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GLOSSÁRIO 

WEBSTER
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AMIGO
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

AMOR
1. Produzido  por qualidades agradáveis de qualquer natureza, tal como gentileza, 

benevolência, caridade, e por qualidades que fazem com que o convívio social 
seja agradável. Nesse último caso, amor é uma amizade ardente ou uma ligação 
forte que nasce da boa vontade e estima, e o prazer provindo da companhia, 
cortesia e bondade dos outros. 

 Em alguns casos, entre determinados parentes naturais, o amor parece ser 
instintivo. Semelhante ao amor da mãe pelo seu filho, que se manifesta em 
relação à criança antes que qualquer qualidade em particular seja revelada. 
Essa afeição é, aparentemente, tão forte em animais irracionais quanto o é em 
seres humanos. 

 Falamos em amor por diversões, amor por livros, amor ao dinheiro e ao amor a 
qualquer coisa que contribua com o nosso prazer ou suposto lucro. 

 O amor a Deus é o primeiro dever do homem, e isso provém justamente da visão 
de Seus atributos ou excelência de caráter, o que proporciona o mais puro 
deleite ao coração santificado. Estima e reverência constituem ingredientes 
dessa afeição, e o medo de ofendê-Lo é seu resultado intrínseco.  

2. Benevolência; boa vontade.

“... Deus é amor”. 1João 4.8.
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ATITUDE
Postura; posição das coisas ou pessoas; por exemplo: em tempos de tribulação, 
deixe o príncipe ou a nação manter uma atitude firme. 

CELESTIAL
Que pertence ao céu, por exemplo: regiões celestiais.

CERTO
1. Direito; reto, por exemplo: uma linha reta.
2. 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.
3. Verdade, não errado; correspondente aos fatos.

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
1. O ato de dar ou conceder; uma transferência.
2. Aquele direito que temos por meio de sua doação. 

ERRADO
1. Não certo ou adequado, por exemplo: o lado errado do jardim.
2. 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
1. Crença, aceitação pela mente de uma verdade declarada por outros, 

fundamentada em sua autoridade e veracidade, sem outra evidência; o 
julgamento que o outro faz ou seu testemunho sobre a verdade. Eu tenho ou não 
tenho fé firme no relato de uma testemunha ou no que um historiador relatou.

2. Aceitação pela mente de uma verdade ou proposição apresentada por outro; 
crença ou provável evidência de algum tipo.

3. 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.
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4. Evangélica, justificadora ou fé salvadora é o recebimento pela mente da 
verdade da revelação divina, baseada na autoridade do testemunho de Deus, 
acompanhado com consentimento cordial do coração; inteira confiança ou fé 
nas declarações e no caráter de Deus, no caráter de Cristo e em Suas doutrinas, 
com entrega sem reservas da vontade ao Seu guiar, e dependência nos méritos 
Dele para a salvação. Em outras palavras, a firme fé no testemunho e na verdade 
do evangelho, as quais influenciam a vontade e levam a uma completa confiança 
em Cristo (Rm 5.1; 10.6; 2Co 5.7; Hb 11.1).

FILHO
1. Criança do sexo masculino; o descendente masculino dos pais, pai ou mãe. Jacó 

teve doze filhos. Ismael era o filho de Agar e Abraão. 
2. Descendente masculino, porém, distante; por isso, no plural, filhos significa 

descendentes em geral, sentido muito usado nas Escrituras. Toda a raça humana 
é chamada de filhos de Adão.

3. Aquele que é adotado por uma família. Moisés era o filho da filha de Faraó (Ex 2.2,10). 
4. Cristo é chamado de filho de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo, ou 

em consequência de Sua relação com o Pai.

IGREJA
1. Casa consagrada para adorar a Deus, entre cristãos, a casa do Senhor.
2. 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.
3. Certo número de cristãos, unidos sob um governo, com credo, usando os mesmos 

rituais e cerimônias, por exemplo: Igreja Presbiteriana.
4. Os seguidores de Cristo em certas províncias, por exemplo: a Igreja de Éfeso.
5. Os discípulos de Cristo reunidos para adorar em algum lugar, numa casa, por 

exemplo (Cl 4.15).

MANDAMENTOS
1. Comando, mandato, ordem ou liminar expedida por uma autoridade; acusação; 

ordem judicial (Mt 15.3; 22.38; Jo 13.34).
2. De forma superior, um preceito do Decálogo, ou lei moral, escritos em tábuas de 

pedra, no monte Sinai; um dos dez mandamentos (Ex 34.32).
3. Autoridade; poder coercivo.

MISSÃO (MISSÕES)
1. 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.

2. Pessoa enviada; qualquer número de pessoas designadas por uma autoridade 
para realizar qualquer tipo de serviço; especialmente, as pessoas enviadas para 
propagar a religião, ou evangelizar os pagãos. Para propagar o evangelho, as 
sociedades têm missões em quase todos os países. Na semana passada, uma 
missão viajou até as Ilhas Sandwich. Nós temos missões nacionais e internacionais. 
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ORAÇÃO
1. Num sentido geral, o ato de pedir um favor, em particular com intensidade.
2. No culto, dirigir-se ao Ser Supremo com adoração ou expressão da gloriosa 

perfeição, confissão de pecados, súplica por misericórdia e perdão, intercessão 
para que outros sejam abençoados, ação de graças ou expressão de gratidão 
a Deus por Seus benefícios e bênçãos. A oração, no entanto, pode consistir de 
apenas uma petição. Pode ser espontânea, escrita ou impressa.

3. Um elemento da liturgia de culto, adoração tanto pública quanto privada.
4. Prática de súplica. 

PERDÃO
1. 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.

2. Remissão de uma punição. Anistia é um perdão universal.  


