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VOCABULÁRIO BÍBLICO
1ª Edição
(Versão Almeida Revista e Atualizada)
GÊNESIS
Acometer – Atacar; investir contra ou sobre
Agastar – Aborrecer; zangar-se
Álamo – árvore ornamental, de madeira alva e macia
Alçar – Suspender; elevar; erguer
Alforje – Duplo saco, fechado nos extremos e aberto
no meio
Alimárias – Animal, sobretudo, quadrúpede
Altercar – Discutir com ardor; provocar polêmicas
Altivez – Elevado; nobre; digno; orgulhoso; arrogante
Anuir – Dar consentimento; aprovação
Apear – Descer da montaria
Apercebido – Notar; perceber
Aplacar – tranqüilo; suave
Arrecadas - Brinco, em geral de metal e em forma de
argola
Arredar – Remover para trás; recuar
Arrojar – Ousadia; atrevimento
Asmos - Sem fermento
Baço – Sem brilho; embaçado (poderia se dizer –
míope)
Betume – Massa para tapar juntas
Borralho – Cinzas quentes
Cerrada – Cobrir-se de nuvens; apertar; encobrir;
tapar
Cerviz - A parte posterior do pescoço; nuca
Confederado – Coligado;
Consoante – Conforme; segundo
Copiosa – Abundante
Coser – Costurar
Crestada – Queimar a superfície de leve; tostar
Cutelo – Instrumento cortante, semicircular de ferro
Delito – Crime; falta
Desatino – Falta de juízo; loucura
Despenseiro – Mordomo; Administrador
Despojo – Presa de guerra; roubar; saquear
Desposar – Casar de novo
Destarte – Assim; por essa forma
Deveras – Realmente
Dispusera – Ficaram à disposição
Ditoso – Venturoso; feliz
Dolo – Ato consciente de induzir alguém ao erro;
engano propositado
Dote – Bens que recebe uma pessoa, em especial
uma mulher quando se casa
Eira – Terreno onde se secam e limpam os cereais e
legumes, nas marinhas, se ajunta o sal
Enamorado – Apaixonado
Entornar – Derramar (líquidos, grânulos, objetos
pequenos, etc.)
Entranhas1 – (neste contexto) – Caráter; índole;
sentimento; afeto profundo; profundidade.
Entranhas2 - Qualquer das *vísceras contidas no
abdômen - (*Víscera = designação genérica dada
aos órgãos mais importantes alojados nas cavidades
torácicas e abdominais).
Entrementes – Entretanto; naquele intervalo de
tempo
Escorchada – Tirar a casca ou cortiça de...
Esmorecido – Sem ânimo; desanimado
Espólio – Bens que alguém morrendo deixou

VELHO TESTAMENTO
Estatuto – Lei orgânica de um estado. Sociedade;
leis
Estirpe – Origem; linhagem
Fealdade - Feiúra
Fecundo – Capaz de produzir ou reproduzir-se
Feixes – Molho; grande porção de qualquer coisa
Fumegante – Lançar ou exalar fumaça ou vapores
Ignomínia – Grande desonra; infâmia
Imolar – Sacrificar
Impetuoso – Manifestação súbita e violenta;
encolerizado
Imputado – Atribuído; dar; conceder
Inculpado – Isento de culpa; inocente
Instar – Pedir com insistência; persistência
Jazer – Estar morto ou como morto; estar sepultado
Levedura - Fermento
Levirato – Tomar por mulher a esposa de um irmão
falecido
Libação – Oferta de bebida
Lograr – Produzir o resultado que se esperava
Majorar – Aumentar
Malhado – Que tem malhas ou manchas
Mercê – Graça; benefício
Mosto – Sumo das uvas antes de terminar a
fermentação
Odre – Saco de peles feito p/ transportar líquidos
Opróbrio – Desonra; abjeção extrema; grande
vergonha
Palhoça – Cabana coberta de palha
Pilhar – Roubar; saquear
Pistácia - Gênero de arbustos e árvores
anacardiáceas com frutos secos ou polposos e
sementes oleosas; árvore desse gênero, cujas
sementes verdes são usadas em culinária e
confeitaria; fruto dessa planta.
Plátano – Certa árvore frondosa
Porfia – Disputa, competição
Prado - Campo coberto de plantas herbáceas que
servem para pastagem; campo relvoso; pasto.
Preceito – Ensinamento; doutrina; prescrição;
mandamento
Preterida – Deixar de parte; desprezar; omitir
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Refulgir – Resplandecer; brilhar ou luzir muito
Regalar – Prazer; alegria
Requerer – Reivindicar; dirigir petição a alguém
Reses – Qualquer quadrúpede usado na alimentação
humana
Retaguarda – A parte traseira
Revolver – Agitar em vários sentidos
Sagaz – esperta; perspicaz
Salpicado – Manchar com pingos e salpicos
Siclo – 11, 424 gr.
Sinete – Selo de armas ou divisas para, nas
repartições públicas, selar os documentos que o
devem ser, em face da lei; utensílio com que se faz
essa selagem; carimbo, chancela; marca, sinal.
Subverter – Insubordinar um poder constituído; agitar
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Talões – A parte posterior (situado atrás) dos pés dos
homens e de certos animais
Tenro – Novo; recente; delicado; mimoso
Túnica – Vestuário longo e ajustado ao corpo
Turbado – Transtornado; perturbado
Tutor – Protetor; amparador
Usurpar – Exercer indevidamente
Vau – Lugar raso de um curso d’água
Vedada – Impedir; proibir
Vedou – Impedir; proibir
Vogava – Navegava; deslizava
ÊXODO
Abibe (Nisã) – Março/Abril
Afoitamente - Tornar(-se) afoito; animar(-se);
encorajar(-se)
Alusão – Referência indireta, vaga
Alvorotou – Alvoroçar; agitar(-se); Alegrar(-se);
entusiasmar(-se)
Apercebido - Perceber, ver, conhecer
Arraial – Acampamento
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Bordão – Bastão; cajado; vara
Carmesim – Vermelho muito vivo
Coentro - Planta umbelífera Família que abrange
plantas
economicamente
importantes
(como
cenouras, salsa, aipo, erva-doce etc.), aromática,
usada como tempero
Colchetes – Ganchinho de metal para prender uma
parte do vestuário a outra
Côvado – 45 cm
Cozeram – Prepararam alimentos ao fogo
Crepúsculo – Luminosidade proveniente da
iluminação das camadas superiores da atmosfera
pelo sol, quando, embora escondido, está próximo do
horizonte
Debruar – Guarnecer (Equipar; Prover do necessário)
com debrum
Debrum – Tira que se costura dobrada sobre a orla
(borda; rebordo) dum tecido
Despojo – Saque; restos
Deveras – Realmente; muito
Dote - Bens próprios e exclusivos de mulher casada;
dinheiro ou propriedades que se dão a noivos; bens
que as freiras levavam para o convento;
merecimento; boas qualidades; prenda
Efa – 22 lts. (secos)
Eloqüente – Arte de persuadir; comover com
palavras; faculdade de falar ou escrever de modo
persuasivo (Levar ou induzir a fazer, a aceitar ou a
crer) e comovente
Engaste – Guarnição de metal que segura a pedraria
nas jóias
Entrementes – Este ou naquele; intervalo de tempo;
entretanto
Enxovia – Cárcere térreo ou subterrâneo, escuro,
úmido e sujo
Espargir – Espalhar em borrifos um líquido
Estalagem – Hospedaria; casa onde se recebem
hóspedes
mediante
retribuição;
estalagem,
hospedagem
Estofo – Qualquer tecido para revestir
Estola – Espécie de xale (Peça de vestuário usado
como adorno e agasalho dos ombros e costas)
retangular, comprido
Exator - Aquele que comete exações; cobrador de
impostos e contribuições; aquele que exige o que é

devido
Expiação – Ato mediante o qual os pecadores são
reconciliados com Deus pela eliminação do pecado
entre Deus e os pecadores. Os sacrifícios oferecidos
no dia da expiação davam a Nação de Israel inteira a
purificação dos pecados, até mesmo transgressões
inconscientes; são as ofertas levíticas que cobriam
os pecados de Israel; anular e remover a culpa
Forro – Liberdade
Fressura – Conjunto das vísceras (entranhas,
intestinos) mais grossas (pulmão, fígado, coração)
Gômer – 2 lts. (secos)
Him – 3,47 lts (líq)
Hissopo – Aspersório
Imolar – matar em sacrifício; sacrificar
Impetuoso – Manifestação súbita e violenta
Injúria - Ação ou efeito de injuriar; afronta, agravo,
insulto, ofensa, ultraje; aquilo que é contra o direito
Irromper - Aparecer, brotar, surgir de repente
Labor – Trabalho
Lavor – Trabalho manual
Lavrada – Aparelhado; desbastado; trabalhada
Levedado – Que fermentou
Mercê – Graça; benefício
Meridional – Que está do lado sul
Messe - Seara madura; ceifa
Mirra – Árvore de resina perfumada
Mitra – Barrete (gorro) alto e cônico; tiara
Mó – Pedra de moinho de afiar
Notório – Conhecido de todos
Obreia – Pães finos
Obstinado – Teimoso; relutante; inflexível
Ombreira – Cada uma das peças verticais das portas
e janelas que sustenta as vergas
Ômer – 220 lts. (secos)
Pelejar – batalhar; combater
Perspicaz - Que tem agudeza e penetração de vista;
que tem agudeza de espírito; sagaz, talentoso
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Propiciatório – Cobrir e tornar favorável ou sacrifício
que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados
Púrpura – Vermelho escuro
Replicar – Responder aos argumentos de outrem;
retrucar
Reposteiro – Cortinas pendentes das partes internas
das casas
Resfolgar – Respirar com esforço
Retroceder - Voltar para trás; recuar, retrogradar
Sarça – Certa planta medicinal; silva
Siclo – 11,424 gr.
Sinete – Utensílio gravado em alto/baixo relevo;
brasão
Sobejar – Sobrar
Sobrepeliz – Era uma túnica de cor azul arroxeada,
usada por baixo da estola.
Solenidade – Festividade pomposa; imponente
Sovela - Instrumento com que os sapateiros furam o
couro para o coser; furador
Suborno - Ato ou efeito de subornar; subornação;
aliciamento ou Atrair, chamar a si, convidar, seduzir
para práticas criminosas
Tiara – Mitra
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Túnica – Vestuário longo e ajustado ao corpo; casaco
reto e justo
Vagalhão – Grande onda do mar agitado
Vergas – Peça que se põe horizontalmente sobre os
umbrais; vara flexível; ripa
LEVÍTICO
Agouro - Presságio de coisa má
Arraial – Acampamento
Asmo – Pães sem fermento
Baça – Sem brilho
Bagos - Cada fruto do cacho de uvas, fruto ou grão
que lembre a uva
Belida – Mancha esbranquiçada na córnea dos olhos
Corvo marinho – É identificado como comorão
Dizima - Equivalente à décima parte de um
rendimento; dízimo
Efa – 17,62 lts (secos)
Encerrar – Concluir, fechar
Entranha - Qualquer víscera (intestinos) do abdome
ou do tórax
Esmerada – Bem acabado; elegante
Estola - Espécie de xale retangular, comprido
Expiação – Ato mediante o qual os pecadores são
reconciliados com Deus pela eliminação do pecado
entre Deus e os pecadores. Os sacrifícios oferecidos
no dia da expiação davam a Nação de Israel inteira a
purificação dos pecados, até mesmo transgressões
inconscientes; são as ofertas levíticas que cobriam
os pecados de Israel; anular e remover a culpa
Extorquir – Obter com violência; constranger alguém
por ameaça; ardil
Forro – Liberdade
Fressura - Conjunto das vísceras (entranhas,
intestinos) mais grossas (pulmão, fígado, coração)
Him – 3,47 gr. (líq)
Hissopo – Aspersório
Holocausto ou oferta queimada – Simbolizava a
apresentação voluntária do ofertante à Deus
Imolar – Sacrificar
Imprecação – Maldição; praga
Inveterados – Enraizado, crônico
Levedado – Fermentado
Lograr – Conseguir êxito
Manjar – Qualquer alimento delicado e apetitoso
Mão sobre a cabeça do holocausto – simboliza sua
completa identificação com o animal como seu
substituto
Messe - Seara madura; ceifa; colher
Milhano – era uma ave carnívora de médio porte
Mitra – Barrete (gorro) alto e cônico; tiara
Obra Servil – Em um período posterior à história
hebraica, esta expressão foi definida como construir,
tecer, colher, debulhar, moer, etc.
Obreia – Pão fino
Oferta – É aquilo por meio de que o individuo
aproxima-se de Deus
Oferta de manjares – farinha fina (pães assados).
Lembrava ao povo que Deus dava o alimento básico
e que os israelitas lhe deviam em troca, suas vidas
como ,dádivas ou tributo
Poupa – É uma bela ave de plumagem colorida
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,

