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ALEGRIA 
1. Paixão ou emoção estimulada pela aquisição ou expectativa de algo bom; aquele 

entusiasmo de prazer que é causado pelo sucesso, pela boa sorte; a satisfação 
de um desejo ou de possuir algo, ou por meio de uma probabilidade racional de 
possuir o que amamos ou desejamos; alegria, júbilo; entusiasmo.

 Alegria é um deleite da mente, proveniente da consideração do presente ou da 
aproximação segura de possuir um bem.

 Traga um bálsamo celestial para curar as feridas da minha nação.
 Alegria para minha alma e transporte para o meu leito. 

2. Alegria; jovialidade; celebrações. A alegria ressoa pelos telhados.
3. Felicidade; bem-aventurança. Sua forma celestial contemplada, todos lhe dese-

jaram felicidade.
4. Um estado glorioso e triunfante. “… em troca da alegria que lhe estava sendo 

proposta, suportou a cruz...” Hebreus 12.2.
5. A razão da alegria ou da felicidade. “Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, 

ou coroa em que exultamos…” 1Tessalonicenses 2.19.
6. Um termo de carinho; motivado por você.

AMABILIDADE  Dignidade de nascimento. [Pouco usado.]
1. Comportamento gentil.
2. Conduta amável; brandura de temperamento; doçura de humor; brandura. “Mas 

o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade...” Gálatas 5.22

3. Bondade; benevolência.
4. Brandura; tratamento brando.

BOM
1. Válido, não fraco ou falso.
2. Completo ou suficiente; com qualidades que se adaptam bem à forma e ao uso.
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3. Qualidades morais que a lei de Deus requer; virtuoso, piedoso.
4. Conformado à lei moral.
5. Próprio, adequado, conveniente, bem adaptado.
6. Perfeito; incorruptível; sem dano.
7. Inteiro, completo.
8. Favorável, conveniente para todo propósito.
9. Gentil, benevolente, afeiçoado, misericordioso, gracioso.

BONDADE 
A condição de ser bom; qualidades físicas que constituem princípios, excelência ou 
perfeição; como a boa qualidade da madeira; a boa qualidade do solo.
1. As qualidades morais que constituem a excelência cristã; virtude moral, religião. 

“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bon-
dade, fidelidade...” (Gl 5.22)

2. Bondade; benevolência; benignidade do coração; de forma mais geral, atos de 
bondade; caridade; humanidade exercitada. Eu me lembrarei de sua bondade 
com gratidão.

3. Amabilidade; natureza benevolente; misericórdia. “… Deus compassivo, clem-
ente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade”. Êxodo 34.6

4. Gentileza; favor manifestado; atos de benevolência, compaixão ou misericórdia. 
“Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel...” (Êx 18.9).

CAPACITAR
1. Tornar hábil; suprir com poder físico ou moral; fornecer poder ou habilidade su-

ficientes.
2. Suprir com os instrumentos necessários.
3. Fornecer com conhecimento adequado ou habilidade; geralmente com os meios 

adequados.

CARNE
1. Natureza humana.
2. Carnalidade, apetites da carne.
3. Estado carnal, natureza não renovada.
4. A corruptibilidade do corpo humano ou corrupção da natureza humana.
5. A vida presente; o estado de existência no mundo.

CONVENCER
1. Persuadir ou satisfazer à mente com evidências; sujeitar a mente à verdade, ou 

àquilo que é legado e compelir alguém a aceitar o que é dito (At 18).
2. Convencer; levar alguém a admitir ou reconhecer-se como culpado.
3. Evidenciar, provar.

DESERTO
Região inabitada; lugar em estado natural; solidão; lugar vasto de areia, por exem-
plo, os desertos da Arábia. A palavra também pode ser aplicada a um país ainda 
não habitado, coberto de vegetação.
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DOMÍNIO PRÓPRIO
1. Moderação; especialmente, moderação habitual em relação à satisfação dos 

apetites naturais e dos prazeres; satisfação moderada ou contida; como a mod-
eração ao comer e beber; domínio próprio na satisfação da alegria ou júbilo. 
Domínio próprio em comer e beber em oposição à glutonaria e embriaguez, e em 
outros prazeres, imoderação.

2. Paciência; sossego; tranquilidade; paixão moderada. Ele acalmou sua fúria com 
um considerável domínio próprio. [Pouco usado.]

ESPÍRITO
1. Vigor intelectual, gênio.
2. Temperamento; disposição de mente, habitual ou temporário.
3. A alma do homem; parte imortal e imaterial do ser humano.
4. A natureza renovada do homem (Mt 26, Gl 5).

ESPÍRITO SANTO
Uma das pessoas da Trindade.

EVANGELHO
Boas-novas; a exultante mensagem divina de salvação em Cristo.

FIDELIDADE
1. Observância cuidadosa e exata de dever, ou cumprimento das obrigações. Espe-

ramos fidelidade em ministérios públicos, em um agente ou em um curador, em 
um trabalhador doméstico, em um amigo.

