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PREFACIO A 
EDIÇÃO BRASILEIRA

Achava-se Jerônimo num deserto do Oriente Médio, por volta do ano 373 de Nosso Senhor, 
quando encontrou um judeu que se pôs. amorosa e pacientemente, a ensinar-lhe a língua hebraica. 
Em bora não saibamos o nome daquele professor, o certo é que este levou o dedicado aluno a não 
somente aprender como também a amar o idiom a no qual foi escrito o Antigo Testamento. Já 
dominando o hebraico, e já  capaz de em preender as mais complexas exegeses, Jerônimo mudou- 
se para Antioquia, onde foi consagrado para o m inistério cristão.

Em 396, depois de longas jornadas m issionárias e de inestim áveis serviços à Igreja de Cristo, 
instala-se Jerônim o em Belém de Judá. E, aqui, em companhia de outros m inistros, igualmente 
comprometidos com a ortodoxia e com a erudição bíblica, dá início à obra que o tornaria imortal: 
a tradução do Antigo e do Novo Testamento para o latim. Nesta tarefa, houve-se ele, juntam ente 
com os seus irmãos de ministério, com suma disciplina e seráfico zelo. Afinal, estava traduzindo 
a Palavra de Deus para uma gente que. em bora Igreja de Cristo, não estava totalm ente afeita à 
sublimidade do pensamento hebreu nem à logicidade da expressão grega.

Entre os prados da Judéia, que ainda ressonavam a lira de Davi e os sublimados poemas de 
Salomão, nasce a Vulgata Latina.

Muitas foram as lutas enfrentadas por Jerônimo. Se por um lado, suportava a fúria dos pa
gãos, por outro, via-se às voltas com  aqueles que, conquanto se identificassem  como irmãos em 
Cristo, de Cristo já  se haviam  apartado. E a inclem ência do clim a do M édio Oriente? De dia a 
calmaria e o mormaço; de noite, aquela geada que, pouco a pouco, vai enregelando os ossos. 
Jerônimo, porém, tinha um ideal; e por este ideal, bateu-se ele até que viesse a lume a Vulgata 
Latina, que muito auxiliou os crentes romanos a firmarem-se na fé confiada, de uma vez por todas, 
aos santos.
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Não obstante toda a sua erudição, conservava-se Jerônim o com o um  hum ilde servo de Cristo; 
do Senhor, im itava-lhe todos os gestos e exem plos com o ressalta o insigne escritor português 
Ram alho Ortigão: "‘S. Jerônim o, o grande lum e da Igreja, depunha a pena para lavar os pés aos 
cam elos dos viageiros que lhe pernoitavam  no m osteiro” . A té no quebrantam ento era Jerônim o 
um  inigualável santo.

De igual m odo qualificados, outros hom ens puseram -se a seguir as pisadas de Jerônim o, a fim  
de que os seus povos tivessem  a Palavra de D eus no vernáculo. O que dizer de M artinho Lutero? 
Foi com  a sua tradução, bela e perfeita, que nasceu a m oderna língua alemã. Hoje, todos evoca
m os Lutero com o o grande reform ador da igreja do Século XVI. M as, o que seria da Reform a 
Protestante sem a sua versão das Escrituras para  o germ ânico? Se a A lem anha é conhecida hoje 
com o a A tenas do Ocidente, devem o-lo ao Dr. Lutero  que, através de sua versão da Bíblia, entrou 
a gram aticar um idiom a que, até então, era  tido com o bárbaro.

E a Versão do Rei Tiago? Tão linda é esta  tradução bíblica; tão m ajestosa e requintada se 
ergue esta versão das sagradas letras; tão sublim e e sobranceira é esta interpretação do L ivro de 
D eus que, ainda que todos os livros e docum entos em  língua inglesa desaparecessem , e ficasse 
apenas a B íblia do Rei Tiago, seria esta mais do que suficiente para, a partir dela, recom por o 
idiom a de W illiam  Shakespeare.

Não teve o português um a gênese tão sacra e sublime. Em  sua fase m oderna, a ú ltim a flor do 
Latium  refez-se nO.v Lusíadas de Camões. Foi a partir deste épico, que a nossa língua, ainda 
inculta, posto que belíssim a, foi ganhando suas regras e feições definitivas. Até então, não 
parecia nem  português, nem  castelhado; era um galego prim itivo que lutava por desvencilhar-se 
dos barbarism os que, desde a saída dos rom anos, foram  apegando-se aos falares da Península 
Ibérica até que estes ganharam  foros de idiom a. Se lerm os as crônicas de Fernão Lopes, havere
mos de constatar que o idiom a falado hoje, pelas nações lusófonas, em  nada lem bra o português 
do Século XV.

Ora, se a língua portuguesa tom ou-se bela a  partir de Cam ões, com o não seria hoje houvera 
tido com o base um a versão segura e consciente das Escrituras Sagradas? Infelizm ente, um a 
versão com pleta da B íblia em nosso idiom a som ente viria a público em 1681 através do pastor 
português João Ferreira de Alm eida. As versões que existiam  até então em  Portugal eram  parciais, 
e não chegavam  a caracterizar um trabalho editorial.

D esde então, vem  a Versão de A lm eida sendo subm etida a  revisões periódicas até configurar- 
se com o um a grande e singular peça da literatura portuguesa. Infelizm ente, a A cadem ia Brasileira 
de Letras e a A cadem ia de Ciências de L isboa ainda não atentaram  para a grandiosidade das 
várias traduções bíblicas que hoje possuím os em  português, nem  para o avanço que representam  
estas para o desenvolvim ento da expressão cultural lusíada. Os hom ens de letras seculares 
parecem  ignorar que toda versão da B íblia é o resultado final de um  longo processo de erudição.

Foi pensando nos benefícios da erudição b íb lica  que a CPAD houve por bem  lançar o D icio
nário Vine. Escrito por W. E. Vine, tom ou-se ele  num a referência obrigatória a todos os que se 
dedicam  à lingüística e à filo logia sacras. D essa form a, terá o leitor fácil acesso às palavras 
hebraicas e gregas que com põem  o vocabulário do Antigo e do N ovo Testamento. A penso a este 
m agistral léxico, um conjunto de ilustrações que, extraído do texto sagrado, m ostra toda a evolu
ção do vocabulário bíblico.
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Já im aginou se Jerônim o, Lutero ou João Ferreira de A lm eida tivessem  acesso a um a obra 
com o o D icionário de V inel

Que esta obra venha a enriquecer o cam po da filologia sagrada nos países de expressão 
lusíada, preparando novos eruditos, a fim  de que saibam estes com o trabalhar devidam ente o 
texto sagrado. Som ente assim , poderem os m anter a qualidade das versões das Sagradas E scritu
ras em nosso idiom a.

A Deus toda a glória!

R o .x ald o  R o d r ig u e s  d e  S o u z \ 

D ire to r-E xecu ti vo

CLAUDIOSOR CORRÉA DE ANDRADE 

G erente de Publicações
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PREFACIO

O Dicionário Exposirivo do Antigo Tesh:n:tnie será ferramenta útil nas mãos do estudante 
que tem pouco ou nenhum treinamento formal no idioma hebraico. Ele abrirá os tesouros da 
verdade que estão enterrados no idioma originai do Antigo Testamento, às vezes perto da super
fície e. às vezes, profundamente encravado bem abaixo da superfície.

O estudante treinado em hebraico descobrirá que o Dicionário Expositixo é fonte de referên
cia de fácil manejo. Mas o estudante sem treinamento em hebraico experimentará excitação espe
cial ao poder usar esta ferramenta de estudo na exploração das verdades da Bíblia hebraica que. 
de outro modo. não lhe estariam acessíveis.

É claro que é possível ser estudante sério do Antigo Testamento sem ter um conhecimento do 
idioma hebraico. As traduções e comentários são de valor inestimável e têm seu lugar adequado. 
Mas um livro de consulta que abre o idioma no qual as Escrituras foram originalmente reveladas 
e registradas, e que as tom a acessíveis a leitores não familiarizados com a língua original, tem 
valor que imediatamente se mostra.

Como língua divinamente escolhida para registrar as profecias de Cristo, o hebraico possui 
qualidades admiráveis para a tarefa incumbida. O idioma tem qualidade singularmente rítmica e 
musical. Na forma poética, contém sobretudo uma nobre dignidade de estilo, combinada com uma 
vivacidade que o torna veículo eficaz para a expressão da verdade sagrada. As idéias por trás do 
vocabulário dão ao hebraico uma natureza vivaz e pitoresca.

A maioria das palavras hebraicas é formada com base em raízes verbais compostas de três 
consoantes chamadas radicais. Há aproximadamente 1.850 destas raízes no Antigo Testamento, 
das quais foram derivados vários substantivos e outras classes de palavras. Muitas destas raízes 
representam conceitos teológicos, morais e cerimoniais que foram obscurecidos pela passagem 
do tempo; recente pesquisa arqueológica e lingüística está lançando nova luz sobre muitos 
destes conceitos. Os estudiosos do Antigo Testamento notam que o hebraico bíblico pode ser
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comparado com outros idiomas semíticos, como o árabe, assírio, ugarítico. etíope e aramaico, para 
se descobrir o significado básico de muitos termos antes obscuros.

Mas não é suficiente m eram ente esclarecer o significado de cada palavra-raiz. Cada palavra 
pode assum ir diferentes acepções quando é empregada em  contextos diversos. Temos de estudar 
as várias ocorrências bíblicas da palavra para chegar a um  entendimento preciso do seu uso 
intencional.

Este tipo de pesquisa introduz os estudantes do hebraico a um  novo inundo de compreensão 
do Antigo Testamento. Mas como este material pode se tornar acessível aos que não falam  
hebraico? Este é o propósito da presente obra.

Agora o estudante leigo pode ter diante de si a raiz hebraica, ou um a palavra hebraica baseada 
nessa raiz, e seguir o curso do seu desenvolvimento para o uso na passagem que estuda. Além 
disso, ele obtém uma avaliação da riqueza e variedade do vocabulário hebraico. Por exemplo, os 
sinônimos hebraicos têm  repercussões doutrinais essenciais, como a palavra virgem  em  Isaías 
7.14, com parada com palavras sem elhantes que significam  “m oça” . Em  alguns casos, um jogo de 
palavras é virtualmente impossível que seja refletido na tradução (por exemplo, S f 2.4-7). Algumas 
palavras hebraicas podem ter significados bastante diferentes —  às vezes precisamente o oposto
—  em contextos diferentes; assim, a palavra bãrak pode significar “abençoar” ou “am aldiçoar”, 
e g ã ’al pode significar “redim ir” ou “poluir” .

É óbvio que o estudante leigo terá algum a desvantagem  em não conhecer o hebraico. Contu
do, é justo dizer que um dicionário expositivo m oderno, que faz um a seleção feliz das palavras 
hebraicas mais importantes do Antigo Testamento, abrirá um depósito de riquezas da verdade 
contidas na Bíblia hebraica. Oferece tremendo benefício ao estudo expressivo da Escritura. Tor
na-se obra de consulta fundam ental a todos os estudantes sérios da Bíblia.

M e r r il l  F. U n g e r



INTRODUÇÃO

Os escritos do Novo Testamento são. em grande medida, baseados na revelação de Deus no 
Antigo Testamento. Para entender os temas da Criação. Queda e Restauração apresentados no 
Novo Testamento, é preciso ler sua origem  no Antigo Testamento.

O Novo Testamento foi escrito no dialeto popular de um  idiom a indo-europeu, o grego. O 
Antigo Testamento foi escrito nos idiomas se m íticos do hebraico e aramaico. Durante séculos, 
estudantes leigos da Bíblia achavam  muito difícil entender a estrutura do hebraico bíblico. Os 
guias de estudo do hebraico bíblico são projetados para pessoas que lêem hebraico —  e muitos 
destes guias foram  escritos em alemão, o que só aumenta a dificuldade.

Este Dicionário Expositivo  apresenta cerca de 500 term os significativos do Antigo Testa
mento para os leitores leigos que não estão fam iliarizados com  o hebraico. Descreve a freqüência, 
uso e significado destes termos tão completamente quanto possível. Nenhum a fonte foi ignorada 
no esforço de trazer a m ais recente erudição hebraica para o estudante que a busca. Espera-se que 
este pequeno livro de consulta venha a ilum inar os estudantes da Bíblia para que vejam  as 
riquezas da verdade de Deus contidas no Antigo Testamento.

A. O lugar do hebraico na História. A língua e a literatura hebraicas mantêm  posição única no 
curso da civilização ocidental. Emergiu algum tempo depois de 1500 a.C. na região da Palestina, ao 
longo da costa oriental do mar M editerrâneo. Os judeus têm usado o hebraico continuam ente em 
um ou outro local até os dias atuais. Um  dialeto modernizado do hebraico (com m odificações na 
soletração) é a língua oficial do Estado de Israel.

Quando Alexandre, o Grande, subiu ao poder, de cerca de 330 a.C. a 323 a.C. ele uniu as 
cidades-estados gregas sob a influência da M acedônia. A lexandre e seus generais virtualm ente 
aniquilaram  as estruturas sociais e as línguas das sociedades antigas que o império tinha absor
vido. Os babilônios, aram aicos, persas e egípcios deixaram  de existir como civilizações distintas; 
só a cultura grega (helenística) perm aneceu. O judaísm o foi a única religião antiga e o hebraico a 
única língua antiga que sobreviveram  a esta investida furiosa.
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A Bíblia Hebraica contém a sucessiva história da civilização desde a Criação até os tempos 
romanos. É o único registro dos procedimentos de Deus para com a humanidade por meio dos 
seus profetas, sacerdotes e reis. Além disso, é o único documento religioso antigo que conti
nuou a existir completamente intacto.

O hebraico está relacionado com o aramaico, o siríaco e com idiomas modernos como o etíope 
e o árabe (antigo e moderno). Pertence a um grupo de línguas conhecido como línguas semíticas 
(assim designadas, porque a Escritura diz que eram faladas pelos descendentes do filho de Noé, 
Sem). O mais antigo idioma semítico conhecido é o acadiano, que foi escrito no sistema de sinais 
em “forma de cunha” ou cuneiforme. Os textos acadianos mais recentes foram escritos em tabuinhas 
de barro em cerca de 2400 a.C. O babilônio e o assírio são dialetos mais recentes que o acadiano; 
ambos influenciaram o desenvolvimento do hebraico. Pelo fato de os idiomas acadiano, babilônio 
e assírio terem sido todos usados na Mesopotâmia, eles são classificados como línguas “semíticas 
orientais".

Parece que a evidência mais recente para as origens das línguas “semíticas ocidentais” é uma 
inscrição da antiga cidade de Ebla. Tratava-se de uma capital pouco conhecida de um estado 
semítico no que hoje é o Norte da Síria. As tabuinhas de Ebla são bilíngües, escritas em sumério 
e eblaíta. Os arqueólogos italianos que escavaram Ebla relataram que estas tabuinhas contêm 
vários nomes de pessoas e lugares mencionados no Livro de Gênesis. Algumas das tabuinhas 
foram datadas já  do ano de 2400 a.C. Visto que o hebraico também era uma língua semítica 
ocidental, a publicação dos textos de Ebla pode lançar nova luz sobre muitas palavras e frases 
hebraicas mais antigas.

A série completa mais recente de textos pré-hebraicos vem da antiga cidade cananéia de 
Ugarite. Localizada em um agrupamento de colinas no Líbano meridional, Ugarite tem revelado 
textos que contêm informações detalhadas sobre a religião, poesia e comércio do povo cananeu. 
Os textos são datados entre 1800 a.C. e 1200 a.C. Estas tabuinhas contêm muitas palavras e frases 
que são quase idênticas às palavras encontradas na Bíblia hebraica. O dialeto ugarítico ilumina o 
desenvolvimento do antigo hebraico (ou paleo-hebraico). A estrutura poética do idioma ugarítico 
está refletida em muitas passagens do Antigo Testamento, como no “Cântico de Débora”, cm 
Juizes 5. Os escribas de Ugarite escreveram numa escrita cuneiforme modificada que era virtual
mente alfabética; esta escrita abriu caminho para o uso do sistema de escrita fenício mais simples.

Diversos textos de várias partes do Oriente Próximo contêm palavras e frases semíticas oci
dentais. As mais importantes destas são as tabuinhas da antiga cidade egípcia de Amarna. Estas 
tabuinhas foram escritas pelos subgovernantes das colônias egípcias da Síria-Palestina e por seu 
senhor feudal, o Faraó. As tabuinhas dos príncipes secundários foram escritas em babilônio; mas 
quando o escriba do correspondente idioma não sabia a palavra babilônica adequada para ex
pressar certa idéia, ele substituía por uma “glosa” cananéia. Estas glosas nos contam muito sobre 
as palavras e soletrações que eram usadas na Palestina durante o tempo em que o paleo-hebraico 
emergiu como língua distinta.

A língua hebraica entrou em existência provavelmente durante o período patriarcal, cerca de 
2000 a.C. A língua foi convertida em escrita por volta de 1250 a.C., e a mais antiga inscrição 
hebraica existente data de aproximadamente 1000 a.C. Estas antigas inscrições foram esculpidas 
em pedra; os mais recentes rolos hebraicos conhecidos foram encontrados nas cavernas de 
Qumran, próximo ao mar Morto, e datam do século III a.C. Ainda que alguns textos hebraicos



15

seculares tenham sobrevivido, a fonte primária para nosso conhecim ento do hebraico clássico é 
o próprio Antigo Testamento.

B. A origem  do sistem a de escrita hebraica. A tradição grega assevera que os fenícios 
inventaram  o alfabeto. De fato, isto é só parcialm ente verdade, visto que o sistema de escrita 
fenício não era um alfabeto como conhecemos hoje. Era um  sistema silabário  sim plificado —  em 
outras palavras, seus diversos símbolos representam  sílabas em vez de com ponentes vocais 
distintos. O sistema de escrita hebraico desenvolveu-se do sistem a fenício.

O sistema de escrita hebraico foi mudando pouco a pouco no decorrer dos séculos. De 1000
a.C. a 200 a.C., foi usada um a escrita arredondada (antigo estilo fenício). Esta escrita foi usada 
pela últim a vez para copiar o texto bíblico e pode ser vista nos rolos do m ar Morto. M as depois 
que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, eles passaram  a usar a escrita quadrada do idioma 
aram aico que era a língua oficial do Império Persa. Os escribas judeus adotaram a caligrafia 
aram aica de livro, uma form a mais precisa de escrita. Quando Jesus mencionou o “jo tav e o “til” 
da lei mosaica, Ele se referia aos manuscritos na escrita quadrada. A caligrafia de livro é usada em 
todas as edições impressas da Bíblia Hebraica.

C. História concisa da Bíblia Hebraica. Não há que duvidar que o texto da Bíblia Hebraica foi 
atualizado e revisado várias vezes na antigüidade, e houve mais de uma tradição textual. M uitas 
palavras arcaicas no Pentateuco sugerem que M oisés usou documentos cuneiformes antigos na 
compilação do seu relato da história. Os escribas da corte real sob os reinados de Davi e Salomão 
provavelm ente revisaram  o texto e atualizaram expressões dúbias. Aparentem ente certos livros 
históricos, como 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, representam  os anais oficiais do reino. Estes livros 
retratam  a tradição histórica da classe sacerdotal.

É provável que a mensagem dos profetas foi escrita algum  tempo depois que os profetas 
entregaram  a mensagem. Há variedade de estilos de escrita entre os livros proféticos; e vários, 
como Amós e Oséias, parecem estar mais próximos à linguagem  coloquial.

Adm ite-se que o texto do Antigo Testamento foi revisado novam ente durante o tempo do rei 
Josias, depois que o livro da lei foi redescoberto (2 Reis 22— 27; 2 Crônicas 24— 35). Isto teria 
acontecido em cerca de 620 a.C. Os dois séculos seguintes, que trouxeram  o cativeiro babilônico, 
foram os tempos mais m omentosos na história de Israel. Quando os judeus começaram  a recons
truir Jerusalém  sob o governo de Esdras e Neemias, em 450 a.C., sua linguagem  com um  era a 
língua aram aica da corte persa. Esta língua tornou-se mais popular entre os judeus até que 
deslocou o hebraico como língua dominante do judaísm o na era cristã. Há evidência de que o 
texto do Antigo Testamento foi revisado mais uma vez nessa época.

Depois que os gregos subiram ao poder sob o domínio de Alexandre, o Grande, a preservação 
do hebraico tom ou-se questão política; os partidos conservadores judaicos quiseram  conservá- 
lo. Mas os judeus da Diáspora —  aqueles que viviam fora da Palestina —  dependiam  de versões 
do texto bíblico em aramaico (chamadas Targuns) ou em grego (chamada Septuaginta).

Os Targuns e a Septuaginta foram traduzidos dos manuscritos hebraicos. Havia diferenças 
significativas entre estas versões, e os rabinos judeus em preenderam  grandes esforços para 
explicar tais diferenças.

Depois que Jerusalém  caiu diante do exército do general romano Tito, os estudiosos bíblicos 
judeus foram espalhados por todo o mundo antigo e o conhecim ento do hebraico começou a 
declinar. De 200 d.C. até perto de 900 d.C., grupos de estudiosos procuraram  inventar sistemas de
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marcas vocálicas (depois cham adas pontos) para ajudar os leitores judeus que já  não falavam  
hebraico. Os estudiosos que fizeram  este trabalho são cham ados de massoretas, e a m arca que 
inventaram  é cham ada de Mcissorá. O texto m assorético que produziram  representa as consoan
tes que tinham  sido preservadas desde por volta de 100 a.C. (com o está com provado pelos rolos 
do m ar M orto); mas as m arcas vocálicas refletem  o entendim ento da língua hebraica em  cerca de 
300 d.C. O texto m assorético dom inou os estudos do Antigo Testamento na Idade M édia e serviu 
com o base para virtualm ente todas as versões im pressas da B íblia Hebraica.

Infelizm ente, não temos nenhum  texto com pleto da Bíblia H ebraica que seja m ais antiga que o 
século X  d.C. O mais recente segm ento com pleto do Antigo Testamento (os Profetas) é um a cópia 
que data de 895 d.C. Se bem  que os rolos do m ar M orto tenham  fornecido livros inteiros, com o 
Isaías, eles não contêm  um a cópia com pleta do texto do A ntigo Testamento. Portanto, ainda 
tem os de depender da longa tradição da erudição hebraica usada nas edições im pressas da B íblia 
hebraica.

A prim eira edição com pleta im pressa da Bíblia H ebraica foi preparada por Félix Pratensis e 
publicada por Daniel Bomberg, em Veneza, em 1516. Um a edição m ais extensa da Bíblia H ebraica 
foi editada pelo estudioso judeu-cristão Jacob ben Chayyim , em  1524. A lguns estudiosos conti
nuam  usando o texto de ben Chayyim  com o a B íblia hebraica im pressa básica.

D. O hebraico do Antigo Testamento. O hebraico do Antigo Testamento não tem  um a estrutu
ra cuidada e concisa; o Antigo Testam ento foi escrito ao longo de tam anho espaço de tem po que 
não se pode esperar ter um a tradição lingüística uniform e. De fato, o hebraico das três principais 
seções do Antigo Testamento varia consideravelm ente. Estas três seções são conhecidas po r 
Torá (A Lei), N eb i’im (Os Profetas) e K etubim  (Os Escritos). A lém  das diferenças lingüísticas 
entre as seções principais, certos livros do Antigo Testam ento possuem  peculiaridades próprias. 
Por exem plo, Jó e Salm os contêm  palavras e frases m uito antigas sem elhantes ao ugarítico; Rute 
preserva algum as form as arcaicas da língua m oabita; e 1 e 2 Sam uel revelam  a natureza áspera e 
bélica da linguagem  coloquial da era de Salom ão e Davi.

À m edida que Israel passava de um a confederação de tribos para um  reino dinástico, a língua 
m udou da linguagem  de pastores e com erciantes de caravana para a língua literária de um a 
população estabelecida. Enquanto os livros do Novo Testam ento refletem  um  dialeto grego 
conform e foi usado por um período de cerca de 75 anos, o Antigo Testam ento utiliza várias 
form as da língua hebraica à m edida que foi evoluindo durante quase 2.000 anos. Certos textos —  
como a prim eira narrativa do Livro de Êxodo e a última dos Salmos —  foram escritos virtualm ente 
em  dois dialetos diferentes e deveriam  ser estudados tendo isto em  mente.

E. Características da língua hebraica. Pela razão de ser o hebraico um a língua sem ítica, sua 
estrutura e função são bastante diferentes das línguas indo-européias, com o o francês, alem ão, 
espanhol, português e inglês. Várias consoantes hebraicas não podem  ser transform adas exata
m ente em letras portuguesas. N ossa transliteração das palavras hebraicas sugere que a língua 
soava m uito áspera e tosca, mas provavelm ente era m uito m elodiosa e bonita.

A m aioria da palavras hebraicas é construída com  base em  raiz de três consoantes. A m esm a 
raiz pode aparecer em  um substantivo, um  verbo, um adjetivo e um  advérbio —  todos com  o 
m esm o significado básico. Por exem plo, kftãb  é um  substantivo hebraico que significa “livro” . 
U m a form a verbal, kãtab , significa “escrever” . Há tam bém  o substantivo hebraico kftõbeth, que 
significa “decoração” ou “tatuagem ”. Cada um a destas palavras repete o conjunto básico das
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três consoantes e lhes dá uma semelhança de som que pareceria desajeitada em português. Soaria 
absurdo a um escritor português compor uma frase como esta: “O escritor escreveu a escrita 
escrita do escrito”. Mas este tipo de repetição seria muito comum no hebraico bíblico. Muitos 
textos do Antigo Testamento, como Gênesis 49 e Números 23, usam este tipo de repetição para 
enfatizar o significado das palavras.

O hebraico também difere de outras línguas indo-européias na variação da forma de uma única 
classe de palavra. Certas línguas indo-européias têm só uma forma de determinado substantivo 
ou verbo, enquanto que o hebraico pode ter duas ou mais formas da mesma classe de palavra 
básica. Por muitos séculos os estudiosos têm estudado estas formas menos comuns de palavras 
hebraicas e desenvolvido vasta literatura sobre tais palavras. Qualquer estudo dos termos teoló
gicos mais importantes do Antigo Testamento tem de levar em conta estes estudos.

F. A forma das palavras (morfologia). Em princípio, a palavra hebraica básica consiste em uma 
raiz de três consoantes e três vogais —  duas internas e uma final i entretanto, a vogal final não é 
muitas vezes pronunciada). Poderíamos esquematizar a palavra hebraica típica desta maneira:

C .+ V  +C. + V: + C .+ V ;

Usando a palavra kãtab como exemplo, o diagrama ficaria assim:

K + A + T + A + B + ___

As formas diferentes das palavras hebraicas sempre mantêm as três consoantes nas mesmas 
posições relativas, mas eles mudam as vogais inseridas entre as consoantes. Por exemplo, kõíeb 
é o particípio de kãtab. enquanto que kãtôb é o infinitivo.

Ampliando as formas verbais das palavras, os escritores hebraicos puderam desenvolver 
significados muito extensos e complexos. Por exemplo, acrescentando sílabas no começo da raiz 
de três consoantes, assim:

Raiz = KTB
yi + ketôb —  “que ele escreva” 
we + kãtab —  “e ele escreverá”

Às vezes, um escritor dobra uma consoante enquanto mantém as três consoantes básicas na 
mesma posição. Por exemplo, tomando a raiz de KTB e fazendo com que a palavra wayyikltõb 
signifique “e ele foi levado a escrever”.

O escritor hebraico também podia acrescentar várias terminações ou sufixos diferentes para que 
um verbo básico produzisse uma cláusula inteira. Por exemplo, usando o verbo qãital (que significa 
“matar”), ele podia desenvolver a palavra cftaltíhü (significando “eu o matei”). Estes exemplos 
enfatizam o fato de que o hebraico é um idioma silábico. Não há combinações consonantais únicas 
como ditongos (ou sons semivocálicos) como cl, gr, bl, como em nossa língua.

G. A ordem das palavras hebraicas. A ordem normal das palavras de uma oração verbal em 
uma passagem hebraica em narrativa ou prosa é:

Verbo —  Objeto —  Objeto Indireto ou Pronome —  Sujeito
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É interessante notar que a ordem das palavras hebraicas para uma oração nominal pode 
corresponder a esta do português:

Sujeito —  Verbo —  Predicativo/Complemento Nominal

Os escritores hebraicos se afastavam do arranjo verbal em prol da ênfase. Contudo, uma 
oração hebraica raram ente pode ser traduzida palavra por palavra, porque o resultado ficaria sem 
sentido. Ao longo dos séculos, os tradutores desenvolveram  modos padronizados de expressar 
estas formas peculiares de pensamento sem ítico na língua indo-européia.

H. As palavras estrangeiras em hebraico. O Antigo Testamento usa palavras estrangeiras de 
vários modos, dependendo do contexto. Os nomes próprios acadianos aparecem  muitas vezes 
nas narrativas patriarcais do Gênesis. Eis alguns exemplos:

(sumério-acadiano) Sw ner  = Sinar (hebraico)
(acadiano) Sharrukin  = Ninrode  (hebraico)

Vários tennos egípcios aparecem na narrativa de José, da mesma maneira que tennos babilônicos 
aparecem nos escritos de Isaías e Jerem ias, e palavras persas no Livro de Daniel. Contudo, 
nenhuma destas palavras tem significado teológico. H á pouca evidência lingüística de que os 
conceitos religiosos de Israel foram emprestados de fontes estrangeiras.

A m aior incursão de uma língua estrangeira é o caso da língua aramaica que aparece em vários 
versículos isolados e alguns capítulos inteiros do Livro de Daniel. Com o já  comentam os, o 
aram aico se tornou a língua religiosa prim ária dos judeus que viviam fora da Palestina depois do 
cativeiro babilônico.

I. O texto escrito da Bíblia Hebraica. O texto hebraico do Antigo Testamento oferece dois 
problem as imediatos ao leitor não-iniciado. Primeiro, é o fato de que o hebraico é lido da direita 
para a esquerda, diferente das línguas indo-européias; cada caractere do texto e seus símbolos 
auxiliares é lido de cim a para baixo, como também da direita para a esquerda. Segundo, é o fato de 
que o hebraico escrito é um  sistema complicado de símbolos de sílabas, cada um a das quais tendo 
três com ponentes.

O prim eiro componente é o sinal para a própria consoante. Alguns dos sinais consonantais 
menos freqüentes sim bolizam  sons de vogal. (Estas letras são o álefe [que indica o som a longo], 
o vau [que indica o som u longo] e o yod  [que indica o som “i” —  como em “vi”].) O segundo 
componente é o padrão de pontos vocálicos. O terceiro com ponente é o padrão de cancelam en
tos , que foram acrescentados durante a Idade M édia para ajudar os chantres (os cantores solistas 
de uma sinagoga) a cantar o texto. Requer-se um pouco de prática antes que a pessoa possa ler 
o texto hebraico que usa todos os três componentes. A ilustração que se segue mostra a direção 
e seqüência para a leitura do texto. (Os cancelam entos foram  omitidos.)

T ran s lite raç ã o : 'a sh rê  h ã lsh  ’asher
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Os pontos vocálicos específicos e sua seqüência dentro da palavra indicam a força ou acen
tuação a ser dada a cada sílaba da palavra. Tradições diferentes dentro do judaísmo indicam 
maneiras diferentes de pronunciar a mesma palavra hebraica, e os pontos vocálicos de um deter
minado manuscrito vão refletir a pronunciação usada pelos escribas que copiaram o manuscrito. 
Muitos padrões de fala eslavos e espanhóis entraram furtivamente nos manuscritos hebraicos 
medievais, por causa da associação dos judeus com as culturas eslavas e espanholas durante a 
Idade Média. Porém, o uso da língua hebraica no Israel moderno está tendendo a unificar a 
pronunciação do hebraico.

A tabela a seguir indica as transliterações aceitas para a fonte hebraica pela maioria dos 
estudiosos bíblicos de hoje. É o sistema padronizado, desenvolvido pelo Journal o f  Biblical 
Literature, para uso na escrita e instrução da língua.

Consoantes Nome Transliteração

K Álef *

B et (ouvêt) b

Gímel a

i D álet d
p H e h
% Yav V
%1 Zain z

A H ét h

i2 T êt t

Yod y

1 K af k

h Lâmed 1

D. □ Mem m

3. 1 Nun n
ii Sámek s

e
r

Ayiii c

s. n Pê p
y>

— “1
Sade §

p Q ôf q
Rêsh r

V  , Ifar Shin '  V

s, s

n Tau t
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Vogais Nome Transliteração

T
Patah ã

mm
Qames a

. .
Segol

**

e '

. .
Sere e

.
Hireq i

Qibbüs u

r
Patah yod a (longo)

• Segolyod Ae

* Sere yod Ae

> Hireq yod A

1

i Holem A

0

Süreq Au

n
Hatep-patah

V

0

Hatep-qames a

• •
Hatep -segol

'w'

e

J. O significado das palavras hebraicas. Desde a fundação da igreja, os cristãos têm estuda
do o idioma hebraico com variados graus de intensidade. Durante a era da Igreja Apostólica e 
Primitiva (40-150 d.C.), os cristãos tiveram grande interesse no idioma hebraico. Por conseguinte, 
dependiam mais acentuadamente da Septuaginta em grego para ler o Antigo Testamento. No 
princípio da Idade Média, Jerônimo teve de empregar estudiosos judeus para ajudá-lo a traduzir 
a versão oficial do Antigo Testamento da Vulgata em latim. Havia poucos cristãos interessados 
no idioma hebraico nos tempos medievais.

No século XVI, certo estudioso alemão católico romano chamado Johannes Reuchlin estu
dou hebraico com um rabino judeu e começou a escrever livros introdutórios em latim sobre 
hebraico para estudantes cristãos. Ele também compilou um pequeno dicionário hebraico-latim. O 
trabalho de Reuchlin despertou interesse no hebraico entre os estudiosos cristãos, fato que 
continua até nossos dias. (As sinagogas judaicas tinham  passado adiante o significado do texto 
durante séculos e dado pouca atenção à mecânica do próprio idioma hebraico.)
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Comparando as línguas acadiana, ugarítica, aramaica e hebraica, os estudiosos modernos 
conseguiram entender o significado das palavras hebraicas. Aqui estão algumas das chaves que 
eles descobriram:

1. Palavras cognatas. Palavras estrangeiras que têm sons ou construções similares às pala
vras hebraicas são chamadas palavras cognatas. Pelo motivo de as palavras de diferentes línguas 
semíticas terem sua base na mesma raiz de três consoantes, os cognatos são abundantes. Em 
tempos passados, estes cognatos deram lugar a “etimologia folclórica” —  interpretação não 
erudita de palavras baseada no folclore e na tradição. Com freqüência estas etimologias folclóri
cas eram usadas na interpretação do Antigo Testamento. Contudo, os termos que são cognatos 
filológicos (relacionados à forma) não são necessariamente cognatos semânticos (relacionados 
ao significado). Um bom exemplo é a palavra hebraica sar. que significa "príncipe’*. Esta mesma 
palavra é usada em outras línguas semíticas com o significado de “rei” .

Durante séculos, os estudantes europeus de hebraico usaram os cognatos filológicos árabes
para decifrar o significado de palavras hebraicas obscuras. Este método incerto é usado por
muitos dos dicionários e léxicos mais antigos.

/

2. O significado do contexto. E freqüente dizer que o melhor comentário da Escritura é a 
própria Escritura. Em nenhuma situação isto é mais verdadeiro do que no estudo das palavras 
hebraicas. O melhor método para determinar o significado de qualquer palavra hebraica é estudar 
o contexto no qual ela aparece. Se aparece em muitos contextos diferentes, então o significado da 
palavra pode ser encontrado com mais precisão. Para as palavras que aparecem com muito pouca 
freqüência i quatro vezes ou menos >. os textos hebraicos não bíblicos ou outros textos semíticos 
podem nos ajudar a estabelecer o significado da palavra.

Há. contudo, uma precaução a tomar: Nunca é sensato usar uma palavra obscura para tentar 
determinar o significado de outra palavra obscura. As palavras mais difíceis são as que só 
ocorrem uma vez no texto do Antigo Testamento; estas são chamadas de hapax legomena (em 
grego, “lidas uma vez"). Afortunadamente, todas as palavras hebraicas de significado teológico 
ocorrem com bastante freqüência.

3 .0  paralelismo poético. Um terço completo do Antigo Testamento é poesia. Esta quantidade de 
texto é igual ao Novo Testamento inteiro. Os tradutores tenderam a ignorar a estrutura poética de 
longas passagens do Antigo Testamento, como Isaías 40 a 66 e todo o Livro de Jó; mas as complexi
dades da poesia hebraica são vitais para a nossa compreensão do Antigo Testamento. Isto pode ser 
visto estudando uma versão moderna da Bíblia que imprime as passagens poéticas como tais. Vários 
versículos dos Salmos ilustram a estrutura subjacente da poesia hebraica.

Note que não há ritmo nem métrica na poesia hebraica, ao contrário da maioria da poesia 
portuguesa. A poesia hebraica repete as idéias ou a relação das idéias em linhas sucessivas. Eis 
um exemplo:

(I) Engrandecei ao SENHOR comigo,
(II) e exaltemos o seu nome juntos.

Observe que virtualmente cada classe de palavra na Linha I pode ser substituída por seu 
equivalente na Linha II. Os estudiosos designam as palavras individuais na Linha I (ou hemistíquio
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I) como palavras “A” e as palavras da Linha II (ou hemistíquio II) de palavras “B” . Assim 
percebemos o padrão nestas linhas (levemente adaptadas) do Salmo 34.3:

Hemistíquio I: EngrandeceiA ao SENHORA comigo, ̂
Hemistíquio II: e exaltem osB o seu nom eB juntos.B

Como se pode ver prontamente, a palavra ‘‘A” pode ser substituída pelas palavra “B” sem 
mudar o significado da linha, e o contrário também é verdade. Esta característica da poesia 
hebraica é chamada de paralelismo. Nos estudos eruditos da poesia hebraica, as palavras pares 
numa estrutura paralela são marcadas com barras paralelas inclinadas para mostrar a) qual palavra 
ocorre normalmente primeiro —  quer dizer, a palavra “A” — , b) o fato de as duas palavras 
formarem um par paralelo e c) qual palavra é em geral a segunda ou a “B”. Podemos mostrar o 
Salmo 34.3 desta maneira:

Engrandecei // exaltemos; ao SENHOR // o seu nome; comigo //juntos.

Este Dicionário Expositivo  cita tais pares, porque indicam relações importantes no significa
do. Muitos pares são usados inúmeras vezes, quase como sinônimos. Assim o uso da palavra 
hebraica na poesia torna-se ferramenta muito valiosa para a nossa compreensão do seu significa
do. A maioria dos termos teológicos importantes, inclusive os nomes e títulos de Deus, encontra- 
se nestes pares poéticos.

K. Teorias de tradução. As teorias de tradução afetam grandemente nossa interpretação das 
palavras hebraicas. Podemos descrever as atuais teorias dominantes de tradução como segue:

1. O método da equivalência direta. Este método presume que se encontrará somente uma 
palavra portuguesa para representar cada palavra hebraica que aparece no texto do Antigo 
Testamento. Considerando que algumas palavras hebraicas não têm equivalente em uma palavra 
em português, elas são simplesmente transliteradas (transformadas em caracteres portugueses). 
Neste caso, o leitor deve ser instruído sobre o que o termo transliterado realmente significa. Este 
método era usado nas traduções mais antigas do Novo Testamento, que tentavam trazer os 
equivalentes latinos das palavras gregas diretamente para o português. Foi assim que as primei
ras versões adotaram grande quantidade de terminologia teológica latina, como justificação, 
santificação  e concupiscêncici.

2. O método histórico-lingüístico. Este método procura encontrar um número limitado de 
termos em português que expressem adequadamente o significado de um termo hebraico em 
particular. Um estudioso que usa este método estuda o registro histórico de como a palavra foi 
usada e dá preferência ao seu significado mais freqüente no contexto. Este método foi usado na 
preparação do Dicionário Expositivo.

3 .0  método da equivalência dinâmica. Este método não procura fazer uso consistente de uma 
palavra portuguesa por uma palavra hebraica específica. Ao invés disso, esforça-se por mostrar 
o impulso ou ênfase de um a palavra hebraica em cada contexto específico. Assim, proporciona 
uma tradução muito livre e coloquial de passagens do Antigo Testamento. Isto permite que os 
leitores leigos obtenham o âmago real do significado de uma passagem em particular, mas torna o
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estudo das palavras bíblicas praticam ente impossível. Por exem plo, uma com paração entre .4 
Bíblia Viva e a Almeida, Revista e Corrigida (ARC) m ostrará a diferença nos m étodos de tradu
ção. A Bíblia Viva usa muitas palavras m ais específicas para refletir as sutis acepções no texto 
hebraico, tom ando impossível traçar como determ inada palavra hebraica foi usada em contextos 
diferentes.

Este Dicionário Expositivo  procura m ostrar os diferentes m étodos de tradução indicando os 
diferentes significados de uma palavra hebraica dada por várias versões.

L . Como usar este livro. Quando com eçar um  estudo de palavras de determinado termo 
hebraico, tenha em m ãos boas edições de pelo menos três versões em português do Antigo 
Testamento. Sempre tenha uma versão da ARC, edição de 1995. a qual é utilizada como padrão 
neste dicionário, da ARA e uma versão coloquial como A Bíblia  \ iva. Você também deve ter uma 
boa concordância.

O Dicionário Expositivo  oferece vasta gam a de significados para a m aioria das palavras 
hebraicas. Tais significados não devem  ser substituídos uns pelos outros sem que o uso do 
termo em seus contextos diferentes seja cuidadosamente revisto. Todas as palavras hebraicas 
têm significados diferentes —  às vezes, até significados opostos — . portanto devem ser estuda
das em todas as suas ocorrências e não em uma só.

Esforce-se por ser consistente ao traduzir determ inada palavra hebraica em contextos diferen
tes. Busque o m enor núm ero de palavras portuguesas equivalentes. Os colaboradores deste livro 
já  fizeram  pesquisa extensa nas línguas originais e na literatura erudita moderna. Você pode tirar 
o m elhor proveito do trabalho que fizeram, observando os vários usos de cada palavra a fim de 
obter uma visão equilibrada.

Comparação  e freqüência  são dois fatores fundam entais no estudo de palavras bíblicas. 
Escreva as passagens que você está comparando. Não tenha medo de observar todas as ocorrên
cias de certa palavra. O tempo que você gasta abrirá sua Bíblia como nunca antes.

W il l ia m  W h it e J r .



A
ABANDONAR

‘ãz.ab (3jy): “deixar, desamparar, abandonar, dei
xar para trás, deixar de parte, deixar ir”. Esta palavra 
aparece no acadiano, no hebraico e no aramaico pós- 
bíblicos. Palavras semelhantes aparecem no árabe e 
etiópico. A palavra ocorre no hebraico bíblico por 
cerca de 215 vezes e em todos os períodos.

Basicamente, 'ãzab significa “afastar-se de algo” 
ou “deixar”. Este é o significado da palavra em sua 
primeira ocorrência bíblica: “Portanto, deixará o 
varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua 
mulher” (Gn 2.24). Acepção especial da palavra é 
“deixar em apuros” ou abandonar alguém que é de
pendente dos seus serviços. Assim Moisés disse a 
Hobabe, o midianita (queneu): “Ora, não nos deixes 
[em apuros]; porque tu sabes que nós nos alojamos 
no deserto; de olhos nos servirás” (Nm 10.31).

A palavra também leva o significado de “desam
parar” ou “deixar totalmente”. Tais passagens trans
mitem uma nota de finalidade ou perfeição. Assim 
Isaías deve pregar que “a terra de que te enfadas será 
desamparada dos seus dois reis” (Is 7.16). Em outros 
lugares, o abandono é total, mas não necessariamente 
permanente. Deus diz que Israel é “uma mulher de
samparada e triste de espírito; [...] Por um pequeno 
momento, te deixei, mas com grande misericórdia te 
recolherei” (Is 54.6-7). No acadiano, esta palavra tem 
o sentido técnico de “abandonado completa e perma
nentemente” ou “divorciado”. Isaías emprega este sen
tido em Is 62.4: “Nunca mais te chamarão Desampa
rada, [...] mas chamar-te-ão Hefzibá [Meu prazer está 
nela]; e à tua terra, Beulá [Casada]”.

Outro uso especial da palavra é “desconsiderar 
o conselho”: “Porém ele deixou o conselho que os 
anciãos lhe tinham aconselhado” (1 Rs 12.8).

Uma segunda ênfase de 'ãzab é “deixar para trás”, 
significando deixar algo enquanto se deixa de cena. 
Em Gn 39.12, José “deixou” as vestes nas mãos da 
esposa de Potifar e fugiu. A palavra também se re
fere a intencionalmente “entregar as possessões à 
confiança de outrem” ou “deixar algo no controle de 
outrem”. Potifar “E deixou tudo o que tinha na mão 
de José” (Gn 39.6).

Em acepção um pouco diferente, a palavra signi
fica “deixar alguém ou algo sozinho com um proble
ma”: “Se vires o jumento daquele que te aborrece 
deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de

ajudá-lo? Certamente o ajudarás” (Êx 23.5). Usado 
figurativamente, ‘ãzab quer dizer “pôr distância 
entre” em sentido espiritual ou intelectual: “Deixa a 
ira e abandona o furor” (SI 37.8).

A terceira ênfase da palavra é “deixar de parte" 
ou "tirar o máximo de algo e deixar o resto para 
trás”: “Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, 
nem colherás os bagos caídos da tua vinha; deixá-
lo s-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o SENHOR, 
vosso Deus" (Lv 19.10).

Finalmente, 'ãzab significa “deixar ir” ou “per
mitir ir embora”. Os “loucos e brutos” são os que 
não fazem provisão para o futuro; eles morrem “dei
xando” ("permitindo ir embora”) suas riquezas para 
os outros (SI 49.10). Acepção diferente ocorre em 
Rt 2.16. onde o verbo quer dizer “deixar algo no 
chão”. O termo ‘ãzab também significa “desistir": 
“O que encobre as suas transgressões nunca pros
perará; mas o que as confessa e deixa alcançará mi
sericórdia” (Pv 28.13), e a palavra significa “liber
tar”, como em 2 Cr 28.14: “Então, os homens arma
dos deixaram os presos e o despojo diante dos maio- 
rais e de toda a congregação”. O termo 'ãzab signi
fica “deixar ir" ou "fazer ir embora". Relativo ao 
mal, Zofar comenta: "[O iníquo] o não deixe, antes, 
o retenha no seu paladar" ( Jó 20.13).

O termo ‘ãzab significa "permitir alguém fazer 
algo”, como em 2 Cr 32.31. onde “Deus o desampa
rou [Ezequias], para tentá-lo, para saber tudo o que 
havia no seu coração"; Deus “deixou” Ezequias fa
zer tudo o que ele quis. “Renunciar uma atividade" 
também pode significar sua descontinuação: “Tam
bém eu. meus irmãos e meus moços, a juro, lhes 
temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho” 
(Ne 5.10).

A palavra 'ãzab é, às vezes, usada no sentido 
técnico judicial de “estar livre”, o que é o oposto de 
estar em escravidão. O Senhor vindicará Seu povo e 
terá compaixão dos Seus servos “quando vir que o 
seu poder se foi e não há fechado nem desampara- 
do” (Dt 32.36).

ABENÇOAR
A. Verbo.

bãrak (TD?)- ‘'ajoelhar-se, abençoar, ser abenço
ado, amaldiçoar”. A raiz desta palavra é encontrada 
em outros idiomas semíticos que, como o hebraico,
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freqüentemente a usam com uma deidade no sujei
to. Há também paralelos desta palavra no egípcio.

A palavra bãrak ocorre cerca de 330 vezes na 
Bíblia, primeiramente em Gn 1.22: "E Deus os aben
çoou. dizendo: Frutificai, e multiplicai-vos”. A pri
meira palavra de Deus para o homem é apresentada 
da mesma maneira: "E Deus os abençoou e Deus 
lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos” (Gn 1.28). 
Assim toda a criação é mostrada a depender de Deus 
para sua existência e função continuadas (cf. SI 
104.27-30). O termo bãrak é usado de novo para 
aludir ao homem em Gn 5.2, no começo da história 
dos homens que crêem, e depois do Dilúvio em Gn 
9.1: "E abençoou Deus a Noé e a seus filhos”. O 
elemento central do concerto de Deus com Abrão é: 
"Abençoar-te-ei, [...] e tu serás uma bênção. E aben
çoarei os que te abençoarem [...] e em ti serão ben
ditas todas as famílias da terra” (Gn 12.2,3). Esta 
'bênção” acerca das nações é repetida cm Gn 18.18; 

22.18; 28.14 (cf. Gn 26.4; Jr 4.2). Em todos estes 
exemplos, a bênção de Deus sai para as nações por 
meio de Abraão ou de sua semente. A Septuaginta 
traduz todas estas ocorrências de bãrak no passivo. 
Paulo cita em G1 3.8 a tradução que a Septuaginta 
faz de Gn 22.18.

A promessa do concerto requereu que as nações 
buscassem a “bênção” (cf. Is 2.2-4), mas deixou 
claro que a iniciativa de abençoar encontra-se em 
Deus, e que Abraão e sua semente eram os instru
mentos. Deus, ou diretamente ou por Seus repre
sentantes, é o sujeito deste verbo em mais de 100 
vezes. A bênção levítica está baseada nesta ordem: 
“Assim abençoareis os filhos de Israel: [...] O SE
NHOR te abençoe. [...] Assim, porão o meu nome 
sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei’ (Nm 
6.23-27).

A forma passiva de bãrak é usada para pronun
ciar "a bênção de Deus sobre os homens”, como o 
foi por Melquisedeque: “Bendito seja Abrão do Deus 
Altíssimo” (Gn 14.19). “Bendito seja o SENHOR, 
Deus de Sem" (Gn 9.26) é uma expressão de louvor. 
"Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os 
teus inimigos nas tuas mãos” (Gn 14.20) está mis
turado com louvor e ação de graças.

Uma forma comum de saudação era: Bendito 
íejastudo SENHOR" (1 Sm 15.13; cf. Rt 2.4); “Eis 
que Samuel chegou: e Saul lhe saiu ao encontro, para 
o saudar” <1 Sm 13.10).

