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GLOSSÁRIO

A coluna da direita indica o número da lição em que o 
vocábulo apareceu pela primeira vez.

Acordo concordância (de opinião); de   
 harmonia com 6

Afeição desejo ou sentimento; sentimento
  de gostar ou de atração forte 3
Agnósticos pessoas que duvidam da existência 
  ou da possibilidade de se conhecer 
  Deus; implica uma falta de 
  disposição para acreditar ou negar a 
  existência de Deus. 1
Animismo crença de que há almas vivas nas
  árvores, pedras, estrelas, etc.; os
  espíritos são pessoas e podem ser
  temidos e adorados, embora sejam
  inferiores aos deuses. 1
Arrepender sentir-se mal por ter praticado o mal
  e procurar perdão, incluindo afastar-
  -se do pecado e dedicar-se a uma vida
  transformada em Cristo. 2
Ateus pessoas que não acreditam na 
  existência de Deus ou de qualquer 
  outra divindade. 1

Canal caminho ou passagem através do 
  qual alguma coisa se move ou é 
  transportada. 7
Concupiscência desejo pecaminoso forte ou intenso; 
  pecaminoso por ser dirigido a uma 
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  coisa proibida, ou por ser tão forte 
  que se perde o autocontrole. 9
Condições termos ou condições pedidos antes 
  do cumprimento de uma promessa. 6
Crente termo usado para um cristão 
  convertido; uma pessoa que exerceu 
  a fé salvadora na Pessoa e obra de 
  Cristo. 2
Cultura as ideias, os costumes, habilidades,
  arte, etc. de um grupo de pessoas
  numa certa altura. 2

Discípulo pessoa que aceita e segue um 
  professor ou uma doutrina; na Bíblia
  designa ou seguidores de Jesus; tal 
  como é usado na Lição 5: discipulá-
  -los – treinar, converter e ensinar 
  outros acerca de Jesus. 5
Destino aquilo que sucederá ou acontecerá a 
  alguém 8

Egotistas pessoas egoístas e egocêntricas;
  pessoas que só pensam nelas e nos 
  seus interesses. 1
Engano uma falsa ideia; crença errada; erro. 4
Entrega um acordo ou pacto em se fazer algo;
  uma promessa de se continuar um
  certo curso de ação. 6
Espíritos 
Ancestrais espíritos de ancestrais mortos,
  espíritos (familiares) que ainda são 
  considerados parte da família e que se 
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  crê que têm poder para interferir na
  vida dos vivos. 1
Estrangeiro pessoa de outro país, considerado
  como alguém de fora 3
Evangelizar pregar o evangelho; converter ao 
  cristianismo 5

Fantasia um sonho acordado; um produto da 
  imaginação; imagem que só existe na 
  mente. 3
Fraternidade qualidade ou estado de serem irmãos;
  uma irmandade religiosa; laços
  fraternais. 2
Função ação para a qual a pessoa ou coisa 
  está especialmente preparada, usada 
  ou para a qual a coisa existe; o 
  propósito, o uso normal 2
Grande 
Comissão ordem de Jesus de se pregar o 
  Evangelho numa base mundial; cada
  evangelho tem a sua afirmação 
  relativa à Comissão; mas usada na 
  lição é a referência de Mateus 
  28:19-20. 5

Incrédulo um não cristão; pessoa que não 
  exerceu a fé salvadora na Pessoa e 
  obra de Jesus Cristo. 2
Interpretação explicação do significado; tradução; é 
  usada na lição referindo-se à 
  interpretação de línguas: capacidade 
  de compreender e dizer numa 
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  linguagem conhecida o que foi dito 
  sobrenaturalmente numa linguagem 
  desconhecida, conforme o Espírito
  dá as palavras. 1

Línguas falar em línguas ou glossolalia é uma
  expressão de sons numa linguagem 
  que o orador nunca aprendeu e não 
  compreende, a força que controla a 
  língua é o Espírito Santo. 1

Maturidade 
espiritual profundidade no Senhor; fase do 
  crescimento espiritual em que o 
  crente se torna mais como Jesus e é 
  motivado pelo amor de Deus; 
  semelhança a Cristo, quando o 
  crente procura ser mais como Jesus. 9
Meditação quietude, pensamentos profundos 
  em assuntos sagrados feitos como 
  ato devocional. 1
Meios a maneira de se obter alguma coisa. 7
Mordomia posição, deveres e responsabilidades 
  de um mordomo. 7
Mordomo pessoa que toma conta ou dirige a 
  propriedade de outro; pessoa 
  chamada para ser responsável por 
  bens que lhe são confiados 7