ofender
Pústula – Ferida cheia de pus
Quebrantosso e a águia marinha – são dois tipos de
habutres
Rebuscar – Buscar de novo
Redenho – Gordura, membrana
Sátiros – Demonios em forma de cabritos. Eram
ídolos pagãos muito comuns naquela época
Segar – Ceifar; cortar
Siclo - 11,424 gr.
Sobrepeliz – Era uma túnica de cor azul arroxeada,
usada por baixo da estola.
Timão – Peça comprida do arado ou do carro
Tinha – Sarna
Tísica – Tuberculose
Trama - Em um tecido, fios que se cruzam no sentido
tranversal da peça, cruzados pelos da urdidura
Urdidura - Dispor (os fios da teia) para se fazer o
tecido, compor, criar
Urim e Tumim – Eram, possivelmente, duas pedras
preciosas que eram colocadas dentro do peitoral.
Podem ter sido usadas, como sortes, para determinar
a vontade de Deus
Vedados – Proibido, murado
NÚMEROS
Abster-se – Privar-se; conter-se
Aguilhão – Vara com ferrão na ponta para conduzir
bois
Borla – Tufo (Porção de lã aberta) redondo composto
de fios
Cetro – Reinado
Conjurar – Amaldiçoar; lamentar-se
Eira – Terreno duro e liso onde se secam e limpam
os cereais
Espevitadores – Cortar o morrão de vela para avivar
a chama
Forro – Liberdade
Him – 3,47 gr. (líq)
Ilhargas – Lado do ventre
Iniquidade – Maldade; perversidade
Manjar – Qualquer alimento delicado e apetitoso
Prevaricar – Faltar ao dever; faltar por interesse ou
má fé; faltar ao dever do ofício
Rebate – Ato ou efeito de rebater
DEUTERONÔMIO
Desnucar – Deslocar a cabeça pela nuca
Desterrados – Exilados; sem terra
Diligente – Cuidadoso; empenhado
Litígio – Disputas; questão; demanda
Messe – Colher
Mó – Pedra de moinho para afiar
Rebuscar – Buscar de novo
Segar – Ceifar; colher
Sovela – Utensílio de sapateiro em forma de haste
pontiaguda para furar solas de calçados
Trilhados – Moídos; debulhados
Votiva – Oferecida em voto
JOSUÉ
Ardil – Cilada; armadilha
Erigir – Erguer; levantar
Prevaricar – Faltar ao dever; faltar por interesse ou
má fé; faltar ao dever do ofício
Rotos – Rasgados
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Termo – Limite; marco
JUÍZES
Aleivoso – Caluniador; fraudulento
Arrecadas – Adorno de orelha, geralmente em forma
de argola
Aversão – Repulsa; antipatia; forte
Cutelo – Instrumento cortante semicircular
Deveras – Realmente; verdadeiramente
Espólio – Conjunto de bens, etc., deixados pela
morte de alguém
Lagar – Tanque de prensar uvas
Levianos – Irresponsável; que age irrefletidamente;
volúvel
Motejo – Zombaria; escarnecer
Penha – Pedra grande
Pilhar – Pegar; apanhar
Postigo – Porta pequena
Renhido – Muito disputado
Suscitar – fazer nascer ou aparecer
Trilhar – Moer; pisar; calcar
Vexar – Envergonhar; oprimir
RUTE
Choça – Casa rústica; choça
Gavela – Feixe de espigas
I SAMUEL
Aleivoso – Falsa acusação; calúnia; traição; dolo
Animosidade – Aversão persistente
Aterrar – Aterrorizar
Avareza – Apego doentio ao dinheiro
Bilha – Vaso profundo; moringa
Cativo – Prisioneiro
Comenos – Momentos; instantes
Conjurar – Maquinar; incitar; conspiração contra
autoridade estabelecida
Contristar – Ficar muito triste; afligir-se
Côvado – 45cm
Defraudar – Fraudar; engano propositado; logro;
artifício para iludir; cilada
Despojo – Restos
Desterrar – fazer sair da terra, do país; banir
Dote – Bens que recebe uma pessoa quando se casa
Efa – 17,62 lts. (secos)
Encerrar – Meter ou guardar em lugar que se fecha;
fechar
Encosta – Declive de montanha
Esgravatar – Remexer com as unhas
Estola – Espécie de xale retangular, comprido
Execráveis – Abomináveis; nojentos
Faldas – Base da montanha; sopé; apoio
Feixe – Molho; porção de objetos reunidos num só
grupo
Ferrolho – Tranca
Furtivo – Disfarçado; dissimulado; escondido
Guarnição – Tropa
Ímpeto – Manifestação súbita e violenta
Irromper - Manifestar-se de repente
Jeira – 2,750m2
Lavrar – Cultivar
Limiar – Soleira da porta
Lograr – Conseguir; gozar; fruir; desfrutar
Manjar – Qualquer substância alimentícia, delicada e
apetitosa
Mercê – Graça; beneficio

Messe – Ceifa; colheita
Orla – Bordo; rebordo
Outeiro – Pequeno monte; colina
Pleito – Discussão; debate
Postigo – Abertura em porta e janela que permite
observar sem abrir
Presunção – Suposição; suspeita; prever
Prorromper – Manifestar-se de repente
Prudência – Cautela; precaução
Recato – Vergonha; pudor
Reses – Qualquer quadrúpede usado na alimentação
humana
Resignar – Demitir-se de; renunciar; paciência nos
sofrimentos
Sega – Ceifa; cortar
Siclo – 11,424 gr.
Sisudo – Que tem juízo
Solene – Enfático; pomposo
Somenos – Inferior; de menor valor que outro
Suborno – dar dinheiro ou outros valores para
conseguir coisas ilícitas
Surrão - Bolsa ou saco de couro, próprio para farnel
de pastores; roupa suja e gasta
Tolher – Por obstáculo; dificultar
Um palmo (medida) – 22,2 cm
Varonilmente – Heroicamente; corajosamente;
Rígido; forte
Xale - Peça de vestuário que se usam como adorno e
agasalho dos ombros e costas
II SAMUEL
Açude – Lago formado por represamento
Adestrar – Hábil; capaz
Alçar – Levantar; erguer
Alongaste – Tornar longo ou mais longa
Altercar – Discutir ou provocar com energia,
vivacidade
Arratéis – 496 gr.
Arrojar – Atirar com força
Aversão – Desprezo; antipatia; repulsa
Balaustre – Pequena coluna que sustenta uma
travessa
Brandir – Erguer
Cavaco – Lasca de madeira
Clemência – Disposição para perdoar
Cogitar – Pensar; refletir; imaginar
Cordel – Cordão
Coxear – Mancar; capengar
Crepúsculo – Luz do sol à tarde mesmo ele tendo
baixado
Crestamento – Queimar a superfície de leve; tostar
Crônica – Narração de fatos históricos segundo o
cronista
Cronista – Pessoa que escreve crônica
Custódia – Guarda; proteção; lugar onde se conserva
alguém detido
Deliberar – Resolver; examinar
Demanda – Processo; litígio; causa
Deveras – Realmente; muito
Elegia – Poema lírico de tristeza
Enamorar – Apaixonar-se
Espaldar – Costas da cadeira
Estatuto – Lei
Estola – Espécie de xale retangular comprido
Exasperar – Irritar-se muito
Faia – Certa árvore ornamental
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Favor/Favorável – Benefício; graça; obséquio
Féretro – Caixão
Furtadela – Ação de furtar
Injúria – Insulto
Instar – Persistir; insistir
Irreverência – falta de respeito; desonra
Irromper – Acontecimento repentino
Jarrete - Tendão ou nervo da perna dos
quadrúpedes; região posterior do joelho
Leito – Extensão de terreno sob a qual flui o rio
Libação – Oferta de bebida
Mavioso – Suave; harmonioso
Metrópole – Cidade principal; cidade grande
Outeiro – Pequeno monte; colina
Pavilhão – Tenda; construção
Pejo – Vergonha; pudor
Rédeas – Direção; governo
Sagaz – Astuto; esperto
Sega – Ceifa
Sertãs – Frigideira larga de pouco fundo
Siclo – 11,424 gr.
Sitiar – Cercar; assediar
Sujeitar – Submeter-se
Talar – Que desce até o calcanhar
Talento (medida) – 34,272 kg
Tino – Juízo; prudência
Torrentes – Multidão que se precipita com ímpeto,
subitamente e violentamente
Túnica – Vestiário longo, ajustado ao corpo
Usurpar – Apossar-se indevidamente de, sem direito
ou por fraude
Vau – Trecho raso de rio onde se pode transitar
Vespertino – Da tarde
Votara – Oferecera; dedicara
I REIS
Abarcar – Abranger; compreender
Arremeter – Atacar com ímpeto ou fúria
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Baldaquino – Espécie de dossel (armação
ornamental) sustentado por colunas que serve de
cúpula ou coroa de um altar, trono, sólido ou leito
Bato – 20,82 lts. (líq.)
Bojo – Barriga; saliência arredondada
Cambas – Cada uma das peças curvas das rodas de
um veículo
Capitel – Coroamento do fuste (haste, cabo) duma
coluna
Célebre – Famoso; notável
Colocíntidas – Planta medicinal
Coro – 208,20 lts. (líq.)
Demandar – Pedir; necessitar; ir em busca
Deveras – Realmente; muito
Discorrer – Falar; discursar; correr para todos os
lados sussurrando
Espevitadeira – Cortar o morrão de vela para
aumentar a chama
Estatutos – Leis
Festões – Tecido com dobras
Ginete – cavalo de boa raça, fino e bem cuidado
Indulto – Perdão; graça
Intendente – Pessoa que dirige ou administra alguma
coisa
Janelas de fasquias – Janelas situadas na parte
superior das paredes internas, que se elevam acima
das câmaras (qualquer compartimento fechado)

laterais. Essas janelas proporcionam luz no templo
Jazer – Estar deitado no chão ou em cama; morto;
estar sepultado
Lavor – Trabalho manual
Lavrar – Trabalhar à mão
Manjar – Qualquer alimento delicado e apetitoso
Motejo – Zombaria; manifestação malévola, irônica,
maliciosa, etc.
Pavês – Escudo grande
Pedras
lavradas
–
Pedras
ornamentadas;
trabalhadas à mão
Pórtico – Átrio amplo; Átrio espaçoso, com abóbada,
sustentada por colunas ou pilares; entrada de edifício
nobre ou de templo
Presságio – previsão; pressentimento
Provérbio – Objeto de zombaria e de ridículo; termo
de insulto
Reentrância – Ângulo ou curva para dentro
Sândalo – Árvore de madeira resistente e aromática
Siclo – 11,424 gr.
Somemos – Inferior; de menor valor que outro
Talento – 34,272 kg
Torrente – Curso d’água temporário e violento
Usurpar – Apoderar-se de, com fraude ou violência;
exercer indevidamente; assumir de forma ilícita
Verga – Peça que se põe horizontalmente sobre os
umbrais; ripa
II REIS
Abnegação – Abster-se, renunciar à própria vontade,
sacrificar-se
Açude – Construção destinada a represar a água
Agouro – Presságio ou adivinhação de cousa má;
que anuncia coisas más
Alqueire – 7,30 lts. (secos)
Altos – Lugares de adoração muitas vezes
associados a práticas religiosas pagãs, à imoralidade
e a sacrifício humano. Objetos religiosos eram postos
sobre os montes para agradar aos deuses pagãos
Ante – Em presença
Anuir – Aprovação; dar consentimento
Aqueduto – Antigo sistema de canalização de água
Atalaia – Guarda; ponto alto de onde se vigia; vigia
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Cabouqueiro – Que trabalha em minas ou pedreiras
Candeia – Pequeno aparelho de iluminação,
sustentado por um prego e abastecido com óleo
Cardo – Planta espinhosa
Colocíntidas – Planta medicinal
Deliberar – Resolver
Dispõe-te – Fique à disposição; arrume; decida; ir; vá
Emborcar – Virar o barco de boca para baixo
Enternecer – Tornar-se terno; brando; amoroso;
sensibilizado
Espádua – Ombro
Espevitadeira – Cortar o morrão de vela para
aumentar a chama
Frondosa – Árvore muito grande (copa, ramo e
ramagem)
Furtivo – Disfarçado; dissimulado; às ocultas
Herdade – Grande propriedade rural
Ímpio – Cruel; sem dó; impiedoso; sem compaixão
Libação – Oferta de bebida
Lograr – Conseguir resultado que se esperava
Lombos – Costas; dorso
Manjares – Alimento delicado e apetitoso
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Opróbrio – Abjeção extrema; grande desonra; afronta
infamante
Pagão – Todo aquele que não tem a Deus em Cristo
Jesus como seu Senhor único
Passadiço – Passagem externa que liga dois
edifícios
Pedras lavradas – Pedras trabalhadas manualmente
Preceder – Anteceder; vir ou chegar antes
Preconizar – Apregoar com louvou; recomendar
louvando
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Sega – Ceifa; colheita
Siclo – 11,424 gr.
Sobejar – sobrar
Solene – Imponente; majestoso
Talento – 34,272 kg
Tranqueira - Cerca de madeira para fortificar;
trincheira; porteira, tapume
Transigente – Condescendente; chegar a um acordo;
ceder; tolerante
Trilhar – Debulhar; moer
Vitalícia – Que dura a vida inteira
Víveres – Gêneros alimentícios; comestíveis
I CRÔNICAS
Alaúde – Antigo instrumento musical de origem
oriental e cordas dedilháveis
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Brandir – Erguer (a arma) antes de arremetê-la
Clarim – Instrumento de sopro, feito de metal
Coscorões – Bolo de farinha e ovos fritos em azeite
e passado no açúcar
Cronista – Narração histórica por ordem cronológica
(ordem e sucessão dos acontecimentos)
Darico – Moeda persa, de ouro que pesa 8,4 gramas
Dispor-se – Ficar a disposição; arrumar; ir; decidir
Ditoso – Fortuna; sorte; saúde; felicidade
Engaste – Guarnição de metal que segura prataria
nas jóias
Estola – Espécie de xale retangular, comprido
Folgar – Ter prazer ou lazer
Iniquidade – Perversidade; malévolo; má índole; mau
Injuriar – Insultar; afrontar; injustiça
Intendente – Dirigente; Que dirige; diretor; pessoa
que dirige ou administra alguma coisa
Libação – Oferta de bebida
Mosaico – Embutido de pedrinhas de cores,
dispostas de modo que aparentem desenhos
Pedras de cantaria – Pedra para construção
Penha – Grande massa de pedra e saliente; penedo
Pórtico – Átrio amplo; Átrio espaçoso, com abóbada,
sustentada por colunas ou pilares; entrada de edifício
nobre ou de templo
Resoluto – Decidido; resolvido; audaz
Sertãs – Frigideira larga de pouco fundo
Siclo – 11,424 gr.
Subjugar – Dominar; reprimir
Talento – 34,272 kg
Tenro – Novo; recente
Varonilmente – Corajosamente
Xale - Peça de vestuário que se usa como adorno e
agasalho dos ombros e costas