 A melhor segurança para a fidelidade dos homens é fazer os interesses coinci-
direm com o dever. 

2. Fidelidade sólida à pessoa ou parte com a qual se está unido, ou a quem a pessoa 
está unida por uma obrigação; lealdade; como a fidelidade dos súditos ao seu rei 
ou governo; a fidelidade de um locatário ou subalterno ao seu senhor.

3. Cumprimento do pacto de casamento; como a fidelidade do marido ou da mulher.
4. Honestidade; veracidade; fidelidade com a verdade; como a fidelidade de uma 

testemunha.

JUIZ
1. Oficial civil, investido de autoridade para ouvir determinadas causas civis ou 

criminais, entre partes.
2. O Ser Supremo (Gn 18).
3. Aquele que preside uma corte de julgamento.
4. Alguém com habilidade para decidir os méritos de uma questão ou o valor de 

qualquer coisa; o que pode discernir verdade e propriedade.
5. Na história de Israel, um líder com poderes civis e militares. Os israelitas foram 

governados por juízes durante mais de trezentos anos. A história deles está reg-
istrada no livro de Juízes.
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MANSIDÃO
Suavidade de temperamento; brandura; gentileza; paciência sob ofensas ou provo-
cações.
1. Em sentido evangélico, humildade; sujeição; submissão à vontade divina, sem 

murmuração ou teimosia; oposto a orgulho, arrogância e rebeldia (Gl 5.23; 1Co 
10.1).

2. Mansidão é a graça que apenas Jesus recomendava continuamente, e nenhum 
filósofo antigo parece ter entendido ou recomendado. 

PACIÊNCIA
1. O sofrimento de aflições, dor, labuta, calamidade, provocação ou outro mal, com 

calma, temperamento imperturbável; persistência sem murmurar ou irritar-se. 
Paciência pode surgir de uma força de espírito primordial, de um tipo heroico de 
orgulho, ou da submissão cristã à vontade divina.

2. Temperamento calmo que suporta o mal sem murmurar ou ficar descontente.
3. O ato ou a qualidade de esperar muito tempo por justiça ou esperar o bem sem 

descontentamento. “… Sê paciente comigo, e tudo te pagarei”. Mateus 18.26
4. Perseverança; constância no trabalho ou esforço. Ele aprendeu com paciência e 

com mansidão ensinou.
5. A qualidade de suportar ofensas e insultos sem raiva ou vingança. Sua ira se 

acendeu e sua paciência foi embora.
6. Sofrimento; permissão. [Não usado.]

PAZ
1. Em sentido geral, um estado de quietude ou tranquilidade; livres das perturba-

ções e agitações; aplicável à sociedade, a indivíduos, ou à calma da mente. 
2. Livres de guerra contra um país estrangeiro; quietude pública.
3. Livres do tumulto interno ou guerra civil.
4. Livres de brigas privadas, processos e confusão.
5. Livres da agitação ou perturbação pelas paixões, tais como: medo, terror, raiva, 

ansiedade ou algo semelhante; quietude da mente, tranquilidade, calma, qui-
etude de consciência.

“Grande paz têm os que amam a tua lei; para eles não há tropeço”. Salmo 119.165 
6. Descanso celestial; a felicidade do céu.
7. Harmonia; concordância; um estado de reconciliação entre as partes em desa-

cordo.
8. Tranquilidade pública; aquela quietude, ordem e segurança que são garantidas 

pelas leis; manter a paz; quebrar a paz.
 Esta palavra é usada ao mandar ficar em silêncio ou quieto; paz para a alma 

atribulada.
 Estar em paz para se reconciliar; viver em harmonia.
 Fazer as pazes para reconciliar, como as partes em desacordo.
 Manter a paz para ficar em silêncio; suprimir os pensamentos de alguém, não 

falar.
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PRODUZIR
1. Plantar, semear, cultivar.
2. Gerar, nutrir.
3. Causar; efetivar, trazer à existência.
4. Fazer, moldar, manufaturar.
5. Tornar visível.

PROFETA
1. Aquele que prevê o futuro.
2. Na Bíblia, pessoa iluminada, inspirada ou instruída por Deus para anunciar even-

tos futuros.
3. Intérprete; aquele que explica ou comunica opiniões.

PENTECOSTES
1. Festa dos judeus assim chamada por ser celebrada um dia após o quinquagési-

mo dia depois do Segundo dia da páscoa. Chamada festa das semanas por ser 
celebrada sete semanas após a Páscoa. Foi instituída para que o povo reconhe-
cesse o absoluto controle de Deus sobre a terra e Lhe oferecesse os primeiros 
frutos da colheita.

2. Festa da igreja, comemoração da descida do Espírito Santo durante a festa de 
Pentecostes, em Atos 2.

RUIM
1. Mal; oposto de bom; no geral, denota defeitos e faltas morais.
2. Corrupto; depravado no sentido moral.
3. Opressivo; pernicioso; desfavorável; estéril, pobre.


