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GLOSSÁRIO 
 
acesso    - direito de entrar, aproximar-se ou usar; admissão 
 (lição 5)    
 
ambição   – um forte desejo de alcançar ou atingir uma elevada posição,      
(lição 4)   influência ou distinção 
  

arauto    – pessoa que anuncia uma mensagem de outrem; mensageiro; alguém 
(lição 9)   que traz notícias 
    
arruinada   – estragada; danificada 
(lição 1) 
 
artificial   – feito para imitar ou competir (ou para substituir) com o que é    
(lição 4)   natural; não natural 
 
 
basílica   – igreja cristã primitiva com uma nave central alta separada das naves      
(lição 4)   laterais por colunas 
 
benefício   auxiliar útil; ajuda 
(lição 10) 
 
 
carácter   – força ou fraqueza moral; a forma especial de uma pessoa sentir, 
(lição 8)   pensar e agir; o conjunto das qualidades pessoais; como alguém pensa, 
    sente e age em assuntos importantes da vida, especialmente em   
    relação aos princípios do bem e do mal. 
 
carnal    – relacionado com os desejos e paixões do corpo; mundano; não  
(lição 1)    espiritual.    
 
catedral   – uma igreja grande ou importante; geralmente elaborada na estrutura 
(lição 4)   e na ornamentação. 
 
cativo    – alguém capturado e preso contra vontade; preso; prisioneiro;     
(lição 2)   possuído e controlado por outrem. 
 
clero    – conjunto de pessoas ordenadas (separadas) para o trabalho religioso; 
(lição 3)   ministros religiosos; pastores; dirigentes do corpo de Cristo chamados 
    para trabalharem integralmente para o Senhor. 
 
clímax    – o ponto mais elevado. 
(lição 2) 
 
comissão   – oferta de autoridade; tarefa atribuída a alguém; autoridade, poder ou 
(lição 7)   direito atribuído. 
 
complexo   – de difícil compreensão; complicado; não simples. 
(lição 4) 
 
comunicar   – dar informações ou notícias falando, escrevendo, etc.; transferir; 
(lição 9)   enviar e receber mensagens. 
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comunidade   – conjunto de pessoas que vivem no mesmo lugar e sujeitas às     
(lição 6)    mesmas leis; grupo de pessoas compartilhando de interesses comuns;
    compartilhar em conjunto. 
 
concílio   – grupo de pessoas convocadas para dar um conselho, analisar ou 
(lição 4)   discutir um assunto; assembleia. 
 
conduta   – modo de agir; comportamento. 
(lição 8 
 
consagração   – dedicação; entrega; compromisso. 
(lição 8) 
 
 
dedicação   – prometer ser fiel a um propósito ou ideal. 
(lição 8) 
 
devedor   – pessoa que ficou de restituir algo a alguém. 
(lição 7) 
 
diácono   – oficial de uma igreja cristã que ajuda o ministro nas tarefas não 
(lição 9)    relacionadas com pregação. 
 
digno    – algo que tem a qualidade de ser ou ter grande valor. 
(lição 5) 
 
discipulado   – estado de ser discípulo ou seguidor de alguém. 
(lição 8) 
 
disputa    – argumento; discussão. 
(lição 1) 
 
doutrina    – o que é ensinado como verdadeiro; princípios da fé cristã; crença; fé. 
(lição 7)    
 
 
edificação   – construir; melhoramento moral; benefício espiritual; instrução. 
(lição 3) 
 
edificar   – melhorar a moral; beneficiar espiritualmente; instruir. 
(lição 5) 
 
encarnação   – diz-se de um ser divino assumindo a forma humana; a união das 
(lição 2)   naturezas humana e divina na pessoa de Jesus Cristo. 
 
entrega    – vide dedicação. 
(lição 8) 
 
envolvimento   – inclusão; participação; tomar-se parte de algo. 
(lição 8) 
 
escravidão   – falta de liberdade; servidão; condição de estar sob algum poder ou 
(lição 1)    influência. 
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eterno    – sem começo e sem fim; que dura para sempre. 
(lição 2) 
 
evangelizar   – pregar o evangelho; converter ao Cristianismo por meio da  
     pregação. 
(lição 7) 
 
expiar    – reconciliar; satisfazer uma ofensa. 
(lição 5) 
 
 
geração   – o conjunto dos que nasceram no mesmo período de tempo; o espaço 
    de tempo que vai de uma geração a outra; cerca de 30 anos. 
 
 
hospitaleiro   – saudar, alojar, alimentar e tratar com amizade um hóspede ou um 
(lição 9)   estranho 
 
humildade   – ausência de orgulho; mansidão. 
(lição 6) 
   
 
 
iluminação   – explicação; tomar claro. 
(lição 5) 
 
imperial   – relacionado com o Império ou Imperador; relacionado com o    
(lição 4)   governo ou autoridade de um país sobre outro. 
 
independência   – livre do controle, influência, apoio ou ajuda de outrem. 
(lição 1) 
 
inspiração   – 1influência de pensamento e de sentimentos fortes sobre as acções, 
(lição 5)   especialmente as boas; influência divina 
 
invisível   – que não é visto. 
(lição 3) 
 
 
leigo    – o que não é membro do clero; o conjunto dos crentes que não são 
(lição 3)   obreiros. 
     
