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Dicionário da Bíblia de Almeida
Compilado por: Felipe Sabino de Araújo Neto / felipe@monergismo.com

A lista abaixo não é uma transcrição completa do
DBA (Dicionário da Bíblia de Almeida). Quando
realizadas, as atualizações serão informadas no
site. Não cremos que as descrições abaixo sejam
definições perfeitas (quando necessário, mas nem
sempre, adições do Monergismo.com serão postas
em vermelho).

ADOÇÃO
Ato de tornar legalmente filho aquele que não é filho por natureza. Pela
adoção Deus aceita como membros da sua família os pecadores que se
voltam para ele com ARREPENDIMENTO e FÉ {Rm 8.15-18; Gl 3.26-28;
4.5}.
ADVOGADO
Alguém chamado para defender um acusado. A palavra grega Paracleto
refere-se a Jesus Cristo em 1Jo 2.1 e quer dizer alguém que é chamado
para estar ao lado de uma pessoa para defendê-la. Em Jo 14.16,26 Jesus
fala do ESPÍRITO SANTO como Paracleto. Almeida traduz essa palavra
por "Consolador"; a NTLH, por "AUXILIADOR".
ALELUIA
Palavra hebraica que quer dizer "louvai ao Senhor" (RC). Era usada no
culto público, encontrando-se no início de vários salmos, chamados de
"salmos de aleluia" {Sl 106; Sl 111-113; Sl 135; Sl 146-150}. Também
aparece no NT {Ap 19.1-6}.
AMÉM
Palavra hebraica que quer dizer "é assim" ou "assim seja". Também pode
ser traduzida por "certamente", "de fato", "com certeza" {Dt 27.15}. É
usada como um título para Cristo, que é a garantia de que Deus cumprirá
as promessas que fez ao seu povo {Ap 3.14}.
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ARREPENDIMENTO
Decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação
divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele,
decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus, que
perdoa {Mt 3.2-8; 2Co 7.9-10; 2Pe 3.9}. O complemento do
arrependimento é a FÉ (2). E os dois juntos constituem a CONVERSÃO.
V. REMORSO.
BARJESUS [Filho de Jesus]
Mágico judeu da CORTE de Sérgio Paulo. Era também conhecido como
Elimas {At 13.6-12}.
BARJONAS [Filho de Jonas ou de João]
Sobrenome de Simão Pedro {Mt 16.17}.
BEM-AVENTURADO
Feliz {Sl 1.1; Mt 5.3}.
BEM-AVENTURANÇA
Qualquer uma das nove declarações, no SERMÃO DO MONTE, que
começa com a palavra BEM-AVENTURADOS {Mt 5.3-12}.
BENEPLÁCITO
Prazer {Ef 1.5,9}.
BENEVOLÊNCIA
Boa vontade para com alguém {Et 2.17; Pv 18.22}.
BENIGNIDADE
Bondade; misericórdia {Sl 26.3; Gl 5.22}.
BETÂNIA
Povoado situado a três km de Jerusalém. Maria, Marta e Lázaro
moravam lá {Jo 11.18}. Ali se deu a ascensão de Jesus {Lc 24.50}.
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BISPO
Dirigente da igreja cristã. Os bispos se dedicavam ao ensino da doutrina e
à pregação do evangelho. Nos tempos apostólicos, o bispo cuidava de
uma igreja local e era também chamado de PRESBÍTERO {At 20.17-28;
1Tm 3.1-7; Tt 1.5-9}; v. ANCIÃO. Só mais tarde os bispos se tornaram
responsáveis por um grupo de igrejas de determinada região.
BOA-NOVA
Boa notícia {Is 61.1; Hb 4.2}. V. EVANGELHO.
BOANERGES [Filhos do Trovão]
Nome que Jesus deu a Tiago e a João por causa do seu temperamento
violento {Mc 3.17}.
BODE, EXPIATÓRIO
Nome dado ao bode que era tocado para o deserto durante a cerimônia
do DIA DO PERDÃO. Ele era o sinal visível de que os pecados do povo
tinham sido esquecidos e perdoados {Lv 16.5-28}.
CANDEEIRO
CANDELABRO {2Rs 4.10}.
CANDELABRO
Grande castiçal com vários braços, cada um com a sua lamparina { Êx
25.31-40}; na RC, castiçal.