A forma simples do verbo é usada em 2 Cr 6.13: 
"Salomão [...] ajoelhou-se". Seis vezes o verbo é 
usado para denotar profanidade, como em Jó 1.5:

“Porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram 
de Deus no seu coração”.

B. Substantivo.
tfrãkãh (rçnz): “bênção”. A fonna da raiz desta 

palavra é encontrada nas línguas semíticas do noro
este e do sul. E usada junto com o verbo bãrak 
(“abençoar”) 71 vezes no Antigo Testamento. A 
palavra aparece com mais freqüência em Gênesis e 
Deuteronômio. A primeira ocorrência é a bênção 
que Deus deu a Abrão: “E far-te-ci uma grande na
ção, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e 
tu serás uma bênção” (Gn 12.2).

Quando expressado por homens, uma “bênção” 
era um desejo ou oração por uma bênção que viria 
no futuro: “E [Deus] te dê a bênção de Abraão, a ti 
e à tua semente contigo, para que em herança pos
suas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a 
Abraão” (Gn 28.4). Isto se refere a uma “bênção” 
que os patriarcas costumeiramente estendiam a seus 
filhos antes de morrerem. As “bênçãos” de Jacó às 
tribos de Israel (Gn 49.1ss) e as “bênçãos” de 
Moisés (Dt 33.1 ss) são outros exemplos comuns.

Abençoar era o oposto de amaldiçoar (çflãlãh): 
“Porventura, me apalpará o meu pai, e serei, a seus 
olhos, enganador; assim, trarei eu sobre mim maldi
ção e não bênção” (Gn 27.12). A bênção tambéin 
poderia ser apresentada mais concretamente na for
ma de presente. Por exemplo: “Toma, peço-te, a 
minha bênção, que te foi trazida; porque Deus gra
ciosamente ma tem dado, e porque tenho de tudo. E 
instou com ele, até que a tomou” (Gn 33.11). Quan
do uma “bênção” era dirigida a Deus, tratava-sc de 
uma palavra de louvor e ação de graças, como em: 
“Levantai-vos, bendizei ao SENHOR, vosso Deus, 
de eternidade em eternidade; ora, bendigam o nome 
da tua glória, que está levantado sobre toda bênção 
e louvor” (Ne 9.5).

A “bênção” do Senhor jaz sobre os que lhe são 
fiéis: “A bênção, quando ouvirdes os mandamentos 
do SENHOR, vosso Deus, que hoje vos mando” 
(Dt 11.27). Sua bênção traz justiça (SI 24.5), vida 
(SI 133.3), prosperidade (2 Sm 7.29) e salvação (SI 
3.8). A “bênção” é retratada como chuva ou orva
lho: “E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro, 
eu porei por bênção: e farei descer a chuva a seu 
tempo; chuvas de bênção serão” (Ez 34.26; cf. SI
84.6). Na comunhão dos santos, o Senhor ordena a 
Sua “bênção”: ;‘[É] como o orvalho do Hermom, 
que desce sobre os montes de Sião; porque ali o 
SENHOR ordena a bênção e a vida para sempre” 
(SI 133.3).
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Em alguns casos, o Senhor fez com que pessoas 
fossem uma “bênção” para outras. Abraão é uma 
bênção para as nações (Gn 12.2). Espera-se que 
seus descendentes se tornem uma bênção para as 
nações (Is 19.24; Zc 8.13).

A Septuaginta traduz Ifrãkãh por eulogia ("lou
vor, bênção”).

ABOMINAÇÃO
A. Substantivo.

tô'ebãh (nz>i” ): “abominação, coisa repugnan
te, detestável". Os cognatos desta palavra só apare
cem no fenício e no aramaico dos targuns. A palavra 
aparece 117 vezes e em todos os períodos.

Primeiro. tô ‘ebãh define algo ou alguém como 
essencialmente único no sentido de ser “perigoso”, 
"sinistro" e “repulsivo” a outro indivíduo. Este sig
nificado aparece em Gn 43.32 (primeira ocorrên
cia): "Os egípcios não podem comer pão com os 
hebreus, porquanto é abominação para os egípci
os”. Para os egípcios, comer pão com estrangeiros 
era repulsivo por causa de suas diferenças culturais 
ou sociais (cf. Gn 46.34; SI 88.8). Outra ilustração 
clara deste essencial conflito de disposição aparece 
em Pv 29.27. “Abominação é para os justos o ho
mem iníquo, e abominação é para o ímpio o de retos 
caminhos”. Quando usado com referência a Deus, 
esta acepção da palavra descreve pessoas, coisas, 
atos, relações e características que lhe são "detestá
veis”, porque são contrárias à Sua natureza. Coisas 
relacionadas com a morte e idolatria são repugnan
tes a Deus: “Nenhuma abominação comereis” (Dt
14.3). Pessoas com hábitos repugnantes a Deus lhe 
são detestáveis: “Não haverá trajo de homem na 
mulher, e não vestirá o homem veste de mulher; 
porque qualquer que faz isto abominação ó ao SE
NHOR, teu Deus” (Dt 22.5). Diretamente oposto a 
rô‘ebãh estão as reações como “contentamento” e 
"amor” (Pv 15.8,9).

Segundo, tô'ebãh é usado em alguns contextos 
para descrever as práticas e objetos pagãos: “As 
imagens de escultura de seus deuses queimarás a 
fogo; da prata e o ouro que estão sobre elas não 
cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não 
enlaces neles; pois abominação são ao SENHOR, 
teu Deus. Não meterás, pois, abominação em tua 
casa” (Dt 7.25,26). Em outros contextos, UVebãh 
descreve os repetidos fracassos em observar os re
gulamentos divinos: “Porque multiplicastes as vos
sas maldades mais do que as nações que estão ao 
redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem

fizestes os meus juízos, nem ainda procedestes se
gundo os juízos das nações que estão ao redor de 
vós; [...] por causa de todas as tuas abominações" 
(Ez 5.7,9). A palavra tô ‘ebãh retrata as práticas 
pagãs de culto, como em Dt 12.31, ou as pessoas 
que cometem tais práticas: “Pois todo aquele que 
faz tal coisa é abominação ao SENHOR; e por es
tas abominações o SENHOR, teu Deus, as lança 
fora de diante de li” (Dt 18.12). Se os israelitas são 
culpados de tal idolatria, seu destino será pior que o 
exílio: morte por apedrejamento (Dt 17.2-5).

Terceiro, tô'ebãh é usado na esfera da jurispru
dência e das relações familiares ou tribais. Certos 
atos ou características são destrutivos da harmonia 
societária e familiar; tais coisas e pessoas que as 
fazem são descritas pela palavra tô ‘ebãh: ‘‘Estas 
seis coisas aborrece o SENHOR, e a sétima a sua 
alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e 
mãos que derramam sangue inocente, e coração que 
maquina pensamentos viciosos, e pés que se apres
sam a correr para o mal. e testemunha falsa que 
profere mentiras, e o que semeia contendas entre 
irmãos” (Pv 6.16-19). Deus diz: “O pensamento do 
tolo é pecado, e é abominável aos homens o 
escarnecedor" (Pv 24.9), porque ele espalha sua 
amargura entre o povo de Deus, rompendo a unida
de e a harmonia.

B. Verbo.
tã'ah (Z';r): "detestar, tratar como detestável, 

fazer com que seja uma abominação, um ato abomi
nável”. Este verbo ocorre 21 vezes e a primeira ocor
rência está em Dt 7.26: “Não meterás, pois, abomi
nação em tua casa”.

ACABAR
A. Verbo.

Tãmam (E?:n): “completar, acabar, aperfeiçoar, 
gastar, ser sincero, ter integridade”. Encontrada no 
hebraico antigo e moderno, esta palavra também 
existe no ugarítico antigo. O verbo tãmam é achado 
aproximadamente 60 vezes no Antigo Testamento 
hebraico em suas formas verbais.

O significado básico desta palavra é “comple
tar” ou “acabar”, com nada mais a esperar ou dese
jar. Quando foi dito que a obra do templo "acabou” 
(1 Rs 6.22), significava que o templo estava “com
pleto”, com mais nada a acrescentar. Semelhante
mente, quando é feita a anotação em Jó 31.40: ^Aca
baram-se as palavras de Jó”, indica que o ciclo das 
falas de Jó está “completo”. A palavra tãmam é às 
vezes usada para expressar o fato de que algo está
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“completo” ou “se acabou" com respeito à sua pro
visão. Assim, o dinheiro que foi todo gasto “se aca
bou” (Gn 47.15,18). Jeremias diariamente recebeu 
pão “até que se acabou todo o pão da cidade” (Jr 
37.21). Quando um povo chegava “a um fim com
pleto” (Nm 14.35), significava que ele foi “consu
mido” ou “completamente destruído”. “Pôr termo” 
à imundícia dos povos (Ez 22.15), significa “pôr 
um fim” ou “destruí-los”.

Por vezes, tãmam expressa “sinceridade” moral 
e ética: “Então, serei sincero” (SI 19.13), diz o 
salmista, quando Deus lhe ajudar a guardar a lei de 
Deus.

B. Adjetivo.
tãm (n): “perfeito”. Quando a forma adjetival 

tãm é usada para descrever Jó (Jó 1.1), o significado 
não é que ele era realmente “perfeito” no sentido 
pleno da palavra, mas, antes, que ele era “inocente” 
ou “tinha integridade”.

ACEITAR
rãsãh (n:n): “contentar, gostar, agradar, ter pra

zer, aceitar favoravelmente, satisfazer”. Este é um 
termo comum no hebraico bíblico e moderno. En
contra-se aproximadamente 60 vezes no texto do 
Antigo Testamento, sendo uma de suas primeiras 
ocorrência em Gn 33.10: “E tomaste contentamen
to em mim”.

Quando rãsãh expressa Deus ter prazer em al
guém, é freqüente ser traduzido por “comprazer”, 
“agradar”, o que parece refletir um senso de maior 
prazer: “O meu Eleito, em quem se compraz a mi
nha alma” (Is 42.1); “Porquanto te agradaste de
les” (SI 44.3). Esta acepção também está refletida 
em Pv 3.12, onde rãsãh é comparado com ’ãhab, 
“amar”: “Porque o SENHOR repreende aquele a 
quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer 
bem".

Por outro lado, quando a pessoa tem de satisfa
zer certa exigência para merecer rãsãh, parece mais 
lógico traduzir por “agradar”. Por exemplo: '‘Agra- 
dar-se-á o SENHOR de milhares de carneiros?” (Mq
6.7); “Holocaustos e ofertas de manjares, não me 
agradarei delas” (Am 5.22).

A palavra rãsãh é usada no sentido de “pagar” 
ou “satisfazer uma dívida”, sobretudo quando diz 
respeito à terra ficar de pousio nos anos sabáticos: 
“Então, a terra folgará nos seus sábados, todos os 
dias da sua assolação, [...] então, a terra descansará 
e folgará nos seus sábados” (Lv 26.34). Aqui rãsãh 
foi traduzido por “folgar”. Porém, o contexto pare

ce requerer algo como “a terra reembolsará (satisfa
rá) os seus sábados”. Semelhantemente, a frase “a 
sua iniqüidade está expiada” (Is 40.2), tem de sig
nificar “a sua iniqüidade foi paga” ou “o seu castigo 
foi aceito como satisfatório”.

ACENDER
A. Verbo.

’ôr (liX): “acender, ficar claro, ficar iluminado 
(pela alvorada), dar luz, fazer a luz brilhar”. Este 
verbo também é encontrado no acadiano e no 
cananeu. O termo acadiano urru significa “luz”, mas 
geralmente “dia”.

O termo ’ôr quer dizer “ficar claro” em Gn 44.3: 
“Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, 
eles com os seus jumentos”. A palavra significa “dar 
luz” em Nm 8.2: “Defronte do candeeiro alumiarão 
as sete lâmpadas”.

B. Substantivos.
’ôr (TlN): “luz”. Este substantivo aparece cerca 

de 120 vezes e é claramente um termo poético.
A primeira ocorrência de ’ôr está no relato da 

Criação: “E disse Deus: Haja luz. E houve luz” (Gn
1.3). Aqui “luz” é o oposto de “trevas”. A oposi
ção de “luz” e “trevas” não é um fenômeno singular. 
Ocorre com freqüência como dispositivo literário: 
“Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem, mal! 
Que fazem da escuridade luz, e da luz, escuridade, e 
fazem do amargo doce, edo doce, amargo!” (Is 5.20); 
e “E bramarão contra eles, naquele dia, como o bra- 
mido do mar; e, se alguém olhar para a terra, eis que 
só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas 
assolações” (Is 5.30). No hebraico, vários antônimos 
de ’ôr são usados em construções paralelas: “O povo 
que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os 
que habitavam na região da sombra de morte res
plandeceu a luz' (Is 9.2).

O significado básico de W  é “luz do dia” (cf. Gn
1.3). Na mente hebraica, o “dia” começava no nasci
mento do sol: “E será como a luz da manhã, quando 
sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu 
resplendor e pela chuva, a erva brota da terra" (2 Sm
23.4). A “luz” dada pelos corpos celestes também 
era conhecida por ’ôr : “E será a luz da lua como a 
luz do sol, e a luz do sol, sete vezes maior, como a 
luz de sete dias, no dia em que o SENHOR ligar a 
quebradura do seu povo e curar a chaga da sua feri
da” (Is 30.26).

No uso metafórico, 'ôr significa vida sobre a 
morte: “Pois tu livraste a minha alma da morte, como 
também os meus pés de tropeçarem, para que eu
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ande diante de Deus na luz. dos viventes” (SI 56.13). 
Andar na “luz” do rosto de um superior (Pv 16.15) 
ou de Deus (SI 89.15 ), é expressão de vida alegre e 
abençoada, na qual a qualidade de vida é realçada. O 
crente está seguro da “luz” de Deus. mesmo em 
períodos de dificuldade: “Ó inimiga minha, não te 
alegres a meu respeito; ainda que eu tenha caído, 
levantar-me-ei; se morar nas trevas, o SENHOR será 
a minha luz" (Mq 7.8. cf. SI 23.4).

Na Septuaginta, ’ôr tem muitas traduções, das 
quais phos (“luz”) é a mais freqüente.

O substantivo ’ôr significa “brilho, clarão” . Esta 
palavra ocorre raramente, uma vez em Is 50.11: 
“Todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faís
cas, andai entre as labaredas [’ôr] do vosso fogo e 
entre as faíscas que acendestes; isso vos vem da 
minha mão, e em tormentos jazereis”.

O termo ’ôrãh se refere a “luz”. Este substanti
vo significa “luz” no SI 139.12: “Nem ainda as tre
vas me escondem de ti: mas a noite resplandece 
como o dia: as trevas e a luz são para ti a mesma 
coisa".

O termo inã ór também quer dizer “luz". Este 
substantivo aparece cerca de 20 vezes. A palavra 
mã'ôr ocorre mais de uma vez em Gn 1.16: “E fez 
Deus os dois grandes luminares: o luminar maior 
para governar o dia. e o luminar menor para gover
nar a noite: e fez as estrelas".

ACHAR
mãsã’ (nsd): “achar, encontrar, obter". Esta pa

lavra é encontrada em todos os ramos dos idiomas 
semíticos (incluindo o aramaico bíblico) e em todos 
os períodos. É atestado no hebraico bíblico (cerca 
de 455 vezes) e no hebraico pós-bíblico.

O termo mãsã ' se refere a “achar” alguém ou 
algo que foi perdido ou extraviado ou “achar” onde 
ele está. A coisa pode ser achada como resultado de 
procura propositada, como quando os sodomitas 
foram temporariamente cegos pelas visitas de Ló e 
não puderam “achar” a porta da casa dele (Gn 19.11). 
Em uso bem parecido, a pomba enviada por Noé 
procurou lugar para pousar e não foi capaz de 
“achar" (Gn 8.9). Em outras ocasiões, a localização 
de algo ou de alguém pode ser achada sem procura 
intencional, como quando Caim disse: “[Quem] me 
achar’' (Gn 4.14).

O termo mãsã’ conota não só “achar” uma pes
soa em certo local, mas “achar” em sentido abstra
to. Esta idéia é demonstrada claramente em Gn 6 .8 : 
“Noé, porém, achou graça aos olhos do SENHOR”.

Ele achou —  “recebeu” — algo que não buscou. 
Este sentido também inclui “achar” algo que se bus
cou em sentido espiritual ou mental: “A minha mão 
tinha alcançado muito” (Jó 31.25). Labão fala para 
Jacó: “Se, agora, tenho achado graça a teus olhos, 
fica comigo” (Gn 30.27). Labão está pedindo a Jacó 
por um favor que ele está buscando em sentido abs
trato.

A palavra mãsã’ também pode significar “des
cobrir”. Deus falou para Abraão: “Se eu em Sodoma 
achar cinqüenta justos dentro da cidade, pouparei 
todo o lugar por amor deles” (Gn 18.26). Esta mes
ma ênfase aparece na primeira ocorrência bíblica da 
palavra: “Mas para o homem não se achava adjutora 
que estivesse como diante dele" (Gn 2.20). Como 
comentado anteriormente, pode haver uma conota
ção não intencional aqui. como quando os israelitas 
"acharam" um homem apanhando lenha no sábado 
(Nm 15.321. Outra acepção especial é “descobrir" 
no sentido de "obter conhecimento sobre”. Por exem
plo. os irmãos de José disseram: “Achou Deus a 
iniqüidade de teus servos" ( Gn 44.16).

Por vezes, mãsã' sugere “estar no poder” de 
algo em sentido concreto. Davi disse a Abisai: “Toma 
tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que, 
porventura, não ache para si cidades fortes e escape 
dos nossos olhos" (2 Sm 20.6). A idéia é que Seba 
"acharia”, entraria e se defenderia em cidades 
fortificadas. Assim, "achar" pode ser “assumir o 
comando de". Este uso também aparece em sentido 
abstrato. Judá falou a José: "Porque como subirei 
eu a meu pai. se o moço não for comigo? Para que 
não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai” (Gn
44.34). A palavra mãsã’ não só significa "achar" 
algo, mas “obtê-lo” como pertencente exclusivamen
te a alguém: “E semeou Isaque naquela mesma terra 
e colheu, naquele mesmo ano” (Gn 26.12).

A palavra raramente implica movimento em di
reção a chegar a um destino; assim está relacionado 
com a raiz no ugarítico, significando “alcançar” ou 
“chegar” (m s’). Este sentido é encontrado em Jó
11.7: “Porventura, alcançarás os caminhos de 
Deus?” (cf. 1 Sm 23.17). Em acepção um pouco 
diferente, este significado aparece em Nm 11.22: 
“Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes 
bastemT'

ACONSELHAR
A. Verbo.

y ã ‘as (}*>■;): “aconselhar, avisar, consultar”. Usa
do ao longo da história do idioma hebraico, este
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verbo ocorre no Antigo Testamento hebraico cerca 
de 80 vezes. A palavra yã'as é encontrada pela pri
meira vez em Êx 18.19, onde Jetro diz a Moisés, 
seu genro: "Ouve agora a minha voz; eu te aconse
lharei, e Deus será contigo". A palavra é encontrada 
somente mais uma vez no Hexateuco, em Nm 24.14: 
“Avisar-te-ei".

Ainda que yâ ‘as descreva ‘‘dar bom conselho”, o 
oposto às vezes é verdade. Exemplo trágico é o caso 
do rei Acazias de Judá. cuja mãe “era sua conselheira, 
para proceder impiamente” (2 Cr 22.3). A idéia de 
■‘decisão” é expressa em Is 23.9: “O SENHOR dos 
Exércitos formou este desígnio [decisãol”.

B. Substantivos.
y õ ‘es (]*?’): “conselheiro". Talvez o uso mais 

comum desta raiz seja a forma substantivai encon
trada na passagem messiânica de Is 9.6. Com base 
na sintaxe envolvida, é provavelmente melhor tra
duzir o habitual “Maravilhoso Conselheiro" por 
“Maravilha de Conselheiro”, ou “intencionalmente 
maravilhoso”. Outra possibilidade é separar os ter
mos: “Maravilhoso, Conselheiro”.

y ã ‘as (]*>;): "aqueles que dão conselho”. É fre
qüente a palavra yã ‘as ser usada em sua forma 
participial, “aqueles que dão conselho”, sobretudo 
com relação aos líderes políticos e militares (2 Sm 
15.12; 1 Cr 13.1).

ACRESCENTAR
yãsaph (*!□;): “acrescentar, somar, continuar, fa

zer de novo, aumentar, ultrapassar”. Este verbo 
ocorre nos dialetos semíticos do noroeste e no 
aramaico. Ocorre no hebraico bíblico (cerca de 210 
vezes), no hebraico pós-bíblico e no aramaico bíbli
co (uma vez).

Basicamente, yãsaph significa aumentar o núme
ro de algo. Também é usado para indicar acrescentar 
uma coisa a outra, por exemplo: “E, quando alguém, 
por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescenta
rá seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa 
santa” (Lv 22.14).

Este verbo é usado para expressar a repetição de 
um ato estipulado por outro verbo. Por exemplo, a 
pomba que Noé enviou “não tornou mais a ele” (Gn 
8.12). Em geral a ação repetida é indicada por um 
infinitivo absoluto, precedido pela preposição /'': 
“E nunca mais a conheceu” . Literalmente, se lê: “E 
ele não acrescentou outra vez [ 'od] para a conhecer 
[intimamente]” (Gn 38.26).

Em alguns contextos yãsaph significa “intensifi
car”, mas sem sugestão de aumento numérico. Deus

diz: ”E os mansos terão regozijo sobre regozijo 
[yãsaph] no SENHOR" (Is 29.19). Esta mesma ên
fase aparece no SI 71.14: ”E te louvarei cada vez 
mais [yãsaph]”, ou literalmente: "E acrescentarei a 
todos os Teus louvores". Em tais casos, há mais do 
que urna quantidade adicional de regozijo ou louvor. 
O autor está se referindo a uma nova qualidade de 
regozijo ou louvor, isto é, uma intensificação deles.

Outro significado de yãsaph é “ultrapassar”. A 
rainha de Sabá disse a Salomão: “Sobrepujaste em 
sabedoria e bens a fama que ouvi”, ou literalmente: 
‘Você acrescenta [com relação à] sabedoria e pros
peridade ao relatório que ouvi” (1 Rs 10.7).

Este verbo também é usado em fórmulas de con
certo. Por exemplo, quando Rute chamou a maldi
ção de Deus sobre ela dizendo: “Me faça assim o 
SENHOR e outro tanto [yãsaph], se outra coisa 
que não seja a morte me separar de ti”, ou literal
mente: “Assim o Senhor me faça e assim Ele acres
cente, se...” (Rt 1.17; cf. Lv 26; Dt 27— 28).

ADIVINHAR, PRATICAR ADIVINHAÇÃO
(jasam (3Çj?): “adivinhar, praticar adivinhação”. 

Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico 
recente, cóptico, siríaco, mandeano, etiópico, 
palmiro e árabe. Esta raiz aparece 31 vezes no 
hebraico bíblico: 11 vezes como verbo, nove vezes 
como particípio e 11 vezes como substantivo.

A adivinhação era o paralelo pagão de profeti
zar: “Entre ti se não achará quem laça passar pelo 
fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, 
nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. 
Porque estas nações, que hás de possuir, ouvem os 
prognosticadores e os adivinhadores; porém a ti o 
SENHOR, teu Deus, não permitiu tal coisa. O SE
NHOR, teu Deus, te despertará um profeta do meio 
de ti, de teus irmãos, como eu; a ele ouvireis” (Dt 
18.10,14,15, primeira ocorrência.)

O termo qãsam é uma busca da vontade dos 
deuses, no afã de tomar conhecimento de sua ação 
futura ou bênção divina sobre alguma ação futura 
proposta (Js 13.22). Parece provável que os adivi
nhos conversem com demônios (1 Co 10.20).

A prática da adivinhação podia envolver a oferta 
de sacrifícios à deidade num altar (Nm 23.1ss). Tam
bém podia requerer o uso de um buraco no chão, 
pelo qual o adivinho falava com o espírito dos mor
tos (1 Sm 28.8). Em outras ocasiões, um adivinho 
sacudia flechas, consultava ídolos familiares ou es
tudava o fígado de animais mortos (Ez 21.21, ARA).

A adivinhação era uma das tentativas do homem >
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saber e controlar o mundo e o futuro, à parte do 
Deus verdadeiro. Era o oposto da verdadeira profe
cia, que é essencialmente submissão à soberania de 
Deus (Dt 18.14).

Talvez os usos mais surpreendentes desta pala
vra estejam em Nm 22—23 e Pv 16.10, onde parece 
ser equivalente a profecia. Balaão era famoso entre 
os pagãos como adivinho: ao mesmo tempo, ele re
conhecia Jeová como seu Deus (Nm 22.18). Ele acei
tou dinheiro pelos serviços que ia prestar e prova
velmente não deixaria de ajustar a mensagem para 
agradar o cliente. Isto explicaria por que Deus. zan
gado, o confrontou i Nm 22.22.ss). embora lhe tives
se dito para aceitar a incumbência e ir com a escolta 
(Nm 22.20). Parece que Balaão estava resolvido a 
agradar o cliente. Logo que esta resolução foi muda
da para submissão, Deus o enviou em sua jornada 
(Nm 22.35).

ADORAR
sãhãh (nntf): “adorar, prostrar-se, curvar-se". 

Esta palavra é encontrada no hebraico moderno no 
sentido de “curvar-se" ou “inclinar-se", mas não no 
sentido geral de “adorar”. O fato de que ocorre mais 
de 170 vezes na Bíblia hebraica mostra algo do seu 
significado cultural. Aparece pela primeira vez em 
Gn 18.2, onde lemos que Abraão "inclinou-se à ter
ra” diante dos três mensageiros que anunciaram que 
Sara teria um filho.

O ato de se curvar em homenagem é feito diante 
de um superior ou soberano. Davi "se curvou" pe
rante Saul (1 Sm 24.8). Às vezes, é um superior 
social ou econômico diante de quem a pessoa se 
curva, como quando Rute “se inclinou” à terra dian
te de Boaz (Rt 2.10). Num sonho, José viu os mo
lhos dos seus irmãos “inclinando-se” diante do seu 
molho (Gn 37.5,7,8). A palavra sãhãh é usada como 
termo comum para se referir a ir diante de Deus em 
adoração (ou seja, adorar), como em 1 Sm 15.25 e Jr
7.2. As vezes está junto com outro verbo hebraico 
que designa curvar-se fisicamente, seguido por “ado
rar”, como em Êx 34.8: “E Moisés apressou-se, e 
inclinou a cabeça à terra, e encurvou-se [“adorou”, 
ARA]”. Outros deuses e ídolos também são o obje
to de tal adoração mediante a ação de se prostrar 
diante deles (Is 2.20; 44.15.17).

AFLIGIR
A. Verbo.

‘ãnãh (npy): “afligir-se, encurvar-se, huinilhar- 
se, submeter-se”. Esta palavra, comum no hebraico

antigo e moderno, é fonte de várias palavras impor
tantes na história e experiência do judaísmo: “hu
milde, submisso, pobre e aflição". O termo 'ãnãh 
aparece cerca de 80 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. É achado pela primeira vez em Gn 15.13: 
“E afligi-la-ão quatrocentos anos".

A palavra ‘ãnãh expressa tratamento severo e 
doloroso. Sarai “afligiu” Agar (Gn 16.6). Quando 
José foi vendido como escravo, os seus pés foram 
feridos pelas correntes (SI 105.18). O verbo expres
sa a idéia que Deus envia aflição para propósitos 
disciplinares: “O SENHOR, teu Deus, te guiou no 
deserto estes quarenta anos, para te humilhar, para 
te tentar, para saber o que estava no teu coração” 
(Dt S.2: veja também 1 Rs 11.39; SI 90.15). Tomar 
uma mulher sexualmente à força é "humilhá-la” (Gn
34.2). mas a palavra é traduzida mais adequada
mente por “desonrar".

Na observância do Dia da Expiação. humilhar-se 
está relacionado com a exigência de jejuar naquele 
dia (Lv 23.28.29).

B. Substantivo. 
üiii (’;?>: "pobre, humilde, manso”. Sobretudo 

na história israelita mais recente, logo antes do Exí
lio e a seguir, este substantivo veio a ter conexão 
especial com os fiéis que eram abusados, ludibria
dos e explorados pelos ricos (Is 29.19; 32.7; Am
2.7). A referência que o profeta Sofonias fez aos 
fiéis como "mansos da terra" (Sf 2.3) prepara o 
palco para a preocupação e ministério de Jesus pe
los “pobres" e “mansos" (Mt 5.3,5: Lc 4.18; cf. Is
61.1). Nos dias do Novo Testamento, “o pobre da 
terra" era mais comumente conhecido por 'am 
ha 'ãres, “o povo da terra”. .

ÁGUA
mayim (□.’?): “água, inundação, dilúvio”. Esta 

palavra tem cognatos no ugarítico e no antigo árabe 
do sul. Ocorre por volta de 580 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, “água” é uma das substâncias básicas 
originais. Este é seu significado em Gn 1.2 (primeira 
ocorrência da palavra): “E o Espírito de Deus se movia 
sobre a facc das águas". Em Gn 1.7, Deus separou as 
“águas” que estavam acima e as “águas” que estavam 
embaixo (cf. Êx 20.4) da expansão dos céus.

Segundo, a palavra descreve o que um poço con
tém, “água” para ser bebida (Gn 21.19). “Águas 
vivas” são “águas” que correm: “Cavaram, pois, os 
servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço 
de águas vivas” (Gn 26. 19). “Água” de amargura
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ou aflição é designada assim, porque é bebida na 
prisão: "Metei este homem na casa do cárcere e 
sustentai-o com o pão de angústia e com a água de 
amargura, até que eu venha em paz” (1 Rs 22.27). 
Jó 9.30 fala de neve semiderretida ou água de neve: 
"Ainda que me lave com água de neve, e purifique 
as minhas mãos com sabão”.

Terceiro, mayim representa líquido em geral: 
"Pois já  o SENHOR, nosso Deus, nos fez calar e 
nos deu a beber água de fel; porquanto pecamos 
contra o SENHOR” (Jr 8.14). A frase, me raglayim 
Cágua dos pés”), é urina: “Porém Rabsaqué lhes 
disse: Porventura, mandou-me meu senhor só a teu 
senhor e a ti, para falar estas palavras? E não, antes, 
aos homens que estão sentados em cima do muro, 
para que juntamente convosco comam o seu esterco 
e bebam a sua urina [água dos pés]?” (2 Rs 18.27; 
cf. Is 25.10).

Quarto, a “água” ritual de Israel era derramada ou 
aspergida (ninguém jamais era submergido em água), 
simbolizando purificação. Arão e seus filhos foram 
lavados com “água” como parte do rito que os consa
grou ao sacerdócio: “Então, farás chegar Arão e seus 
filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás 
com água” (Ex 29.4). Partes do animal sacrifical de
viam ser lavadas ritualmente com “água” durante o 
sacrifício: “Porém a sua fressura e as suas pernas 
lavar-se-ão com água” (Lv 1.9). Entre os ritos de 
Israel se incluía a “água” santa: “E o sacerdote toma
rá água santa num vaso de barro; também tomará o 
sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e 
o deitará na água” (Nm 5.17). A “água” amarga tam
bém era usada nos rituais de Israel: “Então, o sacer
dote apresentará a mulher perante o SENHOR e des
cobrirá a cabeça da mulher: e a oferta memorativa de 
manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá 
sobre as suas mãos, e a água amarga, que traz consigo 
a maldição, estará na mão do sacerdote” (Nm 5.18). 
Era "água” que. quando bebida, trazia maldição e cau
sava amargura (Nm 5.24).

Quinto, nos substantivos próprios esta palavra 
é uíada para designar fontes, correntes ou mares e/ 
ou a área na vizinhança imediata de tais volumes de 
ígua: "Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão 
sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, 
sobre os seus rios. sobre os seus tanques e sobre 
todo o ajuntamento das suas águas, para que se tor
nem em sangue" (Êx 7.19 ).

Sexto, esta palavra é usada figurativamente em 
muitos sentidos. O termo mayim simboliza perigo 
ou angústia: "Desde o alto enviou e me tomou: ti

rou-me das muitas águas” (2 Sm 22.17). Em 2 Sm
5.20, força explosiva é representada por mayim: 
“Rompeu o SENHOR a meus inimigos diante de 
mim, como quem rompe águas'''. “Aguas podero
sas” descrevem a investida das nações ímpias con
tra Deus: “Bem rugirão as nações, como rugem as 
muitas águas” (Is 17.13). Assim, a palavra é usada 
para retratar algo impetuoso, violento e opressivo: 
“Pavores se apoderam dele como águas; de noite, o 
arrebatará a tempestade” (Jó 27.20). Em outras pas
sagens, “água” é usado para representar timidez: “E 
o coração do povo se derreteu e se tornou como 
água” (Js 7.5). Relacionada com esta acepção está a 
conotação “transitório”: “Porque te esquecerás dos 
trabalhos e te lembrarás deles como das águas que 
já passaram” (Jó 11.16). Em Is 32.2, “águas” des
crevem o que é refrescante: “E será aquele varão 
como um esconderijo contra o vento, e como um 
refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas 
em lugares secos, e como a sombra de uma grande 
rocha em terra sedenta”. Descanso e paz são figura
das por águas de descanso ou águas tranqüilas: “Dei
tar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente 
a águas tranqüilas” (SI 23.2). Idéias semelhantes 
estão envolvidas quando o charme e a beleza da 
esposa são chamados de “água da vida” ou “água 
que estimula”: “Bebe a água da tua cisterna e das 
correntes do teu poço” (Pv 5.15). “Água derrama
da" representa matança (Dt 12.16), ira (Os 5.10), 
justiça (Am 5.24) e sentimentos fortes (Jó 3.24).

fhôm  (ainn): “águas profundas, profundeza, 
abismo, oceano, lençol freático, águas, correntes de 
águas” . Os cognatos desta palavra ocorrem no 
ugarítico, acadiano (já desde Ebla, cerca de 2400- 
2250 a.C.) e árabe. As 36 ocorrências desta palavra 
se dão quase exclusivamente nas passagens poéti
cas, mas em todos os períodos históricos.

A palavra representa “águas profundas” cuja 
superfície congela quando está frio: “Debaixo de 
pedras as águas se escondem, e a superfície do abis
mo se coalha?” (Jó 38.30). No SI 135.6, fhôm  é 
usado para descrever o “oceano” em contraste com 
os mares: “Tudo o que o SENHOR quis, ele o fez, 
nos céus e na terra, nos mares e em todos os abis
mos [no oceano inteiro]” (cf. SI 148.7, et a i).

O termo tem referência especial às grandes cor
rentes ou fontes de água. Os marinheiros em meio a 
uma tempestade violenta, “sobem aos céus, descem 
aos abismos” (SI 107.26). Trata-se de linguagem 
poética hiperbólica ou exagerada, mas apresenta os 
“abismos” ou “profundezas” em oposição aos céus.



ÁGUA 33 ALEGRAR-SE

Esta ênfase é sobretudo proeminente no Cântico de 
Moisés, onde a palavra descreve o permanente (mas 
não eterno), ameaçador e perigoso “abismo”, não 
somente um elemento da natureza, mas um elemen
to perigoso: “Os abismos os cobriram; desceram às 
profundezas como pedra” (Êx 15.5). Por outro lado, 
em tais contextos fhôm  significa não mais que “águas 
profundas” (“as profundezas”) nas quais objetos 
pesados afundam depressa.

O termo fhôm  descreve uma fonte inesgotável 
de água ou, por via de comparação poética, de bên
ção: “Com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos 
do abismo que está debaixo” (Gn 49.25). Em tais 
contextos, a palavra representa o “lençol freático" 
ou "lençol de água” que sempre está acessível sob a 
superfície da terra — cujas águas são obtidas cavan
do poços, dos quais emanam fontes e que fazia par
te das águas debaixo da superfície dos oceanos. la
gos, mares e rios. Foi o que Deus abriu com as águ_> 
que estavam acima da expansão iGn “ .11: cf. Gn
1.7) e que depois foi fechado para ocasionar = ter
minar o grande Dilúvio iGn S.2: cf. Si 35.6: 10- r: 
Ez 26.19). Em tais contextos, a pala-ra representa 
uma “inundação de águas" 51 33.6 =.

Em Gn 1.2 primeira ocorrência a_ palavra . 
fhôm  é usado para aludir _ "todas as aguas" que 
inicialmente cobriam a superfície terra inteira: "E 
havia trevas sobre a face do abismo" cf. Pv 3.20; 
8.24.27.28).

AJUDAR
'ãzar <-;?): "ajudar, assistir, auxiliar". Esta pa

lavra e seus derivados são comuns no hebraico anti
go e moderno. O verbo ocorre cerca de S0 vezes no 
texto bíblico. O verbo ‘ãzar é encontrado pela pri
meira vez no Antigo Testamento, quando Jacó, em 
seu leito de morte, abençoou José: “Pelo Deus de 
teu pai. o qual te ajudará” (Gn 49.25).

Ajuda ou auxílio vem de uma variedade de fon
tes: Trinta e dois reis “ajudaram” Ben-Hadade (1 
Rs 20.1); uma cidade “ajuda” outra (Js 10.33): acre
dita-se até que falsos deuses são de “ajuda” (2 Cr
28.23). Claro que a maior fonte de ajuda é o próprio 
Deus: Ele é “o auxílio do órfão” (SI 10.14). Deus 
promete: “E te ajudo” (Is 41.10); “E o SENHOR os 
ajudará e os livrará” (SI 37.40).

ALEGRAR-SE
A. Verbo.

sãmah (nçç): “alegrar-se, regozijar-se”. Este ver
bo também ocorre no ugarítico (onde seus radicais

são sh-m-lí) e talvez no aramaico-siríaco. Aparece 
em todos os períodos do hebraico e por volta de 
155 vezes na Bíblia.

O termo sãmah diz respeito a uma emoção es
pontânea ou felicidade extrema que é expressa de 
maneira visível e/ou externa. Não representa um 
estado permanente de bem-estar ou sentimento. Esta 
emoção surge em banquetes, festas de circuncisão, 
de casamento, de colheita, a derrota dos inimigos e 
em outros eventos semelhantes. Os homens de 
Jabes-Gileade irromperam com alegria quando sou
beram que seriam libertos dos filisteus (1 Sm 11.9).

A emoção manifesta no verbo sãmah encontra 
expressão visível. Em Jr 50.11. os babilônicos são 
denunciados por "se alegrarem” e saltarem de pra
zer com a pilhagem de Israel. Sua emoção é revelada 
externamente por terem inchado como bezerra gor
da c relinchado como garanhões. A emoção repre- 
sentada no verbo e concretizada no substantivo 
. :v : :iãh e acompanhada às vezes por dança, canto e 
instrumentos musicais. Este era o sentido quando 
Davi foi aclamado pelas mulheres de Jerusalém quan
do ele voltava vitorioso das batalhas contra os 
fiiisteus 11 Sm 1S.6). Esta emoção é descrita como 
produto de uma situação, circunstância ou experi
ência exterior, como a encontrada na primeira ocor
rência bíblica de sãmah. Deus disse a Moisés que 
Arão estava vindo para encontrá-lo e, “vendo-te, se 
alegrará em seu coração” (Êx 4.14). Esta passagem 
fala do sentimento interno que é expresso visivel
mente. Quando Arão viu Moisés, ele foi vencido 
pela alegria e o beijou (Êx 4.27).

O verbo sãmah sugere três elementos: 1) Um 
sentimento espontâneo c descontinuado de júbilo, 
2 ) um sentimento tão forte que encontra expressão 
em um ato exterior e 3) um sentimento provocado 
por um incentivo exterior e não sistemático.

Este verbo é usado no modo intransitivo com o 
significado de que a ação é enfocada no sujeito (cf. 1 
Sm 11.9). Deus é, às vezes, o sujeito, aquele que “se 
alegra e se regozija”: “A glória do SENHOR seja 
para sempre! Alegre-se o Senhor em suas obras!" 
(SI 104.31). Quanto aos justos: “Alegrai-vos no 
SENHOR e regozijai-vos; [...] e cantai alegremen
te" (SI 32.11). No lugar que o Senhor escolher, Israel 
deve “alegrar-se” em tudo o que o Senhor o abenço
ar (Dt 12.7). Usado neste modo, o verbo sãmah 
descreve um estado no qual a pessoa se coloca sob 
determinadas circunstâncias. Tem o sentido adicio
nal e técnico de descrever tudo o que se faz ao pre
parar uma festa perante Deus: “E. ao primeiro dia.
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tomareis para vós ramos de formosas árvores, ra
mos de palmas, ramos de árvores espessas e sal
gueiros de ribeiras; e vos alegrareis perante o SE
NHOR, vosso Deus, por sete dias” (Lv 23.40).

Em alguns casos, o verbo descreve um estado 
contínuo. Em 1 Rs 4.20, o reinado de Salomão é 
resumido assim: “Eram, pois, os de Judá e Israel 
muitos, como a areia que está ao pé do mar em 
multidão, comendo, e bebendo, e alegratulo-se".

B. Substantivo.
sinfhãh (nnçte!): “alegria, regozijo”. Este subs

tantivo, que também aparece no ugarítico, é encon
trado 94 vezes no hebraico bíblico. O substantivo 
sinfhãh é termo técnico para designar a expressão 
exterior de “alegria” (Gn 31.27, primeira ocorrência 
bíblica; cf. 1 Sm 18.6; Jr 50.11) e é uma representa
ção do sentimento ou conceito abstrato de “alegria” 
(Dt 28.47). Em outro uso técnico, este substantivo 
significa toda a atividade de fazer uma festa perante 
Deus: "Então, todo o povo se foi a comer, e a beber, 
e a enviar porções, e a fazer grandes festas [literal
mente. “fazer grande alegria”]” (Ne 8.12).

O substantivo apanha a nuança concreta do ver
bo. como em Is 55.12: "Porque, com alegria, saireis; 
[...] os montes e os outeiros exclamarão de prazer 
perante a vossa face. c todas as árvores do campo 
baterão palmas”.

C. Adjetivo.
sãmeah (nç£?): “alegre, contente". Este adjetivo 

ocorre 21 vezes no Antigo Testamento. A primeira 
ocorrência bíblica está em Dt 16.15: 'Sete dias cele- 
brarás a festa ao SENHOR, teu Deus. no lugar que o 
SENHOR escolher, porque o SENHOR, teu Deus. 
te há de abençoar; [...] pelo que te alegrarâs certa
mente”.

AT MA
A. Substantivo,

nephesh (Z%:): “alma, ego, vida, pessoa, cora
ção". Este é um termo muito comum nos idiomas 
semíticos antigos e modernos. Ocorre mais de 780 
vezes no Antigo Testamento e está distribuído uni
formemente em todos os períodos do texto com 
freqüência particularmente alta nas passagens poé
ticas.

O significado básico está relacionado com a rara 
forma verbal, nãphash. O substantivo se refere à 
essência da vida, ao ato de respirar, tomar fôlego. A 
partir deste conceito concreto, vários significados 
mais abstratos foram desenvolvidos. Em seu senti
do primário, vemos o substantivo em sua primeira

ocorrência em Gn 1.20: “Répteis de alma vivente 
[criaturas viventes que se movem (“enxames de se
res viventes”, ARA)]”, e em sua segunda ocorrência 
em Gn 2.7: "Alma vivente”.

Em mais de 400 ocorrências mais recentes, 
nephesh é traduzido por “alma”. Ainda que sirva 
para dar sentido na maioria das passagens, é uma 
infeliz tradução incorreta do termo. A real dificul
dade do termo é vista na inabilidade de quase todas 
as traduções de encontrar um equivalente consis
tente ou mesmo um grupo pequeno de equivalentes 
de alta freqüência para o termo. O problema com o 
termo “alma”, é que nenhum equivalente do termo 
ou a idéia por trás dele é representado no idioma 
hebraico. O sistema hebraico de pensamento não 
inclui a combinação ou oposição dos termos “cor
po” e “alma”, que na verdade são de origem grega e 
latina. O hebraico contrasta dois outros conceitos 
que não são encontrados na tradição grega e latina: 
“o eu interior” e “a aparência exterior” ou, como 
vistos num contexto diferente, “o que a pessoa é 
para si mesma” cm oposição a “o que a pessoa pa
rece ser aos que a observam”. A pessoa interior é 
nephesh, ao passo que a pessoa exterior, ou reputa
ção, é sem, mais comumente traduzido por “nome”. 
Nas passagens narrativas ou históricas do Antigo 
Testamento, nephesh é traduzido por “alma” ou 
“vida”, como em Lv 17.11: “Porque a vida da carne 
está no sangue. Eu vo-lo tenho dado sobre o altar, 
para fazer expiação [por vós]" < ARA). É desneces
sário dizer que a leitura "alma" é sem sentido em tal 
texto.

Mas a situação nas numerosas passagens poéti
cas paralelas nas quais o termo aparece é muito mais 
difícil. A Septuaginta grega e a Vulgata latina usam 
simplesmente o equivalente grego e latino para 
"alma", sobretudo nos Salmos. A primeira ocorrên
cia está no SI 3.2: "Muitos dizem da minha alma: / 
/ Não há salvação para ele em Deus”. A próxima 
ocorrência está no SI 6.3: “Até a minha alma está 
perturbada; // mas tu. SENHOR, até quando?” Em 
ambas as passagens, o contraste paralelo está entre 
nephesh e algum aspecto do ego, expressado por 
“ele” no SI 3.2 e não expresso, mas entendido no SI
6.3. Não há distinção no que tange a se assemelhar a 
uma palavra “A” ou palavra “B” no paralelismo. 
Porém, visto que o hebraico rejeita repetir o mesmo 
substantivo em ambas as metades de uma linha po
ética, nephesh é usado como paralelo àquele que 
fala, sujeito pessoal primário e mesmo a Deus, como 
no SI 11.5: “O SENHOR prova o justo, mas a sua
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alma aborrece o ímpio // e o que ama a violência 
[que ele tem]”. Tais passagens são freqüentes e uma 
compreensão adequada da palavra ilumina muitas 
passagens famosas, como SI 119.109: “A minha 
alma [vida] está de contínuo nas minhas mãos; // 
todavia, não me esqueço da tua lei” .

As versões variam grandemente em suas leituras 
de nephesh, com as versões mais contemporâneas 
valendo-se amplamente de significados.

B. Verbo.
O verbo naphash quer dizer “respirar, tomar 

alento, restaurar-se, refrescar-se”. Este verbo, que 
está relacionado com o substantivo nephesh , ocor
re três vezes no Antigo Testamento (Êx 23.12:
31.17). A outra ocorrência está em 2 Sm 16.14: “E 
o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansa
dos e refrescaram-se ali".

ALTAR
mizbeah ~z zr. "altar”. Este substantivo tem 

cognatos no aramaico. siríaco e árabe. Em cada um 
desies idiomas - rúz  ;c-n.s:r.ir.*_Ll ± máhh A 
vra mizbeah ocorre cerca de 396 vezes do Antigo

XHOR: e tomou de iodo animal limpo e de toda ave 
limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar". Em 
referências posteriores. e>ta palavra se refere a uma 
mesa na qual era queimado incenso: "E farás um 
Ciliar para queimar o incenso: de madeira de cetim o 
farás" (Êx 30.1).

Desde a aurora da história humana, as ofertas 
eram feitas numa mesa elevada de pedra ou terra 
Gn 4.3). No princípio, os altares de Israel seriam 

feitos de terra, isto é, formados de material que era 
estritamente o trabalho das mãos de Deus. Se os 
_ieus quando peregrinavam no deserto fossem cor- 

pedra para fazer altares, eles teriam sido compe
li ios a usar armas de guerra para fazer o trabalho. 
Note que em Êx 20.25 a palavra traduzida por "bu- 

r.." é hereb, que significa “espada”.)
No Sinai. Deus dirigiu Israel para talhar altares 
madeira e metais preciosos. Isto lhe ensinou que 

_ erdadeira adoração exigia o melhor do homem e 
: _e era para se ajustar exatamente às diretivas de 
Deus: Deus, não o homem, iniciava e controlava a 
-ligação. O altar que ficava perante o lugar santo 
E>; 27.1-8) e o altar de incenso que ficava dentro do 

;_gar santo (Êx 30.1-10) tinham “chifres”. Estes

chifres tinham função vital em algumas ofertas (Lv 
4.30; 16.18). Por exemplo, o animal sacrificial po
dia ser preso nos chifres para permitir que o sangue 
escoasse totalmente (SI 118.27).

A palavra mizbeah também é usada para aludir a 
altares pagãos: “Mas os seus altares transtornareis, 
e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques 
cortareis” (Êx 34.13).

Este substantivo é derivado do verbo hebraico 
zãbah, que literalmente quer dizer “sacrificar para 
comer” ou “sacrificar pai a sacrifício”. O termo zãbah 
tem cognatos no ugarítico e árabe (dbh), acadiano 
(zibu) e fenício {zbh). Outro substantivo do Antigo 
Testamento derivado de zãbah é zebah (162 vezesi, 
que usualmente se refere a um sacrifício que esta
belece comunhão entre Deus e aqueles que comem a 
coisa oferecida.

.ALTO
A. Adjetivo.

~z\ "alto. exaltado". Este adjetivo apa
rece z rr: v.rr.aiamente 24 vezes. A raiz vista neste 
i d j e r i v no verbo sãhãh e no substantivo gõbah,
:; :rre err. :cdo> os períodos do hebraico bíblico.

palavra significa "alto. elevado, alto em di
mensão": "E as águas [do Dilúvio] prevaleceram 
excessivamente sobre a terra: e todos os altos mon
des que hav :a debaixo de todo o céu foram cobertos” 
Gn “.19. primeira ocorrência). Quando usado para 

se refenr a pessoas, gãbõah significa “alto”: Saul 
"era mais alto do que todo o povo” (1 Sm 16.23; cf. 
] Sm 9.2: 16.7). Em Dn 8.3. gãhõah descreve o 
comprimento dos chifres do carneiro: “E as duas 
pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a 
outra: e a mais alta subiu por último".

A palavra significa "alto” ou "exaltado em posi
ção": "Assim diz o Senhor JEOVÁ: Tira o diadema, 
e levanta a coroa; esta não será a mesma; exalta o 
humilde e humilha o soberbo |“aquele que está em 
alta posição"]"’ (Ez 21.26). EmEc. 5.8, esta conota
ção de "alto posto” c expresso na tradução “o mais 
alto”, “altos”.

