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Glossário
A coluna da direita indica o número da lição em que o 

vocábulo apareceu pela primeira vez.

Abandono Esquecimento; desprezo; desamparo 6
Abortar Interromper a gestação antes que ela 
 se complete; tirar a vida do feto 7
Aborto Interrupção da gravidez antes da 
 12ª semana de gestação 8
Acumular Deixar aumentar em número; 
 amontoar. 8
Acusação Denúncia, imputação de erro ou 
 crime. 3
Adolescência Processo de crescimento. Fase da 
 vida entre a infância e a 
 aturidade. 5
Adultério Relações sexuais voluntárias entre 
 um homem casado e uma mulher 
 que não seja a sua esposa, ou entre 
 ma mulher casada e um homem 
 que não seja o seu marido.  7
Afastamento Ato ou efeito de afastar-se de algo 
 que traz dificuldade, perigo ou 
 desagrado. 3
Afirmação Afirmativa, testemunho, 
 confirmação. 10
Afirmar Dizer ou declarar com firmeza; 
 sustentar; asseverar.  10
Aflito Que está profundamente angustiado. 9
Afundado Entristecido; acabrunhado. 6
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Agressivamente De modo hostil. 3
Ajustes Adaptações; processo de tornar algo 
 mais satisfatório, eficaz. 3
Alternativa Uma outra possibilidade; duas ou 
 mais opções possíveis, que exigem 
 uma escolha. 3
Amadurecimento Processo em que o crescimento e o 
 desenvolvimento se completam. 1
Amargura Sentimento de angústia, rancor 
 geralmente acompanhado de 
 sofrimento; aflição. 3
Antídoto Remédio dado contra veneno. 9
Aprovado Achado bom, julgado aceitável. 
 Que passou no teste. 10
Atitude Norma de proceder ou ponto de
 vista em relação a alguma coisa. 2
Auto-
condescendência Ato ou efeito de ceder aos seus 
 próprios desejos e caprichos. Ter   
 paciência com os próprios atos. 4
Avareza Desejo excessivo de possuir riquezas
 e ser excessivamente apegado a elas. 4

Benefício Um ato de bondade em proveito de
 alguém; uma bênção; um favor. 1

Categoria Classe, grupo, classificação. 3

Capacidade Poder de receber impressões,
 assimilar ou analisar ideias; 
 aptidão. 1
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Celibato Condição da pessoa que não é 
 casada e que se abstém de relações 
 sexuais. 6/7
Cobiça Desejo por aquilo que pertence 
 ao outro. 4
Cobiçar Desejar veementemente aquilo 
 que é do outro. 2
Compaixão Sentimento de pesar pela aflição 
 do outro, combinado com um 
 desejo de ajudá-lo. Dó, piedade. 1
Compassivo Que tem compaixão; que se 
 importa. 3
Compreender Entender. 10
Conceber Formar (o embrião) pela fecundação
 do óvulo; gerar. 7
Condenar Lançar culpa sobre; declarar culpado. 8
Conduta Comportamento. 3
Confessar Admitir o erro, a culpa. 2
Conflito Luta, provação, dificuldade. 
 Falta de paz. 10
Conformado Em harmonia ou concordância com 
 algo. Que toma a forma; que aceita 
 a situação. 1
Cônjuge Esposa ou esposo; pessoa casada. 5
Consciência Capacidade que o homem tem de 
 conhecer valores e mandamentos 
 morais e aplicá-los nas diferentes 
 situações. Testemunho do nosso 
 espírito, aprovando ou reprovando 
 os nossos atos. 2
Consequências Efeitos e resultados de uma 
 determinada ação. 3
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Consternação Profunda aflição e abatimento. 9
Consternado Prostrado, desolado, desalentado. 9
Contrário Em oposição a. 3