COINÉ
A língua grega comum falada e escrita nos tempos do NT nos países da
parte oriental do Mediterrâneo. O NT foi escrito nessa língua popular,
que é diferente do grego clássico.
COLOSSENSES EPÍSTOLA AOS
Uma das EPÍSTOLAS DA PRISÃO {Cl 4.3}, escrita para combater falsas
doutrinas. Nessa carta Paulo insiste em que somente por Cristo é que
Deus perdoa e salva. Os seguidores de Cristo têm uma nova vida por
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estarem unidos com ele, e essa vida se manifesta no amor mútuo {Cl 3.1214}.
CONCUPISCÊNCIA
Forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que Deus não quer que
façamos ou tenhamos {Rm 7.8}.
CONVERSÃO
Mudança de vida operada por Deus {At 15.3}. Essa mudança tem dois
aspectos. O primeiro, relacionado com o pecado, chama-se
ARREPENDIMENTO. O segundo, relacionado com Cristo, é a FÉ (2).
DEUS
(hebr. El, Elah, Eloah, Elohim; gr. theós) O nome mais geral da
Divindade {Gn 1.1; Jo 1.1}. Deus é o Ser Supremo, único, infinito, criador
e sustentador do universo. É espírito pessoal e subsiste em três pessoas
ou distinções: Pai, Filho e Espírito Santo, v. TRINDADE. É santo, justo,
amoroso e perdoador dos que se arrependem. O ateu diz que Deus não
existe; o agnóstico diz que não podemos saber se Deus existe ou não; o
crente sabe que Deus existe e afirma: "nele vivemos, nos movemos e
existimos" {At 17.28}.
DEUS, NOMES DE
Nas Escrituras Sagradas Deus é chamado por vários nomes e cognomes
(títulos), que seguem alistados na ordem decrescente do número de
ocorrências:
1) SENHOR (hebr. YHVH, JAVÉ - Gn 2.4};
2) DEUS {Gn 1.1};
3) SENHOR DOS EXÉRCITOS {Jr 33.11};
4) Pai {Is 63.16; Mt 6.8-9};
5) SENHOR propriamente dito {Sl 114.7};
6) SANTO DE ISRAEL {Is 1.4};
7) ALTÍSSIMO {Gn 14.18};
8) Todo-Poderoso {Gn 49.25; 2Co 6.18};
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9) Deus Vivo {Os 1.10; 1Ts 1.9};
10) Rei {Sl 24; 1Tm 6.15};
11) Rocha {Dt 32.18; Is 30.29};
12) REDENTOR {Jó 19.25};
13) SALVADOR {Sl 106.21; Lc 1.47};
14) Juiz {Gn 18.25; 2Tm 4.8};
15) O Poderoso {Gn 49.24}; na RC, Valente;
16) O PRIMEIRO E O ÚLTIMO {Ap 22.13};
17) ETERNO DEUS {Is 40.28};
18) Pastor {Gn 49.24};
19) ANCIÃO DE DIAS {Dn 7.9};
20) O Deus de BETEL {Gn 31.13};
21) O Deus Que Vê {Gn 16.13}.

ELEIÇÃO
Ato eterno e insondável de Deus, pelo qual, em sua soberana vontade, ele
escolheu uma família {Ne 9.7}, uma nação {Dt 4.32-40} ou um indivíduo
{1Ts 1.4} -sem nenhum merecimento por parte deles {Rm 9.11} -para, por
meio de Jesus Cristo {Ef 1.4}, receberem a graça da salvação {Rm 11.5-6}
e realizarem a sua vontade neste mundo {Is 41.8; Cl 3.12; 1Pe 1.2; 2Pe
1.10}.
ESPÍRITO, SANTO
Terceira pessoa da TRINDADE. Ele aplica na vida das pessoas as bênçãos
da salvação {Jo 7.38-39}. Como Auxiliador {/ NTLH Jo 16.7}; na RA e
RC, Consolador, ele dá nova vida {Gl 6.8}, convence {Jo 16.8-11}, dá força
{Rm 8.26-27}, distribui DONS {1Co 12.1-11}, produz virtudes {Gl 5.2226}. V. ADVOGADO.
FILIPE [Amigo de Cavalos]
1) Um dos apóstolos, natural de Betsaida, que levou Natanael a Jesus {Jo
1.44-45} e fez o mesmo com um grupo de gregos {Jo 12.20-23}.