O termo gãhõah é usado para aludir a um estado 
psicológico, como “altivez”: “Não multipliqueis 
palavras de altíssimas altivezas [esta dupla ocor
rência da palavra a enfatiza], nem saiam coisas ár
duas da vossa boca” (1 Sm 2.3).

'elyôn (FW;): “alto, cume, no lugar mais alto, o 
mais alto, superior, altura”. As 53 ocorrências desta 
palavra estão espalhadas ao longo da literatura bí
blica.



ALTO 36 AMALDIÇOAR

Esta palavra indica o “superior" (em oposição 
ao inferior ): "E eis que três cestos brancos estavam 
sobre a minha cabeça: e. no cesto mais alto, havia de 
todos os manjares de Faraó" (Gn 40.16,17). Em Ez 
42.5. elyôn descreve o andar “superior” de três 
andares: "E as câmaras de cima eram mais estreitas; 
porque as galerias tomavam aqui mais espaço do 
que nas de baixo e nas do meio do edifício”. Uso 
figurativo da palavra aparece em 2 Cr 7.21, onde 
m odifica a dinastia (casa) de Salomão. O rei 
messiânico de Davi será o primogênito de Deus, 
"mais elevado do que os reis da terra” (SI 89.27).

Em muitas passagens, 'elyôn significa ‘‘superi
or" no sentido de cume ou o mais alto entre duas 
coisas: “O termo da sua herança para o oriente era 
Atarote-Adar até Bete-Horom de cima” (Js 16.5; 
cf. 2 Cr 8.5).

Esta palavra é usada num dos nomes de Deus (el 
‘elyôn), descrevendo-o como o mais alto, o 
"Altíssimo” e único Ser Supremo. A ênfase aqui 
está na supremacia divina em vez da exclusividade 
divina: “E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão 
e vinho; e este era sacerdote do Deus Altíssimo [el 
‘elyôn]" (Gn 14.18, primeira ocorrência). Este nome 
dado a um deus também aparece em documentos 
palestinos extrabíblicos.

O uso figurativo de ‘elyôn para descrever a ‘‘casa” 
ou dinastia de Israel também assume um retorno 
incomum em 1 Rs 9.8, onde se diz que o reino é a 
“altura” da surpresa: “E desta casa, que é [um mon
tão de ruínas], todo aquele que por ela passar pas
mará, e assobiará, e dirá: Por que fez o SENHOR 
assim a esta terra e a esta casa?”

B. Verbo.
gãbãh (rra): “exaltar-se, clevar-se”. Este verbo, que 

aparece 38 vezes na Bíblia, tem cognatos no acadiano, 
aramaico e árabe. Seus significados são paralelos aos 
do adjetivo. Pode significar “elevar-se, exaltar-se”. 
Neste sentido, é usado para aludir árvores (Ez 19.11). 
os céus (Jó 35.5) e um homem (1 Sm 10.23). Pode 
significar “exaltar-se” em dignidade e honra (Jó 36.7). 
Ou significa “exaltar-se” no sentido positivo de “en
corajar-se" (2 Cr 17.6) ou no sentido negativo de 
"ensoberbecer-se" ou “orgulhar-se” (2 Cr 26.16).

C. Substantivo.
gôbah (“ ■:>: "altura, exaltação, majestade, alti

vez. orgulho". Este substantivo, que aparece 17 
vezes no hebraico bíblico, diz respeito à “altura” de 
coisas (2 Cr 3.4) e de homens (1 Sm 17.4). Também 
pode se referir à "exaltação" ou "majestade” (Jó
40.10). e à “soberba” ou "orgulho” (2 Cr 32.26).

AMALDIÇOAR
A. Verbos.

qãlal ( “77): "ser insignificante, ágil, rápido, amal
diçoar". Esta palavra de amplo significado é encon
trada no hebraico antigo e moderno, no acadiano 
antigo e (de acordo com alguns) no ugarítico antigo. 
A palavra ocorre aproximadamente 82 vezes no 
Antigo Testamento hebraico. Como será visto, suas 
várias acepções surgem da idéia básica de ser “insig
nificante" ou "ágil", com conotações um pouco ne
gativas.

O termo qãlal é encontrado pela primeira vez 
em Gn 8 .8: “A ver se as águas tinham minguado”. O 
termo indica uma diminuição do que havia antes.

A idéia de "ser rápido" é expressa na forma com
parativa hebraica. Assim. Saul e Jônatas “eram mais 
ligeiros do que as águias" (2 Sm 1.23, literalmente, 
“mais do que as águias eles eram ágeis" ). Idéia se
melhante é expressa em 1 Sm 18.23: "Então, disse 
Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro 
do rei?”

O verbo qãlal inclui a idéia de “amaldiçoar” ou 
“menosprezar, desprezar”: “E quem amaldiçoar 
[menosprezar] a seu pai ou a sua mãe certamente 
morrerá” (Êx 21.17). “Amaldiçoar” tinha o signifi
cado de “juramento” quando relacionado aos deu
ses: “E o filisteu amaldiçoou a Davi, pelos seus 
deuses” (1 Sm 17.43). O aspecto negativo da “não- 
bênção” era expressa pela forma passiva: “O peca
dor de cem anos será amaldiçoado [pela morte]” (Is
65.20). Uso semelhante é refletido em: “Maldita é a 
sua porção sobre a terra" (Jó 24.18).

A forma causativa do verbo às vezes expressava 
a idéia de "aliviar, erguer um peso”: “Porventura, 
aliviará a sua mão de cima de vós” (1 Sm 6.5); 
“Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga” (Êx 18.22).

ãrur (~7N): "amaldiçoar”. Esta raiz é encontra
da no árabe meridional, etiópico e acadiano. O ver
bo ocorre 60 vezes no Antigo Testamento.

A primeira ocorrência está em Gn 3.14: “Mal- 
dita serás [a serpente] mais que toda besta e mais 
que todos os animais do campo”, e Gn 3.17: "'Mal
dita é a terra por causa de ti [Adão]” . Esta forma 
responde por mais da metade das ocorrências. E 
um pronunciamento de julgamento sobre aqueles 
que quebram o concerto, como: “Maldito o ho
mem” ou “Maldito aquele” (doze vezes em Dt 
27.15-26).

A “maldição” normalmente está em paralelo com 
a “bênção”. As duas “maldições” em Gn 3 estão em 
nítido contraste com as duas bênçãos (“E Deus os
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abençoou") em Gn 1 .0  concerto com Abraão in
clui: “E abençoarei os que te abençoarem e amaldi
çoarei [raiz diferente] os que te amaldiçoarem” (Gn
12.3). Compare “Maldito o homem que confia no 
homem” com “Bendito o varão que confia no SE
NHOR” (Jr 17.5,7).

Os pagãos usavam o poder de “amaldiçoar” para 
tratar com seus inimigos, como quando Balaque 
chamou Balaão: “Vem, [...] amaldiçoa-me este povo” 
(Nm 22.6). Israel tinha a água cerimonial “que traz 
consigo a maldição” (Nm 5.18ss).

A

Só Deus verdadeiramente “amaldiçoa”. E uma 
revelação da Sua justiça, em defesa da Sua reivindi
cação de obediência absoluta. Os homens podem 
reivindicar as “maldições” de Deus entregando suas 
queixas a Deus e confiando no Seu julgamento justo 
(cf. SI 109.26-31).

A Septuaginta traduz Tirar por epikalarasthai. 
suas combinações e derivados, pelos quais 'arar 
entra no Novo Testamento. ".Amaldiçoar" no Anti
go Testamento é resumido na declaração: "Maldito 
o homem que não escu:ãr 25 paiavras deste concer
to" Jr 11.3>. O Novo Testamento responde: "Cris
to nos resgatou da maldição da lei. fazendo-se mal- 
diçã: -Der nós. porque esta escrito: Maldito todo 
aquele que í ; r pendurado no madeiro" < Gí 3.13).

B. Substantivo.
'ãlãh >: "maldição, juramento". Os cognatos 

desta palavra aparecem no fenício e no árabe. As 36 
ocorrências deste substantivo no Antigo Testamen
to aparecem em todos os períodos da literatura bí
blica.

Em distinção de ’ãrar (“amaldiçoar pondo aná- 
tema em alguém ou algo”) c qãlal (“amaldiçoar abu- 
-ando ou depreciando”), 'ãlãh se refere basicamen
te à "execução de um juramento formal para legali
zar um concerto ou acordo”. Como substantivo, 
ãlah diz respeito ao próprio “juramento”: “Então, 

serás livre do meu juramento, quando fores à minha 
família; e, se não ta derem, livre serás do meu jura
mento" (Gn 24.41, primeira ocorrência). O “jura

mento" era uma “maldição” sobre a cabeça daquele 
que quebrava o acordo. Este mesmo sentido apare
ce em Lv 5.1, referindo-se a uma “maldição” geral 
: ntra todo aquele que desse falso testemunho em 
_m caso de tribunal.

Assim, 'ãlãh funciona como “maldição” que san
ciona um penhor ou comissão, e pode fechar um 
acordo ou concerto. Por outro lado, a palavra às 

tzes representa uma “maldição” contra outra pes-
- :a. quer sua identidade seja conhecida ou não.

AMANHÃ
A. Substantivo.

mãhãr (ino ): “am anhã” . Esta palavra tem 
cognatos no aramaico recente, egípcio, siríaco, 
fenício e acadiano (aqui aparece com a palavra 
traduzida por “dia”). O substantivo mãhãr ocorre 
como substantivo ou advérbio por volta de 52 ve
zes no hebraico bíblico e em todos os períodos do 
idioma.

A palavra significa o dia que segue o dia presen
te: “Amanhã é repouso, o santo sábado do SE
NHOR; o que quiserdes cozer no forno, cozei-o" 
(Êx 16.23). 0  termo mãhãr também ocorre como 
substantivo em Pv 27.1: "Não presumas do dia de 
amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia”.

B. Advérbios. 
mãhãr (—r i: "amanhã". O significado básico desta▼ * W

*

palavra é apresentado com nitidez em Ex 19.10: “Dis
se também o SENHOR a Moisés: Vai ao povo e 
santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas ves
tes". Em algumas passagens, o idioma acadiano é 
paralelo próximo — é usada a expressãoyôm mãhãr. 
"Assim, testificará por mim a minha justiça no dia de 
amanhã" (Gn 30.33). Na grande maioria das passa
gens, mãhãr usado sozinho (usado incondicionalmen
te) significa “amanhã": “Eis que saio de ti e orarei ao 
SENHOR, que estes enxames de moscas se retirem 
amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo" 
(Êx 8.29). De maneira interessante, em Êx 8.10 é 
empregada a expressão l1’mãhãr (que ocorre cinco 
vezes na Bíblia): “E ele disse: Amanha'. Usada com 
a preposição t ,  a palavra significa “amanhã mais ou 
menos nesta hora”: “Eis que amanhã, por este tem
po, farei chover saraiva mui grave” (Êx 9.18).

mãhorãt (rnnD): “o próximo dia”. Estreitamente 
relacionado com o substantivo mãhãr está este ad
vérbio que ocorre por volta de 32 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico. Cerca de 28 vezes 
mãhorãt está unido com a preposição min para sig
nificai' "no próximo dia”. Esta é a sua forma e signi
ficado em sua primeira ocorrência bíblica: “E suce
deu, no outro dia" (Gn 19.34). Em três passagens, 
este advérbio é precedido pela preposição /', mas o 
significado é o mesmo: “E feriu-os Davi, desde o 
crepúsculo até à tarde do dia seguinte" (1 Sm 30.17). 
Em Nm 11.32, mãhorãt aparece depois de yôm, 
“dia”, e é precedido pelo artigo definido: “Então, o 
povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noi
te, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes". 
Primeiro Crônicas 29.21 exibe outra construção, com 
o mesmo significado: “E, ao outro dia".
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C. Verbo.
0  verbo 'ãhar significa "ficar para atrás, tardar, 

demorar". Este verbo, que raramente ocorre no 
hebraico bíblico, é considerado a raiz de mãhãr, “ama
nhã". Este verbo aparece em Pv 23.30: ‘"Para os que 
se demoram perto do vinho, para os que andam 
buscando bebida misturada”. O significado “tardar” 
também ocorre em Jz 5.28: “Por que tarda em vir o 
seu carro'?”

AMAR
A. Verbo.

'ãhab Í-HN) ou ’ãheb (nn«): “amar, gostar”. Este 
verbo aparece no moabita e no ugarítico. Ocorre em 
todos os períodos do hebraico e ao redor de 250 
vezes na Bíblia.

Basicamente, este verbo é equivalente a “amar” 
no sentido de ter um forte afeto emocional e desejo 
ou de possuir ou de estar na presença do objeto. 
Primeiro, a palavra se refere ao amor que um ho
mem tem por uma mulher e uma mulher por um 
homem. Tal amor está arraigado no desejo sexual, 
embora, por via de regra, o desejo esteja dentro dos 
limites das relações legítimas: “E Isaque trouxe-a 
para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e 
foi-lhe por mulher, e amou-a” (Gn 24.67). Esta 
palavra se refere a um amor erótico, mas legítimo, 
fora do casamento. Tal emoção pode ser um desejo 
de se casar e cuidar do objeto desse amor, como no 
caso do amor de Siquém por Diná (Gn 34.3). Em 
raras ocasiões 'ãhab (ou 'ãheb) significa não mais 
que pura luxúria — um desejo desregrado de ter 
relações sexuais com seu objeto (cf. 2 Sm 13.1). O 
casamento pode ser consumado sem a presença de 
amor por um dos parceiros (Gn 29.30).

Raramente 'ãhab (ou ’ãheb) diz respeito a fazer 
amor (isto é representado pelo termo yãda', “conhe
cer”. ou por sãkab. “deitar-se”). Não obstante, a pala
vra parece ter este significado adicional em 1 Rs 11.1: 
"E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e 
isso além da filha de Faraó” (cf. Jr 2.25). Oséias parece 
usar esta acepção quando escreve que Deus lhe disse: 
"Vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo 
e adúltera" (Os 3.1). Esteé o significado predominante 
do verbo quando aparece no radical causativo (como 
partícípio). Em todas as ocasiões, menos uma (Zc 13.6), 
'ãhab (ou 'ãheb) significa aquele com quem a pessoa 
fez ou quis fazer amor: "Sobe ao Líbano, e clama, e 
levanta a tua voz em Basã. e clama desde Abarim, 
porque estão quebrantados os teus namorados" (Jr 
22.20: cf. Ez 16.33).

O termo 'ãhab (ou ’ãheb) também é usado para 
aludir ao amor entre pais e filhos. Em sua primeira 
ocorrência bíblica, a palavra retrata o afeto especial 
de Abraão por seu filho Isaque: “E disse: Toma 
agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem 
amas” (Gn 22.2). A palavra ’ãhab (ou 'ãheb) pode 
se referir ao amor familiar experimentado por uma 
nora por sua sogra (Rt 4.15). Este tipo de amor 
também é representado pela palavra rãham.

Às vezes, 'ãhab (ou 'ãheb) descreve um forte 
afeto especial que um escravo tem por seu senhor 
sob cujo domínio ele deseja permanecer: “Mas, se 
aquele servo expressamente disser: Eu amo a meu 
senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não 
quero sair forro” (Êx 21.5). Talvez aqui haja uma 
implicação de amor familiar; ele “ama” seu senhor 
como um filho “ama" seu pai (cf. Dt 15.16). Esta 
ênfase pode estar em 1 Sm 16.21, onde lemos que 
Saul “amou muito” Davi. Israel veio a “amar” e 
admirar profundamente Davi, de forma que eles 
observavam todos os seus movimentos com admi
ração (1 Sm 18.16).

Uso especial desta palavra diz respeito a um 
afeto especialmente íntimo entre amigos: “A alma 
de Jônatas se ligou com a alma de Davi; e Jônatas o 
amou como à sua própria alma” (1 Sm 18.1). EmLv 
19.18: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” 
(cf. Lv 19.34; Dt 10.19), ’ãhab (ou 'ãheb) significa 
este tipo fraterno ou amigável de amor. Além disso, 
a palavra sugere que o indivíduo busca se relacionar 
com seu irmão e todas as pessoas de acordo com o 
que está especificado na estrutura da lei que Deus 
deu a Israel. Este devia ser o estado normal das 
relações entre os homens.

Este verbo é usado politicamente para descrever 
a lealdade de um vassalo ou subordinado ao seu 
senhor. Hirão. rei de Tiro, “amou" Davi no sentido 
de que este lhe era completamente leal (1 Rs 5.1).

O forte afeto e desejo emocional sugeridos por 
'ãhab (ou 'ãheb) também podem ser estabelecidos 
em objetos, circunstâncias, ações c relações.

B. Substantivo.
'ahabãh (rçns): “amor”. Esta palavra aparece 

por cerca de 55 vezes e representa vários tipos de 
“amor”. A primeira ocorrência bíblica de 'ahabãli 
está em Gn 29.20, onde a palavra trata do “amor” 
entre homem e mulher como conceito geral. Em Os 
3.1, a palavra e usada para aludir ao “amor” como 
atividade sexual. Em 1 Sm 18.3, 'ahabãhquer dizer 
“amor” entre amigos: “E Jônatas e Davi fizeram 
aliança; porque Jônatas o amava como à sua própria
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alma”. A palavra se refere ao “amor” de Salomão em
1 Rs 11.2 e ao “amor” de Deus em Dt 7.8.

C. Particípio.
'ãhab (2HN): “amigo”. Esta palavra usada como 

particípio pode significar “amigo”: “Os amigos dos 
ricos são muitos” (Pv 14.20).

ANDAR
A. Verbo.

hãlak (tí?“): “ir, caminhar, andar, passear, se
guir, comportar-se” . Este verbo aparece na maioria 
dos idiomas semíticos (embora tenha um significa
do diferente no árabe). É atestado em todos os perí
odos do hebraico. O Antigo Testamento hebraico o 
atesta em torno de 1.550 vezes, enquanto que o 
aramaico o usa poucas vezes.

Essencialmente, esta raiz diz respeito a movi
mento sem sugestão de direção no sentido de ir. 
quer do homem (Gn 9.23). animais (Gn 3.14) ou 
objetos inanimados (Gn 2.14. primeira ocorrência 
da palavra). Às vezes, é usado com ênfase especial 
no fim ou objetivo dá ação em mente. Os homens 
não são senão carne, "um vento que passa [vai] e 
a i  o vol:a” Si "S.*1 . Arlicuda a existência iuma-

15-2 ~' iiz: disse Abrãc: Se
nhor JEOVÁ, que me hás ie carl Pois ando [vou 
rarã a morte] sem filhos”. Este verbo também e 
usado para de sere'. er o comportamento ou o modo 
em que a pessoa "anda na vida”. Aquele que "anda" 
em justiça será abençoado por Deus i Is 33.15). Isto 
se refere a viver uma vida íntegra.

E>ta raiz é empregada de várias outras maneiras 
especiais. E usada para enfatizar que certa coisa 
aconteceu. Jacó foi e pegou os cabritos que sua mãe 
pedira, em outras palavras, ele fez a ação de fato 
Gn 27.14). Em Gn 8.3. as águas do Dilúvio retro

cediam continuamente da superfície da terra. Às 
vezes, este verbo implica movimento de afastamen
to. como em Gn 18.33, quando o Senhor “se afas
tou" de Abraão.

E dito que Deus “anda" ou “passeia” em três sen
tidos. Primeiro, há certos casos em que Ele assumiu 
algum tipo dc forma física. Por exemplo, Adão e Eva 
ouviram o som de Deus “passeando” (andando pra lá 
e pra cá) no jardim do Éden (Gn 3.8). Ele “anda” nas 
nuvens (SI 104.3) ou nos céus (Jó 22.14); estes pro
vavelmente são antropomorfismos (fala-se de Deus 
como se Ele tivesse partes humanas). Ainda com 
mais freqüência se diz que Deus acompanha o Seu 
povo (Êx 33.14), vai para resgatá-los (libertá-los) do

Egito (2 Sm 7.23) e vem para salvá-los (SI 80.2). A 
idéia de Deus ir (“andar”) diante do Seu povo nas 
colunas de fogo e nuvem (Êx 13.21), conduz à idéia 
de que o Seu povo tem de “andar” atrás dEIe (Dt
13.5). Está escrito muitas vezes que as pessoas “fo
ram atrás” ou são avisadas contra “ir atrás” de deuses 
estrangeiros (“seguir”, Dt 4.3). Assim, a idéia bas
tante concreta de seguir Deus pelo deserto comunica 
“andar” espiritualmente atrás dEIe. Alguns estudio
sos sugerem que “andar atrás” de deuses pagãos (ou 
até do verdadeiro Deus) surgiu da adoração pagü, 
onde o deus era levado na frente do povo quando eles 
entravam no santuário. Os homens também podem 
“andar segundo o propósito do seu coração maligno" 
ou agir obstinadamente (Jr 3.17). Os justos seguiam 
ou praticavam os mandamentos de Deus: eles “anda
vam" em justiça i Is 33.15). em humildade (Mq 6.8) e 
em sinceridade < SI 15.2 . Eies também "andavam com 
Deus" Gn 5.22 . e “andavam ou viviam em Sua pre
sença" Gn 17.11. no sentido de viver responsavel
mente na presença dEIe.

B. Substantivos.
~Z'~~ •: “curso, conduta, companhia 

ambulante, caravana, procissão". Este substantivo 
ocorre ?e:s vezes no Antigo Testamento.

Esta palavra traz várias acepções. Em Na 2.5, 
kxHkãh se refere a um “curso”: "Este se lembrará 
Jas suas riquezas; eles. porém, tropeçarão na sua 
marcha". Em Pv 31.27. a palavra significa “condu
ta". Também significa, em Jó 6.19. “companhia 
ambulante” ou "caravana”, ou. no SI 68.24 (ARA), 
"procissão”.

Vários outros substantivos relacionados raramen
te aparecem. O termo mahalãk, que ocorre cinco 
vezes, quer dizer “passagem” (“passeio”, Ez 42.4) 
e “viagem” (Ne 2.6). O substantivo helek ocorre 
duas vezes e significa “visitante” (2 Sm 12.4). A 
palavra liãlik aparece uma vez com o significado de 
“passos” (Jó 29.6). O vocábulo tahalukõt ocorre 
uma vez e significa “procissão”, sobretudo a pro
cissão de ação de graças (Ne 12.31).

ANGÚSTIA
A. Substantivos.

sãrãh (n?S): “angústia, dificuldade”. As 70 ocor
rências de sãrãh se dão em todos os períodos da 
literatura bíblica, embora a maioria das ocorrências 
esteja na poesia (literatura poética, profética e 
sapiencial).

O termo sãrãh quer dizer “aperto” ou “aflição" 
em sentido psicológico ou espiritual, que é o signi
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ficado em Gn 42.21 (primeira ocorrência): “Na ver
dade. somos culpados acerca de nosso irmão, pois 
vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava; 
nós. porém, não ouvimos”.

san~ 4 ): “angústia”. Esta palavra também ocorre 
principalmente na poesia. Em Pv 24.10, sar significa 
"escassez" ou a "angústia” causada pela escassez. A 
ênfase do substantivo está, às vezes, no sentimento 
de "desânimo” que surge de uma situação angustian
te (Jó 7.11). Neste uso, a palavra representa um esta
do psicológico ou espiritual. Em Is 5.30, a palavra 
descreve as condições que causam angústia: “Se al
guém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ân
sia" (cf. Is 30.20). Esta acepção parece ser o uso 
mais freqüente representado por sar.

B. Verbo.
sãrar ( t t í ) :  “enroscar-se, limitar, angustiar-se, 

estai' em aperto, afligir-se, estar em dores de parto”. 
Este verbo, que aparece no Antigo Testamento 54 
vezes, tem cognatos no aramaico, siríaco. acadiano 
e árabe. Em Jz 11.7, a palavra leva o significado de 
"estar em aperto7’.

C. Adjetivo.
sar (~K): “estreito". O termo sar descreve um 

espaço que é “estreito” e facilmente bloqueado por 
uma pessoa (Nm 22.26).

ANJO
tnaVãk (7^70): “mensageiro, anjo”. No ugarítico, 

árabe e etiópico, o verbo lr’ak significa “enviar”. 
Ainda que lc'ak não ocorra no Antigo Testamento 
hebraico, é possível reconhecer sua relação 
etimológica com maVãk. Além disso, o Antigo Tes
tamento usa a palavra “mensagem” em Ag 1.13; 
esta palavra incorpora o significado da raiz lc’ak , 
"enviar”. Outra forma de substantivo da raiz é 
m-lã 'kãh, “trabalho”, que ocorre 167 vezes. O nome 
Malaquias — literalmente, “meu mensageiro” — é 
baseado no substantivo nial’ãk.

O substantivo m aiãk  ocorre 213 vezes no Anti
go Testamento hebraico. Sua freqüência é especial
mente grande nos livros históricos, onde geralmente 
significa "mensageiro”: Juizes (31 vezes), 2 Reis 
120 vezes). 1 Samuel (19 vezes) e 2 Samuel (18 
vezes). As obras proféticas são muito moderadas 
no uso de maVãk. com a surpreendente exceção do 
Livro de Zacarias, onde o anjo do Senhor comunica 
a mensagem de Deus a Zacarias. Por exemplo: “Que 
é isto. Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: 
Estes são os quatro ventos do céu, saindo donde 
estavam perante o Senhor de toda a terra” (Zc 6.4,5).

A palavra mal ’ãk denota alguém enviado a gran
de distância por outro indivíduo (Gn 32.3) ou por 
uma comunidade (Nm 21.21) para comunicar uma 
mensagem. Com freqüência vários mensageiros são 
enviados: “E caiu Acazias pelas grades de um quar
to alto, que tinha em Samaria, e adoeceu; e enviou 
mensageiros [plural de m al’ãk\ e disse-lhes: Ide e 
perguntai a Baal-Zcbube, deus de Ecrom, se sararei 
desta doença” (2 Rs 1.2). A fórmula introdutória da 
mensagem transmitida pelo maVãk contém a frase 
“Assim diz...”, ou “Isto é o que... diz”, significando 
a autoridade do mensageiro em dar a mensagem do 
seu senhor: “Assim diz. Jefté: Israel não tomou nem 
a terra dos moabitas nem a terra dos filhos de Amom” 
(Jz 11.15).

Como representante de um rei, o maVãk pode 
ter executado a função de diplomata. Em 1 Rs 20.1 ss, 
lemos que Ben-Hadade enviou mensageiros com as 
condições de rendição: "E enviou à cidade mensa
geiros, a Acabe, rei de Israel. E disse-lhe: Assim diz 
Ben-Hadade” (1 Rs 20.2,3).

Estas passagens confirmam o lugar importante 
de maVãk. Honrar o mensageiro significava honrar 
o remetente, e o oposto também era verdade. Davi 
tomou como pessoal o insulto de Nabal (1 Sm 
25.14ss); e quando Hanum, rei de Amom, humilhou 
os servos de Davi (2 Sm 10.4ss), Davi foi rápido em 
despachar seu exército contra os amonitas.

Deus também enviou mensageiros. Primeiro, há 
os mensageiros proféticos: “E o SENHOR, Deus 
de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus 
mensageiros, madrugando e enviando-lhos, porque 
se compadeceu do seu povo e da sua habitação. 
Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e des
prezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus 
profetas, até que o furor do SENHOR subiu tanto, 
contra o seu povo, que mais nenhum remedio hou
ve” (2 Cr 36.15,16). Ageu chamou a si mesmo de 
“mensageiro do Senhor”, m al’ãk Yakweh.

Também houve mensageiros angelicais. A pala
vra anjo está etimologicamente relacionada com a 
palavra grega angelos, cuja tradução é semelhante 
ao hebraico: “mensageiro” ou “anjo”. O anjo é um 
mensageiro sobrenatural do Senhor enviado com uma 
mensagem particular. Dois anjos vieram a Ló em 
Sodoma: “E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, 
e estava Ló assentado à porta de Sodoma; e, vendo- 
os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se 
com o rosto à terra” (Gn 19.1). Os anjos também 
foram comissionados para proteger o povo de Deus: 
“Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
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para te guardarem em todos os teus caminhos” (SI
91.11).

Terceiro, e mais importante, são as expressões 
maVãk Yahweh, “o anjo do Senhor”, e moVãk 
’elohim , “o anjo de Deus”. A frase sempre é usada 
no singular. Denota um anjo cuja função principal 
era proteger e salvar: “'Porque o meu Anjo irá diante 
de ti e te levará aos amorreus, e aos hcteus, e aos 
ferezeus, e aos cananeus, e aos heveus, e aos 
jebuseus; e eu os destruirei” (Êx 23.23). Ele também 
podia trazer destruição: “E, levantando Davi os seus 
olhos, viu o anjo do SENHOR, que estava entre a 
terra e o céu, com a espada desembainhada na sua 
mão estendida contra Jerusalém; então, Davi e os 
anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram 
sobre os seus rostos” (1 Cr 21.16).

A relação entre o Senhor e o “anjo do Senhor" é 
tão estreita que é difícil separar os dois < Gn 16.7ss: 
21.17ss: 22.1 lss: 31.1 lss; Êx 3.2ss; Jz ó .l ls s :  
13.2ls). Esta identificação tem levado alguns intér
pretes a concluir que o “anjo do Senhor” era o Cris
to pré-encamado.

Na Septuaginta a palavra m a l é traduzida por 
angelos e a frase "o anjo -áo Senhor" por anseios 
kuriou.

ANO
shãnãh (~:r): "ano". Esta palavra tem cognatos 

no ugarítico. acadiano. árabe, aramaico e fenício. O 
hebraico bíblico a atesta ao redor de 877 vezes e em 
todos os períodos.

Esta palavra hebraica significa "ano": “E disse 
Deus: Haja luminares na expansão dos céus. para 
haver separação entre o dia e a noite; e sejam eles 
para sinais e para tempos determinados e para dias e 
anos" (Gn 1.14, primeira ocorrência bíblica da pala
vra'. Há várias maneiras de determinar o que é um 
“ano". Primeiro, o “ano” pode ser baseado na relação 
entre as estações e o sol, o ano solar ou o ano agrícola. 
Segundo, pode ser fundamentado numa correlação 
entre as estações e a lua (ano lunar). Terceiro, o “ano” 
pode ser decidido com base na correspondência entre 
o movimento da terra e as estrelas (ano estelar). Em 
muitos pontos os povos do período do Antigo Tes
tamento fixavam as estações de acordo com os even
tos climáticos ou agrícolas: o ano terminava com a 
colheita da uva e dos frutos no mês de elul: 
"[Guardareis] a Festa da Sega dos primeiros frutos 
do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a 
Festa da Colheita à saída do ano, quando tiveres co
lhido do campo o teu trabalho” (Êx 23.16).

O calendário de Gezer mostra que pela época 
em que foi escrito (cerca do século X a.C.), alguns 
na Palestina usavam o calendário lunar, visto que 
exibe o esforço de correlacionar os sistemas agrí
cola e lunar. O calendário lunar começava na pri
mavera (no mês de nisan, março-abril) e tinha doze 
lunações ou períodos entre as luas novas. Era ne
cessário acrescentar periodicamente um décimo 
terceiro mês para sincronizar o calendário lunar 
com o número de dias do ano solar. O calendário 
lunar também parece ter servido de base para o 
sistema religioso de Israel com um rito especial 
para celebrar o primeiro dia de cada mês lunar (Nm 
28.11-15). As principais festas estavam baseadas 
no ciclo agrícola e a data na qual eram celebradas 
variava de ano a ano de acordo com os trabalhos 
nos campos (por exemplo. Dt 16.9-12). Este ano 
solar-agrícola que começava na primavera é seme
lhante ao calendário babilônico (se é que não é de
rivado dele i — os nomes dos meses são derivados 
babilônicos. Estes dois sistemas apareceram lado 
a lado pelo menos desde os tempos de Moisés. 
Um quadro exato do "ano" do Antigo Testamento 
é difícil, senão impossível, de se obter.

APASCENTAR
A. Verbo.

rã ãh "pastar, pastorear, apascentar. Esta 
raiz semítica comum aparece no acadiano, fenício. 
ugarítico. aramaico e árabe. É atestada em todos os 
períodos do hebraico e em tomo de 170 vezes na 
Bíblia. (A palavra deve ser distinguida do verbo 
"ter negócios com ou associar-se com”.)

O termo rã‘ãh descreve o que um pastor permi
te que os animais domésticos façam enquanto eles 
se alimentam no campo. Em sua primeira ocorrên
cia, Jacó fala aos pastores: “Eis que ainda é muito 
dia, não é tempo de ajuntar o gado; dai de beber às 
ovelhas, e ide, e apascentai-as” (Gn 29.7). A pala
vra raãh  também descreve o trabalho do pastor. 
“Sendo José de dezessete anos, apascentava as ove
lhas com seus irmãos; e [ele ainda era jovem]” (Gn
37.2). Usado metaforicamente, este verbo descreve 
um líder ou a relação de um soberano para com o seu 
povo. Em Hebrom, o povo disse a Davi: “E também 
dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que 
saias e entravas com Israel; e também o SENHOR e 
disse: Tu apascentarás o meu povo de Israel e tu 
serás chefe sobre Israel” (2 Sm 5.2). O verbo é em
pregado figurativamente no sentido de “prover aca
lento” ou “animar”: “Os lábios do justo apascen
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tam muitos, mas os tolos, por falta de entendimen
to, morrem” (Pv 10.21).

Usado no modo intransitivo. rã‘ãh descreve o 
que o gado faz quando sc alimenta no campo. Faraó 
sonhou que “subiam do rio sete vacas, formosas à 
vista e gordas de carne, e pastavam no prado” (Gn
41.2). Este uso é aplicado metaforicamente a ho
mens em Is 14.30: “E os primogênitos dos pobres 
[os que são muito indefesos] serão apascentados, e 
os necessitados se deitarão seguros”. Esta palavra é 
utilizada para descrever destruição: “Até os filhos 
de Nofa e de Talhes te quebraram [literalmente, “con
sumiram como animais domésticos totalmente ex
postos no campo”] o alto da cabeça” (Jr 2.16).

B. Substantivos.
rã ‘eh (n?'“i): “pastor”. Este substantivo ocorre 

por volta de 62 vezes no Antigo Testamento. É 
aplicado a Deus, o Grande Pastor, que pastoreia ou 
alimenta Suas ovelhas (SI 23.1-4; cf. Jo 10.11). Este 
conceito de Deus, o Grande Pastor, é muito antigo, 
tendo sua primeira ocorrência na Bíblia nos lábios 
de Jacó em Gn 49.24: “Donde é o Pastor e a Pedra 
de Israel”.

Quando aplicado aos reis humanos, rõ ‘eh recor
da seu uso entre os não-israelitas. Descreve que o 
rei é o dirigente do culto < a adoração pública oficial) 
e o mediador entre deus (ou deuses) e os homens. 
Também sugere que ele é o centro da unidade nacio
nal. o protetor supremo e o líder da nação, o doador 
de todas as bênçãos terrenas e o dispensador da 
justiça. De maneira interessante, nenhum rei bíblico 
reivindicou para si o título de rõ'eh (cf. 2 Sm 5.2). 
Em tempos mais recentes, líderes que não eram pas
tores também eram chamados de "pastores" (cf. Is 
44.28; Ez 34.2).

Outros substantivos derivados do verbo rã ‘ãh ocor
rem raramente. O termo mir‘erh. que ocorre 12 vezes, 
significa “pasto” ou "pastagem" no sentido do lugar 
onde os animais pastam e/ou no qual eles pastam (Gn
47.4). O substantivo mar‘\t aparece 10 vezes e se 
refere a “pasto” (SI 74.1). O vocábulo r* 7 é encontra
do uma vez e quer dizer “pasto" (1 Rs 4.23).

APEGAR-SE
dãbaq (p?}): “apegar-se, grudar-se, esconder-se". 

Usado no hebraico moderno no sentido de “colar, 
aderir”, dãbaq traduz a forma substantivai de “cola” 
e também as idéias mais abstratas de “lealdade, de
voção”. Ocorrendo pouco mais de 60 vezes no An
tigo Testamento hebraico, este termo é encontrado 
muito cedo no texto, em Gn 2.24: “Portanto, deixa

rá o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua 
mulher, e serão ambos uma carne". Este uso reflete 
o significado básico de um objeto (pessoa) ser uni
do a outro. Neste sentido, a mão de Eleazar ficou 
“pegada” na espada enquanto ele feria os filisteus 
(2 Sm 23.10). O cinto de linho de Jeremias ficou 
“apegado” aos seus lombos, símbolo do “apego” de 
Tsrael por Deus (Jr 13.11, ARA). No tempo da guerra 
e do sítio, a sede e a fome resultantes levavam a 
língua a ficar “pegada” no céu da boca daqueles que 
tinham sido afligidos (Lm 4.4).

A declaração literal: “A minha alma está pegada 
ao pó” (SI 119.25), é melhor compreendida quando 
consultamos outra versão bíblica: “Estou derrotado 
e caído no chão" (BLH).

O uso figurativo de dãbaq no sentido de “lealda
de” e “afeto” está baseado na proximidade física das 
pessoas envolvidas, como a proximidade de marido 
e mulher (Gn 2.24), o afeto de Siquém por Diná (Gn
34.3), ou a permanência de Rute com Noemi (Rt
1.14). “Amando [dãbaq] ao SENHOR, teu Deus” 
(Dt 30.20).

APRESSAR-SE (1)
mãhar ,(~rjD): “apressar, dar pressa, fazer de

pressa”. Este verbo e vários derivados são comuns 
no hebraico antigo e moderno. O termo rnãhar apa
rece aproximadamente 70 vezes na Bíblia hebraica. 
Ocorre duas vezes no primeiro versículo no qual é 
encontrado: “E Abraão apressou-se em ir ter com 
Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa três me
didas de flor de farinha" < Gn 18.6). A palavra mãhar 
tem uso adverbial quando aparece com outro verbo, 
como em Gn 1S.7: “ [O moço] se apressou em 
prepará-la" (ou "preparou-a com pressa”).

APRESSAR-SE (2)
mãhar (~inç): “apressar-se”. Este verbo, junto 

com vários derivados, é comum no hebraico antigo e 
moderno. Ocorre por volta de 70 vezes na Bíblia 
hebraica. O termo mãhar aparece duas vezes no 
primeiro versículo em que é encontrado: “E Abraão 
apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: 
Amassa depressa três medidas de flor de farinha e 
faze bolos” (Gn 18.6).

A palavra mãhar tem uso adverbial quando usa
do com outro verbo, como em Gn 18.7: “Que se 
apressou em prepará-la” (ou, preparou-a com pres
sa). Qualquer um que se rende à sedução é compara
do pelo sábio a um pássaro que “se apressa” para a 
armadilha (Pv 7.23).
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APROXIMAR
nãgash (tfiJ): “aproximar, chegar-se, trazer” . 

Encontrado principalmente no hebraico bíblico, este 
verbo também é encontrado no ugarítico antigo. 
Ocorre 125 vezes no texto hebraico do Antigo Tes
tamento. A palavra nãgash é usada pela primeira 
vez no texto bíblico em Gn 18.23, onde diz que 
Abraão “chegou-se” a Deus para suplicar que 
Sodoma fosse poupada.

A palavra é empregada para descrever “contato” 
comum de pessoa com pessoa (Gn 27.22; 43.19). 
As vezes, nãgash retrata “contato” com a finalida
de de intercurso sexual (Êx 19.15). Mais freqüente
mente, é usado para falar dos sacerdotes que “se 
achegatn à presença” de Deus (Ez 44.13) ou para

A

aludir à “aproximação” dos sacerdotes ao altar (Ex
30.20). Exércitos adversários “achegavam-se” para 
batalhar um contra o outro (Jz 20.23). Objetos ina
nimados. como as fortes escamas do crocodilo, es
tão tão “próximas” umas das outras que nem um 
assopro passa entre elas iJó 41.16). As vezes, a 
palavra é usada para falar de "trazer” uma oferta ao 
altar ( "oferecer". Ml 1.” .

ARAR
A. Verbo.

hãrash \ Z~~r. "arar. gravar, trabalhar em me
tais” . Esta palavra aparece no ugarítico antigo, como 
também no hebraico modemo. onde tem o sentido 
primário de "arar". É encontrado em tomo de 50 
vezes no Antigo Testamento hebraico. Palavra ade
quada para descrever a natureza agrícola da cultura 
israelita, hãrash é usado para aludir a "arar" um 
campo com animais, como os bois (1 Rs 19.19). A 
imagem de cortar ou rasgar um campo com um ara
do foi facilmente emprestada ao uso figurativo da 
palavra para significar maus tratos feitos por ou
trem: “Os lavradores araram sobre as minhas cos
tas; compridos fizeram os seus sulcos” (SI 129.3). 
Em Pv 3.29, a palavra é empregada para expressar a 
aradura do mal contra o amigo: “Não maquines mal 
[literalmente, “não ares mal”] contra o teu próximo, 
pois habita contigo confiadamente”.

O uso de hãrash no sentido de “trabalhar” ou 
"gravar” metais não é usado no Antigo Testamento 
tanto quanto poderia ter sido usado, tivesse Israel 
se dedicado a tal habilidade como o fizeram os seus 
vizinhos, ou talvez por causa da ordem contra a 
confecção dc imagens (Êx 20.4). A palavra é usada 
em 1 Rs 7.14: “E fora seu pai um homem de Tiro 
que trabalhava em cobre [literalmente, “em metal”]”.

A primeira ocorrência de hãrash está em Gn 4.22, 
onde é empregado para se referir a “mestre de toda 
obra de cobre e de ferro”. O uso figurativo de “gra
vura” é visto claramente na expressão que descreve 
a extensão do pecado de Israel: “O pecado de Judá 
está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta 
de diamante, gravado na tábua do seu coração” (Jr 
17.1).

B. Substantivo.
hãrãsh (ITTÍ): “gravador, artífice”. Os profetas 

denunciaram a aptidão destes trabalhadores em 
metais quando eles fizeram imagens (Is 40.20; Os
8 .6). Uma abordagem mais positiva para a palavra é 
transmitida em 1 Cr 29.5: “E ouro para os objetos 
de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de 
mãos artífices. Quem. pois. está disposto a encher a 
sua mão. para oferecer hoje voluntariamente ao SE
NHOR?”

.ARCA
'ãrón •>'k "arca. caixão, cofre. baú. caixa”. Esta 

palavra tem cognatos no fenício, aramaico, acadiano 
= árabe. Ocorre aproximadamente 203 vezes no 
hebraico bíblico e em todos os períodos.

Em Gn 50.26. esta palavra representa um caixão 
ou sarcófago (como significa a mesma palavra em 
fenício): "E morreu José da idade de cento e dez 
anos: e o embalsamaram e o puseram num caixão no 
Egito". Este caixão era provavelmente bastante ela
borado e semelhante aos achados nas antigas tum
bas egípcias.

Durante o reinado de Joás (ou Jeoás), quando o 
templo estava sendo restaurado, o dinheiro para o 
trabalho era depositado num “baú” ou “cofre” com 
um buraco na tampa. O sumo sacerdote Jeoiada pre
parou este baú e o pôs na entrada do templo (2 Rs 
12.9).

Na maioria das ocorrências, 'ãrôn se refere à 
“Arca do Concerto”. Esta mobília funcionava prin
cipalmente como recipiente. Como tal, a palavra é 
modificada por nomes ou atributos divinos. Encon
tramos a primeira ocorrência em que o nome divino 
modifica ‘ãrôn em 1 Sm 3.3: “E estando também 
Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se 
apagasse no templo do SENHOR, em que estava a 
arca de Deus”. A palavra ‘ãrôn é modificada pela 
primeira vez pelo nome do concerto de Deus. 
Yahweh, em Js 4.5. Em Jz 20.27, está a primeira 
ocorrência da “arca” como Arca do Concerto de 
’Elohim. Primeiro Samuel 5.11 usa a frase “a arca 
do Deus [’elohim] de Israel”, e 1 Cr 15.12 emprega
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“a arca do Senhor [Yahweh], Deus [ ’elohim] de Is
rael”.

Às vezes, os atributos divinos substituem o 
nome divino: “Levanta-te, SENHOR, no teu repou
so, tu e a arca da tua força” (SI 132.8). Outro grupo 
de modificadores concentra-se na redenção divina 
(cf. Hb 8.5). Assim, 'ãrôn é descrita como a “arca 
do concerto” (Js 3.6) ou “a arca do concerto do 
SENHOR" (Nm 10.33). Como tal, a arca continha 
os memoriais dos grandes atos redentores de Deus: 
as tábuas nas quais estavam inscritos os Dez Man
damentos, um ômer ou 1,85 litro de maná e a vara de 
Arão. Nos dias de Salomão, somente as tábuas de 
pedra estavam na arca (1 Rs 8.9). Este baú também 
era chamado de “a arca do Testemunho” (Êx 25.22), 
o que indica que as duas tábuas eram evidência da 
redenção divina.

Êxodo 25.10-22 nos fala que esta arca era feita 
de madeira de cetim e media 1,15 por 0,75 por 0,75 
cm. Era chapeada de ouro por dentro e por fora, 
com uma moldura de ouro ao redor. Em cada um dos 
seus quatro pés tinha uma argola de ouro no topo 
pela qual passavam varas de ouro irremovíveis. A 
tampa de ouro ou propiciatório (lugar da expiação 
propiciatória) tinha as mesmas dimensões do topo 
da arca. Dois querubins de ouro estavam sobre esta 
tampa cada um dc frente para o outro, representan
do a majestade divina (Ez 1.10) que cerca o Deus 
vivente.

Além de conter os memoriais da redenção divina, 
a arca representava a presença de Deus. Estar dian
te dela era como estar na presença de Deus (Nm
10.35), embora Sua presença não estivesse limitada 
à arca (cf. 1 Sm 4.3-11; 7.2,6). A arca deixou de ter 
esta função sacramental quando Israel começou a 
considerá-la como caixa mágica com poder sagrado 
(um paládio).

Deus prometeu se encontrar com Moisés na arca 
(Êx 25.22). Assim, a arca funcionava como lugar 
onde a revelação divina era recebida (Lv 1.1; 16.2; 
Nm 7.89). A arca servia como instrumento pelo 
qual Deus guiava e defendia Israel durante a peregri
nação no deserto (Nm 10.11). Finalmente, era nesta 
arca que o mais alto dos sacramentos de Israel, o 
sangue da expiação, era apresentado e recebido (Lv 
16.2ss).

ARRABALDE
A. Substantivo.

migrãsh (EHjiD): “arrabalde, terra para pasto, 
campo aberto”. Este substantivo ocorre em torno

de 100 vezes, principalmente em Josué e 1 Crôni
cas. Denota a região vaga fora da cidade ou a “terra 
para pasto” pertencente às cidades: “Porque os fi
lhos de José foram duas tribos, Manassés e Efraim; 
e aos levitas não deram herança na terra, senão cida
des em que habitassem e os seus arrabaldes para 
seu gado e para sua possessão” (Js 14.4).

Ezequiel descreve uma faixa de terra para os le
vitas em volta da cidade. Parte da terra seria usada 
para casas e parte seria separada para ser deixada 
livre: “Mas as cinco mil, as que ficaram da largura 
diante das vinte e cinco mil, ficarão para o uso da 
cidade, para habitação e para arrabaldes; e a cidade 
estará no meio” (Ez 48.15).

A Septuaginta traduz mi prãs por perisporia 
(“anabalde")

B. Verbo.
gãrash (Era): “lançar, expulsar". Este verbo ocor

re por volta de 45 vezes. Uma ocorrência cedo no 
Antigo Testamento se dá em Êx 34.11: “Eis que eu 
lançarei de diante de ti os amorreus, e os cananeus”.

» 7 
A palavra é usada para aludir a uma mulher divorci
ada, como em Lv 21.7 — a mulher que é “repudiada 
de seu marido”.

ARRAIAL
mahaneh (runç): “arraial, acampamento, exérci

to”. Este substantivo, derivado do verbo mãhãh, 
ocorre 214 vezes na Bíblia, a maioria no Pentateuco 
e nos livros históricos. A palavra é rara na literatura 
poética e profética.

Aqueles que viajavam eram chamados de “pes
soas acampadas” ou "bandos”, como ocorre em Gn
32.8. Naamã “e toda a sua comitiva” pôs-se diante 
de Eliseu (2 Rs 5.15). Os viajantes, comerciantes e 
soldados passavam muito tempo na estrada. Todos 
eles armavam “acampamento” para passar a noite.

Jacó “se acampou” à margem do ribeiro de 
Jaboque com seu bando (Gn 32.10). O nome 
Maanaim (Gn 32.2, “bandos”) deve sua origem à 
experiência de Jacó com os anjos. Ele chamou o 
lugar de Maanaim para querer dizer que era o “acam
pamento” de Deus (Gn 32.2, ARA), pois ele tinha 
passado a noite “no acampamento” (Gn 32.21, 
ARA) e lutado com Deus (Gn 32.24). Os soldados 
também estabeleciam “arraiais” ou “acampamentos” 
em volta da cidade a ser conquistada (Ez 4.2).

Uso de mahaneh varia de acordo com o contex
to. Primeiro, significa uma nação disposta contra 
outra (Êx 14.20). Segundo, a palavra se refere a uma 
divisão concernente aos israelitas; cada uma das tri
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bos tinha um “acampamento” especial em relação à 
tenda da congregação (Nm 1.52). Terceiro, a palavra 
“acampamento” c usada para descrever todo o povo 
de Israel: “E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhe
cer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, 
e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina mui 
forte, de maneira que estremeceu todo o povo que 
estava no arraial" (Êx 19.16).

Deus estava presente no “acampamento” de Is
rael: “Porquanto o SENHOR, teu Deus, anda no 
meio do teu arraial [acampamento], para te livrar e 
entregar os teus inimigos diante de ti; pelo que o teu 
arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em 
ti e se torne atrás de ti” (Dt 23.14). Como resultado, 
o pecado não podia ser tolerado dentro do acampa
mento e o pecador tinha de ser apedrejado fora do 
acampamento (Nm 15.35).

A Septuaginta traduziu 193 vezes mahaneh pela 
palavra grega parembole ( ‘■acampamento, quartel, 
exército"). Compare estas ocorrências do Antigo 
Testamento com o uso de "arraiar em Hb 13.11: 
"Porque os corpos dos animais cujo sangue é. pelo 
pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o Santu
ário. são queimados fora do arraiar'.

