
Aquele que está ligado a alguém por laços de afeição; 
que nutre sentimentos de estima por outra pessoa, 

respeito e simpatia, que o leva a querer sua companhia 
e busca promover sua felicidade e prosperidade; 

oposto de inimigo. “Em todo tempo ama o amigo...” 
Provérbios 17.17

Amigo



Benevolência; boa vontade.
“... Deus é amor”. 1João 4.8.

Amor



Postura; posição das coisas ou pessoas; por 
exemplo: em tempos de tribulação, deixe o 
príncipe ou a nação manter uma atitude firme. 

Atitude



CelestiAl

Que pertence ao céu, por exemplo: regiões 
celestiais.



Certo

Em sentido moral e religioso, justo, de acordo 
com a verdade e a justiça de Deus. O que é 
certo aos olhos de Deus, que é de acordo à 
Sua lei e vontade.



Céu

Entre os cristãos, é a parte do espaço em que 
se crê que o onipresente Jeová demonstra 
manifestações mais perceptíveis de Sua 
glória. Por isso, este é chamado de habitação 
de Deus e é retratado como a residência dos 
anjos e espíritos abençoados (Dt 26.15).  
O coração santificado ama o céu por causa de 
sua pureza, e a Deus por Sua bondade. 



CriAção

O ato de criar; o ato ou causa para existir 
e especialmente o ato de trazer o mundo à 
existência - Rm 1.20.



CriAturA

Aquilo que é criado; todo ser pertence ao 
Criador; tudo o que não tem existência 
própria. O sol, a lua e as estrelas; a terra, os 
animais, as plantas, a luz, as trevas, o ar, a 
água, etc. são criaturas de Deus.



doAção

O ato de dar ou conceder; uma transferên-
cia.

Aquele direito que temos por meio de sua 
doação. 



errAdo

Não certo ou adequado, por exemplo: o lado 
errado do jardim.

Não é correto moralmente, que se desvia da 
linha de retidão prescrita por Deus; não justo 
ou adequado; não próprio ou legal; errôneo 
(Hb 1.4).



fé

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



filho

Criança do sexo masculino; o descendente 
masculino dos pais, pai ou mãe. Jacó teve 
doze filhos. Ismael era o filho de Agar e Abraão. 



igrejA

Coletivo para cristãos ou aqueles que 
afirmam crer em Cristo e O reconhecem 
como Salvador da humanidade. Nesse sentido, 
a igreja é chamada de universal.



mAndAmentos

Comando, mandato, ordem ou liminar 
expedida por uma autoridade; acusação; 
ordem judicial (Mt 15.3; 22.38; Jo 13.34).



missão

Aquele que envia ou é enviado, geralmente 
enviado; aquele enviado ou encarregado por 
uma autoridade, com alguns poderes para 
realização de negócios; comissão; como um 
enviado a uma missão estrangeira.



orAção

Num sentido geral, o ato de pedir um favor, 
em particular com intensidade.



perdão

Liberação de uma ofensa ou da obrigação 
do transgressor de sofrer uma punição, ou 
de suportar o descontentamento da parte 
ofendida. Buscamos o perdão dos pecados, 
transgressões e ofensas.


