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GLOSSÁRIO 

WEBSTER
istockphoto: mediaphotos

BEM-SUCEDIDO
1. Concluir a realização do que se deseja ou pretende; ter o efeito desejado; por isso, em bom 

sentido, próspero; afortunado; feliz; como em uma aplicação bem-sucedida de remédios; um 
experimento bem-sucedido em química ou agricultura; um empreendimento bem-sucedido.

2. Em sentido ruim: como uma tentativa bem-sucedida de corromper a constituição.

CARÁTER
Qualidades peculiares, marcadas pela natureza ou hábitos da pessoa e que a distinguem de 
outros; tais características constituem o seu caráter real, e as qualidades que supostamente 
possui constituem o seu caráter estimado ou reputação.

COLHEITA
1. A colheita de grãos e seu armazenamento no celeiro. A colheita este ano foi abundante.
2. O produto do trabalho; fruto ou frutos.
3. Fruto ou frutos; efeitos, consequências. Quem semeia iniquidade colherá repreensão.

CONFORMAR
1. Fazer igual, na aparência externa; reduzir a uma forma parecida, ou formar com alguma 

outra coisa; com a; como em conformar qualquer coisa de acordo com um modelo.
2. De modo geral, reduzir a semelhança ou ao modo correspondente, opiniões ou 

qualidades morais (Rm 8.29; 12.2).

CORREÇÃO
1. O ato de corrigir; o ato de trazer de volta, de um erro ou desvio, um padrão justo, como 

a verdade, a retidão, a justiça ou o decoro; como em correção de opiniões ou de boas 
maneiras (2Tm 3.16).

2. O que tem a intenção de corrigir ou restaurar transgressões; punição; disciplina; 
correção; que corrige (Pv 23.13).

3. Em linguagem bíblica, qualquer coisa que tenha a intenção de corrigir uma conduta 
moral e persuadir do erro ou pecado, em consequência de aflições (Pv 3.11; Jr 5.3).
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ENSINO
1. O ato ou a atividade de instruir.
2. Instrução.

ETERNO(A)
1. Sem fim de existência ou duração; perpétuo; sem fim; imortal (Mt 19.16; 2Tm 2.10; Jd 1.7).
2. Perpétuo; contínuo; que continua sem interrupção. E fogo eterno brilha em seu templo. 
3. Imutável; existente em todo o tempo sem alteração; verdade eterna.

EVANGELIZAR
Instruir no evangelho; pregar o evangelho a, e converter à crença do evangelho; como, 
evangelizar nações pagãs: evangelizar o mundo. 

FÉ
1. Crença, aceitação pela mente de uma verdade declarada por outros, fundamentada 

em sua autoridade e veracidade, sem outra evidência; o julgamento que o outro faz 
ou seu testemunho sobre a verdade. Eu tenho ou não tenho fé firme no relato de uma 
testemunha ou no que um historiador relatou.

2. Aceitação pela mente de uma verdade ou proposição apresentada por outro; crença, ou 
provável evidência de algum tipo.

3. Em Teologia, o entendimento da verdade que Deus revelou. A simples crença nas 
Escrituras, no ser e nas perfeições de Deus e da existência, caráter e doutrinas de 
Cristo, baseados no testemunho dos autores sacros.

4. Evangélica, justificadora ou fé salvadora é o recebimento pela mente da verdade da 
revelação divina, baseada na autoridade do testemunho de Deus, acompanhado com 
consentimento cordial do coração; inteira confiança ou fé nas declarações e no caráter 
de Deus, no caráter de Cristo e em Suas doutrinas, com entrega sem reservas da vontade 
ao Seu guiar, e dependência nos méritos Dele para a salvação. Em outras palavras, a 
firme fé no testemunho e na verdade do evangelho, as quais influenciam a vontade e 
levam a uma completa confiança em Cristo (Rm 5.1; 10.6; 2Co 5.7; Hb 11.1).

FELICIDADE
Sensações agradáveis que surgem da satisfação do que é bom; aquele estado de ser no 
qual os desejos são satisfeitos, por meio da satisfação do prazer sem dor. 

ILUMINAR
1. Acender, inflamar, atear fogo a, por exemplo: acender uma vela ou lamparina. 
2. Dar luz a.
3. Alumiar; encher ou espalhar luz, por exemplo: iluminar o quarto.

INSTRUÇÃO
1. O ato de ensinar ou dar entendimento àquele que antes era ignorante; informação.
2. Regras transmitem conhecimento (Pv 8.10).
3. Orientação; norma; comando; ordem. O ministro recebeu instruções de seu superior 

para exigir uma resposta categórica. 