ARREPENDER-SE
nanam t z~:): "arrepender-se. consolar". O termo 

nãham quer dizer "arrepender-se" em cerca de 40 
vezes e “consolar" em cerca de outras 65 vezes no 
Antigo Testamento. Os estudiosos dão várias opi
niões no esforço de determinar o significado de 
nãham, relacionando a palavra com uma mudança 
ou disposição do coração, uma mudança de mente, 
uma mudança de propósito ou uma ênfase na mu
dança da conduta pessoal.

A maioria dos usos do termo no Antigo Testa
mento está relacionada com o arrependimento de 
Deus: “Então, arrependeu-se o SENHOR de haver 
feito o homem sobre a terra” (Gn 6 .6); “Então, o 
SENHOR arrependeu-se [mudou de mente] do mal 
que dissera que havia de fazer ao seu povo” (Êx
32.14). Às vezes, o Senhor “se arrependeu” da dis
ciplina que tinha planejado executar em Seu povo: 
“Se a tal nação, contra a qual falar, se converter da 
sua maldade, também eu me arrependerei do mal 
que pensava fazer-lhe” (Jr 18.8); “Se ele fizer o mal 
diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha 
voz, então, me arrependerei do bem que tinha dito 
lhe faria” (Jr 18.10); "E rasgai o vosso coração, e 
não as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR 
vosso Deus; porque ele é misericordioso, e com

passivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficên
cia e se arrepende do mal” (J1 2.13). Em outras 
ocasiões, o Senhor mudou de mente. Obviamente, 
Ele muda quando o homem muda por fazer as esco
lhas certas, mas Ele não pode mudar de atitude em 
relação ao mal, quando o homem permanece em seu 
curso errado. Assim que Deus muda de ação, Ele 
sempre se mantém fiel à Sua retidão.

Em algumas situações, Deus se cansou de “se 
arrepender” (Jr 15.6), sugerindo que pode haver um 
ponto além do qual Ele não tenha escolha senão 
implementar a disciplina. Um exemplo desta ação 
está na palavra de Samuel a Saul, dizendo que Deus 
tirou o reino do primeiro rei de Israel e intentou dá- 
lo a outro. Samuel declarou: "E também aquele que 
é a Força de Israel não mente nem se arrepende: 
porquanto não é um homem, para que se arrependa 
["mude de mente"]" (1 Sm 15.29).

Deus mudou de mente e "se arrependeu” de Suas 
ações por causa da intercessão do homem e do arre- 
pendimemo de suas más ações. Moisés suplicou a 
Deus como intercessor de Israel: “Torna-te da ira 
do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu 
povo'- Êx 32.12). O Senhor o fez quando “arrepen
deu-se [mudou de mente] do mal que dissera que 
havia de fazer ao seu povo” (Êx 32.14). Como o 
profeta de Deus pregou para Nínive: “E Deus viu 
as obras deles, como se converteram do seu mau 
caminho: e Deus se arrependeu do mal que tinha 
dito lhes faria e não o fez" (Jn 3.10). Em tais ocasi
ões. Deus "se arrependeu" ou mudou de mente para 
ocasionar uma mudança de plano. Porém, de novo 
Deus permaneceu fiel aos Seus absolutos de justiça 
na Sua relação com o homem.

Outras passagens se referem a uma mudança i ou 
falta dela) na atitude do homem. Quando o homem 
não "se arrepende” de sua maldade, ele escolhe a 
rebelião (Jr 8.6). No sentido escatológico, quando 
Efraim (na qualidade de representante do ramo do 
norte de Israel) “se arrepender” (Jr 31.19), Deus 
então terá misericórdia (Jr 31.20).

O homem também expressa arrependimento a 
outros homens. Benjamim sofreu grandemente do 
pecado da imoralidade (Jz 19—20): “E arrepende
ram-se os filhos de Israel [onze tribos] acerca de 
Benjamim, seu irmão, e disseram: Cortada é hoje de 
Israel uma tribo” (Jz 21.6; cf. Jz 21.15).

O termo nãham também significa “consolar". 
Os refugiados na Babilônia seriam “consolados", 
quando os sobreviventes chegassem de Jerusalém 
(Ez 14.23). A conexão entre “consolo” e “arrepen
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dimento” foi o resultado da calamidade que Deus 
trouxe para Jerusalém como testemunho da verdade 
de Sua Palavra. Davi “consolou” Bate-Seba depois 
da morte do filho dela nascido em pecado (2 Sm 
12.24). Isto indica arrependimento do que tinha acon
tecido em sua indiscrição.

Por outro lado, a palavra foi usada no sentido 
humano de “consolo”. Jó perguntou aos seus três 
companheiros: “Como, pois, me consolais em vão? 
Pois nas vossas respostas só há falsidade” (Jó 21.34; 
ele quis dizer que a atitude deles parecia cruel e 
insensível). O salmista se voltou para Deus em bus
ca de “consolo”: “Aumentarás a minha grandeza e 
de novo me consolarús” (SI 71.21). Em sentido 
escatológico, Deus indicou que Ele “consolaria" Je
rusalém com a restauração de Israel, como uma mãe 
consola seu filho (Is 66.13).

ÁRVORE
‘es (”<): “árvore, madeira, tipo, vara, talo". Esta 

palavra tem cognatos no ugarítico, acadiano, fenício. 
aramaico ( V )  e árabe. Ocorre por volta de 325 ve
zes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

Em sua primeira ocorrência bíblica, ‘es é usado 
como substantivo coletivo que descreve todas as 
árvores que dão fruto (Gn 1.11). Em Êx 9.25. a 
palavra significa "árv ore" indiscriminadamente: "A 
saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas 
as árvores do campo". Deus proibiu que Israel des
truísse os pomares que circundam as cidades sitia
das: “Quando sitiares uma cidade por muitos dias. 
pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o 
seu arvoredo, [...] (pois o arvoredo do campo é o 
mantimento do homem) [literalmente, "porque -sós 
podeis comer dele"l” (Dt 20.191.

Esta palavra significa uma única "árvore", como 
ocorre em Gn 2.9: “E a árvore da '. ida no meio do 
jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal".

Esta palavra é usada para designar o gênero "árvo
re”. Assim, Is 41.19 relaciona a "oliveira" e o “ol- 
meiro” no meio de uma longa lista de diversas espé
cies de árvores.

O termo ‘es também quer dizer "madeira” no 
sentido de tipo ou qualidade de madeira. Em Dt 
16.21, lemos: “Não plantarás nenhum bosque [de 
qualquer tipo] de árvores”. Esta palavra descreve 
“madeira” no sentido de material do qual coisas são 
construídas, de matéria-prima a ser esculpida: “E 
em artifício de madeira, para trabalhar em todo 
lavor” (Êx 31.5). O termo ‘es também significa gran
des pedaços de “madeira” ou “toras”: “Subi o mon

te, e trazei madeira, e edificai a casa” (Ag 1.8). O 
produto final da madeira já beneficiada e construída 
em alguma coisa, pode ser indicado por ‘es: “E tudo 
aquilo sobre o que deles cair alguma coisa, estando 
eles mortos, será imundo; seja vaso de madeira” 
(Lv 11.32). Em Ez 37.16, esta palavra significa 
“vara” ou "pedaço de madeira”: “Tu, pois, ó filho 
do homem, toma um pedaço de madeira e escreve 
nele”. A palavra também se refere a “poste” ou “for
ca”: "Dentro ainda de três dias, Faraó levantará a 
tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro 
[forca ou poste]” (Gn 40.19).

A palavra ‘c\ç significa “cana” uma vez: “Porém 
ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escon
dido entre as canas do linho, que pusera em ordem 
sobre o telhado" (Js 2.6).

'ayil i ~’N): "árvore grande e frondosa”. Esta pa
lavra ocorre quatro vezes e somente em passagens 
poéticas. Não significa um gênero ou espécie parti
cular de árvore, mas apenas uma árvore grande e 
frondosa: "Porque vos envergonhareis pelos carva
lhos [árvores frondosas] que cobiçastes” (Is 1.29, 
primeira ocorrência bíblica).

'elôn ("“X): "árvore grande”. Este substantivo 
está provavelmente relacionado com 'ayil, “árvore 
grande". O termo ’elôn ocorre 10 vezes e somente 
em relação a lugares de adoração. Bem pode ser que 
todos estes lugares eram os antigos locais de culto. 
A palavra não representa um gênero ou espécie par
ticular de árvore, mas. como substantivo com o qual 
está relacionado, é apenas uma "árvore grande” : 
"Porém Gaal ainda tomou a falar e disse: Eis ali 
desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do 
caminho do carvalho de Meonenim [“carvalho dos 
Adivinhadores", ARA]” (Jz 9.37). Juizes 9.6 fala 
do "carvalho alto” (“carvalho memorial”, ARA) que 
está perto de Siquém, onde os moradores de Siquém 
e Bete-Milo proclamaram rei a Abimeleque.

ASA
kãnãph (np?): “asa” . A palavra hebraica está re

presentada nos idiom as sem íticos (ugarítico, 
acadiano, aramaico, siríaco e árabe) e no egípcio. O 
termo kãnãph manteve seu significado no hebraico 
rabínico e moderno.

No Antigo Testamento kãnãph aparece pela pri
meira vez no relato da Criação: “E Deus criou as 
grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as 
águas abundantemente produziram conforme as suas 
espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. 
E viu Deus que era bom” (Gn 1.21; cf. SI 78.27). No
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uso bíblico, o idiotismo “toda asa de ave” denota a 
classe de pássaros: “Eles, e todo animal conforme a 
sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e 
todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua 
espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo 
pássaro de toda qualidade” (Gn 7.14; “tudo o que 
tem asa”, ARA; Dt 4.17: “Alguma ave alígera que 
voa pelos céus”).

A palavra “asa” ocorre 109 vezes no Antigo Tes
tamento hebraico, com particular concentração na 
descrição dos dois querubins de madeira no Templo 
de Salomão e na visão de Ezequiel das “criaturas” 
ou querubins. Em outros lugares, a Bíblia fala das 
“asas” dos querubins (Êx 25.20; 37.9) e dos serafins 
(ls 6 .2).

Como extensão do uso “asa”, kãnãph significa 
“extremidade”. A costura ou parte mais baixa de um 
artigo de vestuário era conhecida por kãnãph. Na 
“aba” ou “dobra” (kãnãph) das vestes se podia le
var coisas ( Ag 2.12). Saul rasgou a borda {kãnãph) 
da capa de Samuel (1 Sm 15.27). A extremidade ce 
uma terra no mundo também era conhecida pe'_a 
palavra kãnãph. "confins, canto": "E levantará um 
pendão entre as nações, e aiuntará os desterrados de 
Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 
quatro confins da terra" ils 11.12: cf. Jó 37.3:38.13: 
Ez 7.2 ).

No uso metafórico, está escrito que Deus prote
ge Seu povo como as aves protegem seus filhotes 
com as “asas” (Dt 32.11). O salmista expressou o 
cuidado e proteção de Deus como a “sombra” das 
Suas “asas” (SI 17.8; cf. SI 36.7; 57.1; 61.4. 63.7; 
91.45). De acordo com este uso, Malaquias olhan
do para o futuro, vê uma nova época em que “nas
cerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das 
suas asas; e saireis e crescereis como os bezerros do 
cevadouro” (Ml 4.2).

Quando as nações são comparadas a pássaros, a 
associação é de terror e conquista. Esta idéia está 
bem expressa na parábola das duas águias e da vi
deira encontrada em Ezequiel: “E dize: Assim diz o 
Senhor JEOVÁ: Uma grande águia, de grandes asas, 
de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, 
veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um ce
dro. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e 
a trouxe a uma terra de mercancia; na cidade de mer
cadores a pôs” (Ez 17.3,4). O crente é ordenado a 
buscar refúgio em Deus quando a adversidade o atin
ge ou os adversários o cercam: “Ele te cobrirá com 
as suas penas, e debaixo das suas asas estarás segu
ro; a sua verdade é escudo e broquel” (SI 91.4).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: pteruks 
(“asa”); pterugion (“borda, ponta, extremidade”); e 
pteroros (“emplumado, alado”).

ASPERGIR
zãraq (pni): “lançar, chuviscar, espalhar, atirar 

para o ar, espalhar abundantemente”. Esta palavra é 
encontrada no hebraico antigo e moderno e é usada 
no acadiano antigo no sentido de “borrifar”. Usada 
35 vezes no texto do Antigo Testamento hebraico, 
em 26 dessas ocasiões ela expressa o ato de “lançar” 
ou “aspergir sangue sobre o altar sacrifical ou nas 
pessoas. Por conseguinte, aparece muitas vezes em 
Levítico (Lv 1.5.11; 3.2,8.13, et al.).

A versão de Ezequiel do "Novo Concerto" inclui 
o “aspergir" da água da purificação (Ez 36.25). No 
primeiro uso de zãraq no Antigo Testamento, o 
termo descreve o "lançamento" de mãos cheias de 
pó no ar que se assentaria nos egípcios c causaria 
úlceras 'Êx 9.8.10). Na reforma que empreendeu, 
Jcsia> moeu as imagens dos ídolos cananeus e “as- 
pergiu. espalhou" o pó sobre os sepulcros dos 
adoradores de ídolos (2 Cr 34.4). Na visão de 
Ezequiel da partida da glória de Deus do Templo, o 
homem vestido de linho apanha brasas acesas e as " 
espalha" sobre Jerusalém (Ez 10.2).

ASSEMBLÉIA
A. Substantivo.

qãhãl (““ “ >: "assem bléia, com panhia” . Os 
cognatos derivados deste substantivo hebraico apa
recem no aramaico e no siríaco recentes. A palavra 
qãhãl ocorre 123 vezes e em todos os períodos do 
hebraico bíblico.

Em muitos contextos, a palavra significa uma 
assembléia reunida para planejar ou executar guerra. 
Uma das primeiras destas ocorrências é Gn 49.6. 
Em 1 Rs 12.3, “toda a congregação [assembléia] de 
Israel” pediu que Roboão aliviasse o fardo de im
postos que Salomão impôs. Quando Roboão recu
sou, eles se retiraram e rejeitaram a submissão feu
dal (militar) a ele. Para a aplicação de qãhãl a um 
exército, veja Ez 17.17: “Faraó, nem com grande 
exército, nem com numerosa companhia, o ajudara 
na guerra” (ARA).

Com bastante freqüência, qãhãl é usado para 
denotar um ajuntamento com o propósito de julgar 
ou deliberar. Esta ênfase aparece pela primeira vez 
em Ez 23.45-47, onde a “congregação” julga e exe
cuta julgamento. Em muitas passagens, a palavra 
significa uma assembléia que representa um grupo
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maior: “E teve Davi conselho com os capitães dos 
milhares, e dos centos, e com todos os príncipes; e 
disse Davi a toda a congregação de Israel” (1 Cr 
13.1.2). Aqui. “toda a congregação” de Israel se re
fere aos líderes reunidos (cf. 2 Cr 1.2). Assim, em 
Lv 4.13 ( ARA) encontramos que o pecado de toda 
a congregação de Israel pode escapar da advertência 
da “coletividade” (os juizes ou anciões que repre
sentam a congregação).

Às vezes, qãhãl representa todos os homens de 
Israel que eram elegíveis para trazer sacrifícios ao 
Senhor: “Aquele a quem forem trilhados os testícu
los ou cortado o membro viril não entrará na assem
bléia do SENHOR” (Dt 23.1, ARA). Os únicos 
membros elegíveis da assembléia eram homens que 
estivessem religiosamente reunidos sob o concerto, 
que não fossem nem estrangeiros (morando tempo
rariamente em Israel) nem peregrinos (residentes 
não hebreus permanentes) (Nm 15.15). Em Nm 
16.3.33, está claro que a “congregação” era a comu
nidade que adorava e votava (cf. Nm 18.4).

Em outro lugar, a palavra qãhãl é usada com o 
sentido de todas as pessoas de Israel. Toda a con
gregação dos filhos de Israel reclamou que Moisés a 
tinha levado para o deserto a fim de matar de fome 
a congregação inteira (Êx 16.2,3). A primeira ocor
rência da palavra também apóia a conotação de um 
grupo grande: “E Deus Todo-poderoso te abençoe, 
e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas 
uma multidão [qãhãl] de povo” (Gn 28.3).

B. Verbo.
qãhal (^np): “reunir-se”. O verbo qãlwl, que ocor

re 39 vezes, é derivado do substantivo qãhãl. Como 
o substantivo, este verbo aparece em todos os perí
odos do hebraico bíblico. Significa “reunir-se” como 
um qãhãl para conflito ou guerra, para propósitos 
religiosos e para julgamento: “Então, congregou 
Salomão os anciãos [qãhal] de Israel” (1 Rs 8.1).

ASSUSTAR-SE
hãtat (rrin): “espantar-se, assustar-se, quebrar, 

quebrantar-se, terrificar-se”. Usado principalmente 
no Antigo Testamento hebraico, este verbo foi iden
tificado por alguns estudiosos em textos acadianos 
e ugaríticos antigos. A palavra é usada cerca de 50 
vezes no Antigo Testamento hebraico e ocorre pela 
primeira vez em Dt 1.21 quando Moisés desafiou 
Israel: “Não temas e não te assustes”. Como aqui, 
hãtat é usado em paralelismo com o termo hebraico 
que significa “medo” (cf. Dt 31.8; Js 8.1; 1 Sm 17.11). 
Semelhantemente, hãtat é empregado em paralelismo

com “estar envergonhado” ou “envergonhar-se” (Is 
20.5; Jr 8.9).

Uso figurativo interessante da palavra é encon
trado em Jr 14.4. onde a terra “se fendeu [se acha 
deprimida. ARA], pois que não há chuva sobre a 
terra”. O significado "quebrantar-se” é empregado 
em sentido figurativo, como com referência às na
ções que entram em julgamento de Deus (Is 7.8; 
30.31). O futuro Messias deverá “quebrar” o poder 
de todos os Seus inimigos (Is 9.4).

ATAR
'ãsar ( :  "atar. ligar, encarcerar, amarrar, cin- 

gir, arrear". Esta palavra é termo semítico comum, 
encontrado no acadiano e no ugarítico antigos, como 
também ao longo da história do idioma hebraico. A 
palavra ocorre por volta de 70 vezes em suas for
mas verbais no Antigo Testamento hebraico. O pri
meiro uso de 'ãsar no texto hebraico está em Gn
39.20, que conta que José foi encarcerado depois de 
ser acusado injustamente pela esposa de Potifar.

A palavra comum para se referir a “amarrar” por 
segurança, 'ãsar é usada para indicar que cavalos e 
burros estão amarrados ou atados (2 Rs 7.10). Seme
lhantemente. os bois são “atados” a carroças (1 Sm
6.7,10). Com freqüência, 'ãsar é usado para descre
ver que os prisioneiros estão "amarrados” com cor
das e grilhões vários (Gn 42.24: Jz 15.10,12,13). 
Sansão enganava Dalila enquanto ela investigava o 
segredo da sua força, que lhe dizia que o “amarrasse” 
com cordas de arco (Jz 16.71 e cordas novas (Jz 16.11), 
nenhuma das quais o pôde prender.

Usado num sentido abstrato, 'ãsar alude àque
les que estão espiritualmente "presos” (SI 146.7; Is 
49.9; 61.1), ou ao homem que está “preso” emocio
nalmente pelo cabelo de uma mulher (Ct 7.5). 
Estranhamente, o uso figurativo do termo no senti
do de obrigação ou "ligação" a um voto ou juramen
to só é encontrado em Nm 30, mas é usado várias 
vezes (Nm 30.3.5.6.8.9,11,12).

ATRÁS
A. Advérbio.

’ahar (i~n): “atrás, depois”. Um cognato desta 
palavra ocorre no ugarítico. O termo 'ahar sucede 
aproximadamente 713 vezes no hebraico bíblico e 
em todos os períodos.

Um uso adverbial de 'ahar tem ênfase espacial 
de local que significa “atrás” : “Os cantores iam adi
ante, os tocadores de instrumentos, atrás" (SI 68.25). 
Outro uso adverbial tem ênfase temporal que pode
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significar “depois”: “E trarei um bocado de pão, 
para que esforceis o vosso coração; depois, passareis 
adiante” (Gn 18.5).

B. Preposição.
'ahar (“irjK): “atrás, depois”. A palavra 'ahar 

como preposição pode ter significado espacial de 
local, como “atrás de”: “E disse aquele varão: Fo- 
ram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã” 
(Gn 37.17). Como tal, pode significar “seguir” : 
“Como o rei que reina sobre vós, seguireis o SE
NHOR, vosso Deus” (1 Sm 12.14). O termo 'ahar 
pode significar “depois” com ênfase temporal: “E 
viveu Noé, depois do dilúvio, trezentos e cinqüenta 
anos” (Gn 9.28, primeira ocorrência bíblica da pala
vra). Esta mesma ênfase pode ocorrer quando 'ahar 
aparece no plural (cf. Gn 19.6, espacial de local; Gn
17.8, temporal).

C. Conjunção.
'aliar pnN): “depois”. O termo 'ahar pode ser 

conjunção, “depois”, com ênfase temporal: "E fo
ram os dias de Adão. depois que gerou a Sete. oito- 
centos anos” (Gn 5.4).

AUMENTAR
A. Verbo.

gãdal (“ ): "fortalecer, crescer, engrandecer ou 
enriquecer, mostrar-se grande (aumentado i. ser po
deroso. importante ou valioso". Em outros lugares, 
este verbo ocorre somente no ugarítico e no árabe. 
Não é atestado no aramaico bíblico ou no hebraico 
pós-bíblico. Nos outros idiomas semíticos, o signifi
cado da palavra é representado pelas raízes com os 
radicais rhh, e tal raiz existe no hebraico bíblico como 
sinônimo de gãdal. Estes dois sinônimos diferem, já 
que gãdal não diz respeito a aumento numérico 
(exceto, talvez, em Gn 48.19). A Bíblia atesta gãdal 
por volta de 120 vezes e em todos os períodos.

Este verbo significa o aumento de tamanho e ida
de como no processo de amadurecimento da vida 
humana: “E cresceu o menino e foi desmamado” 
(Gn 21.8). A palavra também descreve o “cresci
mento” de animais (2 Sm 12.3) e plantas (Is 44. l4) 
e o desenvolvimento de chifres de animais (Dn 8.9) 
e outras coisas que crcscem. No radical intensivo, 
gãdal indica que este desenvolvimento ocorreu: 
“Criei filhos e exalcei-os” (Is 1.2). Este radical tam
bém implica permissão: “[O nazireu] santo será, 
deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua ca
beça” (Nm 6.5).

O termo gãdal pode representar o estado de “ser 
grande ou rico”. O servo de Abraão informou: “O

SENHOR abençoou muito o meu senhor, de manei
ra que foi engrandecido” (Gn 24.35). Aqui a pala
vra descreve a conclusão de um processo. No radi
cal intensivo, o verbo apresenta um fato, como quan
do Deus disse: “Far-te-ei uma grande nação, e aben- 
çoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome” (Gn 12.2, 
primeira ocorrência bíblica do verbo).

Esta palavra é, às vezes, usada com o significado 
de “engrandecer-se, mostrar-se grande”: “Agora, 
pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engran
deça, como tens falado” (Nm 14.17). Moisés está 
orando para que Deus se mostre que Ele é verdadei
ramente grande, como Ele mesmo disse, e o faça não 
destruindo o povo. Tal ato (destruir Israel) faria os 
circunstantes concluírem que Deus não pôde cum
prir o que tinha prometido. Se Ele levasse Israel 
para a Palestina, isto mostraria Sua grandeza diante 
das nações. Este mesmo sentido aparece em 2 Sm 
7.22. exceto com a implicação adicional de "exalta
do''. "louvado como grande": "Portanto, grandioso 
és. ó Senhor JEOVÁ, porque não há semelhante a 
ti. e não há outro Deus. senão tu só, segundo tudo o 
que temos ouvido com os nossos ouvidos”.

Outra ênfase de gãdal é “ser grande, poderoso, 
importante ou valioso”. Esta acepção surge quando 
a palavra é aplicada a soberanos. Faraó disse a José: 
"Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se 
governará todo o meu povo; somente no trono eu 
serei maior [mais poderoso e honrado] que tu” (Gn
41.40). O Messias "permanecerá e apascentará o 
povo na força do SENHOR, na excelência do nome 
do SENHOR, seu Deus; e eles permanecerão, por
que agora será ele engrandecido até aos fins da ter
ra” (Mq 5.4). Ele será poderoso até aos fins da ter
ra. A acepção “ser valioso” aparece em 1 Sm 26.24, 
quando Davi disse a Saul: “E eis que, assim corno 
foi a tua vida hoje de tanta estima aos meus olhos, 
de outra tanta estima seja a minha vida aos olhos do 
SENHOR, e ele me livre de toda tribulação”. Nesta 
declaração, o segundo uso do verbo está no radical 
intensivo. Talvez a força disto possa ser expressa 
se traduzíssemos: “Assim minha vida seja altamen
te estimada”.

No radical reflexivo, gãdal significa “aumentar a 
si mesmo”. Deus diz: “Assim, eu me engrandece
rei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos 
de muitas nações” (Ez 38.23). O contexto mostra 
que Ele trará julgamento. Deste modo, Ele “se au
menta”, ou se mostra ser grande e poderoso. Por 
outro lado, unia falsa declaração de grandeza e po
der é uma ostentação vazia. Assim, gãdal pode sig
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nificar '‘gloriar-se” : “Porventura, gloriar-se-á o 
machado contra o que corta com ele? Ou presumirá 
a serra contra o que puxa por ela?” (Is 10.15). No 
modo causativo, o verbo significa “assumir grande 
afetação” : “Se deveras vos levantais contra mim e 
me argüis pelo meu opróbrio” (Jó 19.5). Certa 
acepção aparece em Jó 7.17, onde gãdal está no 
modo intensivo e sugere uma estimação de grande
za: “Que é o homem mortal para que te lembres 
dele? E o filho do homem, para que o visites?” (SI
8.4). Se o homem é tão insignificante, então por que 
Deus o estima tão importante?

B. Substantivos. 
gedúllãh (n^njt): “grandeza, grande dignidade, 

grandes coisas”. Este substantivo ocorre 12 vezes. 
No SI 71.21, significa “grandeza”: “Aumentarás a 
minha grandeza e de novo me consolarás”. A pala
vra g‘díillãh também se refere a “grande dignidade” 
(Et 6.3) e a “grandes coisas” (2 Srn 7.21).

gõdel p"n): “grandeza”. Este substantivo ocor
re 13 vezes. O termo gõdel quer dizer “grandeza” 
em termos de tamanho (Ez 31.7), de poder divino 
(SI 79.11), de dignidade divina (Dt 32.3), de ma
jestade divina (Dt 3.24), de misericórdia divina 
(Nm 14.19) ou de falsa grandeza do coração (in
solência, Is 9.9).

migdãl (TiiD): "lugar forte, púlpito de madeira”. 
Este substantivo, que aparece 49 vezes, diz respei
to a uma torre ou "lugar forte” (Gn 11.4,5). mas

também ocorre uma vez para se referir a “púlpito 
de madeira": “E Esdras, o escriba, estava sobre um 
púlpito de madeira” (Ne 8.4).

C. Adjetivos.
gãdôl (^'na): “grande". O adjetivo gãdôl é a pala

vra mais freqüentemente relacionada com o verbo 
gãdal (cerca de 525 vezes). O termo gãdôl é usado 
para se referir à dimensão ampliada (Gn 1.21), nú
mero (Gn 12.2). poder (Dt 4.37), castigo (Gn 4.13) 
e valor ou importância (Gn 39.9).

O verbo gãdal e o adjetivo relacionado gãdôl 
podem cada um ser usado para fazer declarações 
distintivas. Em hebraico, pode-se dizer “ele é gran
de” usando o só o verbo ou usando o pronome e o 
adjetivo gãdôl. A primeira construção apresenta 
uma condição permanente e existente. Então, Ml
1.5 poderia ser traduzido assim: “O SENHOR seja 
engrandecido além das fronteiras de Israel” (ARA: 
“Grande é o SENHOR também fora dos limites de 
Israel”). A segunda anuncia a informação recente
mente experimentada ao recipiente, como em Is 12.6: 
“Grande é o Santo de Israel no meio de ti”. Esta 
informação era previamente conhecida, mas os re
centes atos divinos a fizeram ser experimentada de 
novo. A ênfase está no frescor da experiência.

Outro adjetivo gãdel significa “ficar grande, cres
cer”. Este adjetivo verbal ocorre quatro vezes, uma 
vez em Gn 26.13: “E engrandeceu-se o varão e ia-se 
engrandecendo, até que se tornou mui grande”.

B
BAAL

ba‘al C??3): “mestre, baal”. No acadiano, o subs
tantivo belu (“senhor”) deu origem ao verbo belu 
("assenhorear”). Em outros idiomas semíticos do 
noroeste, o substantivo ba'al difere um pouco de 
significado quando outras palavras assumiam o sig
nificado de “senhor”. (Cf. ’ãdôn.) A palavra hebraica 
parece ter sido relacionada com estes homônimos.

A palavra ba ‘al ocorre 84 vezes no Antigo Tes
tamento hebraico, 15 vezes com o significado de 
“marido” e 50 vezes como referência a uma deidade. 
A primeira ocorrência do substantivo ba 'al está em 
Gn 14.13: “Então, veio um que escapara e o contou 
a Abrão, o hebreu; ele habitava junto dos carvalhais

de Manre. o amorreu, irmão de Escol e irmão de 
Aner: eles eram confederados de [Hteralmente, 
‘‘ba‘als de um concerto com”] Abrão”.

O significado primário de ba‘al é “possuidor”. 
O uso que Isaías faz da palavra ba‘al em paralelo 
com qãnãh esclarece este significado básico de ba ‘al: 
“O boi conhece o seu possuidor [qãnãh], e o jumen
to, a manjedoura do seu dono [ba ‘al], mas Israel 
não tem conhecimento, o meu povo não entende” 
(Is 1.3). O homem pode ser o dono [ba‘al] de um 
animal (Êx 22.10), de uma casa (Êx 22.7), de uma 
cova ou cisterna (Êx 21.34) ou até de uma mulher 
(Êx21.3).

Um significado secundário, “marido” , é indi
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cado claramente pela frase ba‘al ha-issãh (lite
ralmente, “dono da mulher”). Por exemplo: “Se 
alguns homens pelejarem, e ferirem uma mulher 
grávida, e forem causa de que aborte, porém se 
não houver morte, certamente aquele que feriu 
será multado conforme o que lhe impuser o mari
do da mulher [ba ‘al ha-issãh] e pagará diante dos 
juizes” (Êx 21 .22). O significado de ba‘al está 
relacionado de perto com is (“homem”), como é 
visto no uso destas duas palavras num versículo: 
“Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu 
marido [fa], era morto, lamentou a seu senhor 
[ba‘a i r  (2 Sm 11.26).

A palavra ba ‘al com outro substantivo pode sig
nificar uma característica ou qualidade peculiar: “E 
disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador- 
mor! [literalmente, “o mestre dos sonhos”]” (Gn 
37.19).

Em terceiro lugar, a palavra ba 'al pode denotar 
qualquer deidade que não seja o Deus de Israel. Baal 
era nome comum dado ao deus da fertilidade em 
Canaã. Na cidade cananéia de Ugarite. Baal era reco
nhecido sobretudo como o deus da fertilidade. O 
Antigo Testamento registra que Baal era "o deus" 
dos cananeus. Os israelitas cultuaram Baal durante 
o tempo dos juizes (Jz 6.25-32) e do rei Acabe. 
Elias manteve-se como oponente dos sacerdotes de 
Baal no monte Carmelo Cl Rs 18.2lss.). Muitas 
cidades fizeram de Baal um deus local e o honravam 
com atos especiais de adoração: Baal-Peor (Nm
25.5), Baal-Berite, em Siquém (Jz 8.33), Baal- 
Zebube, em Ecrom (2 Rs 1.2-16), Baal-Zefom (Nm
33.7) e Baal-Hermom (Jz 3.3).

Entre os profetas, Jeremias e Oséias mencionam 
Baal com muita freqüência. Oséias retratou que Is
rael se voltava aos baalins e só se voltava ao Senhor 
depois de um tempo de desespero (Os 2.13,17). Ele 
diz que o nome ba ‘al já  não será usado, nem mesmo 
com o significado de “senhor” ou “mestre”, pois a 
associação foi contaminada pelas práticas idólatras: 
“E acontecerá naquele dia, diz o SENHOR, que me 
chamarás: Meu marido e não me chamarás mais: 
Meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de baalins, 
e os seus nomes não virão mais em memória” (Os 
2.16,17). Pelos dias de Oséias e Jeremias, os ídolos 
de ba 'al ainda eram adorados quando o povo sacri
ficava, construía lugares altos e fazia imagens dos 
ba'alim (plural).

Na Septuaginta, a palavra ba‘al não é traduzida 
uniformemente: k uri os (“senhor, dono”); aner (“ho
mem, marido”); a simples transliteração; e ba'al.

BANDO, EXÉRCITO
g-dúd (iHl): “bando (de participantes de ataque 

surpresa), bando de pilhagem, grupo de invasores, 
exército, unidades (de um exército), tropas, bandi
dos, reide”. As 33 ocorrências deste substantivo 
estão distribuídas ao longo de todo o período do 
hebraico bíblico.

Basicamente, esta palavra representa indivíduos 
ou bando de indivíduos que invadem e saqueiam um 
inimigo. As unidades que executam tais reides po
dem ser um grupo de criminosos (“bandidos”), uma 
unidade especial de um exército ou um exército in
teiro. Era freqüente o povo antigo sofrer rápidas 
incursões dos vizinhos. Quando os amalequitas "in
vadiram" Ziclage. pilhando-a e queimando-a enquan
to levavam cativas as esposas e famílias dos ho
mens que seguiram Davi. este inquiriu de Deus: 
"Perseguirei eu a esta tropa ? Alcançá-la-ei?” (1 Sm
30.8). Neste caso. a "tropa de invasores" consistia 
no exército inteiro de Amaleque. Este significado de 
rdüd  ocorre pela primeira vez em Gn 49.19: “Uma 
rropa o acometerá". Aqui a palavra é um substanti
vo coletivo que se refere a toda a “tropa de invaso
res" que virá. Quando Jó descreveu a glória dos dias 
passados, dis^e que ele “habitava como rei entre as 
suas tropas" (Jó 29.25). Quando Davi e seus segui
dores foram chamados de gcdúd, eles estavam sendo 
estigmatizados como bandidos — homens que vivi
am lutando e invadindo (1 Rs 11.24).

Em algumas passagens. g'dúd significa uma se
paração menor de tropa ou uma unidade ou divisão 
militar: "E tinha o filho de Saul dois homens capi
tães de tropas" (2 Sm 4.2). Deus enviou contra 
Jeoaquim "unidades" do exército babilônico: “Tro
pas dos caldeus, e as tropas dos siros, e as tropas 
dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amom” (2 
Rs 24.2).

A palavra também pode representar indivíduos 
que são membros de tais bandos invasores ou tro
pas militares. Os membros da casa de Izraías, des
cendente de Issacar, formavam uma unidade militar, 
“e houve com eles, nas suas gerações, segundo as 
suas casas paternas, em tropas de gente de guerra, 
trinta e seis mil” (1 Cr 7.4). Bildade faz a pergunta 
retórica relativa a Deus: “Porventura, têm número 
[que numere] os seus exércitosT (Jó 25.3).

O verbo gcdãd significa “acorrer cm tropel con
tra” (SI 94.21), “dar golpes” (fazer incisões) em si 
mesmo como ato religioso (Dt 14.1), “cair cruel
mente sobre” (Jr 30.23) ou “ajuntar-se em esqua
drões” (Mq 5.1).
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BEBER
shãtãh (nr.0): “beber”. Este verbo aparece em 

quase todos os idiomas semíticos, embora no 
aramaico bíblico não seja atestado como verbo (a 
forma substantivai mishftteh não aparece), o hebraico 
bíblico atesta shãtãh em todos os períodos e apro
ximadamente 215 vezes.

Este verbo significa primariamente “beber” ou 
“consumir um líquido”, e é usado para se referir a 
seres inanimados, como também a pessoas ou ani
mais. O verbo sãqãh, que no significado está relaci
onado de perto com shãtãh, ocorre tendo como su
jeito seres animados e inanimados. A primeira ocor
rência de shãtãh descreve Noé que “bebeu do vinho 
e embebedou-se” (Gn 9.21). Os animais também 
"bebem”: “Tirarei também água para os teus came
los, até que acabem de beber'’ (Gn 24.19). Deus diz 
que Ele não beberá sangue de bodes (SI 50.13).

“Beber o cálice” é uma metáfora para beber tudo 
o que o cálice contém (Is 51.17). Não só líquidos 
podem ser bebidos, visto que shãtãh é usado figura
tivamente para aludir a “beber” iniqüidade: “Quan
to mais abominável e corrupto é o homem, que bebe 
a iniqüidade como a água?” (Jó 15.16). Só raramente 
este verbo é usado para aludir a seres inanimados, 
como em Dt 11.11: "Mas a terra que passais a pos
suir é terra de montes e de vales; da chuva dos céus 
beberá as águas”.

O termo shãtãh também pode ser usado em refe
rência ao ato inicial de "tomar” um líquido: “Não é 
este o copo por que bebe meu senhor?” (Gn 44.5). 
“Beber” de um copo não envolve necessariamente 
consumir o que é bebido. Portanto, esta passagem 
usa shãtãh para se referir a “beber em”, e não ao 
processo inteiro de consumir um líquido.

Esta palavra pode ser usada para se referir a uma 
atividade comunal: “E saíram [...] à casa de seu Deus, 
e comeram, e beberain. e amaldiçoaram a Abimele- 
que” (Jz 9.27). A expressão "come e bebe” pode 
significar “comer uma refeição”: “Então, comeram, 
e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e 
passaram a noite” (Gn 24.54). Este verbo significa, 
às vezes, “banquetear” (o que incluía muitas ativi
dades além de comer e beber), ou “participar de um 
banquete”: “Eis que estão comendo e bebendo pe
rante ele; e dizem: Viva o rei Adonias!” (l Rs 1.25). 
Em um caso, a palavra shãtãh sozinha significa “par
ticipar de um banquete”: “Vindo, pois, o rei e Hamã 
ao banquete, que Ester tinha preparado” (Et 5.5).

A expressão “comer e beber” pode significar uma 
refeição religiosa, ou seja, uma comida de comunhão

com Deus. Os setenta anciões no monte Sinai “vi
ram a Deus, e comeram, e beberam” (Êx 24.11). 
Por este ato, eles foram sacramentalmente unidos 
com Deus (cf. 1 Co 10.19). Em contraste com esta 
comunhão com o verdadeiro Deus, o povo ao pé da 
montanha comungava com um falso deus — “o povo 
assentou-se a comer e a beber, depois, levantaram- 
se a folgar” (Êx 32.6). Quando Moisés ficou na pre
sença de Deus. ele não comeu nada durante quaren-

A

ta dias e quarenta noites inteiras (Ex 34.28). Sua 
comunhão era face a face em vez de ser pela comida 
comum.

Foi ordenado aos sacerdotes que, quando esti
vessem servindo perante Deus, eles praticassem um 
jejum parcial — não deviam beber vinho ou bebida 
forte (Lv 10.9 >. Eles e todo o Israel não deviam 
comer nada imundo. Estas condições eram mais rí
gidas para os nazireus que viviam constantemente 
na presença de Deus. Eles receberam a ordem de 
não comerem nada do produto da vide (Nm 6.3; cf. 
Jz 13.4; 1 Sm 1.15). Assim, Deus deu entrada aos 
processos comuns e necessários do viver humano. 
Em tudo o que o homem faz, ele é obrigado a reco
nhecer o controle de Deus sobre a existência do ho
mem. Este deve reconhecer que ele só come e bebe à 
medida que vive sob a regência de Deus; e o crente 
deve admitir Deus em todos os seus caminhos.

A expressão "comer e beber” também pode sig
nificar a vida em geral: "Eram. pois. os de Judá e 
Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em 
multidão, comendo, e bebendo, e alegrando-se” (1 
Rs 4.20; cf. Ec 2.24: 5.18: Jr 22.15). Em estreita 
conjunção com o verbo “embebedar-se” (intoxicar- 
se), shãtãh significa "beber livremente” ou “beber 
até ficar bêbado”. Quando José foi anfitrião dos 
seus irmãos, eles "beberam e se regalaram com ele” 
(Gn 43.34).

BELIAL
beliya‘al "maldade, ímpio, iníquo, mau,

vil, destruição". As 27 ocorrências deste substanti
vo estão espalhadas ao longo dos períodos do 
hebraico bíblico.

O significado básico desta palavra aparece em 
passagens como Jz 20.13, onde os filhos de ffliya ‘al 
cometem maldade (eles estupraram e assassinaram 
a concubina de um homem): “Dai-nos, pois, agora, 
aqueles homens filhos de Be liai, que estão em Gibeá, 
para que os matemos e tiremos de Israel o mal; po
rém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a 
voz de seus irmãos, os filhos de Israel”. Em sua
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primeira ocorrência, a palavra representa homens 
que levam outros à idolatria: “Uns homens, filhos 
de Belial, saíram do meio de ti, [e] incitaram os 
moradores da sua cidade, dizendo: Vamos e sirva
mos a outros deuses que não conheceste” (Dt
13.13). Em Dt 15.9, a palavra modifica o termo 
hebraico dãbãr, “palavra” ou “assunto”. Israel é 
advertido a evitar palavras “más” (pensamentos vis) 
em seu coração. Em Jó 34.18, beliya‘al é sinônimo 
de rãsã‘ (“o rebelde ímpio”). Em Na 1.11, o conse
lheiro iníquo conspira mal contra Deus. O salmista 
usa beliya‘al como sinônimo de morte: “Cordéis de 
morte me cercaram, e torrentes de impiedade [“inun
dações de homens vis”J me assombraram” (SI 18.4).

BENDITO
’asrê (vie>n): “bendito, bem-aventurado, feliz”. 

Todas menos quatro das 44 ocorrências bíblicas deste 
substantivo estão em passagens poéticas, com 26 
ocorrências nos Salmos e oito em Provérbios.

Basicamente, esta palavra conota o estado de 
"prosperidade" ou "felicidade" que vêm quando um 
superior concede seu favor ibênção) a alguém. Na 
maioria das passagens, aquele que concede o favor é 
o próprio Deus: "Feliz és tu. ó Israel! Quem é como 
tu? Povo salvo pelo SENHOR" (Dt 33.29. ARA*. 
O estado que o bem-aventurado desfruta nem sem
pre parece ser “feliz": "Eis que bem-aventurado 
[“feliz”] é o homem a quem Deus castiga: não des
prezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Porque 
ele faz a chaga, e ele mesmo a liga; ele fere, e as suas 
mãos curam” (Jó 5.17,18). Elifaz não estava descre
vendo a condição de Jó como a de alguém feliz; 
porém, tal condição era “bem-aventurada” já que 
Deus se preocupava com ele. Pelo fato de que era 
um estado bendito e o resultado seria bom, espera
va-se que Jó risse de sua adversidade (Jó 5.22).

Nem sempre é Deus que faz a pessoa “bendita”. 
Pelo menos, a rainha de Sabá disse lisonjeiramente a 
Salomão que este era o caso (1 Rs 10.8).

O estado da pessoa diante de Deus (sendo “ben
dita”) nem sempre é expresso em termos da situa
ção individual ou social que faz com que, em geral, 
as pessoas atualmente considerem ser a “felicida
de”. Assim, embora seja adequado traduzir ’asrê 
por “bendito”, a tradução de “felicidade” nem sem
pre transmite sua ênfase aos leitores modernos.

BESTA
tfhemãh (nora): “besta, animal, animal domes

ticado, gado, animal de montaria, animal selvagem”.

Um cognato desta palavra aparece no árabe. O 
hebraico bíblico usa bchemãh cerca de 185 vezes e 
em todos os períodos da história.

Em Êx 9.25, esta palavra abarca claramente até 
os animais “maiores”, todos os animais do Egito: 
“E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo 
quanto havia no campo, desde os homens até aos 
animais". Este significado está especialmente claro 
em Gn 6.7: “Destruirei, de sobre a face da terra, o 
homem que criei, desde o homem até ao animal, até 
ao réptil e até à ave dos céus”. Em 1 Rs 4.33, esta 
palavra parece excluir pássaros, peixes e répteis: 
“Também falou dos animais, e das aves, e dos rép
teis, e dos peixes".

A palavra behetnãh é usada para se referir a todas 
as bestas ou animais domesticados: "E disse Deus: 
Produza a terra alma vivente conforme a sua espé
cie; gado. e répteis, e bestas-feras da terra conforme 
a sua espécie" (Gn 1.24. primeira ocorrência). O SI
8.7 usa bchemãh em paralelismo sinônimo com 
"bois" e "ovelhas", como se incluísse ambos: "To
da? as ovelhas e bois, assim como os animais do 
campo". Contudo, a palavra só pode ser usada para 
se referir a gado: "O seu gado, e as suas possessões, 
e todos os seus animais não serão nossos?" (Gn
34.23).

Em uso raro da palavra, significa “animal de 
montaria", como cavalo ou mula: “E, de noite, me 
levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei 
a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração 
para fazer em Jerusalém: e não havia comigo animal 
algum, senão aquele em que estava montado" (Ne 
2 .12).

Raramente a palavra bhemãh representa toda 
besta selvagem, quadrúpede, não domesticada: "E o 
teu cadáver será por comida a todas as aves dos 
céus e aos animais [bestas] da terra: e ninguém os 
espantará” (Dt 28.26).

BOCA
pheh (na): “boca, extremidade, abertura, entra

da, colarinho, expressão vocal, ordem, comando, 
evidência”. Esta palavra tem cognatos no ugarítico. 
acadiano, árabe, aramaico e amorita. Aparece por 
volta de 500 vezes e em todos os períodos do 
hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra significa “boca”. É usada para 
aludir à “boca” humana: “E ele falará por ti ao povo; 
e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás 
por Deus” (Êx 4.16). Em passagens como Nm 
22.28, esta palavra descreve a “boca” de um animal:
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"Então, o SENHOR abriu a boca da jumenta, a qual 
disse a Balaão..." Quando usado para indicar a “boca" 
de um pássaro, refere-se a seu bico: "E a pomba 
voltou a ele sobre a tarde; e eis, arrancada, uma folha 
de oliveira no seu bico” (Gn 8.11). Esta palavra é 
usada figurativamente para aludir à “boca da terra", 
referindo-se ao fato de que o líquido entrou na terra
— a terra a bebeu: “E agora maldito és tu desde a 
terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o 
sangue do teu irmão” (Gn 4.11, primeira ocorrência 
bíblica). Uso semelhante aparece no SI 141.7: “Nos
sos ossos espalhados à boca da sepultura”. Neste 
caso. imagina-se que o Sheol seja talvez uma cova e 
é. então, personificada com sua “boca” a consumir 
os homens assim que eles morrem.

Segundo, esta palavra é empregada em sentido 
impessoal e não personificado de “abertura”: “E 
olhou, e eis um poço no campo, e eis três rebanhos 
de ovelhas que estavam deitados junto a ele; porque 
daquele poço davam de beber aos rebanhos; e havia 
uma grande pedra sobre a boca do poço” (Gn 29.2). 
Em Is 19.7, esta palavra retrata a “extremidade” de 
um rio: “A relva que está junto ao rio, junto às 
ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto 
ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsisti
rão”. Gênesis 42.27 usa pheh para se referir a um 
orifício ou à área dentro das extremidades de um 
saco aberto: “[Benjamim] viu o seu dinheiro; por
que eis que estava na boca do seu saco”. Uso seme
lhante aparece em Js 10.18, onde a palavra é usada 
para se referir a uma “entrada” ou “abertura” de 
caverna. O termo pheh quer dizer não só uma aber
tura que está fechada em todos os lados, mas tam
bém uma porta da cidade, uma abertura aberta em 
cima: “Da banda das portas da cidade, à entrada da 
cidade e à entrada das portas está clamando” (Pv
8.3). Êxodo 28.32 usa esta palavra para significar 
uma “abertura” numa túnica, ao redor da qual uma 
gola seria tecida: “E o colar da cabeça estará no meio 
dele; este colar terá uma borda de obra tecida ao 
redor: como colar de cota de malha será nele, para 
que se não rompa”. Jó 30.18 emprega a palavra para 
ê referir à própria “gola”: “Pela grande força do 

meu mal se demudou a minha veste, que, como a 
gola da minha túnica, me cinge” (cf. SI 133.2).

Em várias passagens, pheh retrata o fio de espa
da. talvez no sentido da parte que corta e/ou morde: 
"Mataram também a fio  de espada a Hamor, e a seu 
filho Siquém" (Gn 34.26).

Vários idiotismos notáveis empregam pheh. Em 
Js 9.2. "de boca comum” significa “de comum acor

do”: “ [E] se ajuntaram eles de comum acordo, para 
pelejar contra Josué e contra Israel”. Em Nm 12.8, 
Deus descreveu Sua singular comunicação com 
Moisés usando a expressão “boca a boca” ou pes
soa a pessoa. Construção semelhante aparece em Jr 
32.4 (cf. Jr 34.3 que têm a mesma força): “Zedequias, 
rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, 
mas, certamente, será entregue nas mãos do rei da 
Babilônia e com ele falará boca a boca, e os seus 
olhos verão os dele". A expressão “de boca a boca” 
ou “boca a boca" significa “de uma extremidade à 
outra”: “E entraram na casa de Baal, e encheu-se a 
casa de Baal, de um lado ao outro” (2 Rs 10.21). 
“Com a boca aberta" é expressão que enfatiza ávido 
consumo: “Pela frente virão os siros, e por detrás, 
os filisteus. e devorarão a Israel com a boca escan
carada” (Is 9.12 ). "Colocar a mão na boca” é gesto 
de silêncio (Jó 29.91. "Perguntar a boca de alguém” 
é perguntar-lhe pessoalm ente: “Cham em os a 
donzela e perguntemos-lho [“consultemos seu de
sejo”]” (Gn 24.57).

Esta palavra também representa “expressão vo
cal” ou “ordem": "Tu estarás sobre a minha casa, e 
por tua boca se governará todo o meu povo” (Gn
41.40). “A boca de duas testemunhas” significa o 
seu testemunho: "Todo aquele que ferir a alguma 
pessoa, conforme o dito das testemunhas” (Nm 
35.30). Em Jr 36.4, “da boca de Jeremias” quer di
zer “por ditado": "E escreveu Baruque da boca de 
Jeremias todas as palavras do SENHOR [...] no rolo 
de um livro".