II CRÔNICAS
Abarcar – Compreender; abranger
Abolir – Extinguir; suprimir
Afamado – Que tem fama; prestígio
Agoureiro – Presságio de coisa má
Anuir – Aprovação; dar consentimento
Apregoar – Publicar; divulgar
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Bato – 20,82 lts. (secos)
Candeeiro – Aparelho de iluminação
Capitéis – Coroamento do fuste (tronco da coluna
entre a base e o capitel [ capitel - Remate de uma
coluna, pilastra, balaústre]) de uma coluna
Cardo – Planta espinhosa
Carmesim – Vermelho muito vivo
Cenáculo – Sala onde se comia a ceia ou o jantar
Cerrar – Fechar
Colocíntidas – Plantas medicinais
Conjurar- Incitar; provocar; estimular
Contestar – Provar com o testemunho de outrem
Coro - (Ômer) – 220 lts. (secos)
Crestamento – Queimar a superfície de leve; tostar
Deveras – A valer; realmente; muito
Discrição
–
Modesto;
recatado;
prudência;
ponderação
Dispor-se – Ficar a disposição; decidir; arrumar
Dissolução – Perversão de costumes; devasso;
corrupto; falta de disciplina moral; ausência de
respeito por padrões mais aceitáveis
Enternecer – Tornar-se terno; amoroso
Entranhas – Qualquer víscera (intestinos) do abdome
ou do tórax
Especiarias – Qualquer planta aromática (canela,
noz-moscada, etc.) para condimentar iguarias
Espevitadeira – Cortar o morrão de vela para avivar a
chama
Estofo – Qualquer tecido para revestir
Expiação – Ato mediante o qual os pecadores são
reconciliados com Deus pela eliminação do pecado
entre Deus e os pecadores. Os sacrifícios oferecidos
no dia da expiação davam a Nação de Israel inteira a
purificação dos pecados, até mesmo transgressões
inconscientes; são as ofertas levíticas que cobriam
os pecados de Israel; anular e remover a culpa
Ferrolho – Tranca corrediça de ferro
Impugnar – Contrariar com razões; refutar; dizer em
contrário; desmentir; desaprovar
Mofar – Zombar
Motejo – Zombaria; manifestação malévola, irônica,
maliciosa
Pavês – Escudo grande
Pórtico – Átrio amplo; Átrio espaçoso, com abóbada,
sustentada por colunas ou pilares; entrada de edifício
nobre ou de templo
Preceder – Estar a frente; anteceder
Pregão – Proclamação pública
Presa – O que se aprendeu ao inimigo; desposo
Prevaricar – Faltar ao dever por má fé ou por
interesse próprio
Provérbio – Objeto de zombaria e de ridículo; termo
de insulto
Púrpura – Vermelho escuro
Rebate – Sinal para avisar de acontecimento
repentino e perigoso
Redis – Curral; aprisco
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Renhir - Disputar, pleitear; travar forte peleja com;
combater; Discutir com violência; altercar, contender.
Sátiro – Homem devasso, na mitologia grega e
romana; semideus lúbrico (lascivo, sensual) habitante
das florestas
Siclo – 11,424 gr.
Subjacente - Que jaz ou está por baixo
Talento – 34,272 kg
Tenazes – Instrumento parecido com uma tesoura
para segurar coisas para um determinado fim
Transigir – Chegar a acordo; tolerante
Tribuna – Lugar elevado de onde falam os oradores
Usurpar – Apossar-se violentamente de, sem direito,
ou por fraude
Víveres – Gêneros alimentícios comestíveis
ESDRAS
Adar (mês) – Fevereiro/março
Afamado – Que tem boa fama; prestígio
Arratéis – Também usado para libra romana –
eqüivalia a 325 gramas
Bato – 22 lts. (líq.)
Dáricos – Moeda persa de ouro que pesava 8,4
gramas
Granjear – Atrair; conquistar
Ignomínia – Grande desonra; infâmia
Inquirir – Fazer perguntas; indagar
Paramentado – Vestes sacerdotais; vestes
ornamentadas
Pregão - Proclamação pública
Remisso – Negligente; vagaroso; lento; indolente
Sátrapa – Governador de um distrito
Talento – 34,272 kg
NEEMIAS
Abjeção – Desprezo
Açude – Lago formado por represamento
Apatia – Falta de energia; indiferença; insensibilidade
Arratel – 325 gr.
Conjurar – Incitar; maquinar
Dárico – Moeda persa de ouro que pesava 8,40
gramas
Dispor-se – Ficar a disposição; decidir; arrumar
Elul (mês) – Agosto/setembro
Escriba – Doutor da lei entre os Judeus
Exílio – Expatriação; ir residir em país estrangeiro de
modo forçado ou voluntário
Ferrolho – Tranca corrediça de ferro
Hipotecar – Sujeição de bens imóveis ao pagamento
de uma dívida, sem se transferir ao credor a posse
do bem gravado; garantir; assegurar
Imprecar – Pedir ou rogar com instância
Infâmia – Perda da boa fama; má fama
Nisã (mês) – Março/abril
Opróbrio – Abjeção extrema; grande desonra
Prevaricar - Faltar, por interesse ou má-fé, aos
deveres de seu cargo; abusar do exercício de suas
funções, cometendo injustiças ou causando
prejuízos; proceder mal; transgredir a moral, os bons
costumes
Quinhão – Quota; parte
Quisleu (mês) - Novembro/dezembro
Siclo – 11,424 gr.
Usura – Juros exorbitantes; usurário
Vitupério – Ato vergonhoso; infâmia

ESTER
Adar (mês) – Fevereiro/março
Alabastro – Rocha muito branca e translúcida (Que
deixa passar a luz, sem permitir a visão dos objetos;
diáfano)
Aplacar – Tranqüilo; suave
Coudelaria – Haras; Fazenda ou sítio onde se criam
e reproduzem cavalos, especialmente de corridas;
coudelaria
Detença – Sem demora
Edito – Decreto; ordem
Escol – Elite; as pessoas mais cultas
Estofo – Qualquer tecido para revestir
Ginete – Cavalo de boa raça
Incontinente – Sem demora; sem interrupção
Nisã ou Abibe (mês) – Março/abril
Prescrever – Ordenar de antemão; receitar
Promulgar – tornar oficialmente público
Púrpura – Vermelho escuro
Sátrapa – Governador de um distrito
Sivã (mês) – Maio/junho
Talento – 34,272 gr.
Tebete (mês) – Dezembro/janeiro
Traslado – Traduzir; verter; transportar de um lugar
para outro; levar, mudar
JÓ
Abastança – Fartura; riqueza
Abóbada – Teto
Acerbamente – Duramente; severamente; árduo
Afogueado – Muito corado (que tem cor; branqueado
ou tornado branco pela exposição à luz solar;
quarado; que tem as faces vermelhas (diz-se das
pessoas)
Agrilhoado – Prender com grilhões
Aguçar – Excitar; estimular; afiar
Alarido – Gritaria; algazarra
Aleivoso – Desleal; traiçoeiro
Alimárias – Animais selvagens
Animosidade – Aversão persistente
Apupar – Vaia; grito de reprovação
Arcabouço – Ossatura do tórax; esqueleto
Arcano – Segredo; mistério
Argüir – Repreender; acusar; censurar
Arrebatar – Enfurecer; encolerizar
Arregimentar – Alistar ou reunir em regimento
Arrieiro – Condutor de bestas de carga
Áspide – Certa víbora; cobra
Assaz – Bastante; suficiente
Áureo – Da cor do ouro; brilhante; magnífico
Baluarte – Fortaleza
Besuntar – Mudar; sujar; deturpar; lambuzar
Cáustico - Que queima; cauterizador de tecidos
Cilício – Cinto ou cordão de lã áspera que por
penitência se usa direto sobre a pele
Coser – Costurar
Crepúsculo – Pôr do sol
Debalde – Em vão; inútil
Delito – Crime; culpa; falta
Desdenhado – Desprezo; menosprezo
Desígnios – Intento; plano; projeto
Despojar – Saquear; roubar
Desvairar – Enlouquecer
Deveras – Realmente; muito
Dissuadir – Afastar-se de um propósito
Divisar – Avistar; observar
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Dorso – Costas; parte posterior
Eloqüente – Talento de convencer; falar bem
Encanecido – Embranquecido; criar cãs; envelhecer
Encarquilhado – Enrugado; ressequido
Encerrados – Fechados; enclausurados
Enlutado – Prostrado pela dor; aflitos
Entretecer – Tecer; tornar
Enxúndia – Gordura
Equidade – Disposição de reconhecer o direito de
cada um; sentimento de justiça
Esboroa – Reduzir a pó
Escarvar – Cavar superficialmente
Espezinhar – Humilhar; rebaixar
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente
Fauces – A parte superior e interior da goela, junto a
raiz da língua; garganta
Feitor – Capataz; administrador de bens alheios
Fel – Coisa muito amarga
Fiar – Esperar; confiar
Fogoso – Que tem fogo ou calor; irrequieto
Forje – Armadilha
Fragor – Estrondo; estampido; ruído semelhante à
coisa que se quebra
Fustigar – Açoitar; bater com vara
Gradar – Ir arando
Ignomínia – Grande desonra
Ilharga – Lado do ventre
Impetuoso = Veemente – Manifestação súbita e
violenta
Imprecação – Pedir que envie a alguém males ou
bens
Impugnar – Contestar; contrariar com razões; refutar
Infame – Que tem má fama; que pratica atos vis
Infortúnio – Infelicidade; mau
Iniquidade – Perversidade; malévolo; contrário a
equidade
Injúria – Insulto; vitupério; injusto
Inquirir – Indagar; investigar; fazer perguntas;
indagar; procurar saber
Intento – Intenção; desígnio; propósito
Interpelar – Dirigir a palavra; intimar; perguntar
Irrisão – Zombaria; escárnio
Irromper – Acontecer ou surgir de repente
Junco – Planta herbácea que se usa para fazer
móveis
Juntas – Parelha; par de alguns animais; casal
Lamúria – Lamentação; queixa; choradeira
Lavrar – Arar; sulcar a terra
Longevidade – Vida longa
Loto – Certa planta aquática
Malograr – Fracassar; não ir adiante
Malva – Erva medicinal da família das Malváceas
(Família da ordem das Malvales, constituída por
ervas,
arbustos
e
árvores.
Inclui
plantas
economicamente importantes, como o algodão, a
papoula, o quiabo), cujas folhas e flores encerram
mucilagem
Máxima – Provérbio; ditado; axioma
Messe – Ceifa; colheita
Minam – Consomem; invadem
Minguar – Tornar-se menor ou escasso
Molho – Porção de objetos reunidos num só grupo
Motejo – Zombaria; escárnio
Omoplata – Osso chato, delgado e triangular que
forma a parte posterior do ombro
Opróbrio – Humilhação extrema; ignomínia