JUSTIÇA
1. A virtude que consiste em dar a cada um o que é devido; conformidade prática com 

as leis e os princípios de integridade nas relações dos homens uns com os outros; 
honestidade; integridade no comércio e relações mútuas. 
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2. Imparcialidade; distribuição igual de direito de expressar opiniões; representação justa 
dos fatos respeitando as virtudes e as falhas. Nas críticas, narrativas, histórias ou discurso, 
é um dever fazer justiça a todo homem, seja amigo ou inimigo.

3. Igualdade; concordância ao que é justo; conforme ele provou a justiça de sua 
reivindicação. Isso deve, em rigor, ser justo.

4. Retribuição vingativa; punição merecida. Cedo ou tarde, a justiça alcança o criminoso.
5. Direito; aplicação da igualdade. Seu braço lhe fará justiça.
6. Uma pessoa que foi incumbida de presidir tribunais, ou julgar e decidir controvérsias, e 

aplicar a justiça aos indivíduos; como um chefe de justiça da corte do rei, ou do apelo 
popular, na Inglaterra; o chefe de justiça da suprema corte dos Estados Unidos, e os 
juízes de paz. 

MANDAMENTO
1. Um comando; um mandato; uma ordem ou proibição dada por uma autoridade; acusação; 

ordem judicial (Mt 15.3; 22.38; Jo 13.34)
2. De forma superior, um preceito do Decálogo, ou lei moral, escritas em tábuas de pedra, 

no Monte Sinai; um dos dez mandamentos (Êx 34.32). 
3. Autoridade; poder coercivo. 

MEDITAR 
verbo transitivo
1. Refletir para ver atentamente, sentar-se, sentar. O sentido literal é sentar-se junto ou 

perto, ou colocar a mente ou o olho em; consequentemente, ver ou examinar com 
atenção.

2. Firmar a mente em, com visão de exame cuidadoso; pensar sobre com cuidado; 
ponderar; estudar; meditar sobre (Dt 4.39; Jó 1.8; Mt 6.28).

2. Ver atentamente; observar e examinar (Lv 13.12-13).

MEDITAR 
verbo intransitivo
1. Pensar seriamente, com maturidade ou cuidadosamente; refletir (Is 44.19; Ec 7.13).
2. Deliberar, transformar a mente; como no caso de uma pessoa sozinha; meditar ou 

consultar, como os números; por vezes seguidos de (At 15.6). 

MORDOMIA 
A atividade de ser mordomo.

OBEDECER
1. Atender a comandos, a ordens ou instruções de um superior, ou aos requerimentos da 

lei, moral ou política; fazer o que é ordenado ou requerido, ou deixar de fazer aquilo que 
é proibido (Ef 6.1; Cl 3.20); aquele que aprende a obedecer saberá como comandar.

2. Submeter-se ao governo de; ser governado por (Ct 1; 1Cr 29; Dn 7.27).
3. Submeter-se à direção ou ao controle de alguém (Rm 6.12; Tg 3.3).
4. Entregar-se ao impulso, poder ou operação de, por exemplo, obedecer aos estímulos.

PECADO
Afastamento voluntário da retidão estabelecida por Deus; qualquer transgressão voluntária 
da lei divida ou violação do mandamento divino; um ato ímpio; iniquidade. O pecado é 
tanto desobedecer a uma proibição estabelecida quanto negligenciar uma ordem dada. 
Pecado compreende não somente ação, mas negligência de tarefas, pensamentos maus, 
propósitos, palavras e desejos contrários a Deus (1Jo 3.1, Mt 15.1, Tg 4.17). 



5
5

G
LO

SS
Á

R
IO

 W
E

B
ST

E
R

 

PENTATEUCO
Os primeiros cinco livros do Antigo Testamento.

PERSEGUIR
1. Literalmente mover-se com grande força, ímpeto, seguir em frente com fervor; perseguir 

com o propósito de capturar, como em um jogo; caçar.
2. Perseguir, ou forçar, como um inimigo derrotado ou em fuga (Lv 26.7; Dt 32.30).
3. Seguir ou perseguir, como um objeto de desejo; perseguir com o propósito de tomar; 

perseguir um navio.
4. Forçar; perseguir. Perseguido pelos seus irmãos, maldade sem fim.