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2) Judeu HELENISTA, apelidado de "o evangelista", um dos escolhidos
para ajudar na distribuição de dinheiro às viúvas de Jerusalém {At 6.5}.
Pregou em Samaria {At 8.4-8} e levou o eunuco etíope a Cristo {At 8.2640}.
3) TETRARCA V. HERODES (4).
FÉ
1) Confiança em Deus e em Cristo e na sua Palavra {Mt 15.28; Mc 11.22-24;
Lc 17.5}.
2) Confiança na obra salvadora de Cristo e aceitação dos seus benefícios
{Rm 1.16-17}; v. CONVERSÃO.
3) A doutrina revelada por Deus {Tt 1.4}.
GALARDOADOR
Aquele que dá GALARDÃO {Hb 11.6}.
GALARDÃO
RECOMPENSA; prêmio {Is 40.10}.
HEBREUS EPÍSTOLA AOS
Carta escrita a cristãos de origem judaica para mostrar-lhes que a fé
cristã é superior à fé judaica. A nova ALIANÇA é superior à antiga. Jesus
é a revelação completa e eterna de Deus. Ele é o Filho de Deus, superior
aos profetas do AT, aos anjos e a Moisés e Josué. Ele é o eterno sumo
sacerdote que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus a
fim de tirar os pecados da humanidade. À luz do exemplo dos heróis da fé
{Hb 11}, os cristãos também devem permanecer firmes na verdade que
abraçaram.
HIDRÓPICO
Pessoa que sofre de hidropisia, doença que consiste no acúmulo de
líquido e inchaço no corpo todo ou numa de suas partes, como, por
exemplo, no ventre (barriga d’água) {Lc 14.2}.
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HISSOPO
Planta que, na, PURIFICAÇÃO, era usada para borrifar líquidos {Êx
12.22}; pronuncia-se hissôpo.
HOLOCAUSTO
Sacrifício em que a vítima era completamente queimada em sinal de que
o ofertante se dedicava completamente a Deus {Êx 29.18; Hb 10.6}.
I.N.R.I.
Letras iniciais da parte em latim do letreiro pregado na cruz e que quer
dizer "Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus" (Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum {Jo 19.19}).
ICABODE [A Glória Se Foi]
Filho de Finéias e neto de Eli {1Sm 4.19-22}.
IGREJA
1) Grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar
para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns
aos outros {Rm 16.16}.
2) A totalidade das pessoas salvas em todos os tempos {Ef 1.22}.
JESUS CRISTO
Deus tornado ser humano {Jo 1.14} para salvar as pessoas {1Jo 4.14}.
"Jesus" quer dizer "Javé é Salvador"; é a forma grega de "Josué" {Mt
1.21}. "Cristo" quer dizer "Ungido"; é o mesmo que o termo hebraico
MESSIAS {At 17.3; v. UNGIR}. Alguns outros títulos de Jesus:
EMANUEL {Mt 1.23}; FILHO DE DAVI {Lc 20.41}; FILHO DE DEUS {Jo
1.34}; FILHO, DO HOMEM {Mt 25.31}; SENHOR {At 2.36}; VERBO {Jo
1.1; BLH, Palavra); SERVO {Fp 2.7}; v. SERVO DO SENHOR;
CORDEIRO de Deus {Jo 1.29}; SUMO SACERDOTE {Hb 7.26-8.6};
MEDIADOR {1Tm 2.5}. Jesus Cristo é a segunda pessoa da TRINDADE.
Através dele o universo foi criado e é mantido em existência {Jo 1.3; Cl
1.16-17}. Ele é o ANJO do Senhor que aparece no AT {Gn 18}. Esvaziou-se
da sua glória e se humilhou, tomando a forma de ser humano {Fp 2.6-11}.
O seu ministério terreno durou mais ou menos 3 anos e meio. Jesus
ensinou a verdade de Deus por preceitos e por PARÁBOLAS. Ele fez
MILAGRES, curando enfermos e endemoninhados, fazendo sempre o
bem. Foi rejeitado pela maioria do povo e pelas autoridades, sendo
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submetido à morte de cruz. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro
dia. Depois subiu ao céu, onde está para interceder pelos seus {Hb 7.25}.