Declaração Aquilo que se declara; ato de 
 declarar. Depoimento; explicação. 10
Degradação Destituição aviltante de um cargo, 
 dignidade ou grau; baixeza; 
 depravação. Rebaixamento. 7
Deparar Encontrar frente-a-frente; avistar. 3
Depreciar Diminuir; desprezar. 5
Depressivo Que sofre de depressão ou de
 abatimento.  8
Desastre Acontecimento calamitoso, às vezes 
 súbito, causando prejuízos; acidente. 1
Desorganizar Tomar desorganizado; desarranjar; 
 tirar de ordem. 5
Diagnóstico Qualificação dada por um médico a 
 uma enfermidade ou estado 
 fisiológico, com base nos sintomas 
 que observa. 9
Discórdia Diferença de opinião, discordância. 
 Falta de acordo. 2/5
Doenças Moléstias contagiosas contraídas pela 
 venérea via sexual. 7
Domínio Servidão, escravidão. Poder. 2

Engano Ato ou efeito de enganar; falácia. 
 Erro. 4
Especular Meditar sobre algum assunto; indagar.
 Examinar, pesquisar. 10
Estatuto Posição social de uma pessoa em 
 relação às outras. 4



317Glossário

Estrutura Algo feito de partes interdependentes, 
 interligadas. Base, fundação. 5

Fanatismo Dedicação excessiva; paixão. 3
Ferido Machucado; ofendido, magoado. 9
Fim Derradeiro, último. 9
Firmeza Qualidade do que é firme; 
 constante; coerente. 5
Fornicação Envolvimento sexual entre um 
 homem e uma mulher que não sejam 
 casados um com o outro. 7

Generosidade Disposição para dar. De bom 
 coração. 4
Gonorreia Um tipo de doença venérea; doença 
 contraída sexualmente, principalmente 
 por pessoas que têm muitos parceiros 
 sexuais. 7
Gravidez Estado da mulher durante a gestação; 
 prenhez. 7

Heterossexual Que sente atração pelo sexo oposto. 7
Homossexualidade Desejo sexual entre pessoas do 
 mesmo sexo. 7
Humilhar Rebaixar; estar em uma posição de 
 inferioridade aos olhos de alguém. 
 Colocar alguém em posição inferior. 5

Ilegítimo Nascido fora da união matrimonial. 
 Aquilo que não é verdadeiro, que 
 não é legal. 7
Imaturidade Estado daquele que ainda não se 
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 desenvolveu completamente. 4
Imoralidade Devassidão; prática de maus 
 costumes; qualidade de imoral 1
Impulsivamente Impetuosamente; precipitadamente. 8
Impulso Ímpeto para fazer algo não-planejado. 3
Inferioridade Qualidade daquilo que tem menor 
 valor, importância ou mérito. 4
Infidelidade Traição matrimonial. 5
Infortúnio Uma tragédia; catástrofe; algo terrível 
 que tenha acontecido. 1
Injustiça Injúria; parcialidade; iniquidade. 4
Insensibilidade Indiferença; apatia; frieza. Falta de 
 sentimento. 6
Intensidade Grau elevado de força, vigor ou 
 energia. 9
Interagir Ação recíproca de dois ou mais 
 corpos 1
Isolamento Ato de isolar-se; de retirar-se. 
 Afastamento. 3/9

Jugo Opressão; sujeição. 5

Magoar Ferir, desagradar alguém. Ofender. 3
Manso Que suporta a provação com 
 brandura e paciência; que não é 
 violento. Dócil. 2
Manter Fazer permanecer em um 
 determinado estado; continuar, 
 perseverar. 10
Meditar Pensar sobre; ponderar; considerar 
 em oração. 3
Melancolia Tristeza, abatimento. 8
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Monogâmico Relacionado à monogamia; 
 casamento com apenas uma pessoa. 7
Mordomo Aquele que serve; pessoa responsável 
 pelos bens de outro. 4

Obsceno Atentatório ao pudor; que causa 
 lascívia ou depravação. 4
Omissão Ausência de ação; inércia. 6

