
Paixão ou emoção estimulada pela aquisição 
ou expectativa de algo bom; aqueleentusiasmo 
de prazer que é causado pelo sucesso, pela boa 
sorte; a satisfaçãode um desejo ou de possuir 
algo, ou por meio de uma probabilidade racional 
depossuir o que amamos ou desejamos; alegria, 
júbilo; entusiasmo.

ALEGRIA



Conduta amável; brandura de temperamento; 
doçura de humor; brandura. “Maso fruto do Es-
pírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benig-
nidade, bondade, fidelidade...” Gálatas 5.22

AMABILIDADE 



Qualidades morais que a lei de Deus requer; 
virtuoso, piedoso. Gentil, benevolente, afeiçoado, 
misericordioso, gracioso.

BOM



BONDADE

Amabilidade; natureza benevolente; misericórdia. 
“… Deus compassivo, clemente e longânimo e grande 
em misericórdia e fidelidade”. Êxodo 34.6



CAPACITAR

Tornar hábil; suprir com poder físico ou moral; 
fornecer poder ou habilidade suficientes.

Suprir com os instrumentos necessários.

Fornecer com conhecimento adequado ou habi-
lidade; geralmente com os meiosadequados.



CARNE

Natureza humana.
Estado carnal, natureza não renovada.
A corruptibilidade do corpo humano ou 
corrupção da natureza humana.
A vida presente; o estado de existência no 
mundo.



CONVENCER

Persuadir ou satisfazer à mente com evidências; 
sujeitar a mente à verdade, ouàquilo que é legado 
e compelir alguém a aceitar o que é dito (At 18).
Convencer; levar alguém a admitir ou reconhecer-
se como culpado.
Evidenciar, provar.



DESERTO

Região inabitada; lugar em estado natural; soli-
dão; lugar vasto de areia, por exemplo, os deser-
tos da Arábia. A palavra também pode ser apli-
cada a um país aindanão habitado, coberto de 
vegetação.



DOMÍNIO PRÓPRIO

Moderação; especialmente, moderação habitual 
em relação à satisfação dosapetites naturais e dos 
prazeres; satisfação moderada ou contida; como 
a moderação ao comer e beber; domínio próprio 
na satisfação da alegria ou júbilo.



ESPÍRITO

Vigor intelectual, gênio.
Temperamento; disposição de mente, habitual 
ou temporário.
A alma do homem; parte imortal e imaterial do 
ser humano.
A natureza renovada do homem (Mt 26, Gl 5).



ESPÍRITO SANTO

Uma das pessoas da Trindade.



EVANGELHO

Boas-novas; a exultante mensagem divina de 
salvação em Cristo.



FIDELIDADE

Fidelidade sólida à pessoa ou parte com a qual 
se está unido, ou a quem a pessoaestá unida por 
uma obrigação; lealdade; como a fidelidade dos 
súditos ao seu reiou governo; a fidelidade de um 
locatário ou subalterno ao seu senhor.



JUIZ

Alguém com habilidade para decidir os méritos 
de uma questão ou o valor dequalquer coisa; o 
que pode discernir verdade e propriedade.

Na história de Israel, um líder com poderes civis 
e militares. Os israelitas foramgovernados por 
juízes durante mais de trezentos anos. 



MANSIDÃO

Suavidade de temperamento; brandura; gentileza; 
paciência sob ofensas ou provocações.
Em sentido evangélico, humildade; sujeição; 
submissão à vontade divina, semmurmuração ou 
teimosia; oposto a orgulho, arrogância e rebeldia 
(Gl 5.23; 1Co10.1).



PACIÊNCIA

O ato ou a qualidade de esperar muito tempo por 
justiça ou esperar o bem semdescontentamento. 
Perseverança; constância no trabalho ou esfor-
ço. Ele aprendeu com paciência e com mansi-
dão ensinou.A qualidade de suportar ofensas e 
insultos sem raiva ou vingança.



PAZ

Em sentido geral, um estado de quietude ou 
tranquilidade; livres das perturbações e agitações; 
aplicável à sociedade, a indivíduos, ou à calma da 
mente.



PRODUZIR

Plantar, semear, cultivar.
Gerar, nutrir.
Causar; efetivar, trazer à existência.
Fazer, moldar, manufaturar.
Tornar visível.



PROFETA

Aquele que prevê o futuro.
Na Bíblia, pessoa iluminada, inspirada ou 
instruída por Deus para anunciar eventos futuros.
Intérprete; aquele que explica ou comunica 
opiniões.



PENTECOSTES

Chamada festa das semanas por sercelebrada sete 
semanas após a Páscoa. Foi instituída para que o 
povo reconhecesse o absoluto controle de Deus 
sobre a terra e Lhe oferecesse os primeirosfrutos 
da colheita.



RUIM

Mal; oposto de bom; no geral, denota defeitos e 
faltas morais.
Corrupto; depravado no sentido moral.
Opressivo; pernicioso; desfavorável; estéril, pobre.