E o salvo está unido com Cristo, que vive nele pelo seu Espírito {Rm 8.911; Gl 2.20; 4.6; Fp 1.19}. Na sua segunda vinda Jesus Cristo julgará os
vivos e os mortos {2Tm 4.1}.
LABOR
Trabalho; obra { Êx 2.11; Gl 6.4}.
LAMENTAÇÕES LIVRO DE
LAMENTAÇÃO (2) sobre a destruição de Jerusalém e sobre o sofrimento
do povo que participou dela, em 587 a.C. O autor faz uma confissão de
pecados cometidos pelo povo e pelos seus líderes, reconhecendo ter sido
justo o castigo que a cidade e seu povo receberam {Lm 1.18}. Porém
conforta-se na misericórdia de Deus e roga que ele mais uma vez ajude e
restabeleça seu povo. Segundo a tradição judaica e a cristã, Jeremias é
seu autor.
LAODICÉIA
Cidade da PROVÍNCIA romana da ÁSIA. Ficava próxima de Colossos e de
Éfeso. Era uma cidade muito rica, na qual havia uma igreja {Cl 4.13-16;
Ap 3.14-22}.
LEI
1) Vontade de Deus revelada aos seres humanos em palavras, julgamentos,
preceitos, atos, etc. {Êx 16.28}; Sl 119.
2) PENTATEUCO {Lc 24.44}.
3) O AT {Jo 10.34; 12.34}.
4) Os DEZ MANDAMENTOS {Êx 20.2-17; Dt 5.6-21}, que são o resumo da
vontade de Deus para o ser humano. Cumprindo a lei, os israelitas mostravam
sua fé em Deus. Jesus respeitou e cumpriu a lei e mostrou seu significado
profundo {Mt 5.17-48}. Ele resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo
{Mt 22.37-39}. A lei mostra a maldade do ser humano, mas não lhe pode dar
a vitória sobre o pecado (Rm 3-7). Assim, o propósito da lei é preparar o
caminho para o evangelho {Gl 3.24}.
LEITE E MEL
Expressão que dá a idéia de fartura. É aplicada à terra de Canaã, rica em
alimentos e em todo tipo de bens {Nm 13.27}.
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LEVITA
Membro da tribo de LEVI. Os levitas ajudavam os sacerdotes nos serviços
do TABERNÁCULO {Nm 3.5-13} e, depois, do TEMPLO {2Cr 8.14}.
LÚCIFER
Palavra que aparece na VULGATA em Is 14.12. Quer dizer "fonte de luz"
e, segundo alguns BIBLISTAS, refere-se ao rei da Babilônia. Trata-se do
planeta Vênus, a estrela da manhã, cujo brilho desaparece com o nascer
do sol. Outros entendem [erroneamente] que a referência é a Satanás, e é
nesse sentido que se usa "Lúcifer" hoje.
MALCO [Conselheiro]
Servo do sumo sacerdote. Pedro cortou a orelha dele {Jo 18.10}.
MESSIAS
O SALVADOR prometido no AT {Jo 1.41}; v. UNGIR.
METÁFORA
Figura de linguagem em que se faz a substituição do sentido natural de
uma palavra por outro sentido, em virtude da semelhança que há entre o
sentido natural e o figurado. Jesus, por exemplo, para ilustrar o fato de
que só ele pode transmitir a verdadeira vida espiritual, usa a palavra "luz"
como metáfora {Jo 8.12}. Outras metáforas podem ser encontradas em
{Sl 2.9} (vara de ferro); {Sl 92.10} (óleo); {Pv 5.15} (água; v. NTLH); {Tg
3.6} (fogo).
NASCIMENTO NOVO
Mudança operada pelo Espírito Santo no coração de uma pessoa que,
levada à fé salvadora, abandona o pecado e passa a viver uma nova vida
voltada para Deus e para o próximo {Jo 3.3-7; 1Jo 2.29; 3.9; 4.7;
5.1,4,18}. V. CONVERSÃO.
NOVO, NASCIMENTO
V. NASCIMENTO NOVO.
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OFERENDA
Oferta. V. SACRIFÍCIOS E OFERTAS {Sl 96.8}.
OFIR
Cidade do sudoeste da ARÁBIA, de onde se importavam ouro, prata,
marfim, pedras preciosas, madeira, bugios e pavões {1Rs 9.28; 10.11;
22.49}.
OLIVEIRA
Pequena árvore que produz azeitonas {Sl 52.8} v. AZEITE.