Parola – Tagarelar
Pavilhão – Construção leve, desmontável; barraca;
tenda
Plasmar – Fazer
Porfiar – Discutir
Pragana – Barba de espigas cereais
Prole – Geração; filho; descendência
Provérbio – Objeto de zombaria e de ridículo; termo
de insulto
Quebrantar – Abater; arrasar; debilitar; enfraquecer
Rabiscam – Linha tortuosa
Refutar – Combater com argumentos; dizer em
contrário; contestar; rebater
Regaço – Colo
Remonte – Consertar (recuar muito atrás no
passado)
Reputar – Considerar; julgar
Retorquir – Replicar; responder aos argumentos de
outrem; responder contestando; replicar
Ribeiro – Rio pequeno; riacho; córrego
Sabeus – Indivíduo natural de Sabá
Sebe – Cerca feita de plantas
Segar – Ceifar; colher
Sorver – Sugar; aspirar
Suborno – Dar dinheiro para conseguir coisa ilícita ou
imoral
Súcia – Corja; bando; multidão de pessoas
desprezíveis
Supura – Transformar em pus
Tacanho – Estreito; de pequena estatura
Termo – Limite
Torrente – Curso d’água temporário e violento
Torrões – Pedaço de terra endurecido
Transtorno – Desordem
Turno – Cada uma das divisões dos horários
Turvar – Agitar; confusão
Ventura – Felicidade
Verrumar – Instrumento em forma de hélice para
furar madeira
Viço – Vigor
Vitupério – Insulto; injúria; ato vergonhoso ou infame
SALMOS
Abjeto – Vil; baixo; desprezível
Abjurar – Renunciar
Abominar – Sentir horror; repulsa; detestar
Adversidade – Infelicidade; má sorte
Altivo – Elevado; brioso; Orgulhoso, arrogante
Alvorada – Amanhecer
Aprisco – Curral de ovelhas
Argúem – Acusar
Arrimo – Amparo; proteção
Assediar – Importunar insistindo
Atinar – Acertar
Atinar – Compreender; perceber; compreender
Atulhado – Cheio completamente
Ávedez – Desejar ardentemente
Avultar – Aumentar; fazer crescer
Baluarte – Fortaleza
Broquel – Escudo antigo
Catadupa – Cachoeira; catarata
Caudalosos – Rios que correm águas em abundância
Cerrar – Fechar; apertar; unir
Cibo – Comida de aves
Cingir – Cercar; ligar; unir
Cogitar - Pôr pensamento em; imaginar; refletir

9
Compraz – Alegrar; deleitar-se
Compungido – Arrependido
Concerne – Que diz respeito; refere-se
Corça – Fêmea do cabrito selvagem
Demandar – Intentar contra
Depurada – Purificada
Desdém – Desprezo com orgulho; altivez
Desígnios – Projeto; propósito
Desvalido – Zombaria; escárnio
Didático – Arte de ensinar
Difamar – Caluniar; falsa imputação que ofende a
honra de outrem
Discrição – Modesto nas palavras; recatado; que
sabe guardar segredo
Dolo – Fraude; má fé
Duplicidade – Falso; duplo
Ébrio – Bêbado
Embotar – Tirar a energia
Engendrar – Maquinar; inventar
Enlear – Envolver
Enredar – Prender; envolver
Entronizado – Exaltado; elevado
Equidade – Sentimento de justiça; Justiça natural;
igualdade; justiça; retidão
Equinócio – Ponto da órbita da terra onde se registra
igual duração do dia e da noite
Esbulhar – Sacar; expropriar; desapropriar
Escarnecedor – Desprezo; ridicularizar; desdenhar
Espezinhar – Pisar; pisotear
Espreitar - Observar ocultamente
Esquadrinhar – Examinar minuciosamente
Estirpe – Origem; linhagem
Estulto – Tolo; néscio; ignorante
Excogitar – Inventar; imaginar
Extirpar – Extrair; desarraigar
Extorquir – Exigir pela força o pagamento
Exultar – Alegrar-se muito
Fauces – Garganta; goela
Feixe – Porção amarrada ou agrupada de lenha
Folgar – Descansar
Fragor – Estampido; ruído forte
Fulgor – Brilho; clarão; esplendor
Grei – Rebanho de gado miúdo; partido; sociedade
Ignomínia – Grande desonra
Impudente – Sem vergonha
Imputar - Atribuir (a alguém ou a alguma coisa) a
responsabilidade de...
Incólume – São e salvo; ileso
Increpar – Repreender
Indignação – Repulsa; revolta
Inepto – Incapaz
Infundir – Inspirar; colocar
Iniquidade – Injustiça; maldade; perversidade
Injúria – Insulto; ofensa
Inquirir – Investigar
Insidiosamente – Traiçoeiramente
Insolente – Grosseiro; atrevido; relutante
Irrepreensível – Correto; perfeito; imaculado
Júbilo – Grande alegria
Justiça – Tudo o que Deus exige e aprova
Largueza – Generosidade
Lavores - Trabalho manual
Léu - Á toa; à vontade; a descoberto, à mostra: Com
a cabeça ao léu
Longevidade – De vida longa
Louco / Tolo – É quem desconsidera a Deus em

oposição ao sábio, que teme a Deus e consegue
discernir o bem e o mal
Mesclar – Misturar
Monturo – Lixão
Nédio – Lustroso; sadio
Obstinado - Firme, pertinaz; teimoso; inflexível
Olvidar - Não se lembrar; esquecer-se.
Opróbrio – Humilhação extrema; ignomínia
Opulento – Cheio de dinheiro; muito rico
Oriundo – Originário; proveniente
Pavês – Escudo grande
Pejada – Grávida
Pejo – Vergonha; pudor; pudicícia
Pendões – Bandeira; estandarte
Pleitear – Discutir; disputar
Portentosas – Coisa extraordinária
Potentado – Pessoa muito poderosa; príncipe
Preceitos – Mandamentos; Regra de proceder;
norma; ensinamento; doutrina
Predileta – Preferência
Prepotente – Tirano; abuso de poder
Procela – Tempestade marítima
Purulento – Que agrega pus
Quebrantar – Abater
Quinhão – Quota; parte
Recôndito – Escondido; oculto
Redimir – Resgatar pagando um preço; libertar
Réprobo – Condenado; renegado
Reveses – Infortúnio; mudança ou variação das
coisas que ocorrem
Seixo – Pedregulho
Sicômoro – Figueira Egípcia
Simulacro – Imagem; efígie
Sorvos – Goles; tragos
Súcia – Corja; conjunto de pessoas de má fama
Talante – Vontade; empenho
Temor – Reverência; respeito; veneração
Termo – Maneira; forma
Tino – Juízo natural; instinto; sentido, atenção
Torrente – Enxurrada
Transgressão – Desobediência; ato ou efeito
transgredir; Ir além dos termos ou limites; atravessar;
não observar, não respeitar (as leis ou
regulamentos); infringir
Tremedal – Pântano; brejo
Ungido – Dedicado à Deus
Urdir – Intrigar; tramar
Usura – Juros exorbitantes
Vagas – Onda grande; vagalhão
Viço – Crescimento com vigor das plantas
Vilipêndio – Desprezo; menoscabo
Vituperar – Ato infame; vergonhoso
Voláteis – Voadores
Voragem – Aquilo que devora
PROVÉRBIOS
Abjeto - Indigno, desprezível; ignóbil, vil
Açular; provocar
Aliciar – Seduzir; atrai
Atinar – Perceber; compreender
Auricular – (testemunha...) – Ref. a ouvir.
Auricular – Relativo ao ouvido
Avareza – Desejo sórdido, doentio por dinheiro
Avidez – Desejo; desejar ardentemente
Baila – Lembrança
Basilisco – Serpente lendária que matava com um
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simples bafo
Contestada – Respondido, contraditado; combatido
com provas contrárias
Desígnio – Plano; propósito
Desposo - restos
Desventura – Infelicidade – infortúnio; má sorte
Deveras – Realmente; verdadeiramente; muito
Diadema – Coroa
Difamar – Caluniar; tirar a boa fama
Diligente – Zeloso, cuidadoso; ativo, pronto, rápido
Discernir – Estabelecer diferença
Discrição – Humildade; simplicidade; modéstia
Dissimular – Ocultar ou encobrir com astúcia; não dar
a perceber; disfarçar
Eirado – Terreno duro e liso onde se secam os
cereais
Emendar – Corrigir; arrepender-se
Enlaçar – Unir-se
Equidade – Sentimento de justiça; Justiça natural;
igualdade; justiça; retidão
Espraiar – Espalhar; alastrar; difundir
Esquadrinhar – Examinar atenta e minuciosamente
Estultícia – Tolice; estupidez; necedade
Expectação – Esperança; expectativa
Expiar - Perdoar
Favor – Benefício; bondade
Fuso – Instrumento roliço que se forma a maçaroca
de fiar
Fustigar – Bater com vara; açoitar
Gonzos – Dobradiça
Gral - Vaso em que se esmaga ou tritura alguma
coisa; gral
Ignomínia – Grande desonra
Iminente – Próximo; a qualquer momento
Ímpio – Incrédulo; cruel; sem dó; sem misericórdia
Impudente – Sem vergonha
Infâmia – Abjeto; desonra
Injúria - Insulto
Insensato – Falto de senso; louco; insensível à
verdade, age sem respeitá-la
Joeira – Peneira para separar o trigo do joio
Lavrou – Sulcar e terra
Libertinos – Sem vergonha; infiel
Litigar – Discutir; questão
Longânimo – Paciente; bondoso; generoso
Louco – Os facilmente conduzíveis; crédulos e
insensatos; pessoas que são ao mesmo tempo
mentalmente ingênuas e moralmente irresponsáveis
Lume – A claro
Maçaroca - Porção de fio torcido e enrolado no fuso;
rolo de cabelo difícil de ser desenrolado
Malfazejo – Amigo de fazer mal
Necedade – Estupidez; tolice
Pérfido – Que mente à fé jurada; desleal; traiçoeiro;
falso
Pilado – Pisar; moer
Plebe – Povo; populacho; ralé
Pleito – Discussão; questão em juízo; litígio;
demanda; disputa
Preceder – Antecipar
Prevaricar – faltar aos deveres do cargo; torcer a
justiça
Proposição- Ato ou efeito de propor. Aquilo que se
propõe; proposta.
Prudência – Cautela; precaução; cuidado
Rechaçar – Afastar; reprimir

