
Concluir a realização do que se deseja ou pretende; ter 
o efeito desejado; por isso, em bom sentido, próspero; 
afortunado; feliz; como em uma aplicação bem-sucedida 
de remédios; um experimento bem-sucedido em química 
ou agricultura; um empreendimento bem-sucedido.

BEM-SUCEDIDO



Qualidades peculiares, marcadas pela natu-
reza ou hábitos da pessoa e que a distinguem 
de outros; tais características constituem o 
seu caráter real, e as qualidades que supos-
tamente possui constituem o seu caráter es-
timado ou reputação.

CARÁTER



Fazer igual, na aparência externa; reduzir a
uma forma parecida, ou formar com alguma
outra coisa; com a; como em conformar 
qualquer coisa de acordo com um modelo.

CONFORMAR



O produto do trabalho; fruto ou frutos;  
efeitos, consequência. Quem semeia iniqui-
dade colherá repreensão.

COLHEITA



O ato de corrigir; o ato de trazer de volta, de
um erro ou desvio, um padrão justo, como 
a verdade, a retidão, a justiça ou o decoro; 
como em correção de opiniões ou de boas 
maneiras (2Tm 3.16).

CORREÇÃO



ENSINO

O ato ou a atividade de instruir.



ETERNO

Sem fim de existência ou duração; perpétuo; 
sem fim; imortal (Mt 19.16; 2Tm 2.10; Jd 1.7).



EVANGELIZAR

Instruir no evangelho; pregar o evangelho a, e 
converter à crença do evangelho; como, evan-
gelizar nações pagãs: evangelizar o mundo.



FÉ

Em Teologia, o entendimento da verdade que 
Deus revelou. A simples crença nas Escritu-
ras, no ser e nas perfeições de Deus e da exis-
tência, caráter e doutrinas de Cristo, baseados 
no testemunho dos autores sacros.



FELICIDADE

Sensações agradáveis que surgem da 
satisfação do que é bom; aquele estado de ser
no qual os desejos são satisfeitos, por meio
da satisfação do prazer sem dor.



ILUMINAR

Acender, inflamar, atear fogo a, por exemplo:
acender uma vela ou lamparina.



INSTRUÇÃO

O ato de ensinar ou dar entendimento 
àquele que antes era ignorante; informação.



JUSTIÇA

Igualdade; concordância ao que é justo; con-
forme ele provou a justiça de sua reivindica-
ção. Isso deve, em rigor, ser justo.



MANDAMENTO

Um comando; um mandato; uma ordem ou
proibição dada por uma autoridade; acusa-
ção; ordem judicial (Mt 15.3; 22.38; Jo 13.34)



MEDITAR

Refletir para ver atentamente, sentar-se, 
sentar. O sentido literal é sentar-se junto 
ou perto, ou colocar a mente ou o olho em; 
consequentemente, ver ou examinar com
atenção.



MORDOMIA

A atividade de ser mordomo.



OBEDECER

Submeter-se à direção ou ao controle de 
alguém (Rm 6.12; Tg 3.3).



PECADO

Afastamento voluntário da retidão estabelecida 
por Deus; qualquer transgressão voluntária da 
lei divida ou violação do mandamento divino; 
um ato ímpio; iniquidade. O pecado é tanto 
desobedecer a uma proibição estabelecida 
quanto negligenciar uma ordem dada. 



PENTATEUCO

Os primeiros cinco livros do Antigo 
Testamento.



PERSEGUIR

Literalmente mover-se com grande força, 
ímpeto, seguir em frente com fervor; perseguir 
com o propósito de capturar, como em um 
jogo; caçar.



PROFETA

Aquele que profetiza eventos futuros; pre-
nunciador.



REPREENSÃO

Uma admoestação; reprovação por falhas.
Por que suportar estas repreensões e não 
respondê-las?



RESISTIR

Lutar contra, esforçar-se para neutralizar,
derrotar ou frustrar (At 7.51).



REVELAÇÃO

O ato de revelar ou mostrar aos outros aqui-
lo que era desconhecido por eles; comuni-
cação da verdade aos homens pelo próprio 
Deus, ou pelos Seus agentes autorizados, os 
profetas e os apóstolos (Ef 3.3; 2Co 12.1).



SÁBIO

Aquele que tem o conhecimento; tem o poder de 
discernir e julgar corretamente, ou de distinguir 
entre o que é verdadeiro e o que é falso; entre o 
que é justo e adequado, e o que é inadequado; 
como um príncipe sábio; um governante sábio. 
Salomão foi considerado um dos homens mais 
sábios. Mas um homem pode ser inteligente e 
não sábio de forma prática.



TENTAÇÃO

O ato de induzir; instigação ao mal por meio 
de argumentos, bajulação, ou pela oferta de 
algo bom, real ou aparente (Lc 4.13).



TESTAMENTO

O nome de cada divisão geral dos livros
canônicos das Sagradas Escrituras; como o
Antigo Testamento, o Novo Testamento.



TRANSFORMAR

Mudar a forma de; mudar o formato ou a 
aparência; metamorfosear; como uma lagarta
se transforma em uma borboleta.



TRIBULAÇÃO

Sofrimento severo; aflições da vida; tormen-
to. Nas Escrituras, muitas vezes indicam so-
frimentos e aflições que procedem da perse-
guição (Mt 13.21; Jo 16.33).