Nacionalista usado de uma forma especifica na 
  lição, significa uma pessoa que tem a 
  sua nação como o centro da sua vida, 
  em vez de ter Cristo. 1/5
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Natureza tal como é definido na lição 1, o 
  mundo criado, incluindo as plantas 
  e os animais; tal como é definido na
  lição 5: a qualidade básica que faz 
  duma coisa o que ela é; a espécie de. 7
Necessidades
básicas as coisas que precisamos para viver: 
  comida, roupa, abrigo, etc. meios de 
  subsistência. 7

Pagão alguém que adora muitos ou 
  nenhum deus. 7
Panteísta pessoa que acredita que Deus e o 
  universo são um e o mesmo. 1
Paracleto o Espírito Santo, considerado como 
  Consolador e Auxílio; alguém 
  chamado para estar ao lado e ajudar. 6
Pena causa de grande dor; causa de grande 
  mau estar do corpo e da mente. 10
Peregrino pessoa numa jornada; andarilho
  viajante; pessoa que viaja numa terra 
  estranha. 3
Petição um pedido solene e sério a um 
  superior ou à divindade; uma oração; 
  alguma coisa pedida. 1
Preconceito uma opinião forte, geralmente 
  desfavorável que é formada sem 
  tempo suficiente para se fazer um
  juízo justo, causada por uma ideia
  fixa ou questão pessoal; opinião
  injusta. 2
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Prioridades coisas superiores em categoria ou em 
  posição; vir antes na ordem de 
  importância. 1
Proclamar declarar abertamente; tornar 
  conhecido pública e oficialmente; 
  louvar e glorificar publicamente. 4

Racista usado de uma forma especifica na 
  lição, significa a pessoa que tem no 
  centro da sua vida a sua raça ou classe 
  de pessoa, em vez de ter Cristo. 8
Realidade existência atual; uma coisa real; um 
  facto atual. 3
Rebelde pessoa que desobedece a alguém em 
  autoridade; pessoa que resiste ou luta 
  contra a autoridade, em vez de 
  obedecer; revoltoso, desobediente; 
  desafiador da autoridade. 4
Renunciar desistir completamente; abandonar; 
  recusar seguir, obedecer ou 
  reconhecer por mais tempo. 2
Réprobo perdido em todo o sentido do dever
  ou da decência; alguém que rejeita 
  Deus; alguém que recusa aceitar 
  Deus. 1
Reputação o que as pessoas pensam e dizem do 
  carácter de uma pessoa; qualidade
  total ou carácter tal como é visto ou 
  julgado pelas pessoas em geral 4
Resumir dar, indicar os pontos principais
  numa afirmação breve 10
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Salinidade o que preserva, corrige ou purifica; 
  salinidade do crente; a boa influência 
  do crente nos que o rodeiam, por 
  causa do seu conhecimento de Cristo 
  e da vida justa que Ele o ajuda a 
  viver. 3
Santidade pureza interior; separação de tudo o 
  que profana; justiça interior recebida 
  de Deus. 9
Seduzido atraído por esperanças e desejos 
  crescentes; desviado de. 9
Segurança seguro; liberdade em relação ao 
  medo, perigo, à ansiedade e à 
  dúvida 10
Social que tem a ver com os seres humanos 
  vivendo juntos num grupo; viver ou 
  gostar de viver com outros. 8
Submeter deixar de resistir, render-se; entregar 
  a posse a. 6

Tentação coisa que faz ou tenta levar uma 
  pessoa a fazer alguma coisa errada, 
  em troca de alguns prazeres ou 
  recompensa; ato de tentar 
  especialmente para fazer o mal. 9
Tribalista usado de uma forma específica na 
  lição, significa a pessoa que tem no 
  centro da sua vida a sua tribo em vez 
  de ter Cristo. 8
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Universalista pessoa que acredita na salvação final 
  de todos os homens, 
  independentemente do deus que 
  adoram. 1
Usurpador alguém que toma o lugar de outro
  pela força, sem ter direito; alguém
  que toma o poder, posição,
  propriedade e os mantém, pela 
  mesma força ou sem ter esse direito, 
  nomeadamente Satanás, o diabo 
  (tal como é usado na lição) 4

Vencedor alguém que conquistou, derrotou 
  ou alcançou a vitória sobre alguém 
  ou alguma coisa; tal como é usado na 
  lição: ter superado, conquistado e 
  derrotado o diabo. 9
Vitória no sentido espiritual significa 
  derrotar o diabo; um resultado 
  positivo num combate ou luta com o 
  diabo; vitorioso: sem ser derrotado, 
  conquistando as coisas que Satanás
  usa contra nós. 9