Regaço – Lugar de descanso; colo
Regalada – Alegrada; regozijada
Remissa – Negligente; tardo
Roca – Haste de madeira, bojuda numa das
extremidades, onde se enrola o fio de algodão, linho
ou outra substância têxtil que se quer fiar
Salutar – Bom para a saúde; benéfico
Sensato – Prudente; moderado; providente;
precavido
Senso – faculdade de apreciar, de julgar de sentir
Serôdia – Depois do tempo; oportuno; tardio
Simples – Pessoas indecisas em seus pontos de
vista, e facilmente influenciáveis
Siso – Juízo; senso; prudência
Soberba – Orgulho; arrogância; altivez
Subverter – Arruinar; Aliciar para idéias ou atos
subversivos; revolucionar
Suscitar – Aparecer
Temor – Reverência; respeito
Tolo – Idiota; imbecil; ridículo; bobo
Vituperar – Ato vergonhoso; desonra
ECLESIASTES
Aguilhão – Ferrão; ponta de um ferro
Crepitar – Estalar
Desvarios – Ato de loucura
Embotar – Tornar sem gume ou fio; enfraquecer
Enredar – Prender; envolver
Estultícia – Tolo; estúpido; néscio; insensatez
Fugaz – Transitório; efêmero; que passa rapidamente
Inadvertido – Irrefletido; que revela falta de reflexão
Regalada – Prazer; satisfação; regozijo
Sobrepujar – Exceder; sobressair
Vaidade – Aquilo que é oco; vazio; fútil; ninharia
CANTARES
Broquel - Escudo antigo
Conjurar - Rogar com instância a; suplicar
Espalda - Ombro
Ferrolho - Tranqueta de ferro corrediça, com que se
fecham portas ou janelas
Liteira – Espécie de cadeirinha coberta, sustentada
por dois varais compridos e conduzida por homens
ou animais.
Mirra - Família de arbustos ou árvores resinosas ou
aromáticas, na maioria tropicais
Outeiro - Monte pouco elevado; colina
Velar (Velava) - Exercer vigilância
ISAIAS
Abominação – Detestável; que se deve detestar;
péssimo; insuportável
Abrolhos – Rochedo marítimo que atinge a superfície
das águas
Acalentar - Aquecer(-se) nos braços ou no peito;
afagar(-se), agasalhar(-se), embalar(-se)
Acrisolar - Purificar no crisol (o ouro); depurar; provar
Açude - Construção destinada a represar águas
pluviais
Afligir a alma - Causar aflição a; angustiar, mortificar,
agoniar, agonizar
Agastar - Excitar(-se) por leves provocações; irritar(se), agoniar(-se); deprimir(-se)
Agouro - Augúrio, presságio; qualquer sinal tido por
prenúncio de sucessos futuros; presságio (Fato ou
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sinal por que se adivinha o futuro) de coisa má
Aio - Preceptora de crianças; Aquele que dá
preceitos; mentor, mestre
Alçar - Tornar alto; erguer, elevar
Aljava – Estojo para setas ou flechas
Altares idólatras – Lugares de adoração muitas vezes
associados às praticas religiosas pagãs, à
imoralidade e aos sacrifícios humanos. Depositavamse objetos religiosos no alto da colina a fim de
aplacar (acalmar) os deuses pagãos (Nm. 33.52
“lançareis fora todos os habitantes da terra de diante
de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há
figuras; também destruireis todas as suas imagens
de fundição, e desfareis todos os seus altos.”)
Alteado - Tornar(-se) mais alto; tornar mais excelente
ou mais sublime
Altivez - Orgulhoso, arrogante
Ante - Diante de, na presença de
Aplacar – Tranqüilizar; suavizar
Apoucar - Reduzir(-se) a pouco ou a poucos;
restringir(-se); tornar menor; diminuir; representar
como de pouca importância; menosprezar
Aqueduto - Canal, galeria ou encanamento destinado
a conduzir a água de um lugar para outro
Ardósia – Rocha rudimentar, separável em lâminas.
Aríete - Antiga máquina de guerra para arrombar
muralhas de cidades sitiadas
Arraigar - Firmar pela raiz; enraizar; firmar-se
seguramente; profundar-se
Arrojada - Audaz, destemido, valente, valoroso
Arvorar – Elevar; levantar; hastear; erguer; erigir
Áspide – Serpente
Atalaia - Sentinela, vigia
Atinar - Achar pelo tino, acertar com, dar com,
descobrir por conjetura ou indício; encontrar
Átrio - Pátio interno de acesso a um edifício
Aviltar - Tornar(-se) vil, abjeto, desprezível
Baluarte - Fortaleza inexpugnável; lugar seguro;
sustentáculo, defesa
Basilisco – Serpente lendária que matava com um
simples bafo
Bato – 22 litros (líq.)
Bordão - Bastão, cajado
Bramar - Dar bramidos (o veado, o tigre, o boi etc.);
gritar, vociferar; enfurecer-se, zangar-se
Brenha - Mata espessa e emaranhada
Brunido – Engomado; polido, lustrado
Bufo – Burlesco; jovial
Carbúnculo - Rubi grande, de bela água e de grande
brilho
Cardo - Nome de plantas perenes, da família das
Compostas, cujo caule, ereto, é revestido de pêlos
Cativo - preso, prisioneiro; prisioneiro de guerra;
obrigado à escravidão
Cerviz – A parte posterior (situado atrás; que ficou
atrás) do pescoço; nuca
Cetro - Bastão de comando, uma das insígnias da
realeza; autoridade real; superioridade
Cevado - Engordado na ceva (comida com que se
engordam animais)
Chacal - Mamífero carniceiro, da família dos
Canídeos (Família cosmopolita de mamíferos
carnívoros, que inclui os cães, lobos, chacais,
raposas etc.)
Chasquear – Escarnecer; ridicularizar, zombar de
Choça – Choupana; habitação rústica, humilde;

casebre
Cilício - Túnica, cinto ou cordão de crina, que se
trazia sobre a pele para mortificação; mortificação
voluntária
Cimo - Topo; cume
Cingir - Ligar em volta; prender; ornar em roda;
coroar; pôr à cintura; apertar, comprimir; vestir-se
Clarificar - Tornar (-se) claro, limpando ou
purificando; purificar-se, arrepender-se
Cogitar - Pôr pensamento em; imaginar
Concernente - relativo, referente
Concupiscência - Grande desejo de bens ou gozos
materiais; apetite sexual; prazer intenso pelas coisas
ilícitas
Conjurar – Maquinar; conspirar
Consternar - Causar profundo desgosto ou
abatimento a; afligir
Contristar - Causar tristeza a; entristecer, tornar triste
Contrito – Arrependido
Convalescer - Retorno progressivo à saúde
Cordel - Corda muito delgada (pouco espessa; fina);
barbante, cordão
Cronista – Aquele que escreve crônica que é:
Narração histórica, por ordem cronológica
Debalde – Em vão; à toa
Débil - Que tem pouca força ou energia; insignificante
Definhar - Enfraquecer-se pouco a pouco, extremarse, mirrar-se; abater, decair, murchar, secar
Demanada - Causa, litígio, pleito
Desarraigar - Arrancar pela raiz ou com raízes;
desenraizar, desraigar; extinguir, extirpar
Descalvado – Escalvado; sem vegetação
Desdenhar - Desprezar como indigno de siAto ou
efeito de desdenhar; desprezo com orgulho; altivez,
arrogância
Desígnio - Plano, projeto, intento
Desmensurado – Desmedido; que que excede as
medidas
Desnudo - Despido, nu
Despojar - Roubar, defraudar, saquear; privar da
posse; desapossar, espoliar
Desterrado - Que foi banido da pátria
Destilar - Deixar cair em gotas; cair gota a gota
Deter - Fazer parar, não deixar ir por diante
Diadema – Coroa
Dilatar - Aumentar(-se) o volume de; distender(-se);
desenvolver(-se).
Dileto – Querido especialmente
Diligente - Zeloso, cuidadoso; ativo, pronto, rápido
Dispor – Estar a disposição; preparar (alguém) para
alguma coisa; servir-se, utilizar-se
Dissecar - Analisar miudamente
Dolo - Ação praticada com a intenção de violar o
direito alheio
Ébrio - Que se embriagou; bêbedo
Efa – 22 litros (Líq.)
Eira - Porção de terreno plano e duro, ou laje, em
que se secam cereais e legumes
Embargo - Obstáculo, impedimento; restrição
imposta pelo juiz à liberdade de ação do devedor,
para segurança do credor
Emplasto - Medicamento de uso externo, adesivo ao
corpo
Emproado – Orgulhoso; presunçoso
Encerrar - Pôr(-se) em lugar fechado e escondido
Enlanguescer – Enfraquecer
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Envilecer - Tornar(-se) vil; aviltar(-se), deslustrar(-se);
tornar(-se) desprezível; mau
Enxárcia - Conjunto de cabos fixos que, de um e
outro lado ou bordo do navio, seguram os mastros e
os mastaréus (Cada um dos mastros suplementares)
Equidade – Sentimento de justiça; justiça natural;
igualdade, justiça, retidão; disposição para fazer o
bem
Ermo - Deserto, despovoado, solitário
Esbaforido – Ofegante; afobado; apressado
Escabroso – Áspero; pedregoso; de acesso difícil;
irregular; indecoroso
Escalvado – Sem vegetação. O mesmo que
descalvar
Escarnecer - Manifestação intencional, malévola, por
meio de riso, palavras, atitudes, com que se procura
levar ao ridículo alguém ou alguma instituição;
chacota, escárnio, galhofa, mofa, troça, deboche
Esfalfado – Exausto; extenuado
Espelta – Espécie de trigo, de qualidade inferior
Espraiar - Alastrar, estender-se
Estandarte - Bandeira de um esquadrão de cavalaria;
bandeira de guerra
Estatelar - Cair, estendendo-se ao comprido, no
chão, cair de chapa
Esterqueira - Lugar onde se lança e se ajunta o
esterco; imundície, sujidade
Esterroa - ?
Estirpe – Origem; linhagem
Estreptoso - Que produz estrépito; estrondoso;
ruidoso
Estribar - Apoiar-se, escorar-se
Esvaecer - Desfazer(-se), dissipar(-se); tornar-se
vão, vazio
Exator - Aquele que exige o que é devido; exações
(arrecadação ou cobrança rigorosa de impostos,
tributos, dívidas etc; imposto arbitrário e excessivo)
Excelso - Alto, elevado, grandioso, sublime; ilustre;
magnificente, maravilhoso, portentoso
Expiação - Ato mediante o qual os pecadores são
reconciliados com Deus pela eliminação do pecado
entre Deus e os pecadores. Os sacrifícios oferecidos
no dia da expiação davam a Nação de Israel inteira a
purificação dos pecados, até mesmo transgressões
inconscientes; são as ofertas levíticas que cobriam
os pecados de Israel; anular e remover a culpa
Exultar - Alegrar-se, regozijar-se; alvoroçar-se
Fitar - Fixar a vista, cravar ou pregar os olhos em;
conservar em posição levantada e imóvel, endireitar
(as orelhas)
Flagelo – Tortura; castigo; calamidade
Flamejar - Brilhar, resplandecer
Folgar - Ter alívio ou descanso nos cuidados,
trabalhos, etc
Forjado – tramado; inventado; maquinado
Fumegar - Deitar, lançar fumo ou fumaça
Gabarola1 – Fanfarrão; pessoa que gosta de gabarse
Gabarola2 – Monstro marinho (segundo os mitos
cananeus) que dominava sobre o caos e existia nos
tempos da criação: é também uma (autonomásia???)
referente ao Egito. Na criação, Deus comprovou Seu
poder sobre esse suposto monstro (Jó 26.12 “Com a
sua força fende o mar, e com o seu entendimento
abate a soberba.”; Salmos 89.10 “Tu quebraste a
Raabe como se fora ferida de morte; espalhaste os

teus inimigos com o teu braço forte.”)
Gabar-se - Elogiar, enaltecer, louvar; jactar-se,
vangloriar-se
Grilhão - Cadeia, prisão; algema
Gusano - Verme que se desenvolve onde há matéria
orgânica em decomposição
Herdade - Grande propriedade rural, em geral
composta de terra de semeadura e casa de
habitação
Ignomínia - Afronta pública, desonra, vergonha
Imolar - Matar vítimas para as oferecer em sacrifício
Impetuoso - Arrebatado, fogoso, violento
Inbíquo - Que ofende a eqüidade, a retidão; injusto
Infortúnio – Calamidade; desventura, infelicidade,
desgraça
Iniquidade - Falta de eqüidade; qualidade de iníquo
Injuria - Afronta, agravo, insulto, ofensa, ultraje
Jactar - Gloriar-se, ufanar-se, vangloriar-se
Jazer - Estar morto ou como tal
Jeira - 2,750m2
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suportar
Junco - Gênero típico da família das Juncáceas
(Família, largamente distribuída, da ordem das
Liliales, que compreende gramíneas com perianto
paleáceo e fruto capsular)
Justificação – Ação divina por meio da qual o Senhor
Deus nos faz entrar em relacionamento justo com Ele
(Rm. 5.16 “E não foi assim o dom como a ofensa, por
um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só
ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom
gratuito veio de muitas ofensas para justificação.”);
declaração de inocência ou de justiça, libertação da
culpa ou da reprovação
Justificar – Apagar os pecados de alguém; declarar
justo
Ladrar - Proferir com violência: Ladrar maldições,
pragas etc.
Lagar - Espécie de tanque no qual se espremem e
reduzem a líquido certos frutos; tanque de prensar
uvas
Lavrada – Trabalhada manualmente
Lavrar - Ornar com trabalhos em relevo; cultivar (as
terras), remexer com arado
Lavrar a cinzel; fazer com esmero e nitidez;
aprimorar
Leira - Sulco em terra arada, para plantio; canteiro
estreito e longo; disposição linear de qualquer
material numa superfície ou no solo; leiva; elevação
de terra entre dois sulcos
Libação – Oferta de bebidas
Limiar – Soleira da porta; início
Liteira – Espécie de cadeirinha coberta, sustentada
por dois varais compridos e conduzida por homens
ou animais.
Lombos - Costas, dorso
Longevidade - Longa duração de vida
Lugares altos - Lugares de adoração muitas vezes
associados às praticas religiosas pagãs, à
imoralidade e aos sacrifícios humanos. Depositavamse objetos religiosos no alto da colina a fim de
aplacar (acalmar) os deuses pagãos (Nm. 33.52
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“Lançareis fora todos os habitantes da terra de diante
de vós, e destruireis todas as suas pedras em que há
figuras; também destruireis todas as suas imagens
de fundição, e desfareis todos os seus altos.”)
Mafazejo - Que se apraz em fazer mal; danoso,
maléfico, pernicioso
Magistrado - Empregado público que, na esfera
administrativa ou judicial, exerce autoridade delegada
pela nação ou pelo poder central; epíteto (apelido)
dos juízes
Manancial - Nascente de água; que mana ou corre
incessantemente
Manjar - Qualquer substância alimentar; iguaria
delicada e apetitosa; aquilo que pode deleitar,
fortalecer ou vigorar o espírito
Milicia - Carreira, disciplina, vida militar; a arte ou
exercício da guerra; a força militar de um país
Minguar - Tornar-se menor; decrescer, diminuir;
escassear, faltar
Mó - Pedra de moinho
Monturo – Lixão
Mosto - Sumo da uva, antes de se completar a
fermentação; suco, em fermentação, de qualquer
fruta que contenha açúcar
Motejo – Zombaria; escárnio; gracejo atrevido
Néscio - Que não sabe; ignaro, inepto, ignorante;
estúpido, irresponsável; indivíduo ignorante, inepto,
irresponsável
Notório - Sabido de todos ou de muitos; público
Oblação - Dádiva, oferta
Obstinado - Firme, pertinaz, teimoso; inflexível
Ofegar - Respirar com dificuldade ou com ruído por
causa de fadiga; arquejar
Ombreira - Cada uma das peças verticais das portas
e janelas que sustentam as padieiras; entrada
Ômer – 22 litros (seco)
Opróbrio - Abjeção extrema; ignomínia, desonra;
afronta, vergonha; infâmia, injúria
Oscilar - Mover-se alternadamente de um para outro
lado; fazer vaivém entre duas coisas ou posições;
hesitar, vacilar
Ouriço - Invólucro espinhoso e externo de alguns
frutos, como a castanha, o pinhão, a noz etc. Zool.
Nome comum a certos mamíferos que têm o corpo
recoberto de espinhos rígidos e eriçados
Outeiro - Monte pouco elevado; colina
Padejar - Revolver com a pá: padejar cereais; atirar
(o grão) ao ar com a pá a fim de o limpar na eira
Papiro - Planta ciperácea, cujo caule, formado de
películas concêntricas sobrepostas, servia outrora,
após certa preparação, para nele se escrever; folha
para escrever, feita com papiro; manuscrito antigo,
feito de papiro
Pastios – Terreno em que há pastagens
Pavilhão - Tenda; construção
Pérfido - Que falta à fé jurada; desleal, infiel, traidor
Perturbar(-se), tornar(-se) apreensivo, triste
Pira - Vaso em que arde um fogo simbólico
Pleitear - Demandar em juízo; litigar; discussão;
disputa
Portento - Coisa ou sucesso maravilhoso
Poste-ídolo ou postes sagrados – Postes de madeira,
talvez entalhados com a imagem de Aserá, deusa
cananéia do amor e da guerra, erigidos (erguidos)
para homenageá-la e colocados perto dos altares do
culto cananeu

