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GLOSSÁRIO 

WEBSTER

ALIANÇA

Qualquer união ou conexão de interesses entre pessoas, famílias, estados ou 
corporações, como a aliança entre igreja e estado.

AUTORIDADE

1. Poder legal, ou seja, direito de comandar ou atuar; por exemplo, a autoridade de 
um príncipe sobre súditos, de pais sobre filhos. Poder; domínio; controle.

2. Pessoa que testemunha. O Evangelho, ou seus autores, é nossa autoridade para 
os milagres de Cristo.

3. Credibilidade; testemunho de peso.
4. Caráter; respeitabilidade; dignidade. Um juiz tem grande autoridade na cidade.
5. Mandato; ordem; permissão (Mt 21.24; At 9.14).
6. Convenção (costume), decisões de uma corte, declarações oficiais, ditos e 

opiniões respeitáveis, até os livros que contêm tal conteúdo são chamados de 
autoridade, já que influenciam as opiniões dos outros; no direito, as decisões do 
Supremo Tribunal Federal têm caráter impositivo sobre tribunais inferiores.

7. Governo; as pessoas do grupo que exercem poder ou comando; por exemplo, as 
autoridades locais nos estados.

BÍBLIA

1. O livro, pela eminência, o volume sagrado, no qual estão as revelações de Deus, 
os princípios da fé cristã e as regras de prática da fé. Tem sessenta e seis livros 
inspirados por Deus. É dividida em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia deve ser 
nosso padrão de linguagem e de proceder.

CAPACIDADE

1. O poder de conter, por exemplo, a capacidade de uma sala, um recipiente ou um 
tonel.
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2. A extensão da mente; poder de receber ideias e conhecimento.
3. Habilidade, aplicada a seres humanos e objetos.
4. Estado; condição; caráter; profissão; ocupação.
5. Habilidade, no sentido moral e legal; qualificação; ter poder ou direitos, um 

homem ou uma empresa pode ter a capacidade de dar ou de receber e manter 
seus bens.

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.

COMUNICAÇÃO

O ato de transmitir, de conferir ou de entregar de um a outro, por exemplo, 
comunicação de conhecimento, opiniões ou fatos.

DESAFIO

1. Chamado para lutar; convite a um combate; convocação por um adversário para 
um combate. Golias desafiou os exércitos de Israel (1Sm 17).

2. Instigação para se ajuntar em qualquer competição; pedido que alguém faça uma 
boa convocação ou confrontação; convite para manter alguma causa ou ponto.

3. Enfrentamento de oposição ou perigo, resistência que implica enfrentar o 
adversário ou usar de um poder oposto. Os homens transgridem a lei e desafiam 
a autoridade.

DOM

Presente; algo que foi dado ou concedido; qualquer coisa, de propriedade de alguém 
a qual é voluntariamente transferida a outro, sem pagamento ou compensação; 
doação.

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.



5
5

G
LO

SS
Á

R
IO

 W
E

B
ST

E
R

 

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).

HONRAR

1. Reverenciar, respeitar, tratar com respeito e submissão; cumprir as obrigações 
com a pessoa (Êx 20).

2. Reverenciar, manifestar muito respeito, em palavras e ações; manter os melhores 
pensamentos sobre a pessoa; servir, adorar (Jo 5).

INDIVIDUALIDADE

Que existe distintamente; estado de ser único, singular.

LIBERDADE

1. Ser livre de restrição, no sentido geral, aplicado ao corpo, à vontade, à mente.  
O corpo está liberto quando não está confinado; a vontade ou a mente são livres 
quando não são controladas. O homem desfruta de liberdade quando nenhuma 
força física opera para restringir sua ação e vontade.

2. Ser livre do poder ou controle de outro. Ser livre da escravidão. Liberdade pode 
ser pessoal, civil, política e religiosa.

MOLDAR

1. Formar ou criar (Sl 51.1).
2. Modelar ou colocar em formato específico; dar forma ou fazer conforme modelo, 

por exemplo, em forma de roupa.
3. Regular; ajustar; adaptar a um propósito.
4. Dirigir, formar um caminho.

MORDOMIA 

A atividade de ser mordomo.

MORDOMO

1. Alguém que trabalha para famílias grandes e cuida de assuntos domésticos, 
supervisiona empregados, cuida do dinheiro, paga contas, etc. Veja Gn 15.2 e 43.19.

2. Num navio de guerra, oficial designado para ser responsável por distribuir 
alimentos à tripulação. Em outros navios, alguém que supervisiona as provisões 
(alimentos), bebida e prepara a mesa.
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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.

ORAÇÃO

No culto, dirigir-se ao Deus Supremo com adoração ou expressão da gloriosa 
perfeição, confissão de pecados, súplica por misericórdia e perdão, intercessão 
para que outros sejam abençoados, ação de graças ou expressão de gratidão a 
Deus por Seus benefícios e bênçãos. A oração, no entanto, pode consistir de uma 
única petição. Pode ser espontânea, escrita ou impressa.

RESPONSABILIDADE

O estado de ser confiável e cumpridor dos seus deveres. 

SEMENTE 

1. A substância animal ou vegetal que prepara a reprodução e conservação das 
espécies.

2. Lugar de onde alguma coisa floresce; primeiro princípio; original.

TALENTO 

1. Habilidade natural, presente.
2. Habilidades que se destacam; pessoa muito inteligente. Ele é um homem cheio 

de talentos.
3. Capacidade especial; aptidão. Ele tem o talento de desenhar.
4. Qualidade, tendência.

ZOMBAR (BULLYING)

1. Imitar para desprezar ou fazer chacota; arremedar em tom de depreciação.
2. Desprezar, ridicularizar; tratar com escárnio ou desprezo (2Rs 2.23; Mc 10.34).
3. Frustrar; iludir; desapontar; enganar (Jz 16.10).
4. Não levar a sério, provocar, atormentar, fazer sofrer.