O termo pheh usado com várias preposições tem 
significados especiais. 1) Usado com kf, significa 
“de acordo com". Em Lv 25.52, esta construção 
tem a acepção especial de “em proporção a”: “E, se 
ainda restarem poucos anos até ao Ano do Jubileu, 
então, fará contas com ele; segundo [em proporção 
a] os seus anos, restituirá o seu resgate”. O signifi
cado “de acordo com" surge em passagens como 
Nm 7.5: “Toma os deles, e serão para servir no 
ministério da tenda da congregação; e os darás aos 
levitas, a cada qual segundo o seu ministério” . Em 
Êx 16.21, a expressão significa “tanto quanto”. 
Acepção diferente ocorre em Jó 33.6: “Eis que vim 
de Deus, como tu". 2) Quando a palavra é precedida 
por /*", seus significados são bastante semelhantes 
aos que acabamos de discutir. Em Lv 25.51, signifi
ca “em proporção a". Jeremias, 29.10, utiliza a pa
lavra no sentido “de acordo com”: “Passados seten
ta anos na Babilônia...”, que pode ser lido literal
mente, “de acordo com a plenitude dos setenta anos
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na Babilônia...” 3) Com ‘al, a palavra também signi
fica “de acordo com” ou “em proporção a” (cf. Lv
27.18).

A expressão plú s‘‘nayim (literalmente, “duas 
bocas”) tem dois significados diferentes. Em Dt
21.17, significa “dupla porção” (duas partes): “Mas 
ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, 
dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver”. 
Esta mesma expressão também significa “dois ter
ços”: “E acontecerá em toda a terra, diz o SENHOR, 
que as duas partes dela serão extirpadas e expira
rão; mas a terceira parte restará nela.” (Zc 13.8).

BOI
phãr (13): “boi”. Os cognatos desta palavra apa

recem no ugarítico, aramaico, siríaco e árabe. A pa
lavra phãr aparece aproximadamente 132 vezes na 
Bíblia e em todos os períodos, embora a maioria de 
suas ocorrências esteja em contextos prosaicos que 
lidam com sacrifícios a Deus.

O termo phãr significa "novilho”, que é o signi
ficado em sua primeira ocorrência bíblica (Gn 32.15). 
que nos fala que entre os presentes que Jacó enviou 
para aplacar Esaú estavam "dez novilhos". No SI 
22 .12. a palavra é usada para descrever "inimigos 
ferozes e fortes”: “Muitos touros me cercaram: for
tes touros de Basã me rodearam". Quando em Is
34.7 Deus ameaça as nações com julgamento. Ele 
descreve seus príncipes e guerreiros como “bezer
ros” que Ele sacrificará (cf. Jr 50.27; Ez 39.18).

A palavra phãrãh é a forma feminina de phãr, e 
é usada desdenhosamente para se referir a mulheres 
em Am 4.1: “Ouvi esta palavra, vós, vacas de Basã”. 
O termo phãrãh ocorre 25 vezes no Antigo Testa
mento e sua primeira ocorrência está em Gn 32.15.

BOM
A. Adjetivo.

tôb (rhc): “bom, favorável, festivo, delicioso, agra
dável, bem, melhor, adequado”. Esta palavra aparece 
no acadiano, aramaico, árabe, ugarítico e no antigo 
árabe do sul. Aparece em todos os períodos do 
hebraico bíblico, ocorrendo por volta de 559 vezes.

Este adjetivo denota “bom” em todos os senti
dos da palavra. Por exemplo, tôb é usado no sentido 
de “agradável” ou “delicioso” : “E viu ele que o des
canso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o 
seu ombro para acarretar [fardos]” (Gn 49.15). Uma 
extensão deste sentido aparece em Gn 40.16, onde 
tôb significa “favorável” ou “a favor de alguém”: 
“Vendo, então, o padeiro-mor que tinha interpreta

do bem, disse a José...” Em 1 Sm 25.8, a ênfase está 
na acepção de “agradável” ou “festivo”: “Estes jo
vens, pois, achem graça a teus olhos, porque vie
mos em bom dia”. Deus é descrito como Aquele que 
é “bom”, ou Aquele que dá “deleite” e “prazer”: 
“Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus; 
pus a minha confiança no SENHOR Deus, para anun
ciar todas as tuas obras” (SI 73.28).

Em 1 Sm 29.6, esta palavra descreve atividades 
humanas: “Vive o SENHOR, que tu és reto, e que a 
tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas 
aos meus olhos”. A palavra tôb é também aplicada á 
beleza cênica, como em 2 Rs 2.19: “Eis que boa é a 
habitação desta cidade, como o meu senhor vê; po
rém as águas são más, e a terra é estéril”. Segundo 
Crônicas 12.12 emprega uma acepção relacionada, 
quando aplica a palavra às condições de Judá sob o 
reinado do rei Roboão. depois que ele se humilhou 
perante Deus: "Ainda [...] havia boas coisas”.

O termo tôb qualifica um objeto ou uma ativida
de comuns. Quando a palavra é usada neste sentido, 
nenhuma implicação ética é intencional. Em 1 Sm 
19.4. tôb descreve o modo como Jônatas falou so
bre Davi: "Então. Jônatas falou bem dc Davi a Saul, 
seu pai. e disse-lhe: Não peque o rei contra seu 
servo Davi. porque ele não pecou contra ti, e por
que os seus feitos te são mui bons". Primeiro Samuel 
25.15 caracteriza a pessoa como “amigável” ou 
"útil": "Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito 
bons. e nunca fomos agravados deles, e nada nos 
faltou em todos os dias que conversamos com eles, 
quando estávamos no campo”. Com freqüência esta 
palavra traz uma ênfase até mais forte, como em 1 
Rs 12.7. onde a palavra “bom” não só é amigável, 
mas facilita a vida dos servos. As “boas palavras” 
de Deus prometem vida em face da opressão e in
certeza: “Nem uma só palavra caiu de todas as suas 
boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, 
seu servo” (1 Rs 8.56). A palavra tôb caracteriza 
uma declaração como afirmação importante para sal
vação e prosperidade (real ou imaginária): “Não é 
esta a palavra que te temos falado no Egito, dizen
do: Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios? Pois que 
melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer
mos no deserto” (Êx 14.12). Deus julgou que a cir
cunstância do homem sem esposa ou companheira 
não era “boa” (Gn 2.18). Em outro lugar, tôb é apli
cado a uma avaliação do bem-estar da pessoa ou ao 
bem-estar de uma situação ou coisa: “E viu Deus 
que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz 
e as trevas” (Gn 1.4, primeira ocorrência).
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O termo tôb é usado para descrever terra e agri
cultura: “Portanto, desci para livrá-lo da mão [po
der] dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra 
a uma terra boa [fértil] e larga, a uma terra que 
mana leite e mel" (Êx 3.8). Isto sugere seu potenci
al de sustentar a vida (Dt 11.17). Assim, a expres
são “a boa terra” é comentário sobre sua existên
cia. bem como seu potencial e produtividade. Em 
tais contextos, a terra é vista como aspecto das 
bênçãos de salvação prometidas por Deus. Por isso, 
o Senhor não permitiu que Moisés cruzasse o 
Jordão e entrasse na terra que o povo ia herdar (Dt 
3.26-28). Este aspecto da “boa terra” inclui impli
cações de sua fertilidade e “agradabilidade”: “E 
tomará o melhor das vossas terras, e das vossas 
vinhas, e dos vossos olivais e os dará aos seus 
criados'’ (1 Sm 8.14).

A palavra tôb é usada para descrever homens ou 
mulheres. Às vezes é usada para aludir a um “corpo 
de elite” de pessoas: “Também os vossos criados, e 
as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os 
vossos jumentos tomará e os empregará no seu tra
balho" (1 Sm 8.16). Em 2 Sm 18.27, Aimaás é des
crito como “homem de bem”, porque ele vinha com 
“boas” notícias para o exército. Em 1 Sm 15.28, a 
palavra tem implicações éticas: “O SENHOR tem 
rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao 
teu próximo, melhor do que tu” (cf. 1 Rs 2.32). Em 
outras passagens, tôb descreve a aparência física: 
“E a donzela era mui formosa à vista [literalmente, 
“boa de aparência"]” (Gn 24.16). Quando aplicada 
ao coração, a palavra descreve o “bem-estar” em 
vez de aludir ao estado ético. Portanto, a idéia para
lela é “jovial e feliz”: “Então, se foram às suas ten
das, alegres e contentes de coração, por causa de 
todo o bem que o SENHOR fizera a Davi” (1 Rs 
8 .66). Morrer “em boa velhice” descreve “idade 
avançada” em vez da realização moral, mas um tem
po em que, devido às bênçãos divinas, a pessoa se 
sente realizada e satisfeita (Gn 15.15).

O termo tôb indica que determinada palavra, ato 
ou circunstância contribui positivamente para a con
dição de uma situação. Com freqüência este julga
mento não significa que a coisa seja realmente “boa”, 
só que foi avaliada assim: “Vendo, então, o padeiro- 
mor que tinha interpretado bem, disse a José...” 
(Gn 40.16). O julgamento pode ser ético: “Não é 
bom o que fazeis: Porventura, não devíeis andar no 
temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos 
gentios, os nossos inimigos?” (Ne 5.9). A palavra 
também pode representar “acordo” ou “consenti

mento”: “Do SENHOR procedeu este negócio; não 
podemos falar-te mal ou bem” (Gn 24.50).

A palavra tôb é usada junto com a palavra hebraica 
rã'ãh (“ruim, mal” ). Às vezes, é tencionado como 
contraste, mas em outros contextos pode significar 
“tudo de bom [amigável] a ruim [prejudicial]”, que é 
uma maneira de dizer "nada”. Em outros contextos, 
é sugerido mais contraste: “E qual é a terra em que 
habita, se boa ou má" (Nm 13.19, ARA). Neste 
caso, a avaliação determinaria se a terra podia ou 
não sustentar adequadamente o povo.

Em Gn 2.9. tôb. contrastado com o mal, tem 
implicações morais: "A árvore da vida no meio do 
jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal”. O 
fruto desta árvore, se consumida, revelaria a dife
rença entre o mal moral e o “bem” moral. Esta refe
rência também sugere que, comendo este fruto, o 
homem tentava determinar por si o que é “bom” e 
mal.

B. Verbos.
yãtab "ter o máximo prazer em, estar en

cantado em. estar contente”. Este verbo aparece 117 
vezes no Antigo Testamento. O significado da pala
vra, como está expresso em Ne 2.6, é “aprazer”.

tôb ("'t:): "ser alegre, contente, agradável, adorá
vel, apropriado, precioso, cair bem”. O verbo tôb 
tem cognatos no acadiano e no árabe. O verbo apa
rece 21 vezes no Antigo Testamento. Jó 13.9 é um 
exemplo do significado da palavra, “ser bom”: “Ser- 
vos-ia bom, se ele vos esquadrinhasse?”.

BOSQUE
'asherãh (r^rx): “Asherá. bosque, postes”. Este 

substantivo, que tem um cognato no ugarítico, apa
rece pela primeira vez na Bíblia em passagens que 
antecipam o estabelecimento na Palestina. As ocor
rências mais freqüentes da palavra estão na literatu
ra histórica. De suas 40 ocorrências, quatro estão 
110 código das leis de Israel, quatro em Juizes, qua
tro nos livros proféticos e o restante está em 1 Reis 
e 2 Crônicas.

A palavra ’asherãh se refere a um objeto de cul
to que representa a presença da deusa cananéia Aserá. 
Quando o povo de Israel entrou na Palestina, ele 
não devia ter nada a ver com as religiões idólatras 
dos seus habitantes. Antes, Deus disse: “Mas os 
seus altares transtornareis, e as suas estátuas 
quebrareis, e os seus bosques ['asherim (plural)] 
cortareis” (Êx 34.13). Este objeto de culto era feito 
de madeira (Jz 6.26; 1 Rs 14.15) e podia ser quei
mado (Dt 12.3). Alguns estudiosos concluem que
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era um poste sagrado colocado perto de um altar de 
Baal. Considerando que havia só uma deusa com 
este nome, o plural ( 'asherim) representa seus vári
os “postes”, daí a tradução “bosque”.

O termo ’asherãh significa o nome da própria 
deusa: “Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o 
Israel no monte Carmelo, como também os quatro
centos e cinqüenta profetas de Baal e os quatrocen
tos profetas de A será , que comem da mesa de 
Jezabel” (1 Rs 18.19). Os cananeus acreditavam que 
’asherãh dominava o mar, era a mãe de todos os 
deuses, inclusive de Baal, e às vezes era seu inimigo 
mortal. Aparentemente, a mitologia de Canaã asse
verava que ’aserãh era o cônjuge de Baal, que tinha 
deslocado El como seu deus altíssimo. Assim, seus 
objetos sagrados (postes, bosque) estavam imedia
tamente ao lado dos altares de Baal, e ela era adora
da junto com ele.

BRAÇO
zfrôa‘ (? ;"ii)"braço. poder, força, ajuda''. Os 

cognatos de zfrôa' ocorrem nas línguas semíticas do 
Noroeste e do Sul. A palavra zfrCxi' é atestada 92 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. A 
palavra relacionada 'ezrôa aparece duas vezes Jó 
31.22; Jr 32.21). O aramaico bíblico atesta Jra ' ama 
vez e 'edrã uma vez.

O termo t r o a ' quer dizer "braço", membro do 
corpo: “Bendito aquele que faz dilatar a Gade. que 
habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da 
cabeça” (Dt 33.20). A palavra se refere a braços em 
Gn 49.24 (primeira ocorrência): " 0  seu arco. po
rém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos 
foram fortalecidos”. A força dos braços capacitou 
Gade a retesar o arco. Em algumas passagens, r  rôa' 
se refere especialmente ao antebraço: “Porque será 
como o segador que colhe o trigo e, com o seu braço, 
sega as espigas”. (Is 17.5). Em outro lugar, a palavra 
representa o ombro: “Mas Jeú entesou o seu arco

com toda a força e feriu a Jorão entre os braços” (2 
Rs 9.24).

A palavra z‘rôa ‘ conota o “assento da força”: 
“Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte 
que os meus braços quebraram um arco de cobre" 
(SI 18.34). Em Jó 26.2, o pobre é descrito como o 
braço que não tem força.

A força de Deus é figurada por antropomorfismo 
(atribuindo a Ele partes humanas), como quando 
Ele “com braço estendido...” (Dt 4.34) ou “com 
braço forte...” (Jr 21.5). Em Is 30.30, a palavra pa
rece representar raios: "E o SENHOR fará ouvir a 
glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu 
braço, com indignação de ira. e a labareda do seu 
fogo consumidor, e raios, e dilúvio, e pedra de sarai
va'' < cf. Jó 40.9 ).

O braço é símbolo da força do homem (1 Sm 
2.31 > e de Deus (SI 71.18): “Agora, também, quan
do estou velho e de cabelos brancos, não me desam
pares. ó Deus. até que tenha anunciado a tua força a 
esta geração, e o teu poder a todos os vindouros". 
Em Ez 22.6. z róa' é traduzido por “poder”: “Eis 
que dos príncipes de Israel, cada um conforme o seu 
poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o 
sangue". Uma terceira acepção é “ajuda”: “Também 
a Assíria se ligou a eles: foram eles o braço [ajuda] 
dos filhos de Ló” (SI 83.8).

A palavra pode representar forças políticas ou 
militares iexército): "E o rei do Norte virá, e levan
tará baluartes, e tomará a cidade forte; e os braços 
do Sul não poderão subsistir, nem o seu povo esco
lhido. pois não haverá força que possa subsistir" 
(Dn 11.15; cf. Ez 17.9).

Em Nm 6.19. zfrôa' é usado para aludir ao om
bro de um animal: “Este, pois, será o direito dos 
sacerdotes, a receber do povo. dos que sacrificarem 
sacrifício, seja boi ou gado miúdo: que darão ao sa
cerdote a espádua [ombro], e as queixadas, c o bu
cho” (cf. Dt 18.3).

c
CABEÇA

A. Substantivos.
rõ ’sh (r»N“): “cabeça, cume, primeiro, soma, lí

der” . Os cognatos de rõsh  aparecem no ugarítico, 
acadiano. fenício, aramaico bíblico, árabe e etiópico.
O substantivo rô’sh e sua forma alternativa re’sh 
ocorrem por volta de 596 vezes no hebraico bíblico.

Esta palavra representa “cabeça”, parte do cor
po (Gn 40.20). O termo rõsh  também é usado para 
aludir a uma “cabeça” decapitada (2 Sm 4.8), uma 
“cabeça” de animal (Gn 3.15) e uma “cabeça" de 
estátua (Dn 2.32). Em Dn 7.9, onde Deus é retrata
do em forma humana, Sua “cabeça” está coroada 
com cabelos como a limpa lã (ou seja, brancos).
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“Erguer a própria cabeça” pode ser sinal de de
claração de inocência: “Se for ímpio, ai de mim! E se 
for justo, não levantarei a cabeça; cheio estou de 
ignomínia e olho para a minha miséria” (Jó 10.15). 
Esta mesma figura de linguagem indica intenção de 
começar uma guerra, a forma mais intensa de confi
ança em si mesmo: “Porque eis que teus inimigos se 
alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a ca
beça ’ (SI 83.2). Com uma negação, esta expressão 
simboliza submissão a outro poder: “Assim, foram 
abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e 
nunca mais levantaram a sua cabeça" (Jz 8.28). 
Usado de modo transitivo (ou seja, levantar a "ca
beça” de alguém), esta palavra conota restaurar al
guém em posição prévia: “Dentro ainda de três dias, 
Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu 
estado” (Gn 40.13). Também denota soltar alguém 
da prisão: “Evil-Merodaque, rei da Babilônia, liber
tou [“levantou a cabeça”], no ano em que reinou, a 
Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão” (2 Rs 25.27).

Com o verbo rum (“levantar”), rõsh significa a 
vitória e o poder de um rei empossado: Deus “pros
seguirá de cabeça erguida”, ou mostra o Seu domínio
i SI 110.7). Quando Deus ergue (rum) a “cabeça” de 
alguém, Ele enche a pessoa de esperança e confiança: 
"Mas tu. SENHOR, és um escudo para mim, a mi
nha glória e o que exalta a minha cabeça” (SI 3.3).

Há muitas acepções secundárias de rõsh. Pri
meiro, a palavra descreve “cabelo da cabeça” : “E 
será que, ao sétimo dia, rapará todo o seu pêlo, e a 
cabeça, e a barba, e as sobrancelhas dos seus olhos; 
e rapará todo o outro pêlo” (Lv 14.9).

A palavra conota unidade e representa cada indi
víduo em determinado grupo: “Porventuranão acha
riam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a 
cada homem?” (Jz 5.30). Esta palavra é usada nu
mericamente e significa o número total de pessoas 
ou indivíduos em um grupo: “Tomai a soma de toda 
a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas 
gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o 
número dos nomes de todo varão, cabeça por cabe
ça” (Nm 1.2).

O termo rõ ’sh também enfatiza o indivíduo: “E 
houve grande fome em Samaria, porque eis que a 
cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um ju
mento por oitenta peças de prata” (2 Rs 6.25). É na 
"cabeça" (sobre a própria pessoa) que as maldições 
e bênçãos caem: “As bênçãos de teu pai excederão 
as bênçãos de meus pais, [...] elas estarão sobre a 
cabeça de José" (Gn 49.26).

Às vezes, rõsh  significa “líder”, quer nomeado,

eleito ou autonomeado. A palavra é usada para se 
referir aos pais tribais, que são os líderes de um 
grupo de pessoas: “E escolheu Moisés homens ca
pazes, de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre 
o povo” (Êx 18.25). Os líderes militares também 
são chamados de “cabeças”: “Estes são os nomes 
dos valentes que Davi teve: Josebe-Bassebete, filho 
de Taquemoni, o principal dos capitães” (2 Sm 23.8). 
Em Nm 1.16, os príncipes são chamados "cabeças” 
(cf. Jz 10.18). Esta palavra é usada para aludir aos 
que representam ou conduzem as pessoas em ado
ração (2 Rs 25.18, "primeiro sacerdote”).

Quando empregado para se referir a coisas, rõ’sh 
significa “ponto” ou “começo”. Com ênfase local, a 
palavra diz respeito ao “cume” ou ápice de uma 
montanha ou colina: “Amanhã, eu estarei no cume 
do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão”  ̂ _
(Ex 17.9). Em outro lugar, a palavra descreve a pon
ta mais alta de um objeto natural ou construído: 
“Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo 
cume toque nos céus e façamo-nos um nome” (Gn
11.4).

Em Gn 47.31, a palavra denota a “cabeça” da 
cama, ou onde colocamos a cabeça. Em 1 Rs 8 .8, 
rõ ’sh se refere às pontas dos varais. A palavra é 
usada para aludir ao lugar onde começa uma jorna
da: “A cada canto do caminho edificaste o teu lugar 
alto" (Ez 16.25); cf. Dn 7.1: “a suma das coisas”. 
Este sentido de ponto de início aparece em Gn 2.10 
(primeira ocorrência): “E saía um rio do Éden para 
regar o jardim; e dali se dividia e se tornava em 
quatro braços [“a fon te  de quatro rios”]” . Esta 
acepção identifica que uma coisa é colocada (dentro 
de um espaço físico) na frente de um grupo; está na 
frente ou à “cabeça” (Dt 20.9; cf. 1 Rs 21.9). A 
“cabeça” das estrelas é uma estrela localizada no 
zênite do céu (Jó 22.12). A pedra angular (pedra 
“cabeça”) ocupa lugar de importância primária. É a 
pedra pela qual todas as outras são medidas; é a 
principal cabeça de esquina (SI 118.22).

Esta palavra tem um sentido temporal e significa 
“começo” ou “primeiro”. O segundo sentido é visto 
em Êx 12.2: “Este mesmo mês vos será o princípio 
dos meses”. Em 1 Cr 16.7, a palavra descreve o 
“primeiro” em uma série completa de atos: “Então, 
naquele mesmo dia, entregou Davi em primeiro lu
gar o Salmo seguinte, para louvarem ao SENHOR, 
pelo ministério de Asafe e de seus irmãos”.

O termo rõ’sh também tem conotação estimati
va: “Tu, pois, toma para ti das principais [das me
lhores] especiarias” (Êx 30.23).
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re’shít (rvpn): “começo, primeiro, o mais esco
lhido” . A palavra abstrata re’shít corresponde ao 
sentido temporal e estimativo de rõ ’sh. O termo 
reshit conota o “começo” de um período fixo de 
tempo: “Os olhos do SENHOR, teu Deus, estão 
sobre ela continuamente, desde o principio até ao 
fim do ano” (Dt 11.12). O “começo” do período de 
vida é o que se quer dizer em Jó 42.12: “E, assim, 
abençoou o SENHOR o último estado de Jó, mais 
do que o primeiro''. Esta palavra representa um 
ponto de partida, como em Gn 1.1 (primeira ocor
rência): “No princípio, criou Deus os céus e a ter
ra”. Do ponto de vista estimativo, esta palavra sig
nifica “o primeiro” ou “o mais escolhido” : “As 
primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à 
casa do SENHOR, teu Deus” (Êx 23.19). Esta 
acepção de re’shít aparece no sentido comparativo e 
significa “o mais escolhido” ou “o melhor”. Daniel
11.41 exibe a acepção “alguns”: “Mas escaparão 
das suas mãos estes: Edom. e Moabe. e as primícias 
dos filhos de Amom" i Dn 11.41).

Usada substantivamente. a palavra significa 
"primícias. primeiros frutos”: "Deles, oferecereis 
ao SENHOR por oferta das primícias: porém sobre 
o altar não subirão por cheiro suave" <Lv 2.12>. "As 
suas primícias que derem ao SENHOR, as tenho 
dado a ti" (Nm 18.12). Às vezes, esta palavra re
presenta a “primeira parte" de uma oferta: "Das 
primícias da vossa massa oferecereis um bolo em 
oferta alçada” (Nm 15.20).

B. Adjetivo.
rVshôn (Tfôfco): “primeiro, em primeiro lugar, pre

cedente, anterior”. Esta palavra aparece aproximada
mente 182 vezes no hebraico bíblico. Denota o “pri
meiro” em uma sucessão temporal: “E aconteceu que. 
no ano seiscentos e um, no mês primeiro, no primei
ro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra” 
(Gn 8.13). Em Ed 9.2, rVshôn é usado tanto no sen
tido de precedência de tempo quanto de liderança: 
“Assim se misturou a semente santa com os povos 
destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados 
foi a primeira nesta transgressão”.

Um segundo significado deste adjetivo é “prece
dente” ou “anterior”: “Até ao lugar do altar que, 
dantes, ali tinha feito” (Gn 13.4). Gênesis 33.2 usa 
esta palavra localmente: “E pôs as servas e seus 
filhos na frente e a Léia e a seus filhos, atrás; porém 
a Raquel e José, os derradeiros”. Os “anteriores” 
são os “antepassados”: “Antes, por amor deles, me 
lembrarei do concerto com os seus antepassados, 
que tirei da terra do Egito perante os olhos das na

ções” (Lv 26.45). Mas na maioria dos casos, este 
adjetivo tem ênfase temporal.

CALAMIDADE
’êd (ti*): “calamidade, desastre”. Um possível 

cognato desta palavra aparece no árabe. Suas 24 
ocorrências bíblicas se dão em todos os períodos do 
hebraico bíblico (12 vezes na literatura sapiencial e 
somente uma na literatura poética, nos Salmos).

Esta palavra significa “desastre” ou “calamida
de" que acontece com uma nação ou indivíduo. Quan
do usado em relação a uma nação, representa um 
"evento político ou militar”: “Minha é a vingança e 
a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé; 
porque o dia da sua ruína [ está próximo, e as 
coisas que lhes hão de suceder se apressam a che
gar” iDt 32.35. primeira ocorrência). Os profetas 
tendem a usar 'êd no sentido de "desastre” nacional, 
enquanto que os escritores sapienciais o usam para 
aludir a "tragédia pessoal".

CAMINHO
A. Substantivos.

derek i ): "caminho (estrada), distância, via
gem, jornada. maneira, conduta, condição, destino”. 
Este substantivo tem cognatos no acadiano, ugarítico 
' onde às vezes significa "poder” ou “governo” ), 
fenício. púnico. árabe e aramaico. Ocorre por volta 
de 706 vezes no hebraico bíblico e em todos os 
períodos.

Primeiro, esta palavra se refere a um caminho ou 
estrada. Em Gn 3.24 (primeira ocorrência da pala
vra). significa "caminho" ou "rota” : “Pôs querubins 
ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflama
da que andava ao redor, para guardar o caminho da 
árvore da vida”. Às vezes, como em Gn 16.7. a 
palavra representa uma estrada principal, caminho 
ou rota: "E o Anjo do SENHOR a achou junto a 
uma fonte de água no deserto, junto à fonte no ca
minho de Sur”. A estrada em si é representada ern 
Gn 38.21: “Onde está a prostituta [cultuai] que es
tava no caminho junto às duas fontes?” Em Nm
20.17, a palavra significa "estrada principal”, uma 
estrada famosa e muito usada: “Iremos pela estrada 
real; não nos desviaremos para a direita nem para a 
esquerda, até que passemos pelos teus termos” .

Segundo, este substantivo representa uma “dis
tância” (em percurso ou em tempo) entre dois pon
tos: “E pôs três dias de caminho [uma distância de 
três dias] entre si e Jacó” (Gn 30.36).

Em outras passagens, derek diz respeito à ação
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ou processo de “fazer uma viagem ou jornada”: “E 
a seu pai enviou semelhantemente dez jumentos 
carregados do melhor do Egito, e dez jumentos car
regados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para 
o caminho [da viagem]’’ (Gn 45.23). Em acepção 
estendida, derek significa ‘‘empreendimentos'’: “Se 
desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade 
no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso 
e santo dia do SENHOR digno de honra, e se o 
honrares. não seguindo os teus caminhos, nem pre
tendendo fazer a tua própria vontade” (Is 58.13). 
Confronte com Gn 24.21: “E o varão estava admi
rado de vê-la, calando-se, para saber se o SENHOR 
havia prosperado a sua jornada ou não” (cf. Dt
28.29).

Em outra ênfase, esta palavra conota o modo e o 
que a pessoa faz, uma “maneira, costume, compor
tamento, modo de vida” : “Nosso pai é já  velho, e 
não há varão na terra que entre a nós, segundo o 
costume de toda a terra” (Gn 19.31). Em 1 Rs 2.4, 
derek é aplicado a uma atividade que controla al
guém. o estilo de vida: “Para que o SENHOR con
firme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus 
filhos guardarem o seu caminho, para andarem pe
rante a minha face fielmente, com todo o seu cora
ção e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará 
sucessor ao trono de Israel”. Em 1 Rs 16.26, derek 
é usado para descrever a atitude de Jeroboão: “E 
andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de 
Nebate. como também nos seus pecados”. Ações 
ou atos específicos são conotados por este subs
tantivo: “Eis que isto são apenas as orlas dos seus 
caminhos: e quão pouco é o que temos ouvido dele! 
Quem, pois. entenderia o trovão do seu poder?” (Jó
26.14).

O termo derek se refere a uma “condição” no 
-entido do que aconteceu a alguém. Isto está claro 
pelo paralelismo de Is 40.27: “Por que, pois, dizes,
■ Jacó. e tu falas, ó Israel: O meu caminho está 

encoberto ao SENHOR, e o meu juízo passa de 
largo [a justiça que me é devida passa] pelo meu 
Deus?" Em uma passagem, derek significa o curso 
global e o caminho fixo da vida da pessoa ou o seu 
ie-tino: “Eu sei, ó SENHOR, que não é do homem 

^ u  caminho. nem do homem que caminha, o diri
gir :•> seus passos" (Jr 10.23).

Finalmente, esta palavra parece trazer o signifi- 
:ido  do seu cognato ugarítico, “poder” ou “pode-
-  "Somente reconhece a tua iniqüidade, que con-

o SENHOR, teu Deus. transgrediste, e esten- 
ieste o? teus caminhos [favores] aos estranhos,

debaixo de toda árvore verde” (Jr 3.13; cf. Jó 26.14; 
36.23; 40.19; SI 67.2; 110.7; 119.37; 138.5; Pv 8.22; 
19.16; 31.3; Os 10.13; Am 8.14). Alguns estudio
sos, porém, contestam a explicação destas passa
gens.

'õrah (rijN): “caminho, vereda, curso, conduta, 
maneira”. Os cognatos desta palavra aparecem no 
acadiano, árabe e aramaico. Suas 57 ocorrências no 
hebraico bíblico se dão todas na poesia, menos Gn
18.11.

No significado, esta palavra se compara ao 
hebraico derek, que é um paralelo sinônimo. Pri
meiro, 'õrah significa “caminho” ou “estrada” con
cebida como curso demarcado e de muito uso: “Dã 
será serpente junto ao caminho, uma víbora junto 
à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz 
cair o seu cavaleiro por detrás” (Gn 49.17). Em Jz 
5.6. a palavra significa "estrada” : “Nos dias de 
Sangar, [...] cessaram os caminhos de se percorre
rem; e os que andavam por veredas iam por cami
nhos torcidos". Quando o sol é comparado a um 
“homem forte" ou "herói" que se regozija “a cor
rer o seu caminho" (SI 19.5), 'õrah representa uma 
pista de corridas em vez de descrever uma estrada 
ou caminho primitivo e serpenteante. O homem 
que segue direito o seu caminho vai sempre em 
frente em sua jornada e não se desvia para atender 
os acenos das prostitutas (Pv 9.15). Aqui a pala
vra representa o "curso" que a pessoa segue entre 
a partida e a chegada imaginada em termos de uni
dades pequenas, quase passo a passo. No SI 8 .8 , a 
palavra retrata as correntes do oceano: “As aves 
dos céus, e os peixes do mar. e tudo o que passa 
pelas veredas dos mares".

O substantivo õrah significa o chão do caminho 
cm que se anda: "Ele persegue-os e passa cm paz 
por uma vereda em que, com os seus pés, nunca 
tinha caminhado" (Is 41.3).

Em Jó 30.12. a palavra parece descrever uma 
obstrução ou represa: "À direita se levantam os 
moços; empurram os meus pés e preparam contra 
mim os seus caminhos de destruição”.

A palavra pode se referir a um evento típico da 
vida de um indivíduo ou grupo, o qual ocorre perio
dicamente. Em sua primeira ocorrência bíblica (Gn
18.11), o termo é usado para aludir ao “costume das 
mulheres” (menstruação). Jó 16.22 menciona o “ca
minho por onde não tornarei”, ou a morte, enquanto 
que outras passagens falam das ações da vida (Jó 
34.11; literalmente, “conduta”) ou estilo de vida 
(Pv 15.10: “Correção molesta há para o que deixa a
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vereda” — o estilo de vida prescrito; Pv 5.6: “Ela 
não pondera a vereda da vida [que é simbolizada 
pela vida]”). Assim, 'õrah às vezes figura um curso 
apropriado de ação ou procedimento dentro de de
terminado âmbito — “as veredas do juízo” (Is
40.14).

O substantivo ’õrhãh, que ocorre três vezes, 
descreve uma “companhia errante” ou “caravana” 
(Gn 37.25).

B. Verbo.
O verbo 'ãrah significa “ir, peregrinar”. Esta 

palavra, que ocorre seis vezes no hebraico bíblico, 
tem cognatos no fenício, etiópico, aramaico e siríaco. 
Um exemplo do uso deste verbo é encontrado em Jó 
34.7,8: “Que homem há como Jó, que [...] caminha 
em companhia dos que praticam a iniqüidade, e anda 
com homens ímpios?”

CAMPO
sãdeh í r t r ) :  “campo, país. domínio [de uma ci

dade]". O termo sãdeh tem cognatos no acadiano, 
fenício. ugarítico e árabe. Aparece no hebraico bíbli
co cerca de 320 vezes e em todos os períodos.

Esta palavra retrata o "campo aberto" onde os 
animais vagam soltos. Este é seu significado na pri
meira ocorrência bíblica: "Toda planta do campo 
ainda não estava na terra, e toda erva do campo 
ainda não brotava; porque ainda o SENHOR Deus 
não tinha feito chover sobre a terra” (Gn 2.5). As
sim, “Esaú foi varão perito na caça, varão do cam
po: mas Jacó era varão simples, habitando em ten
das" (Gn 25.27). Uma cidade em “campo aberto" 
não era fortificada. Davi pediu sabiamente a Aquis 
tal tipo de cidade, mostrando que ele não pretendia 
ser hostil (1 Sm 27.5). Morar numa cidade não 
fortificada significava estar exposto a ataques.

O termo sãdeh descreve os “campos que cercam 
uma cidade” (Js 21.12; cf. Ne 11.25). “Terra culti- 
vável” — terra cultivada ou a ser cultivada — tam
bém tem seu significado em sãdeh: “Se é de vossa 
vontade que eu sepulte o meu morto de diante de 
minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho 
de Zoar. Que ele me dc a cova de Macpela, que tem 
no fim do seu campo” (Gn 23.8,9). A totalidade de 
pastos ou de terra cultivada é chamada “campo”: 
"E disse-lhe [a Mefibosete] o rei [Davi]: Por que 
ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu e 
Ziba. reparti as terras [que eram de Saul]” (2 Sm
19.29).

Às vezes, seções particulares de terra são 
identificadas por nome: “E, depois, sepultou Abraão

a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela. 
em frente de Manre” (Gn 23.19).

sãday ('nU!): “campo aberto”. O termo sãday 
ocorre 12 vezes e somente em passagens poéticas. 
Deuteronômio 32.13 é a primeira ocorrência bíbli
ca: “Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e 
comer as novidades do campo’'.

CANAÃ; CANANEUS
kcn a ‘an (l?J3): “Canaã” ; k’n a ‘ani (’J?J3): 

“cananeu, mercador”. “Canaã” é usada nove vezes 
como nome de pessoa e 80 vezes como nome de 
lugar. “Cananeu” ocorre 72 vezes para se referir aos 
descendentes de “Canaã”. os habitantes da terra de 
Canaã. Muitas das ocorrências destas palavras se 
dão entre Gênesis e Juizes, mas estão espalhadas ao 
longo do Antigo Testamento.

"Canaã" é usada pela primeira vez como nome 
de pessoa em Gn 9.18: "E Cam é o pai de Canaã" 
(cf. Gn 10.6). Depois de uma lista das nações des
cendidas de "Canaã". Gn 10.18,19 acrescenta: “E 
depois se espalharam as famílias dos cananeus. E 
foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para 
Gerar, até Gaza: indo para Sodoma, e Gomorra”. 
"Canaã" é a terra a oeste do rio Jordão, como em 
Nm 33.51: "Quando houverdes passado o Jordão 
para a terra de Canaã" tcf. Js 22.9-11). Na chamada 
de Deus. Abrão e os que com ele estavam “saíram 
para irem à terra de Canaã: e vieram à terra de Canaã. 
[...] E estavam. então, os cananeus na terra” (Gn
12.5,6). Mais tarde Deus prometeu a Abrão: “À 
tua semente tenho dado esta terra. [...] [a terra do] 
cananeu" (Gn 15.18-20: cf. Êx 3.8,17; Js 3.10).

“Cananeu” é termo geral para aludir a todos os 
descendentes de “Canaã”: "Quando o SENHOR, 
teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual pas
sas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de 
diante de ti, [...] os cananeus” (Dt 7.1). O termo 
“cananeu” é intercambiado por amorreu em Gn 
15.16: “Porque a medida da injustiça dos amorreus 
não está ainda cheia” (cf. Js 24.15,18).

“Cananeu" também é usado no sentido específico 
de um dos povos de Canaã: “Os cananeus habitam 
ao pé do mar e pela ribeira do Jordão” (Nm 13.29: cf. 
Js 5.1; 2 Sm 24.7). Como estes povos eram mercado
res. “cananeu” é símbolo de “mercador” em Pv 31.24 
e Jó 41.6, e. notavelmente, falando dos pecados de 
Israel, Oséias diz: “E um mercador: tem balança en
ganadora em sua mão” (Os 12.7; cf. Sf 1.11).

Gênesis 9.25-27 define desde o princípio um sig
nificado teológico em “Canaã”: “Maldito seja Canaã:
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servo dos servos seja aos seus irmãos. [...] Bendito 
seja o SENHOR, Deus de Sem; e seja-lhe Canaã por 
servo. Alargue Deus a Jate f...] e seja-lhe Canaã por 
servo”. Noé profeticamente colocou esta maldição 
em “Canaã". porque seu pai tinha visto a nudez de 
Noé e informado grosseiramente a seus irmãos. O 
pecado de Cam, profundamente enraizado em seu 
filho mais moço, é observável nos cananeus na his
tória que se sucede. Levítico 18 apresenta longa 
lista de perversões sexuais que foram proibidas a 
Israel, prefaciada pela declaração: “[Não] fareis se
gundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos 
levo, nem andareis nos seus estatutos” (Lv 18.3). A 
lista é seguida por uma advertência: “Com nenhuma 
destas coisas vos contamineis, porque em todas estas 
coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora 
de diante da vossa face” (Lv 18.24).

A ordem para destruir os “cananeus” era muito 
específica: “E o SENHOR, teu Deus, as tiver dado 
diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás; 
[...] derrubareis os seus altares, quebrareis as suas 
estátuas. [...] Porque povo santo és ao SENHOR, 
teu Deus" (Dt 7.2-6). Mas com muita freqüência, a 
casa de Davi e Judá "edificaram altos, e estátuas, e 
imagens do bosque sobre todo alto outeiro e debai
xo de toda árvore verde. Havia também rapazes es
candalosos na terra; fizeram conforme todas as 
abominações das nações que o SENHOR tinha ex
pulsado de diante dos filhos de Israel” (1 Rs 14.23.24: 
cf. 2 Rs 16.3,4; 21.1-15). As nações eram os 
“cananeus”; assim “cananeus” ficou sinônimo de 
perversões religiosas e morais de todo tipo.

Este fato está refletido em Zc 14.21: “E não have
rá mais cananeu na Casa do SENHOR dos Exércitos, 
naquele dia”. Não era permitido que um “cananeu" 
entrasse no Tabernáculo ou Templo; muito menos 
entraria na casa do Senhor um do povo de Deus que 
praticasse as abominações dos “cananeus”.

Esta profecia fala dos últimos dias e será cum
prida na Nova Jerusalém, de acordo com Ap 21.27:
‘ E não entrará nela coisa alguma que contamine e 
cometa abominação c mentira, mas só os que estão 
inscritos no livro da vida do Cordeiro” (cf. Ap
22.15).

Estas duas palavras ocorrem em At 7.11 e 13.19 
no Novo Testamento.

CANTAR
A. Verbos.

rãnan (pn): “cantar, jubilar, bradar, chorar”. En
contrada no hebraico antigo e moderno, esta palavra

é usada no hebraico moderno no sentido de “entoar 
louvores, cantar”. Ocorre em torno de 50 vezes no 
Antigo Testamento hebraico, com cerca da metade 
destes usos estando no Livro dos Salmos, onde há a 
ênfase especial de “cantar” e “bradar” louvores a 
Deus. O termo rãnan é achado pela primeira vez 
cm Lv 9.24, na conclusão da consagração de Arão e 
seus filhos ao sacerdócio. Quando o fogo caiu e con
sumiu o sacrifício, o povo “jubilou e caiu .sobre as 
suas faces”.

O termo rãnan é usado para expressar alegria, 
exultação, que parece exigir cantar em voz alta, es
pecialmente quando são louvores a Deus: “Exulta e 
canta dc gozo, ó habitante de Sião, porque grande é 
o Santo de Israel no meio de ti” (Is 12.6). Quando a 
Sabedoria chama, ela clama em voz alta para todos 
ouvirem (Pv 8.3). Cantar de alegria (SI 32.11) é fes
tejar de alegria!

shir (TE?): “cantar”. Esta palavra aparece no 
hebraico antigo e moderno, como também no 
ugarítico antigo. Ainda que ocorra quase 90 vezes 
no Antigo Testamento hebraico, não é usado até Êx 
15.1: “Então, cantou Moisés e os filhos de Israel 
este cântico ao SENHOR”. Talvez alguém fique 
imaginando que foi necessário o milagre do Êxodo 
do Egito para dar aos israelitas algo que “cantar” !

Mais de um quarto das ocorrências de .shír é en
contrado no Livro dos Salmos, freqüentemente na 
forma imperativa, chamando as pessoas para ex
pressar o seu louvor a Deus cantando. Temos um 
exemplo no SI 96.1: “Cantai ao SENHOR um cântico 
novo. cantai ao SENHOR, todos os moradores da 
terra”. O termo shír é encontrado muitas vezes em 
paralelismo com zãmar, “cantar" (SI 68.4,32).

B. Particípio.
shir r r ' i :  “cantores”. Nos Livros de 1 e 2 Crô

nicas, shír é usado na forma participial umas 33 
vezes para designar os "cantores” levíticos (1 Cr
15.16). As “cantoras” são mencionadas ocasional
mente (2 Sm 19.35: 2 Cr 35.25; Ec 2.8).

C. Substantivo.
shir (T r): “cântico, canção”. Este substantivo é 

encontrado em tomo de 30 vezes nos títulos de 
vários salmos, como também em outros lugares no 
Antigo Testamento. Em Gn 31.27, shir é utilizado 
para designar um “cântico” jovial: “Porque [...] não 
me fizeste saber, para que eu te enviasse com ale
gria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa?” 
Em Jz 5.12, a palavra diz respeito a um “cântico” 
triunfal, e em Ne 12.46, a palavra é usada para se 
referir a um “cântico” religioso para adoração.
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O livro comumente designado por Cantares de 
Salomão, tem na verdade o tílulo em hebraico de 
“Cântico dos Cânticos”. Ainda que este "cântico” 
de amor continue a gerar dúvidas e questões na mente 
de muitos quando consideram sua inclusão no cânon 
bíblico, o fato é que deve ter tido algum significando 
especial para ter ganhado o título que tem. Em lugar 
de racionalizar seu lugar no cânon declarando que é 
uma alegoria do amor entre Deus e Israel, e, então, 
entre Cristo c a igreja, talvez devêssemos reconhe
cer que é uma “canção” de amor, pura e simples, e 
que o amor tem seu lugar legítimo no plano divino 
para homens e mulheres maduros.

CARGA
rnassiT (NÇD): “carga, fardo, tributo, delícia". As 

43 ocorrências desta palavra estão espalhadas ao 
longo dos períodos do hebraico bíblico.

A palavra significa aquilo que é carregado por 
homem, jumento, mula ou camelo: "Se vires do ju
mento daquele que te aborrece deitado debaixo da 
sua carga, deixarás. pois. de ajudá-lo?" Ex 23.5. 
primeira ocorrência i. Uma “carga" pode ser deper.- 
durada num prego <Is 22.25 >. Esiapalavra é empre
gada de modo figurativo para aludir a "cargas" espi
rituais que a pessoa carrega: “Pois já  as minhas ini- 
qüidades ultrapassam a minha cabeça: como carvc 
pesada são demais para as minhas forças" (SI 38.- .

O termo massã’ quer dizer "fardo" no sentido 
de algo penoso, um sofrimento. Moisés perguntou 
a Deus: “Por que não achei graça aos teus olhos, que 
pusesses sobre mim a carga de todo este povo?" 
(Nm 11.11).

A palavra descreve uma vez aquilo que é les ado 
a um senhor, um “tributo”: "E alguns dentre os 
filisteus traziam presentes a Josafá, com o dinheiro 
do Tributo” (2 Cr 17.11).

Em Ez 24.25, massã’ traz um significado sin
gular: “E. quanto a ti, filho do homem, não sucede
rá que, no dia que eu lhes tirar a sua fortaleza, o 
gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a 
saudade [ou delíciaj da sua alma e seus filhos e 
suas filhas” .

massã’ (N'£’D): “expressão vocal, declaração, 
oráculo”. Este substantivo, relacionado de perto 
com o substantivo acima, é usado 21 vezes. O ter
mo massã’ quer dizer “expressão vocal” ou “orá
culo” : “Lembra-te de que, indo eu e tu, juntos a 
cavalo, após Acabe, seu pai, o SENHOR pôs so
bre ele esta carga [declaração]” (2 Rs 9.25; “o SE
NHOR pronunciou contra ele esta sentença” ,

ARA). Em Jr 23.33-38, a palavra parece conotar 
“fardo” e “oráculo” .

CARNE
bãsãr (192): “carne, órgão sexual masculino”. 

Os cognatos desta palavra aparecem no ugarítico, 
árabe e aramaico. O hebraico bíblico a atesta por 
volta de 270 vezes e em todos os períodos.

A palavra significa a “parte carnosa mais a pele" 
dos homens: "Então, o SENHOR Deus fez cair um 
sono pesado sobre Adão. e este adormeceu; e to
mou uma das suas costelas e cerrou a carne cm seu 
lugar" iGn 2.21. primeira ocorrência). Esta palavra 
também é aplicada à "parte carnosa" dos animais 
(Dt 14.8). Gênesis 41.2 fala de sete vacas macias e 
"iiordas de came". Em Nm 11.33. bãsãr significa a 
"carne" de eodomiz que Israel ainda estava masti
gando. Assim, a palavra significa "came" viva ou 
mona.

O termo bãsãr quer dizer a "parte comestível" 
dos animais 0> filhos de Eli não conheciam a lei de 
Deu- relativa á porção dos sacerdotes, assim, “ofe
recendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do 
sacerdote [Eli], estando-se cozendo a came, com 
:m  garfo de :rès dentes em sua mão” (1 Sm 2.13). 
Cornado. "antes de queimarem a gordura”, eles in
sistiam: "Dá essa carne para assar ao sacerdote, 
porque não tomará de ti carne cozida, senão crua 
[literalmente, "viva"]" il Sm 2.15). Então, bãsãr 
representa "came" de animal comestível, quer cozi
da (Dn 10.3) ou crua. A palavra às vezes se refere à 
"came" que é proibida de comer (cf. Êx 21.28).

Esta palavra também descreve uma parte do cor
po. Em alguns pontos, o corpo é visto a consistir de 
dois componentes: “carne” e ossos: "Esta é agora 
osso dos meus ossos e carne da minha carne; esla 
será chamada varoa, porquanto do varão foi toma
da" (Gn 2.23). A parte do elemento “carnal” conhe
cida por prepúcio é removida por circuncisão (Gn
17.11). Em outras passagens, os elementos do cor
po são a "carne”, a pele e os ossos (Lm 3.4). Núme
ros 19.5 menciona a “carne", o couro, o sangue e o 
esterco de uma bezerra. Em Jó 10.11, lemos: “De 
pele e carne me vestiste e de ossos e nervos me 
entreteceste”.

Carne, às vezes, significa “parente de sangue": 
“Então, Labão lhe disse [a Jacó]: Verdadeiramente 
és tu o meu osso e a minha carne” (Gn 29.14). A 
expressão “sua carne” ou “nossa carne” usada sozi
nha pode sustentar o mesmo significado: “Vinde, e 
vendamo-lo a estes ismaelitas; e não seja nossa mão
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sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne’'' 
(Gn 37.27). Em Lv 18.6, a expressão st ’er bãsãr é 
traduzida por “parenta da sua carne” (“parente de 
sangue”).

Por cerca de 50 vezes, a “carne” descreve o “as
pecto físico” do homem ou dos animais, em con
traste com o espírito, alma ou coração (o aspecto 
não físico). No caso de homens, este uso aparece 
em Nm 16.22: “Ó Deus, Deus dos espíritos de toda 
carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tan
to contra toda esta congregação?” Em tais passa
gens, bãsãr enfatiza a “parte visível e estrutural” 
do homem ou animal.

Em algumas passagens, a palavra parece signifi
car “pele”, ou a parte do corpo que é vista: “Já os 
meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do 
meu gemer doloroso” (SI 102.5; 119.120). Em pas
sagens como Lv 13.2, as idéias de “came” e “pele” 
estão claramente distintas.

Por vezes bãsãr representa o “órgão sexual mas
culino”: “Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: Qual
quer homem que tiver fluxo de sua came será imun
do por causa do seu fluxo” (Lv 15.2).

O termo “toda a carne” tem vários significados. 
Em Dt 5.26, significa “todo o gênero humano”: “Por
que, quem há, de toda a carne, que ouviu a voz do 
Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e 
ficou vivo?” Em outro lugar, esta expressão se refe
re a “toda a criatura vivente dentro do cosmo”, ou 
todos os homens e animais (Gn 6.17).