Prevaricar - Faltar, por interesse ou má-fé, aos
deveres de seu cargo; abusar do exercício de suas
funções, cometendo injustiças ou causando
prejuízos; proceder mal; transgredir a moral, os bons
costumes; quebrar a fidelidade conjugal; cometer
adultério
Primogênito - Que, ou aquele que nasceu antes dos
outros; o mais velho
Profanar - Aviltar pelo uso profano, impróprio, indigno
ou vulgar; macular, manchar, tornar impuro, desonrar
Promulgar - Anunciar ao público; tornar público
Quinhão – Quota-parte; partilha
Rabiscos – Risco; letras mal feitas
Rebento – Filho; descendente
Redimir – Isentar; livrar; libertar(-se) do cativeiro,
pagando resgate; alforriar(-se), redimir(-se), resgatar
(-se)
Remir - Isentar; livrar; libertar(-se) do cativeiro,
pagando resgate; alforriar(-se), redimir(-se), resgatar
(-se)
Renovo - Ramo novo que brota da planta cortada ou
podada; gomo, rebento; descendência
Repudiar - Renunciar voluntariamente; arredar de si;
rejeitar, repelir
Reputar - Ter em conta; considerar, julgar
Retezar – Tenso; rijo
Retumbar - Fazer estrondo; ribombar; entoar
fortemente
Saraiva - Chuva de pedra; granizo
Sarça - Matagal, moita
Sarmento - Rebento ou renovo da videira e outras
plantas; vide
Sátiro – Homem libidinoso ou devasso
Sebe – Cerca de arbustos ou de ramos ou troncos
secos
Segar - Ceifar, cortar (as searas)
Seixo – Pedregulho; fragmento de rocha ou mineral
Siclo – 11,50 gramas
Sicômoro - Árvore
Sitiar - Pôr sítio ou cerco a; cercar, rodear de tropas
para o ataque
Soberba - Orgulho excessivo; altivez, arrogância;
sobrançaria
Suborno – Dar dinheiro a outro para conseguir coisa
ilícita (contrário às leis ou à moral) ou imoral
Sumo Rei – O mais alto; elevado
Temor - Sentimento de respeito ou reverência
Tenaz – Instrumento parecido com uma tesoura para
tirar ou pôr peças nas forjas (conjunto de fornalha,
fole e bigorna, de que se servem os ferreiros para
executar obras de ferro) ou segurar ferro em brasa.
Tendão - Feixe fibroso situado na extremidade dos
músculos e que serve para ligar esses aos ossos ou
a outras partes
Tenro - Recente, novo
Terebinto – Árvore da família dos pinheiros
Terebinto - Pequena árvore européia, sempre verde
que produz resina semelhante à terebintina
Tinhoso – Nojento; repugnante
Tirante – Correia que puxa um carro ou alguma coisa
Torrente - Curso de água impetuoso; grande
abundância; multidão que se precipita com ímpeto
Torvelinho – Redemoinho
Tosquiar - Aparar rente (pêlo, lã ou cabelo)
Tranqueiras, levantar – Recursos militares usados
para conquistar uma cidade murada; aríete
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Transgressor - Que, ou aquele que transgride;
infrator; Não observar, não respeitar (as leis ou
regulamentos)
Traspassar - Passar para além; passar através;
alterar, perturbar a ordem ou a colocação de; pôr em
desordem
Trilhar - Debulhar, esbagoar; moer, triturar
Tufão - Vento muito forte, tempestuoso; furacão,
vendaval
Tutano - Medula dos ossos; substância mole e gorda
que existe no interior dos ossos; a essência, a parte
mais íntima, o âmago
Urdidura - Compor, criar, imaginar cavilosamente
(fingidamente)
Usura - Juro excessivo; lucro exagerado;
mesquinhez, avareza; ambição, ganância
Vau - Lugar em um rio no qual se pode passar a pé;
baixio, banco
Veranear - Passar o verão algures (Anunciar por
agouro; vaticinar; predizer; deixar entrever; fazer
votos; desejar
Vicário – Substitutivo; que faz as vezes de outrem ou
de outra coisa; que substitui
Vindima - Colheita de uvas
Zelo - Dedicação ardente; desvelo, cuidado,
diligência; ciúmes
JEREMIAS
Acrisolar – Purificar; provar
Alarido – Vozerio; gritaria
Apoucado - Reduzido a pouco; restrito.
Arribação – Partida
Arrojar – Lançar-se; arremessar; atirar
Arvorar - Hastear, içar (bandeira, insígnia, pavilhão,
etc.).
Baldaquino – Cobertura leve por cima da porta de
ingresso
Cirandeios – Peneira; peneira grossa
Contumaz – Obstinado; teimoso; obcecado
Degolar - Cortar o pescoço ou a cabeça a; decapitar.
Enriçada – Encrespada; emaranhada.
Enternecer - Tornar terno, brando, amoroso;
abrandar.
Extorsão – Obter por meio de violência; adquirir com
fraude
Facho – Luzeiro; archote
Ferrolhos - Tranqueta corrediça de ferro, com a qual
se fecham portas e janelas.
Forro – Liberdade
Gavela – Feixe de espigas
Gavinha – Trepadeira
Orgia – Festejo licencioso; bacanal
Outeiro – Pequeno monte; colina
Padejar – Atirar com pá
Pérfido – Que mente à fé jurada; desleal; traiçoeiro;
falso
Primípara – Primeiro parto
Ramada – Rama cortada para dar sombra
Requestar – Solicitar; granjear; possuir
Sega – Ceifa; corte; colheita
Temporas – As fontes da cabeça
Trasfegadores – Passar líquido de uma vasilha para
outra, limpando do sedimento
Vau – Lugar pouco fundo do rio
Vileza – Vil; baixo; grosseiro; mau

LAMENTAÇÕES
Absinto – Planta amarga; planta composta de cujas
inflorescências
secas
se
extrai
um
licor
extremamente tóxico; bebida alcoólica esverdeada
preparada de losna, anis e outras plantas aromáticas
Mó – Pedra de afiar instrumentos cortantes
Reputado – Conhecido
EZEQUIEL
Alienar – Transferir para outro o domínio de; desviar;
afastar; indiferentismo moral, político, social ou
mesmo apenas intelectual
Aríetes – Antiga máquina de guerra para abater ou
derrubar muralhas
Atalaia – Vigia
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Baixeiros - Manta que se coloca no lombo do cavalo
por baixo da sela.
Baluarte – Fortaleza
Caiar – Revestir de cal; pintar
Calafate – Aquele que veda os buracos ou vãos de
uma embarcação
Cambotas – Parte circular das rodas dos carros onde
se prendem os raios e sobre a qual é fixado o aro
Embotar – Enfraquecer; perder o fio ou o corte
Engaste – Guarnição de metal que segura a pedraria
nas jóias
Escarmento – Correção; castigo; repreendem
rigorosamente
Estirpe – Origem; linhagem
Extorsão – Constranger com grava ameaça
Fasquias – Pedaço de tábua
Fenecer – Terminar; acabar
Ginete – Cavalo de boa raça
Ignomínia – Grande desonra; opróbrio; humilhação
extrema
Impudicícia – Sem pudor; sem vergonha
Luxúria – Perversão de costumes; práticas
antinaturais; licenciosidade
Oblação - Dádiva, oferta
Opróbrio – Grande desonra; humilhação extrema
Pateaste – Reprovar
Paveses – Escudo grande
Penhorar – dar em garantia
Pérfido - Que mente à fé jurada; fementido; traidor,
desleal; infiel.
Pingues – Gordos; produtivos
Pórtico – Átrio amplo; Átrio espaçoso, com abóbada,
sustentado por colunas ou pilares; entrada de edifício
nobre ou de templo
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Rapace – Que rouba
Saraiva – Granizo
Sátrapa – Homem poderoso; Governador de um
distrito
Sertã – Frigideira larga de fundo raso
Sinete – Selo; marca
Tatalar – Ruído
Vileza – Maldade
Vindicar – Corrigir; recuperar
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DANIEL
Arauto – Mensageiro
Catadura – Semblante; aspecto
Cepa – Tronco
Circunvalação – Barreiras em volta de uma povoação
Corar – Branquear de vergonha
Exator – Cobrador de impostos; coletor
Imprecação – Praga
Insolente – Atrevido; grosseiro; que tem
mau
procedimento
Interdito – Proibição
Marrada – Arremeter ou bater com a cabeça
Reputado – Considerado
Sátrapa – Oficial que governava uma importante
divisão do império Persa
Sempiterno – Que não teve princípio nem terá fim;
eterno
Sitiar – cercar; cerco posto a um reduto para o tomar
OSÉIAS
Abrolho – Rochedo marítimo que atinge a superfície
das águas
Aleivoso – Desleal; traidor; pérfido
Alva – A primeira luz do dia
Atinar – Compreender; perceber
Cãs – Cabelos brancos
Concitado – Incitar; instigar
Concitado – Incitar; mover
Eira – Terreno duro e liso onde se secam os cereais
Embocar – Aplicar a boca
Escárnio – Zombaria; desprezo
Estola – Espécie de xale, comprido
Ferrolho – Tranca corrediça de porta
Horda – Bando indisciplinado; malfazejo
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
Lagar – Tanque para espremer uvas ou frutos
Libação – Oferta de bebidas
Luxúria – Sensualidade; perversão de costumes
Mercê – Favor; graça
Merquem – Comprar para vender
Mosto – Suco de uvas antes de terminar a
fermentação
Obsequiosa – Prestar serviços; presentear; favor
Ômer – 220 Lts. (secos)
Oscilar – Balançar; vacilar
Outeiro – Pequeno monte; colina
Perjurar – Jurar falso
Pousio – Interrupção da cultura por um ou mais anos
Rebate – Ato ou efeito de rebater
Seara – Extensão de terra semeada; campo de
cereais
Serôdia – Que vem tarde; fora do tempo
Soberba – Orgulho excessivo; arrogância
Solene – Celebrada com pompa; imponente
Sovar – Bater a massa
Torrão – Pedaço de terra endurecido
Trilhar – Debulhar (cereal)
Viceja – Vigor
JOEL
Alva – A primeira luz do dia