PROFETA
1. Aquele que profetiza eventos futuros; prenunciador.
2. Nas Escrituras, uma pessoa iluminada, inspirada ou instruída por Deus para anunciar 

eventos futuros; como Moisés, Elias, Davi, Isaías.
3. Um intérprete; aquele que explica ou comunica sentimentos (Êx 7.1).
4. Aquele que finge profetizar; um impostor; como um falso profeta (At 13.6).

Dos profetas, entre os israelitas, uma escola ou faculdade onde homens eram educados e 
qualificados para ensino público. Esses estudantes eram chamados “filhos dos profetas”.

REPREENSÃO
1. Uma admoestação; reprovação por falhas. Por que suportar estas repreensões e não 

respondê-las?
2. Nas Escrituras, castigo; punição; sofrimento com o propósito de restrição e correção 

(Ez 5.15; Os 5).
3. Em linguagem vulgar, qualquer tipo de controle (Jr 15.15).

Ficar sem repreensão, viver sem dar motivo para reprovação ou censura; ser sem culpa. 

RESISTIR
1. Literalmente, resistir a; suportar a; agir em oposição ou se opor (Rm 9.19). Uma 

barragem ou um monte resiste passivamente a uma corrente de água, permanecendo 
imóvel e interrompendo seu progresso. Um exército resiste ao progresso de um inimigo 
ativamente, encontrando-o e derrotando-o. Nós resistimos algumas medidas por meio 
da argumentação e do protesto. 

2. Lutar contra, esforçar-se para neutralizar, derrotar ou frustrar (At 7.51). 
3. Enganar; desapontar (Tg 4.6).

REVELAÇÃO 
1. O ato de revelar ou mostrar aos outros aquilo que era desconhecido por eles; 

comunicação da verdade aos homens pelo próprio Deus, ou pelos Seus agentes 
autorizados, os profetas e os apóstolos (Ef 3.3; 2Co 12.1).

2. Aquilo que é revelado; as verdades sagradas que Deus comunicou ao homem para instruí-
lo e orientá-lo. As revelações de Deus estão contidas no Antigo e no Novo Testamentos.

SÁBIO
1. Aquele que tem o conhecimento; tem o poder de discernir e julgar corretamente, ou de 

distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso; entre o que é justo e adequado, e o que 
é inadequado; como um príncipe sábio; um governante sábio. Salomão foi considerado 
um dos homens mais sábios. Mas um homem pode ser inteligente e não sábio de forma 
prática.
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2. Discreto e criterioso no uso ou aplicação do conhecimento; escolhendo fins louváveis, e os 
melhores meios para realizá-los. Isso é ser sábio de forma prática (Gn 41.8).

3. Engenhoso; habilidoso (Jr 4.22).
4. Instruído; conhecedor; como o sábio e o insensato (Rm 1.14).
5. Habilidoso em artes, ciências, filosofia, ou em mágica e adivinhação (2Sm 14.2).
6. Piedoso; temente a Deus (Pv 13.1; 2Tm 3.15).
7. Habilidoso em artes ocultas; um sentido um tanto irônico: como as mulheres sábias de 

Brainford.
8. Doutrinado ou guiado pela sabedoria; retendo sabedoria; sensato; bem adaptado para 

produzir bons resultados; aplicável às coisas; como em ditados sábios; um projeto ou 
plano sábio; uma conduta ou administração sábia; uma determinação sábia.

9. Tornar-se um homem sábio; sóbrio, discreto, com conduta sábia. 

TENTAÇÃO
1. O ato de induzir; instigação ao mal por meio de argumentos, bajulação, ou pela oferta de 

algo bom, real ou aparente (Lc 4.13).
2. Provação. Não nos deixe cair em tentação.

TESTAMENTO
O nome de cada divisão geral dos livros canônicos das Sagradas Escrituras; como o Antigo 
Testamento, o Novo Testamento. O nome é equivalente à aliança e, em nosso uso da 
palavra, a aplicamos aos livros que contêm as dispensações, nova e antiga; a de Moisés e 
a de Jesus Cristo.

TRANSFORMAR
1. Mudar a forma de; mudar o formato ou a aparência; metamorfosear; como uma lagarta 

se transforma em uma borboleta.
2. Em teologia, transformar a disposição e o temperamento naturais do homem de 

um estado de inimizade com Deus e Sua lei à imagem de Deus, ou na disposição e 
temperamento conformados à vontade de Deus (Rm 12.2).

TRIBULAÇÃO 
Sofrimento severo; aflições da vida; tormento. Nas Escrituras, muitas vezes indicam 
sofrimentos e aflições que procedem da perseguição (Mt 13.21; Jo 16.33).