CARNEIRO
'ayil ( / ’N): “carneiro”. Esta palavra, que tem 

cognatos no ugarítico, egípcio e cóptico, ocorre no 
hebraico bíblico por volta dc 164 vezes e em todos 
os períodos.

O termo 'ayil representa o “carneiro”. A palavra 
aparece primeiramente em Gn 15.9, onde Deus fa
lou a Abrão: “Toma-me uma bezerra de três anos, e 
uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, 
e uma rola, e um pombinho”. Estes animais eram 
usados nos sacrifícios (cf. Gn 22.13). Eram comi
dos (Gn 31.38) e da lã se fazia vestes (cf. 2 Rs 3.4). 
Por conseguinte, sendo animais de alto valor, tais 
“carneiros” foram escolhidos por Jacó como parte 
de um presente de paz enviado a Esaú (Gn 32.14).

Muitas passagens usam 'ayil como figura de dés
potas ou homens poderosos: “Então, os príncipes 
de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas 
apoderar-se-á um tremor” (Ex 15.15). O rei da 
Babilônia deportou os reis, os príncipes e os “po

derosos da terra” de Judá (Ez 17.13). Em primeiro 
lugar, a palavra retrata os chefes no sentido de figu
ras políticas importantes, ao passo que no segundo 
uso parece significar figuras menos importantes. 
Uma figura até mais poderosa é vista em Ez 31.11, 
onde 'ayil retrata uma figura central, poderosa e ter
restre que vai destruir cruelmente a Assíria: “Eu o 
entregarei na mão da mais poderosa das nações, que 
lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade; 
o lançarei fora” .

yôbel (ter): “carneiro, chifre de carneiro, ano do 
jubileu”. Os cognatos desta palavra aparecem no 
aramaico recente, fenício e árabe. Todas as 27 ocor
rências bíblicas do substantivo se dão antes do Li
vro de Juizes.

Primeiro, esta palavra significa “chifre de carnei
ro”: “Soando a buzina [literalmente, “chifre de car
neiro”] longamente, então, subirão o monte” (Êx 
19.13, primeira ocorrência). Em Js 6.5, a palavra é 
precedida pela palavra hebraica que significa “chi
fre”, a qual é modificada por yôbel “chifre de carnei
ro”.

Segundo, esta palavra significa “ano do jubileu”. 
A lei relativa a esta instituição está registrada cm Lv 
25.8-15; 27.16-25. O jubileu era anunciado no ano 
qüinquagésimo, no do Dia da Expiação. Toda a terra 
devia ser devolvida ao indivíduo ou família a quem 
tinha pertencido originalmente por herança, mesmo 
que ele estivesse em escravidão. Quando a terra era 
avaliada na expectativa de vendê-la ou dedicá-la a 
Deus, devia ser estimada em termos de produtivi
dade antecipada anterior ao ano do jubileu. Entre os 
jubileus, a terra podia ser resgatada pelo seu valor 
de produtividade. A propriedade cm cidades devia 
ser resgatada dentro do prazo de um ano após a 
venda ou perda. A propriedade levítica não estava 
sujeita a estas regras. Os israelitas que caíam em 
escravidão eram libertos no ano do jubileu ou resga
tados no período interino.

CARRO
A. Substantivos.

rekeb (371): “carruagem, unidades de carro, ca
valo de carro, carro, comboio, mó de cima”. O subs
tantivo rekeb aparece 119 vezes e em todos os pe
ríodos do hebraico bíblico.

A palavra é usada coletivamente para se referir a 
uma força inteira de “carruagem militar”: “E tomou 
seiscentos carros escolhidos, e todos os carros [a 
carruagem]” (Êx 14.7). Este uso de rekeb pode ser 
traduzido por “unidades de carro” (o carro, o
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cocheiro, um soldado que ataca e um soldado que 
defende). O versículo imediatamente precedente usa 
rekeb para aludir a um único “carro” (ou talvez uma 
“unidade de carro”). A tradução a seguir pode re
presentar melhor Êx 14.6,7: “Assim ele aprontou 
seu carro e levou consigo seus cortesãos, e tomou 
seiscentas unidades selecionadas de carros e toda a 
cavalaria do Egito com soldados dc defesa”.

Em sua primeira ocorrência bíblica, rekeb signi
fica “o conjunto total de carros, a carruagem": “E 
subiram também com ele tanto carros [carruagem] 
como gente a cavalo” (Gn 50.9). Em 2 Sm 8.4. a 
palavra representa “cavalos de carros": “Davi 
jarretou todos os cavalos dos carros”. A palavra 
rekeb também é usada para se referir ao “próprio 
carro”: “O rei parou no carro defronte dos siros” < 1 
Rs 22.35).

A sesuir. rekeb se refere a uma “coluna" ou “com-o  '

boio de jumentos e camelos”: "E. quando vir um 
bando [comboio] com cavaleiros a par. um bando de 
jumentos e um bando de camelos" Is 21.7 .

Finalmente, rekeb às vezes significa "mó de 
cima": "Não >e tomarão em penhor as duas mós. 
nem mesmo a mó de cima" 'Dt 24.6: cf. Jz 9.53: 2 
Sm 11.21).

merkãbãh t~zz~z >: "carro de guerra". Esta pala
vra ocorre 44 veze>. O termo merkãbãh  tem 
cognatos no ugarítico, siríCo e acadiano. Como reke b. 
é derivado de rãkab. A palavra descreve um "carro 
de guerra" (Êx 14.25), que pode ter sido usado como 
“carro dc honra” (Gn 41.43, primeira ocorrência). 
Também pode ser traduzido por “coche de viagem” 
ou "carro” (2 Rs 5.21).

B. Verbo.
rãkab “subir sobre, conduzir, montar (um 

animal)”. Este verbo, que tem cognatos no ugarítico 
e em vários outros idiomas semíticos, ocorre 78 vezes 
no Antigo Testamento. A primeira ocorrência está 
em Gn 24.61: “E Rebeca se levantou com as suas 
moças, c subiram sobre os camelos”.

CASA
bayit (iT2): “casa ou construção, lar, casa (no 

sentido de família e domésticos), lerra". O substan
tivo tem cognatos na maioria dos outros idiomas 
semíticos. incluindo o aramaico bíblico. O termo 
h.iyit aparece cerca de 2.048 vezes no hebraico bí
blico 144 vezes no aramaico) e em todos os perío
dos bíblicos.

Primeiro, este substantivo denota uma estrutura 
fixa e estabelecida feita de algum tipo de material.

Como “lugar de habitação permanente” é diferente 
de lenda (2 Sm 16.21, cf. 2 Sm 16.22). Esta palavra 
é aplicada até para uma habitação de uni comparti
mento: “E disse [Ló aos dois anjos]: Eis agora, meus 
senhores, entrai, peço-vos, cm casa de vosso ser
vo” (Gn 19.2). A palavra bayit também c diferente 
de tendas ou cabanas temporárias: “Jacó. porém, 
partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e 
fez cabanas para o seu gado” (Gn 33.17). No SI
132.3. a palavra significa “lugar para viver e habi
tar" e é usada em conjunção direta com “tenda” ( li
teralmente. "tenda da minha casa"): "Certamente, 
que não entrarei na temia em que habito, nem subi
rei ao leito em que durmo". Uso semelhante ocorre 
em 1 Cr 9.23 (literalmente, “casada tenda” ): "Esta
vam. pois. eles e seus filhos às portas da Casa do 
SENHOR, na casa da tenda, junto aos guardas”.

Segundo, em muitas passagens (sobretudo quan
do _ palavra é unida com a palavra Deus) bayit re
presenta lugar de adoração ou "santuário” : "As 
primícias. os primeiros frutos da tua terra, trarás à 
casa do SENHOR, teu Deus" t Êx 23.19). Em outro 
lugar. e>:e substantivo significa o Templo de Deus 
em Jerusalém: "Edificou ao redor da parede da casa 
câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do 
templo como do oráculo" (1 Rs 6.5). Às vezes, a 
palavra tem este significado, embora não tenha defi
nição adicional i cf. Ez 41.7).

Terceiro, bayit significa salas e/ou alas de uma 
casa: "E ponha o rei comissários em todas as pro
víncias do seu reino, que reúnam todas as moças 
virgens, formosas à vista, na fortaleza de Susã, na 
casa das mulheres [harém]" (Et 2.3)". Neste contex
to. bayit também representa o interior de um edifí
cio ou alguma outra estrutura ao invés de descrever 
o exterior: “Faze para ti uma arca da madeira de 
gofer; farás compartimentos na arca e a betumarás 
por dentro e por fora com betume" (Gn 6.14. pri
meira ocorrência bíblica).

Quarto, bayit às vezes diz respeito ao lugar onde 
algo ou alguém mora ou descansa. Assim o inferno 
(Sheol) é chamado de “casa”: “Se eu olhar a sepul
tura como a minha casa; se nas trevas estender a 
minha cama" (Jó 17.13). Uma “casa eterna” é a se
pultura: “Porque o homem se vai à sua eterna casa. 
e os pranteadores andarão rodeando pela praça” (Ec
12.5). “Casa” também significa “lugar” quando usa
do com “sepulcro”, como em Ne 2.3: “Viva o rei 
para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, 
estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus 
pais...” A palavra bayit quer dizer “caixi nhas” em Is
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3.20. Em 1 Rs 18.32, a “casa de duas sementes” é 
um recipiente para sementes: “E com aquelas pe
dras edificou o altar em nome do SENHOR; depois, 
fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 
[literalmente, “uma casa de”] duas medidas de se
mente". Argolas para barras são apoios: “E cobrirás 
de ouro as tábuas c farás de ouro as suas argolas, 
para meter por elas [literalmente, “casas”] as bar
ras” (Êx 26.29). Semelhantemente, veja “encruzi
lhadas [casas] dos dois caminhos” em Pv 8.2. A 
estepe é chamada “casa de animais”: “Ao qual dei 
ao ermo por casa e a terra salgada, por moradas 
[casa de animais]?” (Jó 39.6).

Quinto, bayit é usado para se referir às pessoas 
que vivem em uma casa, ou seja, à “família e do
mésticos”: “Entra tu e toda a tua casa na arca” (Gn
7.1). Em passagens como .Ts 7.14, esta palavra sig
nifica “família”: “E será que a tribo que o SENHOR 
tomar se chegará, segundo as famílias-, e a família 
que o SENHOR tomar se chegará por casas [lite
ralmente, “por aqueles que moram numa única ha
bitação”]”. Em acepção semelhante, este substan
tivo significa “descendentes” : “E foi-se um varão 
da casa de Levi e casou com uma filha de Levi” (Êx
2.1). Esta palavra é usada para aludir à família in
teira e até a todos os que vivem em determinada 
área: "Então, vieram os homens de Judá e ungiram 
ali a Davi rei sobre a casa de Judá” (2 Sm 2.4). 
Contudo, Gn 50.4 usa bayit no sentido de “corte 
real” ou todas as pessoas na corte de um rei: “Pas
sados os dias de seu choro, falou José à casa de 
Faraó” . As idéias “corte real” e “descendente” es
tão juntas em 1 Sm 20.16: “Assim, fez Jônatas 
aliança com a casa de Davi”.

Em algumas passagens bayit significa “territó
rio” ou “país”: “Põe a trombeta à tua boca. Ele vem 
como águia contra a casa do SENHOR” (Os 8.1; 
9.15; Jr 12.7; Zc 9.8).

CAVALO
sus (ctd): “cavalo”. Os cognatos desta palavra 

aparecem no ugarítico, acadiano, egípcio e siríaco. 
Ocorre no hebraico bíblico aproximadamente 138 
vezes e em todos os períodos.

A primeira ocorrência bíblica de sus acha-se em 
Gn 47.17: “Então, trouxeram o seu gado a José; e 
José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ove
lhas, e das vacas, e dos jumentos”. No segundo quarto 
do segundo milênio os carros se tornaram principal 
arma militar e os “cavalos”, artigo muito desejável. 
Este era o tempo de José. Não foi senão no fim do

segundo milênio a.C. que uma cavalaria rudimentar 
apareceu em campo de batalha. No período dos pro
fetas do século VIII a.C. a seguir, os “cavalos” se 
tornaram demonstração de luxo e apostasia (Is 2.7; 
Am 4.10), visto que a esperança de Israel por liber
dade e segurança devia estar no Senhor: “[O rei] não 
multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo 
ao Egito, para multiplicar cavalos” (Dt 17.16).

Os “cavalos” de Deus são as nuvens de tempes
tade com as quais ele anda no mar (Hc 3.15).

CESSAR
A. Verbos.

hãdal (ínn): “cessar, chegar a um fim, desistir, 
evitar, faltar”. Esta palavra é encontrada principal
mente 110 hebraico, inclusive no hebraico bíblico. 
No Antigo Testamento hebraico é encontrado me
nos de 60 vezes. A primeira ocorrência de hãdal 
está em Gn 11.8, onde, depois que as línguas dos 
homens foram confundidas, eles “cessaram  de 
edificar a cidade”.

O significado básico de hãdal é “chegar a um 
fim”. Assim, a capacidade de Sara gerar filhos tinha 
“cessado” muito tempo antes que o anjo a infor
masse que ela iria ter um filho (Gn 18.11). A lei 
mosaica fazia provisão para o pobre, visto que “nun
ca cessará o pobre do meio da terra” (Dt 15.11; Mt
26.11). Em Êx 14.12, este verbo, “deixa-nos”, é 
melhor traduzido pelo sentido literal “cessa de nós”.

shãbat (rç$ ): “descansar, cessar”. Esta palavra 
ocorre cerca de 200 vezes ao longo do Antigo Testa
mento. A raiz também aparece no assírio, árabe e 
aramaico.

O verbo aparece primeiro em Gn 2.2,3: “E, ha
vendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, que 
tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua 
obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo 
e o santificou; porque nele descansou de toda a sua 
obra, que Deus criara e fizera”.

O significado básico e mais freqüente de shabat 
é mostrado em Gn 8.22: “Enquanto a terra durar, 
sementeira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e 
dia e noite não cessarão”. Esta promessa se tornou 
sinal profético da fidelidade de Deus: “Se se desvi
arem estas ordenanças de diante de mim, diz o SE
NHOR, deixará também a semente de Israel de ser 
uma nação diante de mim, para sempre” (Jr 31.36).

Encontramos uma variedade de sentidos: “Sete 
dias comereis pães asmos; ao primeiro dia, tirareis 
o fermento das vossas casas” (Êx 12.15). “Não dei- 
xarás faltar à tua oferta de manjares o sal do concer
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to do teu Deus” (Lv 2.13). Josias “destituiu os sa
cerdotes (idólatras)” (2 Rs 23.5). “Farei cessar os 
animais nocivos da terra, e pela vossa terra não pas
sará espada” (Lv 26.6).

B. Substantivo. 
shabbãt (r3üj): “sábado”. O verbo shãbat é a 

raiz de shabbãt: "‘Seis dias farás os teus negócios: 
mas, ao sétimo dia, descansarás [cessarás]” (Ex
23.12). Em Êx 31.15, o sétimo dia é chamado "o 
sábado do descanso” (“o sábado do repouso sole
ne”, ARA).

O “descanso” do homem devia incluir os animais 
e os servos (Êx 23.12): mesmo “na aradura e na sega 
descansarás" (Êx 34.21). "Entre mim e os filhos de 
Israel será um sinal para sempre: porque em seis 
dias fez o SENHOR os céus e a terra. e. ao sétimo 
dia. descansou, e restaurou-se" (Ex 31.17).

"Então, a terra guardará um sábado ao SE
NHOR” 'Lv 25.2 . As colheitas de >eis ari-s serão 
i?. J.-LS w _ o ini diLS. m.L5 no > ti mo iinc n« •

NHOR (Lv 25.4*. A f ts íâ  (^s T ro o teo s. o Dis

* ^ |  ‘2. ~ , " '  _ i  ”  2 i . w C ; J  ~ ~  ** '  '  _1 G ;  v  ~ n

•Lv 23.24.32.39).
O "sábado" era o "dia do SENHOR", eu seja. dia 

de culto (Lv 23.31. como também "dia de descans: 
e alento" para o homem i Êx 23.11 . Deus "descan
sou. e restaurou-se” (Êx 31.17). O "sábado" era o 
sinal do concerto do senhorio de Deus sobre a cria
ção. Observando o "sábado". Israel confessava que 
era o povo redimido de Deus. sujeito ao Seu senho- 
ri para obedecer a totalidade da lei. Eles eram Seus 
mcrdomos para mostrar misericórdia com generosi
dade e liberalidade a todos (Êx 23.12: Lv 25).

"Descansando", o homem testemunhava sua con
fiança em Deus dar fruto ao seu trabalho; ele entra- 
•• a no "descanso" de Deus. Assim “descanso” e “sa
rado" eram escatológicos em perspectiva, olhando 
r_ra o cumprimento do propósito último de Deus 
rela redenção do Seu povo, a quem o “sábado” era 
íiaal do concerto.

Os profetas reprovaram Israel por negligenciarem 
: irado (Is 1.13: Jr 17.21-27; Ez 20.12-24; Am 
' 5 Eles também proclamaram a observância do 

drad como bênção na era messiânica e sinal do 
r _ : u~rrimento (Is 56.2-4: 58.13: 66.23; Ez 44.24; 

-5 _ -6.1.3.4.12). A duração do cativeiro na 
2 ar : determinada pela extensão do abuso de
If-ael a: ano sabálico (2 Cr 36.21: cf. Lv 26.34,35).

CÉUS
shãmayim (C’ÇL'): “céus; céu”. Esta palavra 

sernítica geral aparece no ugarítico, acadiano, 
aramaico e árabe. Ocorre 420 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, shãmayim é a palavra hebraica habitu
al para se referir ao “céu” e à “esfera do céu”. É 
nesta esfera onde os pássaros voam. Deus proíbe 
Israel de fazer qualquer "figura de alguma ave alígera 
que voa pelos céus" (Dt 4.17). Quando o cabelo de 
Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore, ele 
ficou dependurado entre o "céu" e a terra (2 Sm
1 S.9). É nesta área. bem alta do chão. mas abaixo 
das estrelas e corpos celestes, que está o loco da 
visão: "E. levantando Davi os seus olhos, viu o anjo 
do SENHOR, que estava entre a terra e o céu. com a 
espada desembainhada na sua mão estendida contra 
Jerusalém" 1 Cr 21.16).

Segundo, esta palavra descreve uma área mais 
d:?:ar.:e da superfície da terra. Desta região vém 
:".'us geada Jó 38.29». neve (Is 55.10), en- 

::re e ::gc 'Gn 19.24). pó e poeira (Dt 28.24). 
grana:: Js 1 õ .ll • e chuva: “Cerraram-se também 
íi : :r_:e> a : abismo e as janelas dos céus, e a chuva 

. id e te v e -s e "  < Gn 8.2). Esta esfera é o depó- 
ae Deus: Deus é o despenseiro dos armazéns e 

Seria:: da esfera <Dt 28.12). Este significado de 
:Zn:ú\:-:: aparece em Gn 1.7.8: “E fez Deus a ex- 

pansi:. e :ez separação entre as águas que estavam 
debaix: da expansão e as águas que estavam sobre a 
expansão. E assim foi. E chamou Deus â expansão 
Céus: e foi a tarde e a manhã: o dia segundo”.

Terceiro, shãmayim também descreve o âmbito 
no qual estão localizados o Sol. a Lua e as estrelas: 
"E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus. 
para haver separação entre o dia e a noite” (Gn 1.14). 
Esta imagem é repetida muitas vezes no relato da 
Criação e nas passagens poéticas. Assim os “céus" 
podem ser estendidos como uma cortina (SI 104.2) 
ou enrolados como um livro (Is 34.4).

Quarto, a expressão “céu e terra” denota a cria
ção toda. Este uso da palavra aparece em Gn 1.1: 
“No princípio, criou Deus os céus e a terra".

Quinto, o “céu” é o lugar da habitação de Deus: 
“Aquele que habita nos céus sc rirá; o Senhor zomba
rá deles” (SI 2.4; cf. Dt 4.39). Observe Dt 26.15: 
“Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e 
abençoa o teu povo. a Israel". Outra expressão que 
representa o lugar da habitação de Deus é, literalmen
te, “os céus dos céus". Isto não indica altura, mas um 
absoluto, ou seja. o domicílio de Deus é um âmbito
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singular não identificado com a criação física: “Eis 
que os céus e os céus dos céus são do SENHOR, teu 
Deus, a terra e tudo o que nela há” (Dt 10.14).

CHAMAR
A. Verbo.

qãrã’ (Xjip): “chamar, convocar, invocar, decla
rai- formalmente". Esta raiz não ocorre no aramaico 
antigo, no cananeu e no ugarítico, e nos outros idio
mas semíticos (exceto no etiópico). A palavra apa
rece em todos os períodos do hebraico bíblico.

A palavra qãra significa a “especificação de um 
nome". Nomear algo é, na maioria das vezes, uma 
afirmação de soberania sobre a coisa nomeada, o 
que é o caso no primeiro uso de q ã r ã “E Deus 
chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite” (Gn
1.5). O ato de Deus criar, “nomear”, e enumerar 
inclui as estrelas (SI 147.4) e todas as outras coisas 
(Is 40.26). Ele permitiu que Adão "nomeasse” os 
animais como demonstração concreta da soberania 
relativa do homem sobre eles (Gn 2.19). A sobera
nia e eleição divinas são estendidas a todas as gera
ções, porque Deus as “chamou” desde o princípio 
(Is 41.4: cf. Am 5.8). “Chamar” ou “nomear” um 
indivíduo pode especificar a característica primária 
do indivíduo (Gn 27.36); consistir numa confissão 
ou avaliação (Is 58.13; 60.14): e reconhecer uma 
verdade eterna (Is 7.14).

Este verbo também é usado para indicar "chamar 
para tarefa específica”. Em È.\ 2.7. a irmã de Moisés. 
Miriã, perguntou à filha de Faraó se ela devia ir 
“chamar” uma ama. Israel foi “chamado" (eleito) 
por Deus para ser Seu povo (Is 65.12). como o 
foram os gentios na era messiânica (Is 55.5).

“Chamai” o nome de Deus é pedir Sua ajuda. 
Esta ênfase aparece em Gn 4.26, onde os homens 
começaram a “invocar” o nome do Senhor. Tal "in
vocação” do nome de Deus ocorre tendo como pla
no de fundo a queda dos homens e o assassinato de 
Abel. A “invocação” do nome de Deus não é clara
mente início de oração, visto que desde o jardim do 
✓

Eden existia comunicação entre Deus e o homem; 
nem é indicação de começo de adoração formal, vis
to que adoração formal começou pelo menos nas 
ofertas de Caim e Abel (Gn 4.7ss). O sentido de 
“chamar” Deus para ajuda estava na mente de Abraão 
quando este “invocou o nome do SENHOR” (Gn
12.8). “Chamar” neste sentido constitui uma ora
ção instigada por necessidade reconhecida e dirigida 
ao Único que pode e tem a boa vontade cm respon
der (SI 145.18; Is 55.6).

Basicamente, qãrã' significa “chamar em voz alta” 
para obter a atenção de alguém de forma que o con
tato seja estabelecido. Assim Elifaz, amigo de Jó 
diz: “Chama agora; há alguém que te responda? E 
para qual dos santos te virarás?” (Jó 5.1). Este ver
bo representa comunicação contínua, é paralelo a 
“dizer” ('amar), como em Gn 3.9: “E chamou o 
SENHOR Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás?” A 
palavra qãrã’ também pode significar “bradar um 
aviso”, de forma que o contato direto seja evitado: 
"Também as vestes do leproso, em quem está a 
praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descober
ta; e cobrirá o beiço superior e clamará: Imundo, 
imundo" (Lv 13.45).

O termo qãrã' significa “bradar” ou “chamar em 
voz alta”. Golias “chamou” os exércitos de Israel (1 
Sm 17.8) e os desafiou para um combate individual 
(duelo). As vezes, os povos antigos resolviam bata
lhas por tais combatentes. Antes de guerrear contra 
um inimigo, Israel era orientado a lhe oferecer paz: 
“Quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, 
apregoar-lhe-ás a paz [proclamar-lhe-ás os termos 
da paz]” (Dt 20.10).

O vocábulo qãrã’ também tem o sentido de “pro
clamar” ou “anunciar”, como quando Israel procla
mou paz para os filhos de Benjamim (Jz 21.13). 
Neste sentido, ocorre pela primeira vez em Gn 41.43, 
onde lemos que José foi no segundo carro “e clama
vam diante dele: Ajoelhai”. Hamã recomendou ao 
rei Assucro que ele adornasse aquele que devia ser 
honrado e fosse “apregoado" (“anunciado”) diante 
dele: "Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se 
agrada!" i Et 6.91. Esta proclamação contaria a todo 
o mundo que o homem assim anunciado foi honrado 
pelo rei. As duas ênfases, "proclamação” e “anún
cio". ocorrem em Ex 32.5: "Arão apregoou c disse: 
Amanhã será festa ao SENHOR” . Este exemplo 
implica em "convocar" uma reunião oficial de pes
soas. Na literatura profética, qãrã’ é termo técnico 
para se referir a "declarar" uma mensagem proféti
ca: “Porque, certamente, se cumprirá o que pela 
palavra do SENHOR clamou contra o altar” ( I Rs
13.32).

Outra ênfase principal de qãrã’ é “convocar” . 
Quando Faraó descobriu o engano de Abrão em 
relação à Sarai, ele “chamou” Abrão para que este 
corrigisse a situação (Gn 12.18). Com freqüência 
a convocação está na forma de convite amigável, 
como quando Reuel (ou Jetro) disse às suas filhas 
que “chamassem” Moisés para que comesse pão 
(Êx 2.20). A forma participial de qãrã’ é usada
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para denotar “convidados” : “Entrando vós na ci
dade, logo o achateis, antes que suba ao alto para 
comer; [...] e depois comem os convidados" (1 
Sm 9.13). Este verbo tambcm é usado em contex
tos judiciais com o sentido de ser “intimado para 
o tribunal": se um homem é acusado de não cum
prir sua responsabilidade de levirato, “então, os 
anciãos da sua cidade o chamarão e com ele fala
rão” (Dt 25.S). A palavra qãrã’ é utilizada para 
se referir a “convocar” alguém c/ou “reunir” um 
exército: "Que é isto que nos fizeste, que não nos 
c h a m a ste , quando fo ste  p e le ja r con tra  os 
midianitas?” (Jz 8.1).

O significado “ler” surgiu do significado de "anun
ciar" e "declarar”, já que ler era feito em voz alta de 
forma que todos ouvissem. Este sentido aparece em 
Êx 24.7. Em várias passagens proféticas, a Septua
ginta traduz qãrã' por “ler” em vez de “apregoar" 
(Jr 3.12; 19.2); “proclamar” (cf. Jr 7.2); “chamar” 
(Jr 7.27). O termo qãrã’, com o sentido de “ler para 
si mesmo”, ocorre somente em algumas passagens.

Pelo menos uma vez, o verbo qãrã ' significa 
"ditar”: “E disse-lhes Baruque: Com a sua boca. 
ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia, no 
livro, com tinta” (Jr 36.18).

B. Substantivo.
miqrã’ (snpD): “culto público de adoração, con

vocação”. A palavra implica o produto de uma con
vocação oficial para cultuar. Em uma de suas 23 
ocorrências, miqrã’ se refere aos sábados como "dias 
de convocação” (Lv 23.2).

CHEFE
sar (i£?): “oficial, líder, comandante, capitão, 

chefe, príncipe, governante”. Esta palavra, que tem 
um cognato acadiano, aparece por volta de 420 ve
zes no hebraico bíblico. A palavra é aplicada a cer
tos "funcionários ou representantes do rei” não 
israelitas. Este significado aparece em Gn 12.15, 
sua primeira ocorrência bíblica: “E viram-na [Sara] 
os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó”. 
Em outros contextos, sar representa “homens que 
claramente têm responsabilidade sobre outros”; eles 
'1 : "governantes ou comandantes”. A palavra sar

ie  ter o sentido de “líder” de uma profissão, gru
pe ou distrito, como Ficol era o “príncipe” (“che- 
: r do exército de Abimeleque (Gn 21.22) e Potifar 
e n  "eunuco de Faraó e capitão da guarda [dos gu ar
ei-: : íias]” i Gn 37.36). Em tal uso, “chefe” signifi- 
: i  'Tancionário-mor” (cf. Gn 40.2). O plural, sarírn, 
significa, "nobres" (Is 23.8).

O termo sar é usado para se referir a certos “ho
mens notáveis” dentro de Israel. Quando Abner foi 
morto por Joabe, Davi disse aos seus servos (funci
onários do palácio): “Não sabeis que, hoje, caiu em 
Israel um príncipe e um grande?” (2 Sm 3.38; cf. Nm
21.18). Joabe, Abisai e Itai eram “chefes” no exérci
to de Davi (cf. 2 Sm 23.19). Os líderes locais em 
Israel também são chamados de sarim: “Porém os 
príncipes de Sucote disseram...” (Jz. 8 .6).

Em várias passagens, sar se refere à tarefa de 
"governar”. Moisés tentou separar a briga entre dois 
hebreus e um deles lhe perguntou: “Quem te tem 
posto a ti por maioral e juiz sobre nós?” (Êx 2.14). 
Em tal contexto, sar significa "líder", "governante" 
e "juiz” : "E tu. dentre todo o povo, procura ho
mens capazes, tementes a Deus. homens de verda
de. que aborreçam a avareza: e põe-nos sobre eles 
por maiorais de mil. maiorais de cem. maiorais de 
cinqüenta e maiorais de dez" (Êx 18.21). O “chefe" 
do exército de Israel era chamado de sar (1 Sm 17.55).

Em Jz 9.30. sar representa "governante” de uma 
cidade. Qualquer funcionário do governo podia ser 
chamado de sar iNe 3.14). “Funcionários religio
sos" que serviam no Templo de Deus também eram 
chamados de sarim (Jr 35.4).

Os "príncipes" ou “chefes” dos levitas (1 Cr
15.16) ou sacerdotes (Ed 8.24) são sarim. Em 1 Cr
24.5. parece que a palavra é um título: “E os repar
tiram por sortes, uns com os outros; porque houve 
maiorais do santuário [sarim qõdesJ e maiorais da 
Casa de Deus [sarim ha ’elohim], assim dentre os 
filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar” 
(“príncipes do santuário" e "príncipes de Deus". 
ARA).

No Livro de Daniel, sar é usado para se referir a 
“seres sobre-humanos" ou "anjos protetores”. As
sim, Miguel é o “príncipe" de Judá (Dn 10.21; cf. Js
5.14). Daniel 8.25 fala de um rei que surgirá e "se 
levantará contra o príncipe dos príncipes" (ou seja. 
o Messias).

CHEIRO
A. Substantivo.

rêah (ir~l), “aroma, cheiro, fragrância, odor”. Das 
61 ocorrências desta palavra, 43 dizem respeito es
pecificamente a sacrifícios feitos a Deus e aparecem 
em Gênesis—Números e Ezequiel.

Esta palavra aplica-se ao “odor” ou “cheiro” de 
uma pessoa ou coisa: “E chegou-se [Jacó] e beijou- 
o. Então, cheirou [Isaque] o cheiro das suas vestes" 
(Gn 27.27). Em Cl 1.12, rêah significa a “fragrán-
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cia" de um perfume e em Ct 2.3 (“paladar"), a “fra- 
grância” de urua flor. Em Êx 5.21, esta palavra é 
usada para aludir a um “cheiro” ruim: "Porquanto 
fizestes o nosso cheiro repelente [nos fizestes odi
osos] diante de Faraó".

A palavra rêah é empregada para designar o “chei
ro" de um sacrifício que é oferecido a Deus. O sacri
fício, ou a essência da coisa que representa, sobe 
para Deus como “cheiro aplacador”: “E o SENHOR 
cheirou o suave cheiro'' (Gn 8.21, primeira ocor
rência da palavra).

B. Verbo.
rüah (nn): “perceber, desfrutar, cheirar". A pri

meira ocorrência desle verbo está em Gn 8.21: “E o 
SENHOR cheirou o suave cheiro”. A palavra ocor
re por volta de 14 vezes.

CIDADE
7r(t >‘): “cidade, vila, aldeia, bairro”. Os cognatos 

desta palavra aparecem no ugarítico, fenício, sumério 
e árabe antigo. Este substantivo ocorre por volta de
1.092 vezes e em todos os períodos do hebraico 
bíblico.

A palavra sugere uma “aldeia”. Uma aldeia sem 
muros é representada pela palavra hebraica hãser. 
O termo qiryat, sinônimo de ‘ir, é um estrangeirismo 
aramaico.

Mas ‘ir e seu sinônimo não indicam necessaria
mente uma cidade murada. Este uso é visto em Dt
3.5, onde ‘ir pode ser uma cidade que está no cam
po aberto (talvez cercada por cascalho ou muralhas 
de pedra para proteção): “Todas essas cidades eram 
fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos; 
além de outras muitas cidades sem muros”. Uma 
comparação entre Lv 25.29 e Lv 25.31 mostra que 
ir pode ser usado como sinônimo de hãser: “E, 

quando alguém vender uma casa de moradia em ci
dade murada, então, a pode resgatar até que se cum
pra o ano da sua venda; durante um ano inteiro, será 
lícito o seu resgate. Mas as casas das aldeias [hãser] 
que não têm muro em roda serão estimadas como o 
campo da terra”.

A palavra ir significa não apenas uma “aldeia 
formada por casas permanentes”, mas também um 
lugar permanente, embora as habitações sejam ten
das: “Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, 
pôs emboscada no vale” (1 Sm 15.5).

Em Gn 4.17 (primeira ocorrência), a palavra ‘ir 
quer dizer “centro de habitação permanente” com
posto por casas construídas de pedra e barro. Como 
via de regra, não há implicação política com a pala

vra; ‘ir representa o “lugar onde as pessoas vivem 
em base permanente”. Em alguns pontos, ‘ir repre
senta uma entidade política (1 Sm 15.5; 30.29).

Esta palavra pode retratar “aqueles que moram 
em determinada cidade”: “E, chegando ele, eis que 
Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao 
pé do caminho; porquanto o seu coração estava tre
mendo pela arca de Deus; entrando, pois, aquele 
homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gri
tou” (1 Sm 4.13).

O termo ‘ir também significa só “parte de uma 
cidade”, como a parte que é cercada por muralha: “Po
rém Davi tomou a fortaleza de Sião; esta é a Cidade de 
Davi” (2 Sm 5.7). As cidades antigas (especialmente 
as maiores) eram, às vezes, divididas em bairros por 
muralhas para tomar mais difícil conquistá-las. Isto 
sugere que, na época da declaração há pouco feita, ‘ir 
implicava uma “cidade murada”.

CIRCUNCIDAR
mui Ctio): “circuncidar, cortar”. Este verbo ocor

re mais de 30 vezes no Antigo Testamento. Seu uso 
é permanente no hebraico rabínico e moderno. Po
rém, o verbo “cortar” não é encontrado nos outros 
idiomas semíticos.

A maioria das ocorrências no Antigo Testamen
to ocorre no Pentateuco (20 vezes) e em Josué (oito 
vezes). O verbo mui ocorre com mais freqüência em 
Gênesis (17 vezes, 11 delas somente em Gn 17) e 
Josué (oito vezes). A palavra mui aparece em três 
dos sete padrões verbais c em diversos padrões ra
ros. Não tem derivados diferentes de mulõt em Êx 
4.26: “E desviou-se dele. Então, ela disse: Esposo 
sanguinário, por causa da circuncisão'''.

O ato físico da circuncisão foi introduzido por 
Deus como sinal do concerto abraâmico: “Este é o 
meu concerto, que guardareis entre mim e vós [...]: 
Que todo macho será circuncidado. E circuncidareis 
a carne do vosso prepúcio; c isto será por sinal do 
concerto entre mim e vós” (Gn 17.10,11). Tratava- 
se de um “corte" permanente do prepúcio do órgão 
masculino e, como tal, era uma lembrança da perpe- 
tuidade da relação de concerto. Foi ordenado que 
Israel fosse fiel em “circuncidar” todos os machos; 
todo filho devia ser “circuncidado” no oitavo dia 
(Gn 17.12; Lv 12.3). Não somente os descendentes 
físicos dc Abraão eram “circuncidados”. mas tam
bém os servos, escravos e estrangeiros na comuni
dade do concerto (Gn 17.13,14).

O ato especial da circuncisão cra sinal da pro
messa graciosa de Deus. Com a promessa e relações
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do concerto. Deus esperava que Seu povo vivesse 
Suas expectativas com alegria e de bom grado, e 
assim demonstrasse Seu governo na terra. Para des
crever a atitude do “coração”, vários escritores da 
Escritura usam o verbo “circuncidar”. A “circunci
são” da carne é sinal físico de compromisso com 
Deus. Dcuteronômio é particularmente aficionado 
corn o luso espiritual do verbo “circuncidar": 
“Circuncidai, pois. o prepúcio do vosso coração e 
não mais endureçais a vossa cerviz” (Dt 10.16: cf. 
Jr 30.6). Jeremias assumiu este uso: ‘'Circuncidai- 
vos para o SENHOR e tirai os prepúcios do vosso 
coração, ó homens de Judá, |\.-1 por causa da malícia 
das vossas obras” (Jr 4.4).

Algumas ocorrências do verbo diferem do uso 
físico e espiritual de “circuncidar". O verbo rníd no 
Livro de Salmos tem o significado de "cortar, des
truir": “Todas as nações me cercaram, mas no nome 
do SENHOR as despedacei [mui]" (Sl 118.10: cf. SI 
118.ll.12t.

O verbo é traduzido por periiemnõ na Seprü- 
ginta. O verbo e o substandvo perixome são usados 
no sentido fisicc t  espiniuil. Aierr. diste, t  ü rr.r tzz 
uma figura para o badsmo: "No cuii também estais 
eireuneidados com a circuncisão não feita p :r mi<: 
no despojo do corpo da came: a circuncisão z t  Cris
to. Sepultados com ele no batismo, nele também 
ressuscitastes pela fé no poder de Deus. que o res
suscitou dos mortos" (Cl 2.11,12),

CLAMAR
tsã‘aq (p>'S): “chorar, clamar, chamar”. Encon

trada no hebraico bíblico e moderno, esta palavra 
tem o sentido de “gritar, bradar”. O termo é paralelo 
direto da palavra dc som bem parecido, zã ‘aq, tam
bém traduzida por “chorar”. O verbo tsã ‘aq é en
contrado em torno de 55 vezes no Antigo Testa
mento hebraico. A palavra ocorre pela primeira vez 
em Gn 4.10: “A voz do sangue do teu irmão clama 
a mini desde a terra”.

Esta palavra é usada muitas vezes no sentido de
\

"clamar” por ajuda. As vezes, é o homem que “cla
ma" pelo homem: “Clamou o povo a Faraó por 
pão” (Gn 41.55). Com mais freqüência é o homem 
que “clama” a Deus por ajuda: “Os filhos de Israel 
clamaram ao SENHOR” (Êx 14.10). Os profetas 
sempre falaram sarcasticamente daqueles que ado
ram ídolos: “E, se recorrem [clamam] a ele. resposta 
nenhuma dá” (Is 46.7). Esta palavra é usada para 
expressar “aflição” ou “necessidade”: “Bradou com 
grande e mui amargo brado” (Gn 27.34).

zã ‘aq (p?j): “chorar, clamar, chamar” . Este ter
mo é encontrado ao longo da história do idioma 
hebraico, inclusive do hebraico moderno. A palavra 
ocorre cerca de 70 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. Sua primeira ocorrência está no registro 
do sofrimento da escravidão israelita no Egito: "Os 
filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e 
clamaram [por ajuda]” (Êx 2.23).

O verbo zã ‘aq é talvez usado com mais freqüên
cia para indicar o “clamor” por ajuda em tempos de 
necessidade urgente, sobretudo o “clamor” por aju
da divina. Deus ouvia este “clamor” por ajuda nos 
dias dos juizes, quando Israel se achava em difi
culdade por causa de sua apostasia ( Jz 3.9,15; 6.7:
10.10). A palavra também é usada em apelos a deu
ses pagãos Jz 10.14: Jr 11.12: Jn 1.5). Que zã ‘aq 
significa mais do que o volume normal da fala está 
indicado em apelos ao rei 12 Sm 19.28).

A palavra implica "grito" de angústia (1 Sm 4.13), 
"exclamação" de horror 11 Sm 5.10) ou “clamor” de 
risieza 1 Sm 15.191. Usado figurativamente, está 
e?;-n:c _ ae "a pedra clamará da parede” (Hc 2.11) 
ca casa que for construída por meio de ganhos mal 
adquiridos.

COBRE
:: : ~ c.* rz;~: i: “cobre, bronze, cadeias de bron

ze". Cognatos desta palavra aparecem no fenício. 
aramaico. árabe e etiópico. É atestada cerca de 136 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

O termo ifhõset significa basicamente “cobre”. 
Esta palavra se refere ao minério do metal: “Terra 
em que comerás o pão sem escassez, e nada te falta
rá nela; terra cujas pedras são ferro e de cujos mon
tes tu cavarás o cobre" (Dt S.9). A palavra também 
pode representar o minério refinado: "E Zilá tam
bém teve a Tubalcaim, mestre de toda obra de cobre 
e de ferro” (Gn 4.22).

Já que se tratava de um metal semiprecioso, 
ífhõset às vezes é alistado como espólio de guerra 
(2 Sm 8.8). Em tais passagens, é difícil saber se a 
referência é a cobre ou a cobre misturado com esta
nho (isto é, bronze). Com certeza “bronze” é o sen
tido intencional em 1 Sm 17.5, onde ríhõset se refe
re ao material do qual a armadura é feita. Bronze é o 
material do qual utensílios (Lv 6.21), altares (Êx
38.30) e outros objetos foram feitos. Este material 
podia ser polido (1 Rs 7.45) ou lustrado (Ed 8.27). 
Este metal era menos precioso do que o ouro e mais 
valioso do que a madeira (Is 60.17).

Ainda outro significado de ífhõset aparece em Jz
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16.21: “Então, os filisteus pegaram nele [Sansão], e 
lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, 
e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e an
dava ele moendo no cárcere”. Normalmente, quan
do a palavra tem este significado aparece na forma 
dual (na forma singular só em Lm 3.7).

Deutcronòmio 28.23 usa nehõset para simbolizar 
a cessação dos raios e brilho do sol que dão vida: “E 
os teus céus que estão sobre a cabeça serão dc bron
ze:, e a terra que está debaixo de ti será de ferro”.

COLUNA
'ayil (“rs ) : “pilar, coluna’. Esta palavra aparece 

22 vezes e só uma vez fora de Ez 40—41: “E, à 
entrada do oráculo, fez portas de madeira de olivei
ra; a verga [coluna] com as ombreiras formavam a 
quinta parte da parede” (1 Rs 6.31).

matsebãh (raso): "‘pilar, coluna, monumento, 
pedra sagrada”. Esta palavra é derivada do verbo 
nãsab e é encontrada em torno de 35 vezes.

Esta palavra diz respeito a lima '‘coluna" como 
um memorial pessoal em 2 Sm 18.18: "Ora, Absalão, 
quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para 
si uma coluna. [...] E chamou aquela coluna pelo 
seu próprio nome; pelo que até ao dia de hoje se 
chama o Pilar de Absalão”. Em Gn 28.18, o “monu
mento'' é um memorial do aparecimento do Senhor. 
O termo matsebãh é usado com relação ao altar 
construído por Moisés em Êx 24.4 e se refere a 
“pedras ou colunas sagradas”.

COMER
A. Verbo.

'ãkal C?IX): “comer, alimentar, consumir, devo
rar” . Este verbo ocorre em rodos os idiomas 
semíticos (menos no etiópico) e em todos os perío
dos, do acadiano primitivo até o hebraico mais re
cente. A palavra aparece cerca de 810 vezes no 
Antigo Testamento hebraico e nove vezes no 
aramaico.

Essencialmente, esta raiz se refere ao “consumo 
de alimentos por homens ou animais”. Em Gn 3.6, 
lemos que Eva tomou o fruto da árvore da ciência do 
bem e do mal e o “comeu”.

A função de comer é apresentada junto com ver, 
ouvir e cheirar como uma das funções básicas da 
vida (Dl 4.28). “Comer”, como todos os outros atos 
da vida, é feito sob o controle de Deus: Elo estipula 
o que pode ou não ser “comido” (Gn 1.29). Depois 
do Dilúvio, foi permitido ao homem “comer” carne 
(Gn 9.3). Mas sob o concerto mosaico, Deus esti

pulou que certos alimentos não deveriam ser “co
midos” (Lv 11; Dt 14), enquanto que outros eram 
permitidos. Esta distinção não é nova, já que é men
cionada antes do Dilúvio (Gn 7.2; cf. Gn 6.19). Uma 
comparação entre estas duas passagens demonstra 
como a Bíblia pode falar em termos gerais, com a 
compreensão de que certas limitações estão inclu
sas. Por conseguinte, foi ordenado que Noé trou
xesse para a arca dois animais de cada espécie (Gn
6.19), enquanto que a Bíblia nos explica que signifi
cava dois animais de todo animal imundo e quatorze 
animais de todo animal limpo (Gn 7.2). Assim, Gn
9.3 implica que o homem só podia “comer” os ani
mais limpos.

Este verbo é usado figurativamente com a impli
cação de destruir algo ou alguém. Assim, está escri
to que a espada, o fogo e a floresta “consomem” os 
homens. Entre as coisas “consumidas” incluem-se 
várias coisas como terra (Gn 3.17), lavoura (Is 1.7, 
ARA), ofertas (Dt 18.1) e o preço de compra de 
uma noiva (Gn 31.15). O termo 'ãkal também tem a 
conotação de dar os resultados de uma ação (Is 3.10).

A palavra se refere não só a “comer”, mas ao 
conceito inteiro de “mesa” (2 Sm 9.11,13), ao ato 
especial de “festejar'’ (Ec 10.16) ou à atividade de 
“ganhar a vida” (Am 7.12; cf. Gn3.19). Em Dn 3.8 
c 6.24, a expressão no original “comer alguém aos 
pedaços” significa acusar alguém maliciosamente. 
“Comer a carne de al suém” é usado figurativamente 
para se referir a parti-lo em pedaços ou “matar” (SI
27.2), embora 'ãkal possa ser usado literalmente, 
como quando a pessoa “come” os seres humanos 
em tempos de fome severa (Lv 26.29). Eclesiastes 
4.5 usa a expressão “comer a própria carne” para 
aludir a alguém que se permite desperdiçar tempo.

A abstinência de comer pode indicar profunda 
perturbação emocional, como a que sobreveio a Ana 
antes do nascimento de Samuel (1 Sm 1.7). Também 
pode indicar abnegação religiosa vista no jejum.

Ao contrário das deidades pagãs (Dt 32.37,38), 
Deus “não come” comida (SI 50.13 ); embora na qua
lidade de “fogo consumidor” (Dt 4.24), Ele esteja 
pronto para defender Sua honra e glória. Ele “devo
ra” o malvado e o pecador. Também “devora” o ímpio 
como leão (Os 13.8). Há um caso no qual Deus 
“consumiu” comida literalmente — quando Ele apa
receu a Abraão na forma de três “forasteiros” (Gn
18.8).

Deus fornece muitas coisas boas para comer, 
como o maná para os israelitas (Êx 16.32) e toda 
forma de comida para os que se deleitam no Senhor
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(Is 58.14), até a melhor comida (SI 81.16). Ele põe a 
Palavra de Deus na boca da pessoa; ao “consumi- 
la'’, ela entra no próprio cerne da pessoa (Ez 3.2).

B. Substantivos.
'õkel (<?Z:n): “comida”. Esta palavra ocorre 44 

vezes no Antigo Testamento. O termo 'õkel apare
ce duas vezes em Gn 41.35 com o sentido dc “pro
visão de comida”: “E ajuntem toda a comida destes 
bons anos, que vêm, e amontoem trigo debaixo da 
mão dc Faraó, para mantimento nas cidades, e o 
guardem”. A palavra se refere à “comida” de ani
mais selvagens em SI 104.21: “Os leõezinhos bra- 
mam pela presa e de Deus buscam o seu sustento”. 
O vocábulo 'õkel é usado para aludir à “comida” 
dada por Deus em SI 145.15. A palavra também 
pode ser usada para se referir a “comida” como ofer
ta, por exemplo, em Ml 1.12. Um substantivo rela
cionado. 'ãklãh, também significa “comida”. Este 
substantivo tem 18 ocorrências no Antigo Testa
mento.

COMPADECER-SE
A. Verbo.

rãham < ~  : "compadecer-se. ter compaixão. >er 
misericordioso, piedade". As palavras desta raiz 52: 
encontradas 125 vezes em iodas as panes do Anti
go Testamento. A raiz também é achada no assírio, 
etiópico e aramaico.

O verbo é traduzido por "amor” uma vez: "Eu te 
amarei do coração, ó SENHOR” i SI 1S. 1 >. O verbo 
rãham também é usado na promessa de Deus quan
do declarou Seu nome a Moisés: "Eu farei passar 
toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o 
nome do SENHOR diante de ti: e terei misericórdia 
de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de 
quem me compadecer” (Êx 33.19). Assim os ho
mens oram: “Lembra-te, SENHOR, das tuas mise
ricórdias e das tuas benignidades, porque são desde 
a eternidade” (SI 25.6); e Isaías profetiza restaura
ção messiânica: “Com grande misericórdia te reco
lherei; [...] mas com benignidade eterna me compa
decerei de ti, diz o SENHOR, o teu Redentor” (Is
54.7.8). Este e o centro da salvação pelo Servo- 
Messias Sofredor.

B. Substantivos.
rehem (ünn): “entranhas, útero, misericórdia”. O 

primeiro uso de rehem está em seu significado pri
mário de “útero”: “Porque o SENHOR havia fecha
do totalmente todas as madres [úteros] da casa de 
Abimeleque” (Gn 20.18). A palavra está personifi
cada em Jz 5.30: “Porventura não achariam e repar

tiriam despojos? Uma ou duas moças a cada ho
mem?” Em outro sentido figurativo, lemos em 1 Rs 
3.26: “O seu coração se lhe enterneceu por seu fi
lho” (“O amor materno se aguçou por seu filho”, 
ARA), que pode ser traduzido mais idiomaticamen
te: “Ela ficou cheia de compaixão por seu filho”. A 
maior freqüência está neste sentido figurativo de 
“amor terno”, como uma mãe tem pelo filho que 
deu à luz.

rahamhn (D’prn): “entranhas, misericórdias, 
compaixão” . Este substantivo, sempre usado no 
plural intensivo, ocorre em Gn 43.14: “E Deus Todo- 
poderoso vos dê misericórdia'". Em Gn 43.30. é 
usado para se referir aos sentimentos de José por 
Benjamim: “O seu íntimo moveu-se para o seu ir
mão”. A palavra rahamhn é usada para aludir a Deus, 
como fez Davi em 2 Sm 24.14: "Caiamos nas mãos 
do SENHOR, porque muitas são as suas misericór
dias". Temos a palavra aramaica equivalente no pe
dido de Daniel por seus amigos: "Para que pedis
sem misericórdia ao Deus dos céus sobre este se
gredo” i Dn 2.1S >.