Arraial – Acampamento
Arremeter – Se lançar
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Cingir – Vestir; pentear-se
Criptar – ?
Difundir – Espalhar; propagar
Eira – Terreno onde se secam e limpam os cereais
Escárnio – Desprezo; ridicularizar
Expiação – Ato mediante o qual os pecadores são
reconciliados com Deus pela eliminação do pecado
entre Deus e os pecadores. Os sacrifícios oferecidos
no dia da expiação davam a Nação de Israel inteira a
purificação dos pecados, até mesmo transgressões
inconscientes; são as ofertas levíticas que cobriam
os pecados de Israel; anular e remover a culpa
Forjar – Fazer; provocar
Lagar - Tanque de prensar uvas
Libação – Oferta de bebidas
Manjar – Alimento delicado e apetitoso
Messe – Ceifa; colheita
Mirrar – ressecar; encolher
Mosto – Suco das uvas antes de terminar a
fermentação
Opróbrio – Grande desonra; humilhação extrema
Outeiro – Pequeno monte; colina
Pórtico – Átrio amplo; Átrio espaçoso, com abóbada,
sustentada por colunas ou pilares; entrada de edifício
nobre ou de templo
Promulgar – Tornar oficialmente público; ordenar a
publicação de lei
Rebate – Ato ou efeito de rebater
Recamara – Câmara interior
Relha – Parte do arado que penetra na terra
Sarmento – Rebentos novos da videira
Serôdia – Que vem tarde
Solene – Celebração com pompa ou magnificência
Suscitar – Causar; provocar; fazer nascer
Temporã – Precoce; prematuro
Torrões – pedaço de terra endurecido
Vanguarda – Dianteira
AMÓS
Abóbada – Teto arqueado
Ágil – Que se move com destreza, com esperteza
Alarido – Clamor com vozes; gritaria
Alosna - Nome comum a várias plantas compostas,
uma das quais é o absinto
Boeiro – Guardador e condutor de bois
Capitel – Parte superior da coluna
Cativeiro – Escravidão
Ceifa – Colheita
Cetro – bastão de apoio usado pelos reis
Cevado – Gordo
Cordel – Cordão
Crestar - Queimar levemente a superfície de;
chamuscar, tostar
Crivo – Peneira de arame
Desterrar – fazer sair da terra ou do país
Destilar – Passar do estado líquido para o gasoso,
depois ao líquido novamente
Dilatar – Estender; ampliar
Doloso – Ato consciente e intencional
Efa – 22 Lts. (secos)
Empenhada – Dada em penhor; obrigada por
promessa
Enlutar – Cobrir-se de luto
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Estrépto – Ruído forte; estrondo
Ferrolho – Tranca de ferro
Gana – Vontade, desejo de fazer o mal
Irromper – Aparecer ou surgir de repente
Manjar – Alimento delicado e apetitoso
Mosto – Sumo das uvas antes de terminar a
fermentação
Oscilar – balançar
Pândega – vadiagem
Pedras Lavradas – Pedras trabalhadas à mão
Perene – Perpétuo; eterno; que dura muitos anos
Prado – Campo coberto de ruas que seguem a
pastagem
Serôdia – Que vem tarde; fora do tempo
Siclo – 11,424 gr.
Soberba – Orgulho excessivo; arrogância
Solene – Celebrado com pompa ou magnificência
Suborno – dar dinheiro para conseguir coisa ilícita ou
imoral
Subverter – Insubordinação
Sustar – Suspender; cancelar; parar; interromper
Tição – Pedaço de lenha acesa ou meio queimada
Trilhar – Debulhar (cereais)
Turbilhão – remoinho de vento; movimento forte e
giratório da água
Volver – Mudar de posição ou direção
OBADIAS
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente
Herdade – Grande propriedade rural
Rebuscar – Buscar novamente
Remontar (como águia) – Erguer ou levantar muito
Soberba – Orgulho excessivo; arrogância
Sorver – Absorver; sugar; beber aspirando
Vindima – Colheita ou apanha de uvas
JONAS
Dispor-se – Ficar à disposição; pronto
Enramada – Que tem ramos
Ferrolho – Tranca corrediça das portas
Vagas – Grandes ondas do mar
MIQUÉIAS
Abominar – Detestar; odiar
Afluir – Correr para; convergir
Altivo – Arrogante; presunçoso
Alva – A primeira luz da manhã
Arrojar - Lançar(-se) com ímpeto e força;
arremessar(-se)
Babujar – Sujar de baba espumante
Bordão – Bastão; cajado
Cativeiro – Escravidão
Cerviz – Nuca
Cordel – Cordão
Coxear – Andar coxo; mancar
Despojos – Restos
Doloso – Ato consciente e intencional
Efa – 22 Lts. (secos)
Eira – Campo onde se secam e limpam os cereais
Entranha - Conjunto das vísceras do abdome ou do
tórax; intestinos
Excelso – Alto; sublime; excelente
Lavrar - Ornar com trabalhos em relevo; desbastar,
talhar (pedras)
Minguar – Tornar-se menor; escasso
Opróbrio – Humilhação extrema; ignomínia

Outeiro – Pequeno monte; colina
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Relha – Parte do arado que penetra a terra
Remir – Resgatar; pagar
Sebe – Cerca de arbustos, estacas, etc.
Sitiar – Cercar; assediar
Suborno – Dar alguma coisa para conseguir algo
ilícito ou imoral
Temporã - Que amadurece primeiro que outros;
prematuro; precoce
Urdir – Tramar
Vindima – Colheita e apanha de uvas
Volver – Mudar de posição ou direção
NAUM
Açude – Construção destinada a represar a água
Escarlate – De cor vermelha vivíssima
Exílio – expatriação voluntária; desterro
Ferrolho – Tranca corrediça das portas
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
Locusta – Designação científica do gafanhoto
Minguar – Tornar-se menor; escasso
Outeiro – Pequeno monte; colina
Temporã - Que amadurece primeiro que outros;
prematuro; precoce
Vil - De pouco valor; que se compra por baixo preço;
baixo; reles; ordinário; mesquinho; miserável;
desprezível; abjeto; infame
HABACUQUE
Aljava – Estojo para setas ou flechas
Altaneiro – Que voa bem alto; soberbo
Borra - Depósito espesso de qualquer matéria sólida
que estava em suspensão num líquido; sedimento
(Depósito que se forma num líquido em que há
substâncias dissolvidas ou suspensas) de um líquido
Desvanecer – Dissipar; extinguir; aliviar
Eira – Terreno duro e liso onde se secam e limpam
os cereais
Escarnecer – Zombaria; escárnio
Esquadrinhar – Investigar minuciosamente
Fulgor – Brilho
Ignomínia – Grande desonra; humilhação extrema;
opróbrio
Leviano – Que age ou procede irrefletidamente;
irresponsável
Limiar – Parte inferior de uma porta ou portal; soleira;
portal, entrada; começo; princípio
Litígio – Demanda; disputa; contenda; questão
Lograr – Produzir resultado que se esperava
Opróbrio – Grande desonra; humilhação extrema
Outeiro – Pequeno monte; colina
Pérfido – Que mente à fé jurada; desleal; falso;
traiçoeiro
Retinir – Tinir; ressoar
Ribeiro – Rio pequeno; córrego; riacho
Sibilar – Assobiar; som agudo prolongado
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Torrente – Curso d’água temporário e violento;
enxurrada
Velado – Tornar secreto; oculto
SOFONIAS
Leviano – Irresponsável; que procede sem refletir
Pérfido – Falso; traiçoeiro; que mente à fé jurada;
desleal
AGEU
Orla - Borda ou extremidade das saias ou vestidos;
cercadura, fímbrias; bordo, rebordo; tira, faixa,
debrum (Fita ou tira que se cose dobrada sobre a
orla de um tecido ou peça de vestuário, para lhe
assegurar a trama ou a guarnecer)
Saraiva – Granizo; Precipitação atmosférica sob a
forma de pedras de gelo
ZACARIAS
Arrimo – Amparo; auxílio; proteção
Arrojar – Atirar; arremessar
Átrio – Pátio interno de acesso a um edifício
Baios – Castanho
Cordel – Barbante; corda muito delgada (pouco
espessa)
Defraudar – Cometer fraude (Ato ou efeito de fraudar;
logro, fraudação; abuso de confiança); cilada
Despojo – Restos
Efa – 22 Lts. (secos)
Fundibulários – Que combate com a funda (Arma de
arremesso de projéteis, consistindo em um pedaço
de couro e duas cordas)
Iniqüidade – Maldade; perversidade
Lavrar - Desbastar, talhar (pedras); aplainar; preparar
(a madeira)
Murteiro – Tipo de arbusto
Ocidental – Pôr do sol
Oriental – Nascer do sol
Paveias – Feixe de palhas
Petrecho - Instrumentos, munições e utensílios de
guerra; objetos e utensílios necessários para a
execução de qualquer coisa
Potassa - Substância branca usada em lavagens
Presságio – Previsão; pressentimento
Profanar – Violar ou tratar com irreverência ou
desprezo alguma coisa sagrada ou venerável; aviltar
pelo uso profano, impróprio, indigno ou vulgar;
macular, manchar, tornar impuro, desonrar; injuriar,
ofender
Serôdio – Que vem tarde; tardio
Soberbo – Orgulho excessivo; arrogância
Turbilhão – Movimento forte e giratório
Volver – Mudar de posição ou direção
MALAQUIAS
Muxoxos – Fazer careta por insatisfação
Potassa – Substância branca usada em lavagens
NOVO TESTAMENTO
MATEUS
Alabastro – Pedra, branca ou clara, translúcida
(transparente), macia, constituída de gipsita
Alpendre – Cobertura saliente duma só água em
geral à entrada de um prédio

Argüir – Repreender; censurar; advertir com energia
Asse – Moeda romana de cobre, equivalia a 1/16 do
Denário (Salário de um dia de um trabalhador braçal)
Balsamo – Líquido aromático muito espesso;
perfume; aroma
Caniço – Vara para pescar (bambu)
Clangor – Som rijo e estridente
Conjurar – Incitar; maquinar; conspirar contra a
autoridade estabelecida
Contristar – Ficar muito triste; afligir-se
Deliberado – Resolvido
Denário - Salário de um dia de um trabalhador braçal
Discorrer – Correr para diversos lados; falar; expor
Dissuadir – Afastar de um propósito
Doutrina - Conjunto de princípios em que se baseia
um sistema religioso, político ou filosófico; opinião em
assuntos científicos
Dracma – Salário de um dia de um trabalhador braçal
Eira – Terreno duro e liso onde se secam os cereais
Escarnecer – Desprezar; ter desdém; humilhar;
desrespeitar
Fel – Coisa muito amarga; bílis
Impropério – Palavra ofensiva; vitupério; injúria
Indagar – Procurar saber; procurar; investigar
Iniqüidade – Maldade; perversidade
Injúria – Insulto; zangar-se
Inquirir – Fazer perguntas; indagar
Jazer – Estar morto ou como morto
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
Néscio – Tolo; ignorante; incapaz; idiota
Pináculo – O ponto mais alto de um edifício
Praguejar – Dizer pragas ou imprecações
Pretório – Residência oficial do Governador romano
Progenitor - Aquele que gera antes do pai; avô,
ascendente; Pai
Prosélito – Individuo convertido a uma doutrina
(Conjunto de princípios em que se baseia um sistema
religioso, político ou filosófico; opinião em assuntos
científicos)
Prudente – Precavido; de sobreaviso; prevenido
Rotura - Rompimento
Seara – Campo de cereais; extensão de terra
semeada
Sebe – Cerca de arbustos; Tapume de ramos ou
varas entrelaçados, para vedar terrenos; cerca viva
Talento – 6.000 denários (Salário de um dia de um
trabalhador braçal)
Verdugo – Indivíduo que inflige maus tratos; carrasco
MARCOS
Discorriam – Corriam para todos os lados; falar;
discursar; analisar
Escuso – Escondido; recôndito
Interpelar – Dirigir a palavra para perguntar alguma
coisa
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
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Lascívia – Luxúria; libertinagem; sensualidade;
perversão de costumes
Resoluto – Decidido; determinado; corajoso

JOÃO
Atinar – Perceber; compreender
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
Objetar – Contrapor; opor-se a um argumento
Precursor – Que vai adiante; antecipar; preceder
Pretório – Residência oficial do governador romano
(ver Jo 18.28 “Em seguida, os judeus levaram Jesus
da casa de Caifás para o Pretório. Já estava
amanhecendo
e,
para
evitar contaminação
cerimonial, os judeus não entraram no Pretório; pois
queriam participar da Páscoa.”(NVI).
Sinédrio – Tribunal dos Judeus

