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glossário
 Lição

 
abusos tratamento ou usos impróprios  10

a.C. “antes de Cristo”  8

aliança elo ou vínculo entre nações, famílias 
 ou indivíduos 6

altar bloco de pedras ou estrutura onde 
 e punha uma oferta 2

antitético contrário, em oposição a 7

aramaico idioma comum na Palestina  1

assassinato homicídio traiçoeiro de um governante 
 ou de outra pessoa 8

Assíria poderosa nação a leste da Palestina e norte 
 da Babilónia  8

Babilónia poderosa nação a leste da Palestina 
 e ao sul da Assíria  9
 
cerco sitiar de uma cidade por um exército para forçá-la 
 a render-se 9

ciclo uma sequência na qual certos eventos se repetem 5

circuncisão sinal físico do pacto, feito no órgão 
 sexual masculino 3

civilização cultura de um povo num tempo e lugar específico 2

consagração acto ou cerimónia em que se devota a Deus 4
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convicção persuasão acerca de um erro; crença inabalável 6

crescente fértil terras na área dos rios Tigre e Eufrates 2

cronológico organizado na sequência do tempo 1

crucial decisivo; essencial para a solução de uma crise 2

cultura os costumes, artes e conveniências 
 de uma civilização 3

d.C. “depois de Cristo” 1

devassidão extrema sensualidade 5

decálogo os dez mandamentos dados a Israel 4

declínio diminuir; diminuir gradualmente em importância 10

decreto ordem normalmente publicada por força de lei 10

destronado afastado do trono, para deixar de ser rei 6

dinastia sucessão de governantes da mesma 
 família ou descendência 8

era período de tempo caracterizado por alguma 
 coisa notável 5

escriba homem que estudava as Escrituras e actuava 
 como copista e mestre 10

exílio saída forçada para longe do país de origem 9

expedição viagem feita com propósito específico 10

festa cerimónia especial para relembrar algum evento 4
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filosofia sistema de crenças e atitudes 7

genealogia lista dos antepassados de uma pessoa, 
 família ou grupo 8

geográfico relativo à terra física 2

grego língua em que foi escrito o Novo Testamento 1

habitante alguém que vive em certo lugar 3

herança dinheiro ou propriedade que fica na posse 
 de uma família 5

hebraico língua em que foi escrito quase todo 
 o Antigo Testamento 1

história relato cronológico de eventos significativos 1

ídolos objectos que representam deuses falsos 3

inspiração impulso divino por detrás da escrita 
 dos livros da Bíblia 1

interpretação explicação do sentido de algo 7

intervenção acto de meter-se no meio para modificar algo 9

íntimo assinalado por calorosa amizade 
 após longa associação 7

invasores os que entram numa região 
 e a conquistam militarmente 5

lealdade obrigação diante de um governante 8

lei cerimonial leis referentes aos sacrifícios, aos tabernáculos, 
 às festas e às ofertas  4
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lei civil leis relacionadas com a propriedade, 
 o casamento e com outros aspectos da vida 
 em sociedade 4

lei moral leis que dizem respeito aos princípios básicos 
 do bem e do mal 4

legalismo conformidade literal ou excessiva à lei; 
 depender da lei para aprópria salvação   4

liga associação de nações, tendo em vista 
 um propósito comum 5

literatura escritos dotados de excelência 
 na forma e na expressão 1

maná alimento miraculoso fornecido 
 a Israel, no deserto 4

manuscrito documento escrito à mão 1

massoretas eruditos judeus responsáveis pela preservação 
 do Antigo Testamento 1

Messias título dado a Jesus, como Aquele 
 que foi escolhido por Deus 4

migrar mudar-se de um país ou região para outra 3

obrigação dever ou responsabilidade para 
 com algo ou alguém 6

oferta sacrifício oferecido como parte da adoração 4

origem ponto em que algo começou 2

pacto acordo final, solene 2
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paralelismo qualidade que consiste em ter elementos 
 semelhantes em semelhantes posições 7
   
patriarca um dos progenitores do povo hebreu 3

península parte de terra cercado de água por três lados 4

pergaminho pele de animal curtida, bem fina, para
 servir de superfície para receber uma escrita 1   
 
planalto terra de nível mais alto do que
 a região circunvizinha 5

poema peça literária ou escrita em verso 7

poesia arte de escrever poemas 1

político de ou relacionado  com o governo 8

praga um desastre natural na forma de castigo 3

preliminar algo que prepara ou introduz 10

predição algo declarado antes do seu acontecimento 8

preservação a qualidade de ter estado a salvo de prejuízo, 
 destruição ou dano 10

profecia mensagem dada por Deus ao homem 1

prosperidade estado bem sucedido; bem-estar económico 6

providência cuidado ou orientação divinos 3

questões correntes eventos que estão a acontecer no presente 8

redenção acto ou processo de comprar de volta 2
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reinar exercer poder como rei 8

reino comunidade politicamente organizada, 
 encabeçada por um rei 6

remanescente pequeno grupo sobrevivente 8

restauração acto de levar algo à posição 
 ou condição original 10

revelação algo que Deus mostra ao homem, 
 que este desconheceria de outra forma 1

rima ter som parecido; um poema tem 
 palavras com som semelhante 7

sabedoria compreensão profunda; discernimento 
 agudo 7

sacerdote alguém que recebeu autoridade 
 para realizar cerimónias religiosas 4

secção transversal apresentação de algo como se 
 tivesse sido cortado pelo meio 5

Septuaginta tradução do Antigo Testamento para o grego 1

sinagoga congregação judaica que se reunia para adorar 9

sinónimo parecido quanto ao significado 7

sintético relativo a algo que resulta 
 da combinação de partes 7

sobreviver permanecer vivo ou em existência 10

sucessor alguém que segue a outro, normalmente 
 no trono 5
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supremacia ocupar posição, poder ou autoridade superior 9

tradução algo que foi posto numa língua diferente 1

traduzido posto em língua diferente 7

transição passagem de um estado para outro 6

tema assunto ou tópico de discurso 
 u redacção escrita 1

teocracia governo mediante orientação divina 6

tributo pagamento de um governante 
 a outro para mostrar submissão 8

último pode ter o sentido de básico, 
 fundamental ou definitivo 1

ungido designado mediante uma cerimónia 
 onde se derrama óleo na cabeça 6

vassalo pessoa sobre a protecção de outra; 
 alguém que ocupa posição subordinada 9  
 
véu tira de pano usada para cobrir o rosto; 
 cortina para ocultar algo 4

verbal que tem a ver com palavras 1