OLIVEIRAS, MONTE DAS
Monte que ficava a leste de Jerusalém, do outro lado do CEDROM {Lc
19.29}. Nas suas encostas ficavam BETFAGÉ, BETÂNIA e o
GETSÊMANI.
ONESÍFORO [O Que Dá Lucro]
Cristão de Éfeso, companheiro e amigo de Paulo {2Tm 1.16-18; 4.19}.
ONIPOTÊNCIA
Atributo pelo qual Deus pode tudo {Jó 42.2; Sl 91.1; Mt 19.26; Lc 1.37}.
ONIPRESENÇA
Atributo pelo qual Deus está presente em toda parte {Sl 139.7-12; Jr
23.23-24; At 17.27-28}.
ONISCIÊNCIA
Atributo pelo qual Deus conhece perfeita e eternamente todas as coisas
passadas, presentes e futuras {Sl 147.5; Pv 15.11; Is 46.10}.
PALAVRAS DA CRUZ, AS SETE
a) "Pai, perdoa-lhes" {Lc 23.34}.
b) "Hoje estarás comigo no paraíso" {Lc 23.43}.
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c) "Mulher, eis aí o teu filho {Jo 19.26} ... Eis aí tua mãe" {Jo 19.27}.
d) "Eli, Eli, lemá sabactâni" {Mt 27.46}.
e) "Tenho sede" {Jo 19.28}.
f) "Está consumado" {Jo 19.30}.
g) "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito" {Lc 23.46}.

PARACLETO [pronuncia-se paracléto]
V. ADVOGADO.
PARÁBOLA
Geralmente história curta ou comparação baseada em fatos verdadeiros
com o fim de ensinar lições a respeito do Reino de Deus, ou de sabedoria
ou moral {Mateus 13.3-23}. No AT encontram-se algumas parábolas:
{2Sm 12.1-4; 14.6-7}, {Is 5.1-7; Ez 19.1-9; 23.1-49; 24.1-14}. São 44 as
parábolas de Jesus registradas nos Evangelhos, alistadas a seguir em
ordem alfabética: o administrador desonesto {Lc 16.1-9}; o amigo
importuno {Lc 11.5-8}; as bodas {Mt 22.1-14}; o bom samaritano {Lc
10.29-37}; a casa vazia {Mt 12.43-45}; coisas novas e velhas {Mt 13.5152}; o construtor de uma torre {Lc 14.28-30}; o credor incompassivo {Mt
18.23-35}; o dever dos servos {Lc 17.7-10}; as dez virgens {Mt 25.1-13}; os
dois alicerces {Mt 7.24-27}; os dois devedores {Lc 7.40-43}; os dois filhos
{Mt 21.28-32}; a dracma perdida {Lc 15.8-10}; o fariseu e o publicano {Lc
18.9-14}; o fermento {Mt 13.33}; a figueira {Mt 24.32-33}; a figueira
estéril {Lc 13.6-9}; o filho pródigo {Lc 15.11-32}; a grande ceia {Lc 14.1524}; jejum e casamento {Lc 5.33-35}; o joio {Mt 13.24-30,36-43}; o juiz
iníquo {Lc 18.1-8}; os lavradores maus {Mt 21.33-46}; os meninos na
praça {Mt 11.16-19}; a ovelha perdida {Lc 15.3-7}; o pai vigilante {Mt
24.42-44}; a pedra rejeitada {Mt 21.42-44}; a pérola {Mt 13.45-46}; os
primeiros lugares {Lc 14.7-11}; a rede {Mt 13.47-50}; o rei que vai para a
guerra {Lc 14.31-32}; o remendo com pano novo {Lc 5.36}; o rico e
Lázaro {Lc 16.19-31}; o rico sem juízo {Lc 12.16-21}; o semeador {Mt
13.3-9,18-23}; a semente {Mc 4.26-29}; a semente de mostarda {Mt
13.31-32}; o servo fiel {Mt 24.45-51}; os servos vigilantes {Mc 13.33-37};
os talentos {Mt 25.14-30}; o tesouro escondido {Mt 13.44}; os
trabalhadores da vinha {Mt 20.1-16}; o vinho e os odres {Lc 5.37}.

PREDESTINAR
Escolher {Rm 8.29-30; Ef 1.5,11}; v. ELEIÇÃO.