Contígua – Próximo; junto; adjacente
Detrimento – Dano; prejuízo
Discorrer – Discursar; analisar; correr para os lados;
analisar
Dissertando – Exposição argumentada; tese
Emperdenidos – Duros; insensíveis
Engendrar – Abandonar; desprezar
Enseada – Pequeno porto ou baía
Ensejo – Ocasião; oportunidade
Entranha – Órgãos internos do ventre (Cavidade
abdominal; abdome; região do corpo em que está
situada essa cavidade; barriga)
Entrementes – Entretanto
Esconjurar – Amaldiçoar; exorcizar
Fel – Mal humor; ódio
Fitar – Olhar fixamente
Impetuoso – Que se move veemente; forte;
intensamente
Impugnada – Contestada; opor-se
Imputar – Atribuir; responsabilizar
Indulgente – Clemente; tolerante; pronto à perdoar
Intrépido – Corajoso; audaz; sem medo
Invernar – Passar o inverno
Jornada de um sábado – Cerca de um quilômetro
Léu – À vontade
Libelo – Exposição articulada do que se pretende
provar contra um réu
Mister – Necessário
Mormente – Principalmente; sobretudo
Outorgar – dar; conceder; permitir
Pasmar – Sentir espanto; admiração
Popa – A parte posterior da embarcação; atrás
Proa – A parte anterior da embarcação; frente
Prosélito – Individuo convertido a uma doutrina
(Conjunto de princípios em que se baseia um sistema
religioso, político ou filosófico)
Recalcitrar – Resistir desobedecendo; teimar
Refutar – Dizer em contrário; combater com
argumentos; desmentir
Ressentido – Ofendido
Sacrilégio – Irreverência para com pessoas ou
objetos consagrados; ato de impiedade; ação
condenável
Sedição – Revolta; sublevação; motim
Sota-Vento – Bordo contrário àquele donde sopra o
vento
Sublevar – Revolta; motim; sedição
Tufão – Vento fortíssimo e tempestuoso
Vagar – Oportunidade
Virtude – Disposição firme e constante para a pratica
do bem; qualidade própria para produzir certos
efeitos

ATOS DOS APÓSTOLOS
Acedeu – Concordou
Aguilhão – Ferrão; ponta de ferro
Argüir – Repreender; acusar; combater com
argumentos
Atônito – Confuso; perturbado; tonto
Bordejando – Dirigir a embarcação de um lado a
outro lado, conforme o vento
Braça – 180 metros
Celeuma – barulhos; gritos de protestos
Compungir – Magoar; afligir; arrepender; pesar
profundo
Concernente – Que diz respeito; relativo

ROMANOS
Avultar – Destacar; aparecer
Caducidade – Enfraquecimento; envelhecimento
Concupiscência – Apetite excessivo (sexual etc.)
Condescender – Tolerante; pronto a perdoar;
agradável
Desventurado – Infeliz; infortúnio a que se atribui
desgraça; infelicidade
Dileto – Muito querido
Dissolução – Depravação de costumes; Falta de
disciplina moral; ausência de respeito por padrões
mais aceitáveis
Emulação – Estímulo; incentivo; ciúme

LUCAS
Acurada – Aperfeiçoada; tratada com cuidado
Alfarroba – Certa árvore frutífera
Alforje – Duplo saco postando as cargas,
equilibrando
Argüir – Repreender; combater com argumentos
Arrazoar – Discutir; expor um assunto; falar
Atilada – Hábil; esperta
Dissoluto – Devasso; libertino; depravado
Eira – Terreno duro e liso onde se pisam e secam os
cereais
Escusar – Desculpar-se; justificar; perdoar
Hidrópico – Acumulação de serosidade (líquido
semelhante a soro sanguíneo) no tecido celular ou
numa cavidade do corpo
Intrépido – Corajoso; audaz
Jugo – Peça de madeira, em geral pesada, criada
para encaixar-se por cima do pescoço de dois
animais (em geral bois) e ligada a um arado ou a um
carro; figura da escravidão e da opressão; ao
contrário do jugo pesado da lei, o jugo de Jesus é
fácil de suporta
Manjedoura – Tabuleiro em que se deita comida aos
animais nas estrebarias (currais)
Meirinho – Antigo oficial judicial
Premido – Apertar o sono
Quedar – Permanecer; ficar; estacionar
Resoluto – Decidido; determinado; corajoso;
resolvido
Veemência – Intensidade; vigor
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Fraternal – De, ou próprio de irmão
Impenitente – Que persiste no erro ou no crime
Incauto – Imprudente; ingênuo
Inescrutável – Que não se pode sondar, investigar,
pesquisar
Infame – Desprezível; indigno; desonroso; vil
Inflamar – Excitar; exaltar
Insolente – Grosseiro; atrevida; petulante; orgulhoso
Outorgar – dar; conceder; conceder um direito
Pérfido –desleal; falso; traiçoeiro; infiel
Recíproco – dar e receber
Relevo – realce; evidência
Remisso – Descuidado; indolente
Sensualidade – Luxúria; libertinagem; devassidão;
perversão de costumes
Torpe – Imoral; indecente; nojento; repugnante
Urdir – Tramar
I CORÍNTIOS
Aguilhão – Ferrão; ponta de ferro; sofrimento
pungente
Argüir – Repreender; combater com argumentos
Asseverar – Dar por certo; atestar
Despenseiros – Guardadores; administradores
Detrimento – Dano; prejuízo
Dissolução – Falta de disciplina moral; ausência de
respeito por padrões mais aceitáveis
Estulto – Tolo; néscio; insensato; imbecil
Exasperar – Irritar-se muito; enfurecer
Incontinência – Sensualidade; luxúria; perversão de
costumes
Jactância – Gabar-se; vangloriar-se
Obscuro – Pouco inteligível; pouco conhecido
Perscrutar – Investigar minuciosamente
Ressentimento – Que se magoa facilmente; sentir de
novo; magoar-se
Ufanar – Envaidecer; orgulhar-se
Varonilmente – Energicamente; forte; heróico
Vitupério – Insulto; injúria; ato vergonhoso
II CORÍNTIOS
Cabalmente – Completo; pleno; perfeito; rigoroso
Contristado – Magoado; triste; compungido
Convergir – Tender ou dirigir-se para o mesmo ponto
Deliberar – Resolver; decidir após ponderação ou
exame
Desvanecer – fazer desaparecer; extinguir
Detração – Maledicência; desprezo; depreciação;
murmurações
Embotar – Insensibilizar
Ensejo – oportunidade; ocasião própria
Imputar – Atribuir (a alguém) a responsabilidade
Inefável – Que não se exprimir com palavras;
indizível
Leviano – Irresponsável; que age irrefletidamente
Outorgar – Dar; conceder; dar por direito
Persuadir – Levar a crer
Porfia – Discussão; disputa
Solicitude – Cuidado; diligência
Temor – Sentimento de respeito; reverência
Vindita – Castigo; punição legal
GÁLATAS
Ab-rogar – Anular; suprimir
Aio – Pedagogo; aquele que ministra; preceitos ou
instrução

Avistar – Encontrar-se; ter entrevista
Concupiscência – Grande desejo ou desejo
desenfreado
Curador – Que tem a função de zelar pelos bens e
interesses dos que, por si, não o possam fazer
(órfãos, loucos, memores, etc.)
Desarraigar – Tirar pela raiz
Detença – Demora; delonga
Dissenssão - Divergência de opiniões; desavença,
discórdia; dissidência
Dissimular – Fingir; disfarçar; encobrir
Encerrados – Meter; guardar; incluir
Exultação – Manifestar grande júbilo; grande alegria
Facção – Divisão
Lascívia - Luxúria, libidinagem, sensualidade;
perversão de costumes
Longanimidade - Paciente, resignado
Obsequiar – Prestar serviços, favor; presentear
Persuasão - Levar ou induzir a fazer, a aceitar ou a
crer; aconselhar
Porfia - Contenda de palavras; discussão
Promulgar – Tornar público; publicar
Ratificada – Validada; confirmada
Repreensível – Digno de advertência
Revogar – Anular; cancelar
Tutor – Protetor; amparador
EFÉSIOS
Ação de Graças – Confissão de Bênçãos
Acepção – Escolha; seleção
Beneplácito – Consentimento; aprovação
Chocarrices – Gracejo atrevido; gozação; caçoada
Compassivo – Que denota compaixão; dó; piedade
Convergir – Tender ou dirigir para o mesmo ponto
Corroborar – Confirmar; comprovar; fortalecer
Dispensação – É um período de tempo onde nos é
concedido, a mordomia ou responsabilidade no
serviço à Cristo
Dissolução – Depravação de costumes; pervertido;
libertino; falta de disciplina moral; ausência de
respeito por padrões mais aceitáveis
Entenebrecido - Cobrir de trevas; escurecer;
obscurecer. Fig. Entristecer, afligir.
Impudicícia – Que não tem pudor; sem vergonha
Incontinente – Sensual; não casto; impuro
Néscio – Tolo; idiota
Torpe – Imoral; obsceno; vergonhoso
Varonil – Forte; rijo; corajoso
FILIPENSES
Infâmia – Desonra; desacreditar; que tem má fama
Irrepreensível – Correto; que não se pode repreender
Porfia – Discussão; disputa
Usurpar – Apoderar-se com violência ou fraude
COLOSSENSES
Lenitivo – Alívio; consolação; coisa que suaviza
I TESSALONICENSES
Abnegação – Abster-se, renunciar à própria vontade,
sacrificar-se
Apreço - Estima
Conjurar – Exortar; encorajar; incitar
Dolo – Má fé; fraude
Fraternal – De, ou próprio de irmão
Orfanado – Abandonado
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II TESSALONICENSES
Demover – Afastar-se; deslocar-se; sair
I TIMÓTEO
Altercação – Discutir com ardor; disputa
Animosidade – Rancor; antipatia
Asseveração – Afirmação
Conjurar – Exortar; encorajar; incitar
Enfatuado – Cheio de si; vaidoso; presumido;
arrogante
Insolente – Grosseiro; atrevido
Intercessão – Pedir a favor de alguém
Loquacidade frívola – Palavreado sem importância
Promulgar – Publicar
II TIMÓTEO
Arregimentar – Reunir; associar
Cabalmente – Perfeitamente; completamente
Conjurar – Exortar; encorajar; incitar
Engendrar – Inventar; maquinar
Idôneo – Apto; capaz
Pondera – Aprecia; medita; refletir
Solene – Majestoso; pomposo
TITO
Dissolução – Perversão de costumes; devassidão;
falta de disciplina moral; ausência de respeito por
padrões mais aceitáveis
Despenseiro – Guardador; administrador
Irascível – Irado; colérico
Frívolo – Palavreado sem importância
Palrador – Tagarela
Difamar – Caluniar; desonrar; tirar a boa fama de
Altercar – Disputar; debater; provocar
Cordato – Prudente; que tem bom senso
Senso – faculdade de apreciar; de julgar; de sentir
FILEMON
HEBREUS
Ablução – Ação de lavar-se antes (de uma cerimônia)
Aspergir – Respingar
Condoer – Ter compaixão; dó; misericórdia
Equidade – Sentimento de justiça
Indolente – Preguiçoso; negligente
Mácula – Sujeira; culpa ou defeitos
Patente – Evidente; manifesto
Precursor – Que vai adiante; precede; antecipa
Vitupério – Insulto; injúria; ato vergonhoso; infâmia
TIAGO
Ânimo dobre – Lealdade dividida
Desventura – Infelicidade; infortúnio
Indulgente – Diz-se da pessoa pronta a perdoar
Instância – Insistência
I PEDRO
Borrachice – Bebedeira; palavras ou modos de
bêbado; grosseria; disparate; obra mal feita.
Devassidão – Libertinagem; pervertido; depravado;
corrompido
Imarcescível – Que não pode murchar; imperecível
Perscrutar – Investigar minuciosamente
Presciência – Que sabe antes
Sórdida – Suja; imunda; nojenta

II PEDRO
Adágio – Ditado; provérbio; axioma
Diligente – Cuidadoso
Heresia – falsa doutrina (Conjunto de princípios em
que se baseia um sistema religioso, político ou
filosófico)
Jactância – Gabar-se; vangloriar-se
Nódoa – Substância que suja; mancha
Virtude – Disposição firme para o bem; boa qualidade
moral; força moral
I JOÃO
Propiciação – Cobriu e tornou favorável; sacrifício
que desvia a ira de Deus, tirando os nossos pecados
Concupiscência – Apetite sensual; lascívia;
sensualidade; apetite desordenado
II JOÃO
III JOÃO
JUDAS
Dissimulação – Fingimento; disfarce; ocultar-se
Libertinagem – Devasso; pervertido; perversão de
costumes
Recato – Guardado; pudor
APOCALÍPSE
Alvejaram – Branquearam
Apetecer – desejar; pretender
Ataviou – Enfeitou; vestiu-se
Delongas – Demora; adiamento
Flagelos – Pragas; castigo; peste
Fulgor – Brilho intenso
Opulência – Cheio de dinheiro; muito rico
Sazonado – Amadurecido
Talares – Que desce até o calcanhar
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