libertação   – acção de se ficar livre; resgate. 
(lição 2) 
 
longanimidade   – qualidade de suportar ofensas  
(lição 6) 
 
 
manifestação   - revelação; acto de tomar explícito. 
(lição 3) 
 
mansidão   – condição de não se irar facilmente; paciência; qualidade de ser  
(lição 6)   submisso. 
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mediador   – pessoa ou grupo de pessoas que age entre outras com o objectivo de 
(lição 7)   obter consenso entre as partes envolvidas. 
   
ministrar   – o dever de um ministro; o acto de trabalhar para Deus. 
(lição 3) 
 
moderação   – livre de excessos; acto de evitar os extremos na conduta ou nas 
(lição 6)    expressões; temperança. 
 
numérico   – relativo a números. 
(lição 10) 
 
 
obreiro    – ministro da Obra de Deus. 
(lição 3) 
 
organismo   – um corpo vivo composto por partes distintas que cooperam umas 
(lição 3)    com as outras. 
 
origem    –  aquilo que provocou algo; ponto de partida; fonte; princípio. 
(lição 2) 
 
 
pacto    –  acordo solene entre duas ou mais pessoas ou grupos; as promessas 
(lição 1)   solenes de Deus ao homem. 
 
pagão    –  que adora muitos deuses; pessoa sem religião; quem não crê em 
(lição 4)    Deus. 
 
participação   – tomar parte em; compartilhar com. 
(lição 7) 
 
pedra angular   – base; fundamento; algo de importância fundamental. 
(lição 6) 
 
pena    –  castigo exigido pela infracção da lei; algo pago por alguém para 
(lição 2)    cumprir uma obrigação. 
 
perecer    –  ser destruído; morrer. 
(lição 5) 
 
perseguição   –  castigo ou opressão sistemática de uma pessoa ou grupo por outros 
(lição 4)    que se lhes opõem. 
 
persuasão   –  poder de convencer. 
(lição 7) 
 
presbítero   –  ancião da primitiva igreja cristã. 
(lição 8) 
 
presença   – facto ou condição de se estar presente num local; na companhia ou à 
(lição 7)    vista de; lugar onde se encontra uma pessoa. 
 
proclamação   – anúncio oficial; declaração pública. 
(lição 7) 
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proclamar   – declarar publicamente. 
(lição 9) 
 
progressivo   – em desenvolvimento; indo de um ponto para o seguinte. 
(lição 8) 
 
pureza    – qualidade de se estar livre de algo sujo; inocência. 
(lição 6) 
 
purificação   – tornar limpo, sem pecado. 
(lição 3) 
 
 
realização   – satisfação; sentimento de se haver feito algo. 
(lição 10) 
 
rebelde    – de difícil contacto ou manuseio; desobediente; não disposto a fazer 
(lição 1)   o que lhe é ordenado. 
 
receptivo   – desejoso ou pronto a receber. 
(lição 1) 
 
reconciliação   – voltar a unir em amizade; nivelamento de diferenças. 
(lição 1) 
 
redenção   – libertação do pecado; salvação. 
(lição 1) 
 
reforma   – mudança para melhor; melhoramento; o grande movimento              
( lição 4)   religioso europeu do séc. XVI que pretendia modificar a Igreja           
    Católica e que levou ao estabelecimento das igrejas protestantes. 
 
regozijo   – expressão de alegria. 
(lição 10) 
 
resgate    – preço pago ou exigido para a libertação de um cativo. 
(lição 2) 
 
restauração   –  acto de fazer voltar algo ao seu estado ou condição original. 
(lição 2) 
 
ressurreição   – acto de voltar à vida; voltar dos mortos; o aparecimento de Cristo 
(lição 2)   após a Sua morte e sepultamento. 
 
reverência   – sentimento de profundo respeito com um misto de temor e amor. 
(lição 5) 
 
 
sacerdócio   – posição do sacerdote ou mediador. 
(lição 7) 
 
sacrifício   – entrega de algo em favor de alguém; dar a nossa vida por outrem. 
(lição 1) 
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salvação   – libertação do pecado e do castigo do pecado; pessoa ou coisa que 
(lição 2)   salva. 
 
santuário   – o local mais sagrado de qualquer lugar de adoração; lugar de     
(lição 5)   refúgio ou protecção. 
 
secular    – não religioso ou sagrado; mundano. 
(lição 4) 
 
sinagoga   – edifício usado pelos judeus para adoração e instrução religiosa. 
(lição 3) 
 
submissão   – rendição ao poder, controle ou autoridade de alguém; obediência; 
(lição 5)    humildade. 
 
 
temperança   – ser-se moderado nas acções, palavras e atitudes; domínio próprio. 
(lição 6) 
 
temporal   – com duração apenas para o tempo; temporário; apenas desta vida; 
(lição 4)    terreno. 
 
tradições escritas  – registos da História, histórias ou costumes que foram escritos e 
     passados de geração em geração. 
 
tradições orais   – registos da História, histórias ou costumes mantidos vivos pela 
    palavra, transmitidos não de forma escrita de geração em geração. 
 
transformado   – completamente modificado na forma, natureza, estado ou          
(lição 5)   substância. 
 
 
unânime   – como um só corpo. 
(lição 5) 
 
unidade   – harmonia; de comum acordo 
(lição 6) 
 
uniformidade   – sem diferenças 
(lição 6) 
 
universal   – de ou para todos; pertencendo a todos; existindo em todo o lugar 
(lição 1) 
 
urgência   – necessidade de acção ou atenção imediata 
(lição 7) 
 
 
vital    – necessário à vida; muito importante; essencial 
(lição 5) 
 
 
 
 
 