A versã; grega de rãham do Antigo Testamento 
--T.iis:;- principalmente em três grupos de palavras 
que entram no Novo Testamento. A mais importan
te é t.V' .\ que é usada para traduzir várias palavras 
hebraicas. O cântico de Maria lembra a promessa 
do SI i 3.11.17. onde ele os traduz rehem e hesed 
por "misericórdia": "E a sua misericórdia é de gera
ção em geração sobre os que o temem” (Lc 1.50). O 
termo rãham provavelmente está por trás do apelo 
muitas vezes ouvido: "Tem compaixão de nós, Fi
lho de Davi” (Mt 9.27).

C. Adjetivo.
rahúm o t t ) :  "compassivo, misericordioso”. O 

adjetivo é usado naquela proclamação importante 
do nome de Deus a Moisés: “JEOVÁ, o SENHOR. 
Deus misericordioso e piedoso” (Êx 34.6).

COMPANHEIRO (AMIGO)
A. Substantivos.

réa ' (>-]): “amigo, companheiro”. Este substan
tivo também é representado no acadiano, ugarítico e 
aramaico. A palavra rêa ‘ aparece 187 vezes no An
tigo Testamento hebraico e tem vasta gama de signi
ficados.

O significado básico de rêa ‘ está no uso estreito 
da palavra. Um rêa ‘ é um “amigo pessoal” com quem 
se compartilha confidências e a quem a pessoa se 
sente muito chegada: “E falava o SENHOR a Moisés 
face a face, como qualquer fala com o seu amigo"
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(Êx 33.11). A proximidade da relação é melhor ex
pressa por textos onde rêa' é como irmão ou filho, 
parte da família: "Por causa dos meus irmãos e 
amigos" (SI 122.8; cf. Dt 13.6). Por isso quando 
Zinri se tornou rei sobre Israel, ele matou não só 
todos os parentes de Baasa, mas também seus “ami
gos" (1 Rs 16.11). Neste sentido, a palavra é sinôni
ma de 'ãh ("irmão”) e de qãrôb (“parente”): ‘"Passai 
e tornai pelo arraial de porta cm porta, e mate cada 
um a seu irmão, c cada um a seu amigo, e cada um a 
seu próximo” (Êx 32.27).

Semelhante ao descrito há pouco está o sentido 
de “parceiro de casamento”: “O seu falar é muitíssi
mo suave; sim, cie é totalmente desejável. Tal é o 
meu amado, e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusa
lém” (Ct5.16). Contudo, rêa ' também significa “côn
juges ilegítimos”: “Se um homem despedir sua mu
lher, e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro ho
mem. porventura, tornará a ela mais? Não se polui
ria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com 
muitos amantes [rêa']', mas, ainda assim, toma para 
mim, diz o SENHOR” (Jr 3.1). O profeta Oséias 
recebeu ordem de tomar de volta sua esposa, a qual 
vivia com um “amigo” (amante [rêa ']) com o qual 
adulterava há muito tempo.

O uso mais amplo de rêa' se assemelha à palavra 
próximo, a pessoa com quem nos associamos regu
lar ou casualmente sem estabelecer relações ínti
mas. Pode-se pedir emprestado algo do “próximo” 
(Êx 22.14), mas não dar falso testemunho (Êx 20.16), 
nem desejar suas possessões (Êx 20.17,18). As leis 
regulam sobre como não se deve tirar vantagem do 
“próximo”. O segundo maior mandamento que Je
sus reiterou — “Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo” (Lv 19.18) —, recebe reforço nas leis do 
Pentateuco. Os profetas acusaram os israelitas de 
quebrar o mandamento: Eles oprimiam uns aos ou
tros (Is 3.5) e desejavam a esposa do próximo (Jr
5.8); cometiam adultério com estas mulheres (Ez
18.6); não pagavam o salário dos trabalhadores (Jr
22.13); e tiravam vantagem imprópria do próximo 
(Ez 22.12). De acordo com Provérbios, não amar o 
próximo é sinal de tolice (Pv 11.12).

O significado mais amplo vem da expressão no 
provérbio do homem rico e seus “amigos”: ‘A s ri
quezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o 
seu próprio amigo o deixa” (Pv 19.4). Aqui o “ami
go” é a pessoa cuja associação não é duradoura, cuja 
amizade é superficial.

A Septuaginta dá as seguintes traduções: plesion 
(“próximo, vizinho”), philos (“amigo”).

O termo re'eh também quer dizer “amigo”. Este 
substantivo aparece cm 1 Rs 4.5: “Zabude, filho de 
Natã, oficial-mor, amigo do rei”. A palavra re ‘eh se 
refere a “amiga”. Veja Jz 11.37 para este uso: “Dis
se mais a seu pai: [...] deixa-me por dois meses que 
vá, e desça pelos montes, e chorc a minha virginda
de, eu e as minhas companheiras” (cf. Jz 11.38; SI
45.14). O substantivo ra‘yãh significa “companheira 
amada, noiva". A palavra ra‘yãh ocorre muitas ve
zes em Cantares de Salomão: 1.9,15; 2.2,10,13; 
4.1,7; 5.2: 6.4. O termo rc‘ut se refere a uma “mu
lher companheira". Esta palavra é em geral traduzida 
idiomaticamente por uma expressão recíproca de 
“uma à outra", como em Zc 11.9: “Não vos apas
centarei mais: o que morrer morra, e o que for 
destruído seja. e as que restarem comam cada uma a 
carne da sua companheira”.

B. Verbo.
rcVãh (~V71: “associar-se com; acompanhar”. Esta 

palavra aparece em Pv 22.24: “Não acompanhes o 
iracundo. nem andes com o homem colérico”.

COMPLETAR
A. Verbo.

shãlam (z~r i: ""terminar, completar, restituir, 
recompensar". A raiz hebraica denota perfeição no 
sentido de que uma condição ou ação está “comple
ta”. Este conceito surge quando um objeto concreto 
é descrito. Quando havia materiais de construção 
suficientes e os trabalhadores tinham bastante tem
po para utilizá-los. "acabou-se, pois, o muro [de 
Jerusalém]" nos dias de Neemias (Ne 6.15). Entre
tanto, esta raiz hebraica é encontrada em palavras 
com tantas acepções e aplicações, que às vezes seu 
intento original e básico é quase obscurecido.

Perfeição e completitude são atribuídas primari
amente a Deus. Ele não tem deficiência de nada; 
Seus atributos não estão prejudicados por alguma 
negligência: Seu poder não está limitado pela fra
queza. Deus lembrou a Jó a Sua independência 
desinibida e auto-suficiência absoluta: “Quem pri
meiro me deu. para que eu haja de retribuir-lhe? 
Pois o que está debaixo de todos os céus e meu” (Jó
41.11). E o próprio Jó admitiu: “E quem lhe dará o 
pago do que faz?” (Jó 21.31).

Sem deficiência ou fracasso em fazer justiça, Deus 
também nunca falha na misericórdia e poder para 
dar benevolência de todo tipo. Os amigos de Jó lhe 
falaram: “Se fores puro e reto, certamente, logo des
pertará por ti e restaurará a morada da tua justiça" 
(Jó 8 .6). Ele pode fazer com que “os justos [sejam]
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galardoados com o bem” (Pv 13.21). O Senhor diz 
acerca de Ciro: ''[Ele] cumprirá tudo o que me apraz” 
(Is 44.28). O Senhor também ‘‘lhes [tornará] a dar 
consolações e aos seus pranteadores” que chora
vam no exílio babilônico (Is 57.18).

O Deus da justiça e bondade perfeitas espera 
devoção total de Suas criaturas. Jó. suspeito de não 
cumprir a obediência exigida a Seu Criador, é exorta
do a ter paz com Deus (Jó 22.21).

O conceito de cumprir a obrigação por completo 
é básico nas relações humanas. A lei social de Israel 
exigia que a pessoa que causasse dano ou perda "cer
tamente a resliluiní" (Êx 22.14). “Mas quem matar 
um animal o restituirá: vida por vida" (Lv 24.18). 
Em algumas ocasiões, o ofensor “pagará em dobro 
ao seu próximo” (Êx 22.9). Davi declarou que o 
homem rico que sacrificou a cordeira do homem 
pobre "pela cordeira tornará a dar o quadruplica
do” (2 Sm 12.6). Não se devia deixar as dívidas sem 
pagar. Depois de providenciar à viúva com a quan
tia precisa. Eliseu lhe disse: "Vai. vende o azeite e 
paga [saiam] a rua dívida” I Rs 4." . "O ímpio 
toma emprestado e não paga” SI 37.211. 0  hdrãc 
arrependido que consertava seus caminhos o fazia 
"pagando o ninado" Ez 33.15 .

As relações nacionais eram estabelecidas com 
base nas negociações "completas". Assim, cidade- 
e povos "fizeram paz com os israelitas" depois que 
concordaram com as estipulações de Josué i Js 10.11. 
A guerra entre dois os reinos (do Sul e do Nortei 
terminou quando “Josaíá esteve em paz com o rei 
de Israel” (1 Rs 22.45).

B. Adjetivo.
shãlem ‘‘perfeito”. Deus exigia obediên

cia total do Seu povo: “E seja o vosso coração per
feito para com o SENHOR, nosso Deus, para 
andardes nos seus estatutos e guardardes os seus 
mandamentos” (1 Rs 8.61). Salomão não satisfez 
esta exigência, porque “o seu coração não era perfei
to para com o SENHOR, seu Deus” (1 Rs 11.4). 
Ezequias, por outro lado, protestou: “Andei diante 
de ti em verdade e com o coração perfeito” (2 Rs
20.3).

Nas transações com erciais, ex ig ia-se  dos 
israelitas: “Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e 
justo terás” (Dt 25.15).

COMPRAR
qãnãh (npj )̂: “obter, adquirir, criar, comprar”. 

Palavra semítica comum, qãnãh é encontrado no 
hebraico antigo e moderno e no acadiano e no ugarítico

antigos. Ocorre 84 vezes no texto do Antigo Testa
mento hebraico. A primeira ocorrência de qãnãh no 
Antigo Testamento está em Gn 4.1: “Alcancei do 
SENHOR um varão". Nesta passagem, qãnãh ex
pressa o significado básico de Deus “criar” ou “tra
zer à existência” . Assim, Eva na verdade está dizen
do: “Com a ajuda do Senhor criei um filho homem”. 
Este significado é confirmado em Gn 14.19,22, onde 
ambos os versículos se referem a Deus como '"Pos
suidor [Criador. Fabricante] dos céus e da terra".

Em Dt 32.6. Deus é chamado de "Pai” que “ad
quiriu" Israel: um pai gera ou "cria” em vez de “ad
quirir" filhos. Na versão da Sabedoria da história da 
criação (Pv S.22-36). a própria Sabedoria declara 
que "O SENHOR me possuiu [criou] no princípio 
de seus caminhos e antes de suas obras mais anti
gas”. Assim, a tradução "adquirir" no primeiro tex
to e •‘possuir" no segundo não é seguramente tão 
apropriada em tais contextos.

Quando : salmista disse a Deus: "Pois possuístt 
c meu :nterior: entreteceste-me no ventre de minha 
rr.ãe" (Si 139.13 i. com certeza ele quis dizer “crias-
T i ”

O \ cabulo qãnãh é usado diversas vezes paru 
expressar a atividade redentora de Deus em prol de 
Israel, refletindo "criação" em vez de “compra”. 
Portanto. "Até que passe este povo que adquiris- 
it"  Êx 15.161 seria traduzido melhor por: “Até que 
passe este povo que criaste”. Veja também SI 74.2: 
78.54.

O significado de "comprur” é expresso por qãnãh 
em contextos onde uma pessoa faz um acordo de 
compra com outra. A palavra é usada para se referir 
a "comprar" um escravo < Êx 21.2) e terra (Gn 47.20).

CONCERTO
bcrít (2T"12): “concerto, pacto, liga, confedera

ção”. Esta palavra é provavelmente derivada de uma 
raiz acadiana que significa “acorrentar”; tem parale 
los no hitita, egípcio, assírio e aramaico. A palavra 
b‘rit é usada mais de 280 vezes e em todas as partes 
do Antigo Testamento. A primeira ocorrência da 
palavra está em Gn 6.18. “Mas contigo estabelece
rei o meu pacto”.

“Fazei, pois, agora concerto conosco” (Js 9.6). 
Esta e outras catorze referências são casos de acor
do político dentro de Israel (2 Sm 3.12,13,21; 5.3) 
ou entre nações (1 Rs 15.19). Em Jz 2.2, temos: “E, 
quanto a vós, não fareis concerto com os moradores 
desta terra”. A ordem também tinha sido dado em 
Êx 23.32; 34.12-16; e Dt 7.2-6.
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A palavra l/rít é usada para se referir a “acordos 
entre homens”, como entre Abraão e Abimeleque 
(Gn 21.32): “Assim, fizeram concerto em Berseba”. 
Davi e Jônatas fizeram “aliança” de proteção mútua 
que para sempre estaria ligada com os descendentes 
de Davi (1 Sm 18.3; 20.8,16-18,42). Nestes casos, 
havia “acordo mútuo confirmado por juramento no 
nome do Senhor”. Às vezes também havia penhores 
materiais (Gn 21.28-31).

Acabe derrotou os sírios: “E fez com ele [Ben- 
Hadade] aliança e o deixou ir” (1 Rs 20.34). O rei 
da Babilônia “tomou um da semente real [ZedequiasJ 
e fez concerto com ele; e o trouxe sob juramento” 
(Ez 17.13). Em tais “concertos”, os termos eram 
impostos pelo poder militar superior; não eram acor
dos mútuos.

Em Israel, a monarquia foi baseada no “concer
to”: “O rei Davi fez com eles [os anciãos de Israel] 
aliança cm Hebrom, perante o SENHOR” (2 Sm
5.3). A “aliança” estava baseada no conhecimento 
que tinham dc que Deus tinha escolhido Davi (2 Sm
5.2); assim, tornaram-se súditos de Davi (cf. 2 Rs
11.4.17).

A grande maioria das ocorrências de b‘ rit é refe
rente aos “concertos” de Deus com os homens, como 
em Gn 6.18, citado acima. Os verbos usados são 
importantes: “Mas contigo estabelecerei o meu pac
to" (Gn 6.18) — literalmente, “farei permanecer” ou 
“confirmar”. “Farei uma aliança” (Gn 17.2, ARA). 
“Então, vos anunciou ele o seu concerto” (Dt 4.13). 
“O meu concerto que lhes tinha ordenado” (Js 7.11). 
“E me lembrei do meu concerto. Portanto, [...] vos 
tirarei de debaixo das cargas dos egípcios” (Êx 6.5,6). 
Deus não rejeitará os israelitas pela desobediência 
deles “para consumi-los e invalidar o meu concerto 
com eles” (Lv 26.44). O Senhor não “se esquecerá do 
concerto que jurou a teus pais’' (Dt 4.31). O verbo 
mais comum é “cortar [kãrat] um concerto”, que sem
pre é traduzido como em Gn 15.18: “Fez o SENHOR 
um concerto com Abrão” . Este uso vem aparente
mente da cerimônia descrita em Gn 15.9-17 (cf. Jr
34.18), na qual Deus apareceu como “forno de fuma
ça e uma tocha de fogo [tocha inflamada] que passou 
por aquelas metades” (Gn 15.17). Estes verbos dei
xam claro que Deus toma a iniciativa exclusiva de 
fazer e cumprir o concerto.

“Concerto” é paralelo ou equivalente às pala
vras hebraicas dãbãr (“palavra”), hõq (“estatuto”). 
piqqüd (“preceitos”, SI 103.18, ARA), 'edãíi (“tes
temunhos”, SI 25.10), tôrãh (“lei”, SI 78.10) e hesed 
(“misericórdia”, Dt 7.9). Estas palavras enfatizam

a autoridade e a sraca de Deus em fazer e guardar o 
“concerto”, e a responsabilidade específica do ho
mem sob o concerto. As palavras do “concerto” 
foram escritas em um livro (Êx 24.4,7; Dt 31.24-26) 
e em tábuas de pedra (Êx 34.28).

Os homens “entram" (Dt 29.12) ou “se ajun- 
tam” (Jr 50.51 num “concerto” de Deus. Eles devem 
obedecer (Gn 12.4) e “guardar” todas as ordens do 
“concerto" (Dt 4 .61. Mas acima de tudo, o “concer
to” convoca Israel a “[amar], pois, o SENFIOR, teu 
Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e 
de todo o teu poder" (Dt 6.5). O “concerto” dc 
Deus é uma relação de amor e lealdade entre o Se- 
nhor e o Seu povo escolhido.

“Agora. pois. se diligentemente ouvirdes a mi
nha voz e guardardes o meu concerto, então, sereis 
a minha propriedade peculiar dentre todos os po
vos. [...] E vós me sereis reino sacerdotal e povo 
santo” (Êx 19.5.6). “Todos os mandamentos [...] 
guardareis para os fazer, para que vivais, e vos 
multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o 
SENHOR jurou a vossos pais” (Dt 8.1). No “con
certo", a resposta do homem contribui para o cum
primento do “concerto"; contudo, a ação do homem 
não é causativa. A graça de Deus sempre vai adiante 
e produz a resposta do homem.

Ocasionalmente. Israel "fez o concerto perante 
o SENHOR, para andarem com o SENHOR, e guar
darem os seus mandamentos. [...] confirmando as 
palavras deste concerto, que estavam escritas na
quele livro" (2 Rs 23.3). É como a sua promessa 
original: "Tudo o que o SENHOR tem falado fare
mos” (Êx 19.8: 24.7). Israel não propôs termos ou 
base de união com Deus. Eles respondiam ao “con
certo” de Deus.

O caráter inteiramente gracioso e efetivo do “con
certo” de Deus é confirmado na Septuaginta pela 
escolha da palavra diatheke para traduzir ffrít. Um 
diatheke é um testamento que distribui a proprieda
de depois da morte de acordo com os desejos do 
possuidor. É completamente unilateral. No Novo 
Testamento, diatheke ocorre 33 vezes e c traduzido 
por “concerto" e por “testamento”.

O uso de “Antigo Testamento” e “Novo Testa
mento” como os nomes para as duas seções da 
Bíblia, indica que o “concerto” de Deus é central 
para o livro inteiro. A Bíblia relaciona o propósito 
do “concerto” de Deus, de que o homem se junte a 
Ele em serviço amoroso e conheça a comunhão eter
na com Ele através da redenção que há em Jesus 
Cristo.
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CONDUTA PROMÍSCUA
A. Substantivo.

zimmâh (“□)): “conduta promíscua, lascívia”. As 
28 ocorrências deste substantivo estão todas nos 
livros legais e poéticos da Bíblia, com exceção de 
uma única ocorrência em Juizes.

Este substantivo significa “conduta promíscua ou 
imoral” e é usado com relação à conduta sexual ilícita: 
“A nudez de uma mulher e de sua filha não descobri- 
rás; não tomaras a filha de seu filho, nem a filha de 
sua filha, para descobrir a sua nudez; parentas são: 
maldade é” (Lv 18.17, primeira ocorrência). Rejeição 
da lei de Deus ou adultério espiritual pode estar re
presentado por zimmâh (SI 119.150: cf. Ez 16.12- 
28). Um plano ou esquema identificado pela palavra 
é, portanto, um plano “devasso” (SI 26.10).

nfzimmâh (nç.iD): “propósito, plano mau. maus 
pensamentos, discrição”. Este substantivo aparece 
19 vezes. A palavra significa “propósito" em Jó 
42.2: “Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos 
teus pensamentos ["planos”. ARA] pode ser im
pedido". O termo me zimmâh se refere a "plano mau” 
em Jr 11.15: "Que tem o meu amado que fazer na 
minha casa. visto como muitos nela cometem gran
de abominação'. Em Jó 21.27. a palavra é usada 
com o significado de "maus pensamentos”, e em Pv
1.4 a palavra é usada para designar “discrição”.

B. Verbo.
zãmam (ODi): “ponderar, cogitar". O substanti

vo mlzimmâh é derivado deste verbo que ocorre 13 
vezes. Em Zc 8.14,15, a palavra parece tomar o 
sentido de “ponderar”: "Porque assim diz o SE
NHOR dos Exércitos: Assim como pensei fazer- 
vos mal, quando vossos pais me provocaram à ira 
[...] e não me arrependi, assim pensei de novo cm 
fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias; 
não temais”.

CONFESSAR
yãdãh (rn\): “confessar, louvar, dar graças”. A 

raiz. traduzida por “confessar” ou “confissão”, tam
bém é traduzida por “louvor” ou “dar graças”. A 
primeira vista, pode parecer que os significados não 
tenham conexão. Mas sob inspeção mais detida, fica 
evidente que cada sentido ilumina e interpreta pro
fundamente o outro.

A palavra yãdãh se sobrepõe em significado com 
várias outras palavras hebraicas, implicando “lou
vor”, como hãlal (de onde se deriva aleluia). Ocasi
onalmente o homem é objeto de yãdãh, mas é muito 
mais comum Deus ser o objeto.

O contexto habitual parece ser adoração pública, 
onde os adoradores afirmam e renovam sua relação 
com Deus. O sujeito não é primariamente o indiví
duo isolado, mas a congregação. Sobretudo nos hi
nos e ações de graças do Livro dos Salmos, é eviden
te que yãdãh é um recital e ação de graças pelos 
poderosos atos de salvação de Javé.

Uma afirmação ou confissão da imerecida genero
sidade de Deus lança a indignidade do homem em 
nítido relevo. Conseqüentemente, a confissão de pe
cados pode ser articulada no mesmo fôlego como 
confissão de fé ou louvor e ação de graças. A confis
são não é um catáloszo moralista e autobiográfico de 
pecados — infrações individuais de um código penal 
— . mas uma confissão da pecaminosidade subjacente 
que engolfa todo o gênero humano e nos separa do 
Deus santo. Deus será louvado até por Seus julga
mento?. pelos quais Ele desperta arrependimento (por 
exemplo. Si 51.4). Assim, não causa surpresa encon
trar louvores em contextos penitenciais e vice-versa
11 Rs 8.33ss: Xe 9.2ss: Dn 9.4ss). Se o louvor acar
reta inevitavelmente confissão de pecados, o contrá
rio também é verdade: A inequívoca palavra de per
dão evoca louvor e ação dc graças por parte do con
fessor. Isto brota quase que automaticamente do novo 
ser daquele que se arrepende.

Com freqüência o objeto direto de yãdãh é o 
“nome" de Javé (por exemplo, SI 105.1; Is 12.4; 1 
Cr 16.8). Em certo sentido, esta linguagem é sim
plesmente um sinônimo de louvar a Javé. Em outro 
sentido, introduz toda a dimensão evocada pelo 
“nome” no uso bíblico. Lembra-nos de que o ho
mem caído não pode se aproximar diretamente do 
Deus santo, a não ser através do Seu “nome”, isto é. 
por Sua Palavra e reputação, uma antecipação da 
encarnação. Deus só se revela em Seu “nome", so
bretudo no santuário, onde Ele “faz habitar o Seu 
nome” (expressão especialmente freqüente em Deu- 
teronômio).

A perspectiva de yãdãh amplia-se tanto verti
calmente quanto horizontalmente — verticalmente 
para abranger toda a criação, e horizontalmente es
pichando-se em direção àquele dia em que louvor e 
ação de graças serão eternos (por exemplo, SI 29; 
95.10; 96.7-9; 103.19-22).

CONFRONTAR
qãdum (a ^ ): “encontrar-se, confrontar, ir dian

te, estar perante”. Este verbo ocorre 27 vezes e em
/

todos os períodos do hebraico bíblico. E freqüente
mente usado em contexto marcial. Tais confronta
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ções podem ser calmas, como na reunião de aliados: 
“Pois o provês [qãdam] das bênçãos de bondade” 
(SI 21.3). Também podem ser hostis: “Cordas do 
inferno me cingiram, e encontraram-me [qãdam] la
ços de morte” (2 Sm 22.6).

CONGREGAÇÃO
‘edãh (rn>‘): “congregação”. Esta palavra pode 

ter etimologicamente o significado de “companhia 
reunida” para certo propósito, semelhante às pala
vras gregas sunagoge e ekklesia, das quais são deri
vadas as palavras “sinagoga” c "igreja”. No uso co
mum, 'edãh diz respeito a um “grupo de pessoas”. 
Ocorre 149 vezes no Antigo Testamento, a maioria 
no Livro de Números. A primeira ocorrência está 
em Êx 12.3, onde a palavra é um sinônimo de qãhãl, 
“assembléia”.

O significado mais geral de ‘edãh é “grupo”, quer 
dc animais —  como enxame de abelhas (Jz 14.8), 
multidão dos touros (SI 68.30) e congregação das 
aves do céu (Os 7.12) — ou de pessoas —  como 
congregação dos justos (SI 1.5), ajuntamento de mal
feitores (SI 22.16) e ajuntamento dos povos (SI 7.7).

A referência mais freqüente é à “congregação de 
Israel” (nove vezes), “a congregação dos filhos de 
Israel” (26 vezes), “a congregação” (24 vezes) ou 
“toda a congregação" (30 vezes). Os anciões (Lv
4.15), os cabeças das casas dos pais (Nm 31.26) e 
os maiorais (Nm 16.2; 31.13: 32.2) eram colocados 
no cargo da “congregação” a fim de ajudar Moisés a 
fazer um governo justo.

A tradução da Septuaginta é sunagoge (“lugar 
de assembléia”).

m ô‘ed (tJ?'iD): “lugar designado para reunião, reu
nião". O substantivo nuYed aparece no Antigo Tes
tamento 223 vezes, das quais 160 vezes estão no 
Pentateuco. Os livros históricos são os imediatos 
na freqüência do uso (27 vezes).

A palavra m ô‘ed mantém seu significado básico 
de “designado”, mas varia no que tange ao que está 
de acordo ou designado conforme o contexto: o tem
po, o lugar ou a própria reunião. O uso do verbo em 
Am 3.3 é ilustrativo: “Andarão dois juntos, se não 
estiverem de acordo?” Queiram eles concordem no 
tempo ou no lugar de reunião, ou na própria reu
nião, c ambíguo.

O significado de m ô‘ed é fixo no contexto da 
religião de Israel. Primeiro, as festas vieram a ser 
conhecidas como “tempos designados” ou festas 
fixas. Estas festas eram prescritas claramente no 
Pentateuco. A palavra se refere a qualquer “festa”

ou “festa de peregrinação”, como a Páscoa (Lv 
23.5ss). o Pentecostes (Lv 23.15ss), a Festa dos 
Tabernáculos (Lv 23.33ss) ou o Dia da Expiação 
(Lv 23.27). Deus condenou as pessoas por obser
varem o m ò‘ed ritualisticamente: “As vossas Fes
tas da Lua Nova, e as vossas solenidade.y, as aborre
ce a minha alma" (Is 1.14).

O termo mô'ed também significa “lugar fixo”. 
Este uso não é freqüente: “Eu subirei ao céu, e, 
acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e, 
no monte da congregação [mô ‘ed], me assentarei, da 
banda dos lados do Norte” (Is 14.13). “Porque eu 
sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento 
destinada a todos os viventes” (Jó 30.23).

Em ambos os significados de rnô‘ed — “tempo 
fixo” e “lugar fixo" —  um denominador comum é a 
“reunião" de duas ou mais parles em certo lugar e 
momento — daí o uso de mô ‘ed como “reunião”. 
Porém, em vista da similaridade do significado entre 
“lugar designado" ou “tempo designado” e “reu
nião”, os tradutores têm real dificuldade em dar uma 
tradução adequada em cada contexto. Por exemplo: 
“O Senhor [...] apregoou contra mim um ajunta
mento [mò'ed]" iLm 1.15). poderia ser lido: “Ele 
chamou um tempo designado contra mim”, ou “Ele 
chamou um exército contra mim".

A expressão "tenda da congregação” é tradução 
do hebraico 'õhel m ô'ed  ("tenda da reunião”). A 
expressão ocorre 139 vezes — principalmente em 
Êxodo. Levítico e Números, raramente cm Deute- 
ronômio. Significa que o Senhor tem um “lugar 
designado" no qual Sua presença é representada e 
pelo qual os israelitas estavam certos de que o seu 
Deus estava com eles. O fato de a tenda ter sido 
chamada de "tenda da reunião", significa que o Deus 
de Israel estava entre Seu povo e que se poderia 
chegar a Ele em certo tempo e lugar que eram “fi
xos” (yã‘ad ) no Pentateuco. Em Êx 28.43, esta fra
se é traduzida por "tenda da congregação”, porque 
os tradutores perceberam que o substantivo ‘edãh 
(“congregação") é derivado da mesma raiz que 
m ô‘ed. Os tradutores da Septuaginta tiveram difi
culdade semelhante. Eles notaram a relação de 
m ô‘ed com a raiz ‘ud (“testemunhar”) e traduzi
ram a expressão 'õhel hamô‘ed por “tabernáculo 
do testemunho”. Esta expressão foi apanhada pelo 
Novo Testamento: “E, depois disto, olhei, e eis 
que o templo do tabernáculo do testemunho se 
abriu no céu” (Ap. 15.5).

Dos três significados, o tempo “designado” é o 
mais básico. A expressão “tenda da reunião” acen
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tua o “lugar da reunião”. A “reunião'’ em si é geral
mente associada com o “tempo” ou o “lugar”.

A Septuaginta tem as seguintes traduções de 
mâ'ed: kairos (“tempo”), corte (“festa; festival”).

CONSUMIR
A. Verbo.

kãlãh (rfe): “cessar, acabar, pereccr, comple
tar”. Este verbo ocorre na maioria dos idiomas 
semíticos e em todos os períodos. No hebraico, ocor
re na Bíblia (cerca de 210 vezes) e na literatura pós- 
bíbltca. A palavra não aparece no aramaico bíblico.

Basicamente, a palavra significa “cessai” ou “pa
rar”. A palavra kãlãh se refere ao “fim” dc um pro
cesso ou ação, como a cessação dc Deus criar o 
Universo: “E, havendo Deus acabado no dia séti
mo a sua obra, que tinha feito” (Gn 2.2, primeira 
ocorrência da palavra). A palavra diz respeito ao 
“desaparecimento” de algo: “E. consumida a água 
do odre” (Gn 21.15). Finalmente, kãlãh é usado 
para dizer “chegar a um fim" ou "o processo do 
fim” : "A farinha da panela não se acabará" < 1 Rs
17.14).

O termo kãlãh tem também a conotação mais 
positiva de "completar algo com sucesso". Primei
ro Reis 6.38 diz que a casa do Senhor "se acabou 
[...] com todas as suas dependências e com tudo o 
que lhe convinha [conforme as plantas]". Neste 
mesmo sentido, a palavra do Senhor "se cumpre": 
“No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia (para que se 
cumprisse a palavra do SENHOR, por boca de 
Jeremias), despertou o SENHOR o espírito de Ciro” 
(Ed 1.1). Às vezes, kãlãh quer dizer “tomar uma 
decisão firme”. Davi diz a Jônatas que se Saul esti
ver muito zangado, “sabe que já está inteiramente 
determinado no mal” (1 Sm 20.7).

Negativamente, “completar” algo pode signifi
car “fazer desaparecer” ou “esgotar”. A palavra 
kãlãh é usada neste sentido em Dt 32.23, quando 
Deus diz: “Males amontoarei sobre eles; as minhas 
setas esgotarei contra eles”. Em outras palavras, as 
Suas setas “desaparecerão” de Sua posse. Esta 
acepção é usada sobretudo para aludir a nuvens: 
“Tal como a nuvem se desfaz e passa” (Jó 7.9). 
Outra acepção negativa é “destruir” algo ou alguém: 
“A fome consumirá a terra” (Gn 41.30). Neste 
mesmo sentido está o uso de kãlãh em Is 1.28: “E 
os que deixarem o SENHOR serão consumidos”. 
Aqui o verbo é sinônimo de “morrer” ou “perecer”. 
A visão de alguém pode “desaparecer” e a pessoa 
ficar cega: “Mas os olhos dos ímpios desfalecerão,

e perecerá o seu refúgio” (Jó 11.20). Uma ênfase 
completamente diferente aparece quando o coração 
chega “a um fim” ou ‘'pára”: “A minha alma está 
anelante e desfalece pelos átrios do SENHOR” (SI
84.2); o salmista provavelmente quis dizer que seu 
anseio pela presença de Deus era tão intenso, que 
nada mais tinha significado para ele — ele “morria” 
para estar lá.

B. Substantivo.
kãlãh (n?3): “consumo, aniquilação completa”. 

O substantivo kãlãh aparece 15 vezes: uma ocor
rência está em Ne 9.31: “Mas, pela tua grande mise
ricórdia, não os destruíste nem desamparaste”.

CONTAMINAR
hãlal Drn): "poluir, contaminar, profanar, co- 

meçar". Esta palavra é usada mais de 225 vezes no 
Antigo Testamento. Como verbo, hãlal é usado no 
que parece ser em dois modos bastante diferentes. 
Em um sentido, a palavra quer dizer “contaminar" 
ou "profanar". No segundo uso, a palavra tem o 
sentido de "eomeear".*

O uso mais freqüente desta raiz hebraica é no 
sentido de "profanar, contaminar”. Pode ser uma 
contaminação ritual, como o resultado de contato 
com corpo morto (Lv 21.4), ou a profanação ceri
monial do altar sagrado pelo uso de ferramentas para 
talhar pedras Êx 20.251. Os lugares santos (Ez 
7.241. o nome de Deus (Ez 20.9) e até o próprio 
Deus lEz 22.261 podem ser profanados. A palavra 
é usada para descrever a comipção resultante de 
atos sexuais ilícitos, como a prostituição (Lv 21.9) 
ou a violação da cama do pai (Gn 49.4, primeira 
ocorrência).

Em mais de 50 ocasiões esta raiz é usada no 
sentido de “começar” . Talvez o mais importante de 
tais usos seja encontrado em Gn 4.26. Esta referen
cia declara que depois do nascimento de Sete, que 
Adão e Eva tiveram depois do assassinato de Abel 
por Caim, "se começou a invocar o nome do SE
NHOR”. A Septuaginta traduz algo assim: “Ele [o 
homem] esperou [confiou] invocar o nome do Se
nhor Deus”. Ou pode ser: “Este homem foi o pri
meiro a invocar o nome dc Jeová”. Deve-se pergun
tar se o escritor quis dizer que só depois do nasci
mento de Enos, filho de Sete, é que as pessoas “co
meçaram” a invocar conjuntamente o nome do Se
nhor, ou se ele quis dizer que esta foi a primeira vez 
que o nome Jeová foi usado. Em vista dos relatos 
em Gn 1—3, nenhuma destas opções parece prová
vel. Talvez o escritor está dizendo que em contraste
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com a aparente atitude de falta de temor a Deus 
expressa por Caim. a geração que começou com Sete 
e seu filho Enos era conhecida por seu estilo de vida 
temente a Deus. Talvez, devido à forma verbal in
tensiva passiva usada aqui. o significado seja algo 
assim: "Então, se começou a invocar o nome do 
Senhor novamente'’.

CONTAR
A. Verbo.

nãgad (*ijj): “contar, explicar, informar, mostrar’". 
Um equivalente exato para este verbo não é conhe
cido fora do hebraico bíblico, exceto no aramaico 
recente. O verbo ocorre ao redor de 335 vezes e em 
todos os períodos do hebraico bíblico.

A primeira ênfase da palavra é “contar”. Isto 
significa que A (na maioria das vezes um mensagei
ro ou alguma outra pessoa que testemunhou algo) 
“conta” para B (a pessoa a quem é feito o relato) C 
(o relato). Em tais ocasiões, B (a pessoa que foi 
informada do relato) está geograficamente separada 
da fonte original da informação. Assim, em Gn 9.22, 
Cam (A) viu seu pai desnudo e saiu da tenda para 
“contar” a seus irmãos (B) o que ele tinha visto (C).

Em outro grupo de passagens, nãgad representa 
a informação de um mensageiro acerca de um assun
to de importância de vida ou morte para aquele que 
é informado. Assim, um fugitivo veio e “contou” a 
Abrão que Ló havia sido capturado e levado cativo 
(Gn 14.13). Uma observação sobre esta situação 
carregada de emoção, é vista na mensagem de Jacó a 
Esaú: "E enviei para o anunciar a meu senhor, para 
que ache graça a teus olhos” (Gn 32.5). Embora não 
seja um relato de um mensageiro de longe, Gn 12.18 
usa o verbo para designar um relato que é dc impor
tância crucial à pessoa a quem se dirigia. Faraó per
guntou a Abrão: “Por que não me disseste que ela 
era tua mulher?” Gênesis 12.17 relata que, pelo fato 
de Faraó ter levado Sarai para o seu harém para que 
ela fosse sua esposa, Deus tinha ferido a sua casa 
com grandes pragas.

Finalmente, nãgad quer dizer “explicar” ou “re
velar” algo que a pessoa de outra maneira não sabia. 
Em Gn 3.11 (primeira ocorrência bíblica da pala
vra). Deus perguntou a Adão: “Quem te mostrou 
que estavas nu?” Isto era informação que estava 
imediatamente ao alcance deles, mas não fora ante
riormente entendido por eles. Este uso surge em Gn 
41.24, onde Faraó disse acerca do sonho que teve: 
"E eu disse-o aos magos, mas ninguém houve que 
mo interpretasse”. De modo semelhante, Davi se

certificava de que não houvesse sobrevivente algum 
nas cidades filistéias que ele pilhava, a fim de que 
ninguém o “contasse” a Aquis (1 Sm 27.11). Esta 
palavra às vezes tem um significado mais forte — 
Deus disse ao profeta: “Anuncia ao meu povo a sua 
transgressão” (Is 58.1).

B. Substantivo.
nãgtd (“np): “líder principal”. Este substantivo 

aparece 44 vezes no hebraico bíblico. Em 1 Sm 9.16. 
a palavra é usada como “líder principal”, que é equi
valente a rei: "Amanhã, a estas horas, te enviarei um 
homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por 
capitão sobre o meu povo de Israel”. O termo nãgid 
ocorre em 1 Cr 9.11 e se refere a um “líder princi
pal” (maioral, príncipe) de uma região menor. A 
palavra também é usada para designar o chefe de 
uma família (“guia", 1 Cr 9.20).

C. Preposição.
neged (~y): “diante de, na presença de, à vista de, 

na frente de, na opinião da pessoa, em frente”. Esta 
palavra ocorre 156 vezes no hebraico bíblico como 
preposição e como advérbio. Basicamente, a pala
vra indica que o objeto está imediatamente “diante 
de” algo ou alguém. É usado em Gn 2.18, onde Deus 
disse que faria para Adão “uma adjutora que [esti
vesse! como diante dele", ou alguém para corres
ponder com ele, da mesma maneira que o macho e a 
fêmea dos animais se correspondiam (casavam) um 
com o outro. Estar “diante do” sol é estar exposto à 
luz solar (Nm 25.4). Em Êx 10.10, Faraó disse a 
Moisés que o mal estava “diante da” sua face ou em 
sua mente. O termo neged significa “na frente de” 
(Êx 19.2), “perante” no sentido de ‘"na opinião da 
pessoa" (Is 40.17) e “em frente (diante de)” (Js
6.5). Em combinação com outras partículas, neged 
significa “ao contrário de” (“perverso diante de”, 
Nm 22.32).

D. Advérbio.
neged (tu): “oposto, em frente de, defronte a, 

em oposição a”. Este significado de neged aparece 
em Gn 21.16: “E foi-se e assentou-se em frente, 
afastando-se”.

CONTENDA
A. Verbo.

rib (T i): “pelejar, lutar, contender” . Este verbo 
ocorre 65 vezes e em todos os períodos do hebraico 
bíblico.

Em Êx 21.18, rib é usado com relação a uma luta 
física: “E, se alguns homens pelejarem, ferindo um 
ao outro com pedra ou com o punho, e este não
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morrer...” O termo rib aparece em Jz 6.32 com o 
significado de “combater” por meio de palavras.

B. Substantivos.
rib (2’"i): “contenda, discussão, disputa, proces

so, demanda, altercação, causa”. Este substantivo só 
tem um cognato no aramaico. Suas 60 ocorrências 
ocorrem em todos os períodos do hebraico bíblico.

O substantivo rib é usado para designar confli
tos fora do âmbito dos casos legais e dos tribunais. 
Este conflito entre indivíduos pode se manifestar 
em disputa, como em Pv 17.14: “Como o soltar as 
águas, é o princípio da contenda; deixa por isso a 
porfia, antes que sejas envolvido”. Em Gn 13.7,8 
(primeira ocorrência de rib), a palavra é usada para 
se referir à “contenção” anterior para desencadear 
luta entre dois grupos: “E houve contenda entre os 
pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de 
Ló”. Em tal caso, aquele com “contenda" é clara
mente a parte culpada.

O termo rib representa “disputa” entre duas 
partes. Esta “disputa” é estabelecida no contexto 
de uma estrutura legal mútua ligando ambas as par
tes e um tribunal que é autorizado a decidir e execu
tar justiça. Isto pode envolver “altercação'* entre 
duas partes desiguais (um indivíduo e um grupo), 
como quando todos os israelitas disputaram com 
Moisés, afirmando que ele não tinha cumprido sua 
parte no trato fornecendo provisões suficientes para 
eles. Moisés apelou para o Juiz, que o vindicou 
enviando água da rocha (rochedo íngreme?) ao ser 
golpeada por Moisés: “E chamou o nome daquele 
lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos 
filhos de Israel” (Êx 17.7). Deus decidiu quem era a 
parte culpada, Moisés ou Israel. A “altercação” pode 
ser entre dois indivíduos, como em Dt 25.1, onde os 
dois disputantes vão aos tribunais (ter um “proces
so” ou “controvérsia” não significa que a pessoa 
seja má): “Quando houver contenda entre alguns, e 
vierem a juízo para que os juizes os julguem, ao 
justo justificarão e ao injusto condenarão”. Em Is 
1.23, o juiz injusto aceita suborno e não permite 
que a “causa” (os argumentos) justa da viúva che
gue perante dele. Provérbios 25.8,9 admoestam o 
sábio: “Pleiteia a tua causa com o teu próximo”, 
quando este pode “te confundir”.

O termo rib representa o que acontece na situa
ção real de um tribunal. E usado para aludir ao pro
cesso inteiro de adjudicação: “Nem ao pobre favo- 
recerás [serás parcial] na sua demanda” (Ex 23.3; 
cf. Dt 19.17). Também é usado para se referir às 
várias partes de um processo. Em Jó 29.16, o patri

arca defende sua retidão afirmando que ele era de
fensor dos indefesos: “Dos necessitados era pai e 
as causas de que não tinha conhecimento inquiria 
com diligência”. Aqui, a palavra significa a falsa acu
sação trazida contra um acusado. Mais cedo no Li
vro de Jó (Jó 13.6), rib representa os argumentos da 
defesa: “Ouvi agora a minha defesa e escutai os ar
gumentos dos meus lábios”. Em outro lugar, a pala
vra descreve os argumentos da acusação: “Olha para 
mim. SENHOR, e ouve a voz dos que contendem 
comigo [literalmente, “os homens que apresentam 
o caso da acusação”]” (Jr 18.19). Finalmente, em Is 
34.8. rib significa um “processo” já  discutido e gan
ho. esperando justiça: “Porque será o dia da vingan
ça do SENHOR, ano de retribuições, pela luta de 
Sião”.

Dois outros substantivos relacionados com rib 
ocorrem raramente. O termo nfribãh aparece duas 
vezes e significa “contenda”. A palavra se refere a 
uma confrontação extralegal (Gn 13.8) e a uma con
frontação legal (Nm 27.14). O vocábulo yãrib ocor
re três vezes e quer dizer “disputante, oponente, 
adversário’* (SI 35.1; Is 49.25; Jr 18.19).

CONTINUAMENTE
A. Advérbio.

tãmid “sempre, continuamente, regular
mente**. Esta palavra se origina de uma raiz que sig
nifica ”medir“. A raiz é encontrada no assírio, 
aramaico. árabe e fenício. O termo tãmid ocorre 100 
vezes em todas as partes do Antigo Testamento. 
Significa o que será feito regular ou continuamente 
sem interrupção.

A palavra tãmid é usada pela primeira vez em Ex 
25.30: “E sobre a mesa porás o pão da proposição 
perante a minha face continuamente'\ As vezes, a 
continuidade é explicada pelo que se segue, como 
em Is 21.8: “Senhor, sobre a torre de vigia estou em 
pé continuamente de dia e de guarda me ponho noi
tes inteiras”.

Por causa do seu concerto com Jônatas, Davi 
disse a Mefibosete: “E tu de contínuo comerás pão 
à minha mesa” (2 Sm 9.7; cf. 2 Sm 9.10).

O termo tãmid ocorre com muita freqüência na 
maioria dos rituais diários no Tabernáculo e no Tem
plo: “Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 
dois cordeiros de um ano cada dia continuamente” 
(Êx 29.38). A variedade nas traduções indica que 
ambas as idéias — regularidade e continuidade — 
estão presentes na palavra hebraica. Nesta passa
gem, tãmid indica que estes rituais deviam ser exe
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cutados regularmente e sem interrupção para a du
ração do antigo concerto.

A palavra também é usada para se referir a Deus. 
Descreve Sua presença visível no Tabernáculo: “As
sim era de contínuo', a nuvem o cobria, e, de noite, 
havia aparência de fogo” (Nm 9.16). Descreve Seu 
cuidado por Seu povo: “Guardem-me continuamente 
a tua benignidade e a tua verdade” (SI 40.11); “E o 
SENHOR te guiará continuamente” (Is 58.11).

O vocábulo tãmid também é usado para aludir a 
Jerusalém: “Os teus muros estão continuamente 
perante mim” (Is 49.16). A palavra descreve a res
posta do homem a Deus: “Tenho posto o SENHOR 
continuamente diante de mim” (SI 16.8); “O seu 
louvor estará continuamente na minha boca” (SI
34.1); “Assim, observarei de contínuo a tua lei, para 
sempre e eternamente” (SI 119.44). Em contraste, 
Israel é “povo que me irrita diante da minha face de 
contínuo” (Is 65.3). Por fim, afirma-se a respeito de 
Sião escatologicamente: “E as tuas portas estarão 
abertas de contínuo: nem de dia nem de noite se 
fecharão” (Is 60.11).

B. Adjetivo.
tãmid (TDn): “ininterrupto”. EmÊx 30.7,8, Arão 

recebe a ordem de queimar incenso a cada manhã e à 
tarde, quando ele for acender as lâmpadas. E-lhe 
dito que ofereça “este [...] incenso [de] contínuo 
perante o SENHOR pelas vossas gerações”. A mes
ma expressão hebraica é usada para as funções sa
cerdotais (cf. Nm 28.6; Ez 46.15).

CONTINUIDADE
A. Substantivo.

tãmid (TDFi): “continuidade”. A palavra tãmid é 
usada muitas vezes como substantivo. Em Nm 4.7, 
a palavra é usada com “pão”, significando literal
mente “o pão da continuidade” (“o pão contínuo”) 
ou o pão que “sempre está lá”. Em outros grupos de 
passagens, a palavra enfatiza “repetição regular”. 
Por exemplo, Êx 29.42 menciona literalmente “o 
holocausto da continuidade” (“o holocausto contí
nuo”), ou a oferta feita a cada manhã e tarde. O 
“contínuo sacrifício” de Dn 8.11 (“o sacrifício diá
rio”, ARA) também é este holocausto ininterrupto.

O uso não religioso indica que tãmid descreve 
“continuidade no tempo”, no sentido de rotina ou 
hábito. O termo tãmid também tem a conotação de 
rotina que chega a um fim, quando o trabalho é com
pletado: “E serão separados homens que incessan
temente passarão pela terra, para que sepultem os 
que tiverem ficado sobre a face da terra, para a pu

rificarem; durará sete meses este trabalho” (Ez
39.14).

B. Advérbio.
tãmid (Tpn): “continuamente, a toda hora, sem

pre”. Um cognato desta palavra aparece no árabe. O 
hebraico bíblico a atesta em todos os períodos.

A palavra é usada como advérbio que significa 
“continuamente”. Em sua primeira ocorrência, tãmid 
representa “ação ininterrupta”: “E sobre a mesa po- 
rás o pão da proposição perante a minha face conti
nuamente■” (Êx 25.30). Em Jr 6.7, lemos: “Enfermi
dade e feridas há diante de mim continuadamente”. 
Em muitas passagens, tãmid traz a acepção de “repe
tição regular": “Isto. pois, é o que oferecereis sobre o 
altar: dois cordeiros de um ano cada dia continua
mente. Um cordeiro ofereccrás pela manhã e o outro 
cordeiro oferecerás à tardinha” (Êx 29.38,39).

No uso poético, tãmid é encontrado no contexto 
de expressão religiosa fervorosa: “Os meus olhos 
estão continuamente no SENHOR, pois ele tirará 
os meus pés da rede” (SI 25.15). Pode expressar 
firme convicção na fidelidade de Deus: “Não dete
nhas para comigo. SENHOR, as tuas misericórdias; 
guardem-me continuamente a tua benignidade e a 
tua verdade” (SI 40.11).

CORAÇÃO
A. Substantivo.

leb (2h): “coração, mente. meio”. A palavra leb e 
seu sinônimo lebãb aparecem 860 vezes no Antigo 
Testamento. A Lei. Os Profetas e Os Salmos men
cionam muitas vezes a palavra “coração”. A raiz 
também ocorre no acadiano, assírio, egípcio, 
ugarítico, aramaico. árabe e no hebraico pós-bíblico. 
Os substantivos aramaicos correspondentes suce
dem sete vezes no Livro de Daniel.

“Coração” é usado primeiramente para se referir 
ao homem em Gn 6.5: “E viu o SENHOR que a 
maldade do homem se multiplicara sobre a terra e 
que toda imaginação dos pensamentos de seu cora
ção era só má continuamente”. Em Gn 6 .6 , leb é 
usado para aludir a Deus: “Então, arrependeu-se o 
SENHOR de haver feito o homem sobre a terra, e 
pesou-lhe em seu coração”.