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QUERUBIM
Ser com asas e com forma de animal e de gente, que representava a
presença, a grandeza e a majestade de Deus {Gn 3.24; Êx 25.18-22; Ez
1.5-12, 10.1-22; Ap 4.6-8}.
RABI
Palavra ARAMAICA que quer dizer MESTRE (1) {Jo 1.38; 3.2}.
RABÔNI
RABI {Jo 20.16}.
RECOMPENSA
Algo que se recebe por algum bem ou mal que se praticou; galardão {Sl
58.11; Lc 6.32}.
REDENTOR
Título de Deus como libertador do povo de Israel ao longo da história,
começando com a libertação da escravidão no Egito {Is 63.16}; v.
SALVADOR.
REGENERAÇÃO
1) NOVO, NASCIMENTO {/ RC Tt 3.5}.
2) O tempo em que Deus vai renovar tudo {Mt 19.28}; v. NTLH.

SABACTÂNI
Palavra aramaica que quer dizer "me desamparaste" {Mt 27.46}; v. ELOÍ.
SABÁ
Reino situado no Sul da Arábia, entre o mar Vermelho e o golfo Pérsico,
onde fica o moderno Iêmen { 1Rs 10.1; Jó 6.19}.
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SACERDOTE
No AT, descendente de ARÃO separado para servir como oficiante no
culto realizado primeiro no TABERNÁCULO e depois no TEMPLO. O
sacerdote era MEDIADOR entre Deus e o povo, oferecendo
SACRIFÍCIOS e orando em seu favor {Êx 28-29; Lv 21; 1Cr 24}. Antes de
Arão já havia sacerdotes {Hb 7.1-3}. No NT, todos os cristãos são
sacerdotes {Ap 1.6; 5.10}; v. SACERDÓCIO.
SALMOS
Designação dos HAGIÓGRAFA, visto que os Salmos são o primeiro livro
da terceira divisão da Escritura do AT, segundo a ordem dos livros
adotada pelos judeus {Lc 24.44}.
SALMOS, LIVRO DOS
Coleção de hinos de Israel, escritos por diferentes autores, durante um
período de mais ou menos 700 anos. Há vários tipos de salmos: hinos de
louvor a Deus; orações pedindo ajuda, proteção e salvação; pedidos de
perdão; canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus; orações em
favor do rei; canções para ensinarem as pessoas a fazerem o bem;
súplicas para que Deus castigue os inimigos; e outros. As orações às vezes
são pessoais; outras vezes são nacionais, em favor de todo o povo. A
forma usada na poesia bíblica se chama PARALELISMO, que, aliado à
riqueza de comparações, dá graça e beleza aos salmos. Jesus cantou os
salmos e os citou várias vezes. Eles foram citados mais de cem vezes pelos
escritores do NT. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de
inspiração e devoção nas reuniões da Igreja Cristã e no seu trabalho
missionário. Os salmos estão agrupados em cinco livros, que começam
com os de número 1, 42, 73, 90 e 107.
SALVADOR
1) Título de Deus, que livra o povo e os fiéis de Israel de situações de
perigo, perseguição e sofrimento { Is 45.14-15; Sl 17.7}.
2) Título de Jesus Cristo, que salva as pessoas da condenação e do poder
do pecado, dando-lhes uma vida nova de felicidade e de amor ao próximo
{At 5.31; Tt 1.4}. V. REDENTOR.
TRINDADE
A união das três pessoas-Pai, Filho e Espírito Santo -formando um só
Deus. Deus é ao mesmo tempo uno e trino {Mt 3.13-17; 28.19; 2Co 13.13}.
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UMBRAL
Batente da porta {Dt 11.20}.

UNGÜENTO
Óleo perfumoso para ser esfregado na pele {Ct 1.3}.

UNIVERSO
O conjunto de todas as coisas que Deus criou; tudo o que existe no céu e
na terra { Hb 1.2}. V. MUNDO (4).
UNÇÃO
1) Ato ou efeito de UNGIR {Êx 25.6}.
2) Derramamento do Espírito Santo sobre os que crêem {1Jo 2.20}; v.
NTLH.
VAIDADE
1) Desejo exagerado de atrair a atenção.
2) Deus falso {1Sm 12.21}.
3) Ilusão {Ec 1.2}.
VARÃO
Indivíduo do sexo masculino {Gn 2.23; Jo 1.30}.
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