Pejorativo Depreciativo. 6
Percepção Capacidade de entender todos os 
 aspetos de uma situação; capacidade 
 de enxergar o que é inerente às coisas. 
 Notar rapidamente através dos 
 sentidos. 2
Perseguição Ato ou efeito de perseguir, de fazer 
 sofrer por causa de uma crença, 
 principalmente aqueles que são de 
 religião e origem diferente. Ato de 
 correr atrás. 1
Perseverança Qualidade do que se mantém 
 constante, firme. 1
Perspetiva Ângulo de visão; capacidade de 
 enxergar a verdadeira importância 
 das coisas. 2
Pobreza Falta de dinheiro ou de bens 
 materiais. 4
Princípios Regras ou códigos de conduta 2
Prioridades Aquilo que colocamos em primeiro 
 lugar, que é mais importante. 1
Privar (-se) Despojar alguém de alguma coisa. 
 Abster-se de alguma coisa. 3
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Procriação Geração de filhos. 7
Profanar Tomar impuro; tratar com 
 irreverência alguma coisa sagrada. 4
Proibido Cujo uso não é permitido; vedado. 5
Provocar Causar irritação; incitar à ira. 5
Psicológico Relativo à mente e à vontade 2
Punição Pena, castigo por alguma transgressão. 
 Sofrimento ou preço a ser pago pelo 
 erro. 2
Puro Pessoa que se abstém de quaisquer 
 relações sexuais; virgem. Sem mistura 
 ou contaminação. 6
Purificado Livre de imperfeições ou culpa;
 limpo. 1

Ressentimento Mágoa profunda; melindre. 8
Reação Ação que resiste ou se opõe a outra; 
 resistência. Resposta a um estímulo. 3
Reciprocidade Qualidade de dar e receber em igual 
 proporção. Mutualidade. 7
Reconhecer Notar. Admitir os direitos, a 
 autoridade, o estatuto, etc., de 
 alguém. 2
Refinado Purificado; aperfeiçoado através de 
 polimento ou de poda ou através do 
 fogo. 1
Reflexão Meditação, ponderação. 10
Rejeitado Lançado fora; recusado; devolvido. 6
Restrito Limitado, reduzido. 5

Revogar Anular; destruir completamente. 
 Negar. 2
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Sensível Atento a alguma coisa (ao problema 
 de alguém, etc.); preocupado; que 
 percebe facilmente. 2
Sexualidade Qualidade de sexual. Sexo. 7
Sífilis Doença contagiosa normalmente 
 transmitida através de relações 
 sexuais. 7
Singularidade Qualidade daquilo para o qual não 
 há equivalente; qualidade de ser 
 diferente de qualquer coisa. 10
Stress Fator mental, emocional ou físico que 
 causa tensão mental e corporal. 
 Esgotamento. 8
Sintomas Indícios de uma determinada moléstia 
 ou de outros distúrbios físicos; sinais 
 que indicam a existência de algo. 9
Sobrenatural Que diz respeito a Deus; que se 
 relaciona a algo que ultrapassa a esfera 
 do natural. 3
Solução Ato ou efeito de resolver um 
 problema; a resposta. 1
Sublimação Canalizar energias de um alvo inicial 
 para outro que seja cultural ou 
 etnicamente melhor. 7
Submisso Subordinado, dependente; que se 
 sujeita. 5
Superioridade Qualidade ou estado daquilo que tem 
 maior importância ou valor. 4

Temporário Que dura certo tempo. 10
Terapia Tratamento de algum distúrbio físico
 ou mental; prática que auxilia no 
 processo de cura de alguma doença. 8
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Terminal Relacionado a um fim, como a 
 morte. Fim. 8
Tolerante Clemente; condescendente; que trata 
 com generosidade. Paciente. 5
Tranquilidade Estado de calma, serenidade, paz e 
 estabilidade. 8
Tumulto Grande movimento; agitação. 10

Único Que é só um; exclusivo, excecional. 10

Vão, vã Baixo, frívolo, leviano. Sem sentido. 4
Vingança Ato ou efeito de vingar-se; castigar 
 alguém por ter feito algo ruim contra 
 nós. 3
Vitalidade Grande força mental ou física Cheio 
 de vida. 8
Vítimas Aqueles que sofrem infortúnios ou 
 danos em situações em que não 
 tenham controlo algum. 5
Vulnerável Sujeito a ser atacado ou ferido. 8




