.
Fim.
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