O “coração” diz respeito ao órgão do corpo: 
“Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel 
no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando 
entrar no santuário” (Êx 28.29); “[Joabe] tomou três 
dardos e traspassou com eles o coração de Absalão” 
(2 Sm 18.14); “O meu coração dá voltas” (SI 38.10).

O termo leb também se refere à parte interna ou
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meio de algo: “Os abismos coalharam-se no cora
ção do mar” (Êx 15.8); “E o monte ardia em fogo até 
ao meio dos céus” (Dt 4.11); “E serás como o que 
dorme no meio do mar” (Pv 23.34).

A palavra lebãb é usada para aludir ao homem 
interior em contraste com o homem exterior, como 
em Dt 30.14: “Porque esta palavra está mui perto 
de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres” 
(cf. J1 2.13); “Pois o homem vê o que está diante 
dos olhos, porém o SENHOR olha para o coração” 
(1 Sm 16.7). O termo lebãb é composto com “alma” 
para dar ênfase, como em 2 Cr 15.12: “E entraram 
no concerto de buscarem o SENHOR, Deus de seus 
pais, com todo o seu coração e com toda a sua 
alma” (cf. 2 Cr 15.15). O termo nephesh (“alma, 
vida, ego”) também é traduzido por “coração”. Em 
todas as vezes, conota o “homem interior”: “Por
que, como imaginou na sua alma [nephesh], assim 
é” (Pv 23.7).

O substantivo leb é usado para se referir ao ho
mem em si ou à sua personalidade: "Então, caiu 
Abraão sobre o seu rosto, e riu-se. e disse no seu 
coração...” (Gn 17.17): "Falei eu com o meu cora- 
ção” (Ec 1.16). A palavra leb também é usada para 
aludir a Deus neste sentido: "E vos darei pastores 
segundo o meu coração" (Jr 3.15).

O lugar do desejo, propensão ou vontade é indi
cado pela palavra “coração”: “O coração de Faraó 
está obstinado” (Êx 7.14); “Cada um, cujo coração 
é voluntariamente disposto, a trará” (Êx 35.5; cf. Êx 
35.21,29); “Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com 
todo o meu coração” (SI 86.12). O termo leb tam
bém é usado para se referir a Deus neste sentido: “E 
os plantarei nesta terra certamente, com todo o meu 
coração e com toda a minha alma” (Jr 32.41). Diz- 
se que pessoas estão de acordo quando seus “cora
ções” estão ajustados entre si: “Reto é o teu cora
ção, como o meu coração é com o teu coraçãoT  (2 
Rs 10.15). Em 2 Cr 24.4: “E sucedeu, depois disso, 
que veio ao coração de Joás renovar a Casa do SE
NHOR” (literalmente, “teve em seu coração”).

O “coração” é considerado o lugar das emoções: 
“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o 
teu coração” (Dt 6.5); “E, vendo-te, [Arão] se ale
grará em seu coração” (Êx 4.14; cf. 1 Sm 2.1). As
sim, há corações “alegres” (Jz 16.25), corações “tur
bados” (Is 35.4) e corações “trementes” (1 Sm 4.13).

Considera-se que o “coração” seja considerado o 
lugar do conhecimento e da sabedoria e como sinô
nimo de “mente”. Este significado ocorre quando 
“coração” aparece com o verbo “saber”: “Sabe, pois,

no teu coração” (Dt 8.5, ARA); e “Não vos tem 
dado do SENHOR um coração para entender [sa
ber]” (Dt 29.4). Salomão orou: “A teu servo, pois, 
dá um coração entendido [sabido] para julgar a teu 
povo, para que prudentemente discirna entre o bem 
e o mal” (1 Rs 3.9; cf. 1 Rs 4.29). A memória é a 
atividade do “coração”, como em Jó 22.22: “Põe as 
suas palavras [de Deus] no teu coração”.

O “coração” é o lugar da consciência e do caráter 
moral. Como é que a pessoa responde à revelação 
de Deus e do mundo que o cerca? Jó responde: “Não 
me remorderá o meu coração em toda a minha vida” 
(Jó 27.6). No lado oposto, “o coração doeu a Davi” 
(2 Sm 24.10). O “coração” é a fonte das ações hu
manas: “Em sinceridade do coração e em pureza 
das minhas mãos, tenho feito isto” (Gn 20.5; cf. Gn
20.6). Davi andou “em verdade, e em justiça, e em 
retidão de coração” (1 Rs 3.6) e Ezequias andou 
"com coração perfeito” (Is 38.3) diante de Deus. 
Só "aquele que é limpo de mãos e puro de coração” 
(SI 24.4) pode ficar na presença de Deus.

A palavra leb se refere ao lugar da rebelião e 
orgulho. Deus disse: “A imaginação do coração do 
homem é má desde a sua meninice” (Gn 8.21). A 
cidade de Tiro é como todos os homens: “Visto 
como se eleva o teu coração, e dizes: Eu sou Deus” 
(Ez 28.2). Todos eles se tornaram como Judá, cujo 
"pecado [...] está [...] gravado na tábua do seu cora
ção” (Jr 17.1).

Deus controla o "coração”. Por causa do seu “co
ração" natural, a única esperança do homem é estar 
na promessa de Deus: “E vos darei um coração 
novo; [...] e tirarei o coração de pedra da vossa 
came e vos darei um coração de carne” (Ez 36.26). 
Assim o pecador ora: “Cria em mim, ó Deus, um 
coração puro” (SI 51.10); e “Une o meu coração 
[dê-me um coração não dividido] ao temor do teu 
nome” (SI 86.11). Também, como Davi diz: “E bem 
sei eu. Deus meu, que tu provas os corações e que 
da sinceridade te agradas” (1 Cr 29.17). Por conse
guinte, o povo de Deus busca Sua aprovação: “Es
quadrinha a minha mente e o meu coração” (SI 26.2).

O “coração” representa o ser interior do homem, 
o próprio homem. Neste sentido, é a fonte de tudo 
o que ele faz (Pv 4.4). Todos os seus pensamentos, 
desejos, palavras e ações fluem do fundo do seu ser. 
Contudo, o homem não pode entender o próprio 
“coração” (Jr 17.9). A medida que o homem pros
segue em seu próprio caminho, seu “coração” fica 
cada vez mais duro. Mas Deus circuncidará (cortará 
a impureza de) o “coração” do Seu povo, de forma
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que ele venha a amá-lo e obedecê-lo de todo o seu 
ser (Dt 30.6).

B. Advérbio.
leb (3Í?): “ternamente, amigavelmente, com con

solo”. O termo leb é usado como advérbio em Gn 
34.3: “E apegou-se a sua alma com Diná, [...] e falou 
afetuosamente à moça” . Em Rt 2.13, a palavra signi
fica “amigavelmente”: “Pois me consolaste e falaste 
ao coração da tua serva”. A palavra significa “com 
consolo” em 2 Cr 30.22 e Is 40.2.

CORDA
hebel C?3n): “corda, cordel, equipamento, linha 

de medir, medida, partilha, porção, região”. Os 
cognatos desta palavra aparecem no aramaico, 
siríaco, etiópico, árabe e acadiano. A palavra ocorre 
por volta de 50 vezes no Antigo Testamento.

O significado primário de hebel é “corda”. “Ela, 
então, os fez descer por uma corda pela janela, por
quanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e 
ela morava sobre o muro” (Js 2.15). A palavra é 
usada para se referir a “cordas de tendas” em Is 
33.20: “Habitação quieta, tenda que não será derri- 
bada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das 
suas cordas nenhuma se quebrará”. O equipamento 
de navio é o significado de hebel em Is 33.23.

Figurativamente usado, hebel enfatiza “estar pre
so”. Em 1 Rs 20.31, lemos que os sírios que tinham 
fugido para Afeca propuseram pôr panos de sacos 
na cabeça como sinal de arrependimento por terem 
atacado Israel, e colocar na cabeça (pescoço) “cor
das” como sinal de submissão à autoridade de Isra
el. As armadilhas usavam “cordas” para formar uma 
rede ou laço sobre o que a vítima pisava e ficava 
presa. Desta maneira, o ímpio seria apanhado por 
Deus (Jó 18.10). Em muitas passagens, a morte é 
retratada como caçadora cuja armadilha atua repen
tinamente e cuja presa é capturada pelas “cordas” 
da armadilha: “Cordas do inferno me cingiram, e 
encontraram-me laços de morte” (2 Sm 22.6).

Em outros casos, a coisa que “prende” é boa: 
“Atraí-os com cordas humanas, com cordas de 
amor” (Os 11.4). Eclesiastes 12.6 descreve que a 
vida humana é mantida por uma “cadeia” (“corda”) 
de prata.

Uma “corda” podia ser usada como “linha de 
medir”: “Também feriu os moabitas, e os mediu com 
cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 
dois cordéis para os matar, e com um cordel inteiro 
para os deixar em vida” (2 Sm 8.2). Este significado 
de hebel também ocorre no SI 78.55: “E [Ele], divi

dindo suas terras [por cordel], lhas deu por heran
ça”. Compare Mq 2.5: “Portanto, não terás tu na 
congregação do SENHOR quem lance o cordel pela 
sorte”. O ato referido por Miquéias aparece no SI
16.6 como imagem da vida em geral: “As linhas 
caem-me em lugares deliciosos; sim, coube-me uma 
formosa herança”.

A palavra hebel também quer dizer “a coisa me
dida ou partilhada”: “Porque a porção do SENHOR 
é o seu povo; Jacó é a parte da sua herança” (Dt
32.9). Aqui o uso é claramente figurativo, mas em 1 
Cr 16.18 a “porção” (“quinhão”) da herança de Is
rael é uma “coisa medida” concreta; esta acepção 
aparece primeiro em Js 17.5. Em passagens como 
Dt 3.4, a palavra é usada para aludir a uma “região” 
ou “área medida”: “Toda a borda da terra de Argobe 
e o reino de Ogue, em Basã”.

A palavra pode se referir a um grupo de pessoas, 
descrevendo-as como se estivessem amarradas en
tre si — “um bando”: “Encontrarás um rancho de 
profetas que descem do alto” (1 Sm 10.5).

CORDEIRO
kebes (203): “cordeiro, cabrito” . O cognato 

acadiano deste substantivo significa “cordeiro”, ao 
passo que o cognato árabe significa “carneiro novo”. 
A palavra aparece 107 vezes no Antigo Testamento 
hebraico, e especialmente no Pentateuco.

O kebes é um “cordeiro” que quase sempre é 
usado para propósitos sacrificiais. O primeiro uso 
em Êxodo pertence à Páscoa: “O cordeiro, ou cabri
to, será sem mácula, um macho de um ano, o qual 
tomareis das ovelhas ou das cabras” (Êx 12.5). A 
palavra gedi, “cabrito”, é sinônimo de kebes: “E 
morará o lobo com o cordeiro [kebes], e o leopardo 
com o cabrito [gedt] se deitará, e o bezerro, e o filho 
de leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um meni
no pequeno os guiará” (Is 11.6). No hebraico, a pa
lavra kebes é masculina, ao passo que kibsah, 
“cordeira”, é feminina: “Pôs Abraão, porém, à par
te sete cordeiras do rebanho” (Gn 21.28).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: amnos 
(“cordeiro”); probaton (“ovelha”); e amos (“cor
deiro”).

CORRER
A. Verbo.

rüts ( rn ): “apressar-se, dirigir-se às pressas, 
correr”. Este verbo também aparece no etiópico, no 
aramaico (onde é soletrado r^has) e no acadiano 
(onde significa “apressar-se para ajudar”). Ocorre
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por volta de 80 vezes na Bíblia e em todos os perí
odos do idioma.

Em alguns contextos, rüts significa andar com 
muita depressa ou “dirigir-se às pressas” em vez de 
significar correr. Esta parece ser a ênfase em sua 
primeira ocorrência, onde somos informados que, 
“vendo-os [Abraão os três homens], correu da por
ta da tenda ao seu encontro” (Gn 18.2). Abraão não 
correu para encontrar os três homens, mas, antes, 
andou com muita depressa ao encontro deles. Por
tanto, Abraão não correu, mas “dirigiu-se às pres
sas” ao rebanho para escolher o animal para a refei
ção (cf. Gn 18.7). Este significado é confirmado por 
Is 59.7, onde o verbo está em paralelismo sinônimo 
com mãhar (“apressar-se”): “Os seus pés [dos 
ímpios] correm para o mal e se apressam para der
ramarem o sangue inocente”. O sentido “andar com 
pressa” ou “dirigir-se às pressas” também aparece 
em Gn 41.14, onde tomamos conhecimento de que 
“enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair 
logo da cova [calabouço]”. O sentido da expressão, 
“com rapidez” aparece outra vez no SI 68.31: "A 
Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus" 
(ARA).

Em geral, esta palavra significa "correr". Este sig
nificado está bastante claro em Js 8.19. onde somos 
informados que “a emboscada [dos israelitas contra 
Ai] se levantou do seu lugar apressadamente, e corre
ram, estendendo ele [Josué] a sua mão, e vieram à 
cidade, e a tomaram”. Trata-se de cena militar. Des
creve a altura da batalha, quando as tropas se apres
sam/correm apressadamente sobre o inimigo ou seu 
acampamento. Samuel disse aos israelitas que Deus 
lhes daria um rei segundo o coração deles (um que 
satisfizesse os padrões deles), mas que esse rei faria 
os filhos deles “correrem” diante dos carros reais ou 
“correrem” temerariamente na batalha (1 Sm 8.11). 
Não era que o rei fosse mau, pois Deus tinha provi
denciado um rei de acordo com a lei mosaica (cf. Dt 
17.14ss). O povo pecou, porque ele queria um rei 
que fosse como os reis dos outros povos. Ele seria 
principalmente um líder militar. Então, Deus respon
deu que Ele lhe daria o tipo de rei que o povo queria, 
mas que as batalhas seriam ganhas às custas da vida 
dos seus filhos. Davi, o homem segundo o coração de 
Deus (o homem que Deus escolheu), era um rei im
perfeito, mas quando ele se arrependeu e obedeceu a 
Deus, batalhas foram ganhas sem a perda da vida dos 
israelitas. Este sentido militar de empreender batalha 
aparece metaforicamente e descreve o estilo de vida 
dos ímpios — eles “se apressam” temerariamente

contra Deus (Jó 15.26). Esta ênfase também explica 
a passagem bastante difícil de 2 Sm 22.30: “Porque 
contigo passo pelo meio de um esquadrão”, que sig
nifica atacar o inimigo (cf. “Pois contigo desbarato 
exércitos”, ARA).

O termo rüts também é usado para se referir a 
“fugir” de algo ou alguém. Na batalha contra os 
midianitas, quando Gideão e seu bando derrotaram 
o inimigo que não desconfiava de nada, “todo o exér
cito [dos midianitas] deitou a correr, e, gritando, 
fugiram” (Jz 7.21). Mas assim como acontece com 
a ênfase anterior, assim esta acepção de “fugir” pode 
ser usada em contextos não militares. Em 1 Sm 20.36, 
o verbo significa afastar-se rapidamente de alguém à 
procura de algo. não no sentido de fugir, mas de 
procurar. Jônatas falou a seu ajudante: “Corre a 
buscar as flechas que eu atirar”.

A palavra ríits significa "correr” para algum lu
gar. não somente em sentido hostil, mas para se 
juntar ou se esconder ali. Por exemplo, o sábio con
fessa que "torre fone é o nome do SENHOR; para 
ela correrá o justo e estará em alto retiro” (Pv 18.10). 
A meta de "correr" pode não estar especificada, ao 
mesmo tempo em que a direção ou caminho é 
enfatizado. Usado neste sentido, rüts quer dizer 
seguir determinado curso de ação: “Correrei pelo 
caminho dos teus mandamentos” (SI 119.32).

A palavra é usada em diversos sentidos técni
cos. Os reis e pretendentes ao trono demonstram 
sua posição exaltada tendo corredores que prece
dem seus carros (2 Sm 15.1). Talvez isto estivesse 
em resposta direta à descrição de Samuel em 1 Sm 
8.11. Os corredores também serviam como mensa
geiros oficiais. Aimaás. filho de Zadoque, disse: 
"Deixa-me correr, e anunciarei ao rei [Davi] que já 
o SENHOR o vingou da mão de seus inimigos 
[Absalão]” (2 Sm 18.19).

Ainda há outras acepções especiais de rüts. Em 
Ct 1.4, a palavra tem algo a ver com fazer amor, 
portanto, a tradução “correremos após ti” (“apres- 
semo-nos”, ARA) está provavelmente errada. Tal
vez se pudesse traduzir assim: “Leva-me após ti, 
apressemo-nos [a fazer amor]. O rei me introduziu 
nas suas recâmaras” (ARA). Em Ag 1.9, a palavra 
quer dizer “ocupar-se com seus próprios assun
tos”: “Por causa da minha casa, que está deserta, e 
cada um de vós corre à sua própria casa”. Finalmen
te, Hc 2.2 usa este verbo com o significado de “ler 
depressa” ou fluentemente: “Escreve a visão e tor
na-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o 
que correndo passa”.
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B. Substantivo.
O substantivo merüts significa “corrida, curso”. 

Este substantivo, que só ocorre quatro vezes no 
hebraico bíblico, representa o modo de correr (2 Sm
18.27) e o curso em que a pessoa corre (Jr 23.10).

CÔVADO
’ammãh (nzsN): “côvado”. Esta palavra tem 

cognatos no acadiano, ugarítico e aramaico. Apare
ce cerca de 245 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos, mas sobretudo em Êx 25—27; 37—38 
(as especificações do Tabernáculo); em 1 Rs 6—7 
(as especificações do templo e do palácio de 
Salomão); e em Ez 40—43 (as especificações do 
templo de Ezequiel).

Em uma passagem, 'annnãh significa “pivô”: “E 
os umbrais [literalmente, “encaixes”] das portas se 
moveram com a voz do que clamava” (Is 6.4).

Em quase todas as outras ocorrências, a palavra 
significa “côvado”, a unidade primária de medida 
linear usada no Antigo Testamento. Alguns estudi
osos sustentam que o sistema de medida linear de 
Israel estava baseado sobretudo no sistema egípcio. 
Em vista da história de Israel, esta é posição razoá
vel. Um “côvado” era ordinariamente a distância do 
cotovelo à ponta do dedo médio. Considerando que 
esta distância variava de indivíduo para indivíduo, o 
“côvado” era uma medida bastante imprecisa. Con
tudo, a primeira ocorrência de ’ammãh (Gn 6.15) 
diz respeito à medida da arca de Noé, o que implica 
que a palavra tem de se referir a um tamanho mais 
preciso do que o “côvado” comum.

Havia o “côvado” oficial no Egito. De fato, ha
via um “côvado” menor (44,70 cm) e um “côvado” 
maior (52,45 cm). A inscrição de Siloé declara que 
o túnel de Siloé tinha 1.200 “côvados” de compri
mento. Isto dividido por sua medida em metros 
(533,09) demonstra que já  nos dias de Ezequias 
(cf. 2 Cr 32.4) o “côvado” era de cerca de 44,42 cm 
ou o côvado egípcio menor. É provável que Ezequiel 
tenha usado o “côvado” babilônico para descrever 
o templo. O côvado menor egípcio é só aproxima
damente 7,62 cm menor que o côvado maior; por 
outro lado, o côvado menor babilônico era cerca 
de quatro quintos o cumprimento do “côvado” 
oficial real, mais ou menos um palmo menor: “E 
havia um muro fora da casa em redor e na mão do 
homem, uma cana de medir, de seis côvados, de 
um côvado e quatro dedos cada um” (Ez 40.5). 
Em outras palavras, era a largura de sete palmos 
em vez de seis.

CRER
A. Verbo.

'ãman (]DN): “firmar, resistir, ser fiel, verda
deiro, ficar firme, confiar, ter convicção, acredi
tar” . Fora do hebraico, esta palavra aparece no 
aramaico (com pouca freqüência), árabe e-siríaco. 
Aparece em todos os períodos do hebraico bíbli
co (cerca de 96 vezes) e só nos radicais causativo 
e passivo.

No radical passivo, ’ãman tem várias ênfases. 
Primeiro, indica que um assunto é “permanente” 
ou “duradouro”, que é o seu significado em Dt 
28.59: “Então, o SENHOR fará maravilhosas as 
tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e 
duradouras pragas, e enfermidades más e duradou
ras” . Também significa o elemento de ser “firme” 
ou “fidedigno”. Em Is 22.23, 'ãman refere-se a um 
lugar “firme”, um lugar no qual um prego será p o s- . 
to de forma a ficar fixo. O prego ficará firmemente 
pregado, ainda que venha a ser empurrado tão se
veramente que se rompa no ponto de entrada (Is 
22.25). A Bíblia também fala de pessoas “fiéis” 
que cumprem suas obrigações (cf. 1 Sm 22.14; Pv 
25.13).

A acepção que significa “fiel” também ocorre: “O 
que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel 
de espírito encobre o negócio” (Pv 11.13; cf. Is 8.2). 
Imagina-se que o detentor de cargo seja alguém “con
fiado”: “Aos confiados tira a fala e toma o entendi
mento aos velhos” (Jó 12.20). Nesta passagem, ’ãman 
é sinônimo paralelo (portanto, equivalente no signi
ficado) de “anciões” ou “detentor de cargo”. Assim, 
o termo deveria ser traduzido por “confiados” ou 
“aqueles a quem foi dada certa responsabilidade (con
fiança)”. Antes de receber a confiança, eles são ho
mens “fiéis”, ou seja, “fidedignos”, “merecedores de 
confiança” (cf. 1 Sm 2.35; Ne 13.13).

Em Gn 42.20 (primeira ocorrência bíblica desta 
palavra neste radical), José pede que seus irmãos 
lhe tragam Benjamim; “e serão verificadas vossas 
palavras”, ou “serão mostradas serem verdadeiras” 
(cf. 1 Rs 8.26; Os 5.9). Em Os 11.12, ’ãman con
trasta Judá (“está fiel”) com Efraim e Israel (“com 
engano”). Aqui a palavra ’ãman representa “veraci
dade” e “fidelidade” (cf. SI 78.37; Jr 15.18). A pala
vra pode ser traduzida por “verdade”, “confirmar”, 
“verificar” em várias passagens (1 Rs 8.26; 2 Cr
1.9; 6.17).

Acepção diferente de ’ãman é vista em Dt 7.9: 
“O Deus fie l , que guarda o concerto e a misericór
dia”. Aqui há boa razão para entender que a palavra
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’ãman se refere ao que Deus faz (“fidelidade”), em 
vez de aludir ao que Ele fará (“fidedignidade”), por
que Ele já se mostrou fiel ao guardar o concerto. 
Então, a tradução ficaria assim: “O Deus fiel, que 
guarda o concerto e a fidelidade aos que o amam” 
(cf. Is 47.7).

No radical causativo, ’ãman significa “ficar fir
me” ou “estar fixo num lugar”, o que é demonstrado 
em Jó 39.24: “Sacudindo-se e removendo-se [o ca
valo de guerra], escarva a terra e não faz caso do 
som da buzina”.

Até com mais freqüência, este radical conota uma 
certeza psicológica ou mental, como em Jó 29.24: 
“Se me ria para eles, não o criam”. Considerar que 
algo é digno de confiança é ato de confiai* ou acredi
tar inteiramente. Esta é a ênfase na primeira ocor
rência bíblica de 'ãman: “E creu ele [Abrão] no SE
NHOR, e foi-lhe imputado isto por justiça” (Gn
15.6). O significado aqui é que Abrão estava cheio 
de confiança e certeza em Deus. e que ele não o 
temeu (Gn 15.1). Não era primariamente nas pala
vras de Deus que ele cria. mas no próprio Deus. 
Nem o texto nos diz que Abrão creu em Deus para 
aceitar o que Ele disse como “verdadeiro” e "digno 
de confiança” (cf. Gn 45.26), mas tão-somente que 
ele creu em Deus. Em outras palavras. Abrão veio a 
experimentar uma relação pessoal com Deus em vez 
de experimentar uma relação impessoal com Suas 
promessas. Assim, em Ex 4.9 o significado é: “Se 
eles não crerem em vista dos dois sinais”, em vez 
de: “Se acontecer que ainda que não creiam nestes 
dois sinais”. O enfoque está no ato de crer, não na 
probidade dos sinais. Quando Deus é o sujeito ou 
objeto do verbo, a Septuaginta quase sempre traduz 
este radical de 'ãman por pisteuõ (“crer”) e suas 
combinações. A única exceção é Pv 26.25.

Às vezes aparece um sentido mais preciso de 
'ãman: “Para que creiam que te apareceu o SE
NHOR” (Êx 4.5; cf. 1 Rs 10.7).

Em outras ocasiões, 'ãman tem um uso de culto 
pelo qual a comunidade de adoradores afirma sua 
identidade com o que o líder da adoração diz (1 Cr
16.32). O “Deus do 'ãmen” (2 Cr 20.20; Is 65.16) é 
o Deus que sempre realiza o que Ele diz; Ele é um 
“Deus que é fiel”.

B. Substantivos.
'emünãh (míDN): “firmeza, fidelidade, verdade, 

honestidade, obrigação oficial”. Em Êx 17.12 (pri
meira ocorrência bíblica), a palavra significa “per
manecer em um lugar”: “Assim ficaram as suas mãos 
[de Moisés] firmes até que o sol se pôs”. Relaciona

do de perto com este uso está Is 33.6: “Haverá 
estabilidade nos teus tempos, abundância de salva
ção, sabedoria e ciência”. Em passagens como 1 Cr
9.22, 'emünãh parece funcionar como termo técni
co que significa “posição fixa” ou “ofício duradou
ro”: “Todos estes, escolhidos para serem porteiros 
dos umbrais, foram duzentos e doze; e foram estes, 
segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias; 
e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram [estabe
leceram, fixaram] no seu cargo”.

O sentido mais freqüente de 'emünãh é “lealda
de”. como está ilustrado em 1 Sm 26.23: “O SE
NHOR. porém, pague a cada um a sua justiça e a sua 
lealdade”. O Senhor compensa aquele que demons
tra que faz o que Deus ordena.

Muito freqüentemente, esta palavra significa 
"veracidade”, como quando é contrastada com jura
mento falso, mentira e assim por diante: “Dai vol
tas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai- 
vos. e buscai pelas suas praças, a ver se achais al
guém ou se há um homem que pratique a justiça ou 
busque a verdade [ou seja, a honestidade]; e eu lhe 
perdoarei'* (Jr 5.1; cf. Jr 5.2). Aqui 'emünãh signi
fica a condição de ser fiel ao concerto de Deus, a 
praticar a verdade ou fazer justiça. Por outro lado, a 
palavra pode representar a idéia abstrata de “verda
de**: "Uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do 
SENHOR, seu Deus. e não aceita a correção; já pe
receu a verdade [ *emünãh] e se arrancou da sua boca” 
(Jr 7.28). Estas citações demonstram os dois senti
dos nos quais 'emünãh significa “verdade” — o sen
tido pessoal, que identifica que o sujeito é honesto, 
fidedigno, fiel. verdadeiro (Pv 12.22); e o sentido 
factual, que identifica que o sujeito é factualmente 
verdadeiro (cf. Pv 12.27) em oposição ao que é fal
so.

O significado essencial de 'emünãh é “estabele
cido” ou “duradouro”, “permanente”, “certo”. Deus 
diz: “Porém a tua casa e o teu reino serão firmados 
para sempre diante de ti; teu trono será firme para 
sempre” (cf. 2 Sm 7.16; Is 16.5). A frase freqüente
mente traduzida por “de beneficência e de fidelida
de” deveria ser traduzida por “com perpétua bene
ficência (fiel)” (cf. Js 2.14). Aquele que semeia jus
tiça ganhará recompensa “certa”, ou “verdadeira”, 
“duradoura” (Pv 11.18), uma recompensa na qual 
ele pode confiar.

Em outros contextos, 'emünãh abarca outros 
aspectos do conceito da verdade: “[O SENHOR] 
lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade 
para com a casa de Israel” (SI 98.3). Aqui a palavra
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não descreve a permanência de Deus, mas a Sua 
“veracidade”; aquela que Ele outrora disse que guar
dava. A ênfase está na verdade como qualidade sub
jetiva, definida pessoalmente. Em sentido semelhan
te, a pessoa pode praticar (Gn 47.29) e falar a “ver
dade” (2 Sm 7.28). Em tais casos, não é a confiança 
da pessoa (isto é, outros podem agir com base nis
to), mas a sua confiabilidade (conformidade ao que 
é verdadeiro) é que é considerada. A primeira ênfase 
é subjetiva e a segunda, objetiva. Nem sempre é 
possível discernir qual ênfase é intencional em de
terminada passagem.

’emet (HDK): “verdade, justo, fiel”. Esta palavra 
aparece 127 vezes na Bíblia. A Septuaginta a traduz 
em 100 ocorrências como “verdade” (aletheio) ou 
alguma forma usando esta raiz básica. Em Zc 8.3, 
Jerusalém é chamada “cidade de verdade”. Em outro 
lugar, ’emet é traduzido pela palavra “justo” (dikaios): 
“Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre 
nós; porque tu fielm ente te houveste, e nós 
impiamente nos houvemos” (Ne 9.33). Só raramente 
(16 vezes) ’emet é traduzida por “fiel” (pistis), como 
quando Neemias é descrito como “homem fiel e te
mente a Deus, mais do que muitos” (Ne 7.2).

C. Advérbio.
’ãmen (]DN): “na verdade, verdadeiramente, 

amém, assim seja”. O termo ’ãmen é usado 30 ve
zes como advérbio. A Septuaginta a traduz por “ver
dadeiramente” (lethinos) uma vez; translitera-a por 
“amém” três vezes; e a traduz por “assim seja” 
(genoitõ) o restante das vezes. Esta palavra hebraica 
aparece normalmente como resposta a uma maldi
ção que foi pronunciada sobre alguém, quando o 
amaldiçoado aceita sua maldição. Fazendo assim, 
ele se prende a cumprir certas condições ou a estar 
sujeito aos termos da maldição (cf. Dt 29.15-26).

Embora signifique a aceitação voluntária das con
dições de um concerto, o ’ãmen era às vezes pro
nunciado com coerção. Mesmo nestas circunstânci
as, aquele que não o pronunciava recebia o castigo 
incorporado na maldição. Assim, o ’ãmen era a afir
mação de um concerto ou pacto, que é o significado 
da palavra em Nm 5.22, sua primeira ocorrência 
bíblica. Gerações ou indivíduos mais recentes po
deriam reafirmar o concerto expressando o ’ãmen 
(Ne 5.1-13; Jr 18.6).

Em 1 Rs 1.36, o ’ãmen não é do concerto. Funci
ona como afirmação do acordo com o propósito do 
discurso acabado de ser entregue: “Então, Benaia, 
filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém ; 
assim o diga o SENHOR, Deus do rei, meu senhor”.

Porém, o contexto mostra que Benaia queria dar 
mais do que somente consentimento verbal; o seu 
’ãmen o comprometeu a executar os desejos do rei 
Davi. Era declaração por meio da qual ele se obriga
va a fazer tudo o que Davi tinha lhe pedido indireta
mente (cf. Ne 8.6).

CRIAR
bãrã’ («*13): “criar, fazer”. Esta palavra é de pro

fundo significado teológico, visto que só Deus é o 
sujeito deste verbo. Somente Deus pode “criar” no 
sentido implicado em bãrã’. O verbo expressa cria
ção do nada, uma idéia vista claramente em passa
gens que têm a ver com a criação em escala cósmica: 
“No princípio, criou Deus os. céus e a terra” (Gn
1.1; cf. Gn 2.3; Is 40.26; 42.5). Todos os outros 
verbos traduzidos por “criar” permitem uma gama 
muito mais ampla de significados; eles aceitam su
jeitos divinos e humanos, e são usados em contex
tos onde trazer algo ou alguém à existência não é a 
questão.

O verbo bãrã’ é encontrado em paralelo com 
estes outros verbos: ‘ãsãh, “fazer” (Is 41.20; 43.7; 
45.7,12; Am 4.13), yãsar, “formar” (Is 43.1,7; 45.7; 
Am 4.13) e kün, “estabelecer”. Um versículo que 
ilustra todos estes verbos juntos é Is 45.18: “Por
que assim diz o SENHOR que tem criado [bãrã’] os 
céus, o Deus que formou [yãsar] a terra e a fez 
[ ‘ãsãh]', ele a estabeleceu [kün], não a criou [bãrã’] 
vazia, mas a formou [yãsar] para que fosse habita
da: Eu sou o SENHOR, e não há outro”. O significa
do técnico de bãrã ’ (“criar do nada”) pode não com
portar nestas passagens; talvez 0 verbo tenha sido 
popularizado nestes exemplos a fim de proporcio
nar sinônimo poético.

Entre os objetos do verbo incluem-se os céus e a 
terra (Gn 1.1; Is 40.26; 42.5; 45.18; 65.17); o ho
mem (Gn 1.27; 5.2; 6.7; Dt 4.32; SI 89.47; Is 43.7;
45.12); Israel (Is 43.1; Ml 2.10); uma coisa nova (Jr
31.22); a nuvem e a fumaça (Is 4.5); o Norte e o Sul 
(SI 89.12); a salvação e a justiça (Is 45.8); o fruto 
dos lábios — a fala (Is 57.19); as trevas (Is 45.7); o 
vento (Am 4.13); e um coração puro (SI 51.10). Um 
estudo cuidadoso das passagens onde bãrã’ ocorre 
mostra que em alguns casos não poéticos (princi
palmente em Gênesis), 0 escritor usa a linguagem 
cientificamente precisa para demonstrar que Deus 
trouxe o objeto ou conceito à existência a partir de 
material previamente inexistente.

Especialmente surpreendente é o uso de bãrã’ 
em Is 40— 65. Das 49 ocorrências do verbo no



CRIAR 89 CURVAR

Antigo Testamento, 20 estão nestes capítulos. Pelo 
fato de Isaías escrever profeticamente aos judeus 
no exílio, ele fala palavras de conforto fundamen
tadas nos benefícios e bênçãos de Deus concedidas 
anteriormente ao Seu povo. Isaías quer mostrar 
sobretudo que, visto que Jeová é o Criador, Ele 
pode livrar Seu povo do cativeiro. O Deus de Isra
el criou todas as coisas: “Eu fiz [‘ãsãh] a terra e 
criei [bãrã’] nela o homem; eu o fiz; as minhas 
mãos estenderam os céus e a todos os seus exérci
tos dei as minhas ordens” (Is 45.12). Os deuses da 
Babilônia são nulidades impotentes (Is 44.12-20; 
46.1-7), e, assim, Israel pode esperar que Deus 
venha a triunfar na realização de uma nova criação 
(Is 43.16-21; 65.17-25).

Embora seja termo técnico precisamente correto 
que sugere criação cósmica e material a partir do 
nada, bãrã* é rico veículo teológico para comunicar 
o poder soberano de Deus que origina e regula todas 
as coisas para a Sua glória.

qãnãh (np~): “obter, adquirir, ganhar'*. Estes sig
nificados básicos são dominantes no Antigo Testa
mento, mas certas passagens poéticas há muito su
gerem que este verbo significa "criar**. Em Gn 14.19. 
Melquizedeque abençoou Abrão e disse: "Bendito 
seja Abrão do Deus Altíssimo, o Possuidor [Cria
dor] dos céus e da terra”. Este epíteto divino é repe
tido em Gn 14.22. Este significado é tomado como 
certo em Dt 32.6, no qual qãnãh é paralelo a 'ãsãh. 
“fazer”: “Não é ele teu Pai, que te [criou] adquiriu 
[qãnãh], te fez [‘ãsah] e te estabeleceu [kun]T A 
idéia da criação também é indicada no SI 78.54: 
139.13 e em Pv 8.22,23.

Os idiomas cognatos seguem em geral o hebraico 
no significado básico de “obter, adquirir” . O 
ugarítico, porém, atesta o significado de “criar”. De 
fato, qny é o termo ugarítico primário para expres
sar criação. A relação estreita do hebraico e do 
ugarítico com o significado contextual de qãnãh como 
“criar” nas passagens do Antigo Testamento cita
das acima, sustenta o uso de qãnãh como sinônimo 
de “criar” junto com bãrã\ ‘ãsãh & yãsar.

‘ãsãh (rTO): “criar, fazer”. Este verbo, que ocor
re mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento, é 
usado como sinônimo de “criar” somente cerca de 
60 vezes. Não há nada inerente na palavra que indi
que a natureza da criação; é só quando ‘ãsãh é para
lelo a bãrã’ que podemos estar certos de que impli
ca criação.

Infelizmente, a palavra não é atestada nos idio
mas cognatos contemporâneos com o Antigo Testa

mento, e sua etimologia é obscura. Pelo fato de ‘ãsãh 
descrever a mais comum das atividades humanas (e 
divinas), é inadequado para comunicar o significado 
teológico — exceto onde é usado com bãrã ’ ou ou
tros termos cujos significados técnicos estejam cla
ramente estabelecidos.

As ocorrências mais instrutivas de ‘ãsãh estão 
nos primeiros capítulos de Gênesis. O verbo bãrã' 
é usado em Gn 1.1 para apresentar o relato da Cri
ação. e Gn 1.7 fala de sua execução detalhada: “E 
fez [‘ãsãh] Deus a expansão”. Se o firmamento (ou 
expansão) foi ou não feito de material existente, não 
se pode determinar, visto que a passagem usa so
mente 'ãsãh. Mas está claro que o verbo expressa 
criação, já que é usado naquele contexto e segue a 
palavra técnica bãrã*. O mesmo pode ser dito de 
outros versículos em Gênesis: 1.16 (as luzes do céu);
1.25: 3.1 (os animais): 1.31; 2.2 (toda a sua obra); e
6.6 (o homem). Em Gn 1.26.27, ‘ãsãh tem de signi
ficar criação do nada. visto que é usado como sinô
nimo de bãrã*. O texto lê: “Façamos [‘ãsãh] o ho
mem à nossa imagem, conforme a nossa semelhan
ça. [...] E criou [bãrã’] Deus o homem à sua ima
gem**. Semelhantemente, Gn 2.4 declara: “Estas são 
as origens dos céus e da terra, quando foram criados 
[bãrã ’]: no dia em que o SENHOR Deus fez [ ‘ãsãh] 
a terra e os céus”. Finalmente, Gn 5.1 compara os 
dois verbos: “No dia em que Deus criou [bãrã*] o 
homem, à semelhança de Deus o fez [‘ãsãh]”. A  
justaposição incomum de bãrã’ com ‘ãsãh em Gn
2.3. refere-se à totalidade da criação que Deus tinha 
“criado** “fazendo”.

E injustificado aprimorar excessivamente o sig
nificado de ‘ãsãh para indicar que significa cria
ção de algo ao invés de criação do nada. Só o 
contexto pode determinar sua acepção especial. 
Pode significar qualquer um dos dois, dependen
do da situação.

CURVAR
kãra‘ (3H3): “curvar, encurvar-se, dobrar o joe

lho”. Este termo é encontrado no hebraico antigo e 
moderno e no ugarítico. Ocorre no Antigo Testa
mento hebraico cerca de 35 vezes. A palavra kãira1 
aparece pela primeira vez na bênção que Jacó dá em 
seu leito de morte quando descreve Judá: “Encurva- 
se e deita-se como um leão” (Gn 49.9).

A implicação de kãra ‘ parece ser dobrar as per
nas ou os joelhos, visto que um substantivo que 
significa “perna” é derivado deste termo. “Abaixar- 
se de joelhos” para beber foi um dos testes de elimi
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nação do exército de Gideão (Jz 7.5,6). “Ajoelhar” 
era atitude comum de adoração a Deus (1 Rs 8.54; 
Ed 9.5; Is 45.23; cf. Fp 2.10).

“Inclinar-se” diante de Hamã foi exigido por or
dem do rei persa (Et 3.2-5). “Encurvar-se sobre”

uma mulher era eufemismo para intercurso sexual 
(Jó 31.10). Dizia-se que uma mulher em processo 
de dar à luz “encurvava-se” (1 Sm 4.19). Joelhos 
desfalecentes ou cambaleantes são os que “se cur
vam” de fraqueza ou idade avançada (Jó 4.4).

D
DE GRAÇA

hinnãm (nan): “por nada, para nenhum propósi
to, inútil, em vão, sem motivo, por nenhuma ra
zão”. As 32 ocorrências desta palavra estão espa
lhadas ao longo de todos os períodos do hebraico 
bíblico.

Este substantivo é usado como advérbio. O ter
mo hinnãm quer dizer “por nada”: “Depois, disse 
Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir- 
me de graçal Declara-me qual será o teu salário” 
(Gn 29.15, primeira ocorrência). A palavra quer di
zer “em vão” ou “para nenhum propósito” : “Na 
verdade, debalde se estenderia a rede perante os 
olhos de qualquer ave” (Pv 1.17). Por fim, hinnãm 
significa “para nenhum propósito”: “Por que, pois, 
pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem 
causai” (1 Sm 19.5).

O verbo hãnan e o substantivo hen estão relaci
onados com esta palavra.

DEITAR-SE
A. Verbo.

shãikab (3D27): “de itar-se , descansar, ter 
intercurso sexual com”. Esta palavra também apa
rece no ugarítico, acadiano, etiópico, aramaico pós- 
bíblico e no hebraico pós-bíblico. O hebraico bíbli
co a atesta em torno de 160 vezes e em todos os 
períodos.

Basicamente, este verbo significa o ato da pes
soa deitar-se — embora em Jó 30.17 e Ec 2.23 o 
verbo se refira a algo que não é o ser humano. O 
termo shãkab é usado para aludir ao estado de recli
nar-se ao invés de sentar-se: “E tudo aquilo sobre o 
que ela se deitar durante a sua separação [menstru
ação] será imundo; e tudo sobre o que se assentar 
será imundo” (Lv 15.20). Este sentido geral aparece 
em várias acepções. Primeiro, há o significado de 
“deitar-se para descansar” . Eliseu “retirou-se àque
le quarto [o qual a sunamita lhe tinha preparado 
para uso particular], e se deitou ali” (2 Rs 4.11). Jó

observa que sua torturante dor “não descansa” (Jó 
30.17; cf. Ec 2.23).

A palavra shãkab também é usada para se referir 
a “deitar-se na cama”, como, por exemplo, quando 
se está doente. Jonadabe contou a Amnon: “Deita- 
te na tua cama, e finge-te doente” (2 Sm 13.5). A 
palavra é empregada como equivalente da expres
são “ir para a cama”: “E, antes que se deitassem [as 
visitas de Ló], cercaram a casa os varões daquela 
cidade” (Gn 19.4, primeira ocorrência do verbo). O 
termo shãkab também significa “deitar-se para dor
mir” . O Senhor falou a Jacó: “Esta terra em que 
estás deitado ta darei a ti e à tua semente” (Gn
28.13).

Em Êx 22.26,27, o verbo denota o ato de dormir 
mais do que a ação de se deitar: “Se tomares em 
penhor a veste do teu próximo, lho restituirás antes 
do pôr-do-sol, porque [...] em que se deitaria?”

O termo shãkab também é usado com o signifi
cado de “hospedar” e, assim, se refere a dormir e 
comer. Os espiões de Israel se alojaram com Raabe: 
“Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher 
prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali” 
(Js 2.1; cf. 2 Rs 4.11).

Este verbo pode significar “deitar” no sentido 
figurativo de ser humilhado ou desprovido de po
der. As árvores do Líbano são personificadas e di
zem respeito ao rei da Babilônia: “Desde que tu 
caíste, ninguém [nenhum cortador de árvores] sobe 
contra nós para nos cortar” (Is 14.8).

Usado de modo reflexivo, shãkab significa “hu
milhar a si mesmo, submeter a si mesmo: “Jazemos 
na nossa vergonha”(Jr 3.25).

Outra acepção especial é “pôr algo a seu lado”: 
“Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Ou os 
odres dos céus, quem os abaixará, quando se funde 
o pó numa massa, e se pegam os torrões uns aos 
outros?” (Jó 38.37,38).

Uma segunda ênfase de shãkab é “morrer”, dei
tar-se na morte. Jacó instruiu seus filhos como se
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gue: “Mas que eu jaza com os meus pais; por isso, 
me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura 
deles” (Gn 47.30). Esta expressão (“jazer com os 
seus pais”) não se refere necessariamente a ser en
terrado ou a ter uma morte honrada (cf. 1 Rs 22.40), 
mas é sinônimo da morte humana. (Nunca é usado 
para se referir a animais ou coisas inanimadas.) A 
idéia é que quando a pessoa morre ela já não fica 
mais em pé. Então, “jazer com os seus pais” se 
compara ao conceito de “deitar-se na morte”. O ter
mo shãkab, como sugere 1 Rs 22.40, diz respeito 
ao estado de estar morto (“Assim, dormiu Acabe 
com seus pais”), considerando que o versículo 37 já 
relata que ele tinha morrido e sido enterrado em 
Samaria. O verbo usado sozinho quer dizer “mor
rer” ou “jazer morto”: “Entre os seus pés [de Jael], 
se encurvou [Sísera], caiu, ficou estirado [morto]; 
entre os seus pés, se encurvou, caiu; onde se 
encurvou, ali ficou abatido [morto]” (Jz 5.27).

Um terceiro uso principal de shãkab é “ter rela
ções sexuais com”. A primeira ocorrência deste uso 
está em Gn 19.32, onde as filhas de Ló dizem: “Vem, 
demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com 
ele, para que em vida conservemos semente de nos
so pai”. Mesmo quando um "deitar” físico não es
teja necessariamente em vista, a palavra é usada 
para aludir a ter relações sexuais: “Todo aquele que 
se deitar com animal certamente morrerá” (Ex 22.19). 
A palavra também é usada para aludir às atividades 
homossexuais (Lv 18.22).

B. Substantivos.
mishkãb (332fo): “lugar para se deitar, sofá, cama, 

o ato de se deitar”. Este substantivo aparece 46 
vezes no Antigo Testamento. Em Gn 49.4, mishkãb 
é usado para significar um “lugar para se deitar” ou 
“cama”: “Então, [...] subiste à minha cama”. A pa
lavra se refere ao “ato de se deitar” em Nm 31.17: 
“E matai toda mulher que conheceu algum homem, 
deitando-se com ele”.

O termo shekãbãh significa “camada de orvalho”. 
Em uma de suas nove ocorrências, shekãbãh diz res
peito a uma “camada de orvalho”: “E, pela manhã, 
jazia o orvalho ao redor do arraial” (Êx 16.13).

O termo shekõbet se refere à “copulação”. Este 
substantivo raramente ocorre (quatro vezes), como 
em Lv 18.20: “Nem te deitarás com a mulher de teu 
próximo para cópula, para te contaminares com ela”.

DERRAMAR
yãtsaq (px;): “verter, despejar, derramar, lançar, 

fluir”. Usada comumente ao logo da história da lín

gua hebraica, esta palavra aparece no ugarítico anti
go com as mesmas acepções que ocorrem no Antigo 
Testamento. O termo yãtsaq ocorre na Bíblia hebraica 
pouco mais de 50 vezes. A palavra é usada pela 
primeira vez em Gn 28.18, onde está escrito que 
depois que Jacó tinha dormido em Betei com a ca
beça descansando numa pedra, ele “derramou azei
te em cima dela”. Ele “derramou” óleo de novo num 
pilar de pedra em Betei quando da sua viagem de 
volta à casa vinte anos depois (Gn 35.14). A idéia 
expressa nestas duas ocasiões e em outras (Lv 8.12;
21.10), é a de ungir com óleo. Não é o termo comum 
para “ungir”. (O termo regular para “ungir” é mãsah, 
que nos dá a palavra “messias”.)

Muitas coisas podem ser “derramadas”, como o 
óleo no sacrifício (Lv 2.1), a água para lavar (2 Rs
3.11) e caldo de came e legumes para comer (2 Rs 
4.41). Este verbo é usado para expressar a idéia de 
“despejar” ou “verter” metais fundidos (Êx 25.12; 
26.37; 1 Rs 7.46). A idéia de “afluir” ou “infundir” 
alguém é encontrada no SI 41.8: “Uma doença má se 
lhe pegou". O contexto parece implicar a infusão de 
uma doença, que pode se interpretado assim: “Esta 
doença que o acometeu é fatal”.

shãphak Cjçç'): “despejar, verter, derramar”. 
Palavra semítica comum, este verbo é encontrado 
no acadiano e ugarítico antigos, como também ao 
longo do hebraico. O termo shãphak só ocorre pou
co mais de 100 vezes no texto da Bíblia hebraica. 
Em seu primeiro uso no Antigo Testamento, a pala
vra é parte do princípio geral relativo à tomada da 
vida humana: “Quem derramar o sangue do ho
mem, pelo homem o seu sangue será derramado” 
(Gn 9.6). Visto que é usado neste sentido de “derra
mar” ou “verter” sangue, a palavra é utilizada 
sinonimamente para se referir a “despejar” o con
teúdo de uma vasilha, como água (Êx 4.9; 1 Sm 7.6), 
reboco ou pó (Lv 14.41) e ofertas de bebida a falsos 
deuses (Is 57.6).

Em seu uso figurativo, shãphak indica o “derra
mamento” da ira de Deus (Os 5.10), de desprezo 
(Jó 12.21), da maldade (Jr 14.16) e do Espírito de 
Deus (Ez 39.29). O salmista descreve sua condição 
desesperadora nesta expressão pitoresca: “Como 
água me derramei” (SI 22.14; “Minha força escoa 
como água”; “Sou como água que escoa”).

DESCER
yãrad (TT): “descer”. Este verbo aparece na mai

oria dos idiomas semíticos (incluindo o hebraico 
pós-bíblico) e em todos os períodos. No hebraico
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bíblico, a palavra ocorre por volta de 380 vezes e 
em todos os períodos.

Basicamente, este verbo conota “movimento” de 
um local mais alto para um local mais baixo. Em Gn
28.12, Jacó viu uma “escada cujo topo tocava nos 
céus; e eis que os anjos de Deus subiam e desciam 
por ela”. Em tal uso, aquele que fala ou ouve a fala 
ou vê do ponto do destino, e o movimento é “des
cendente” em direção a ele. Assim, a pessoa pode 
“descer” abaixo da superfície do solo (Gn 24.16). 
Aquele que fala também pode falar como se estives
se no ponto de partida e o movimento partisse dele 
e fosse “para baixo”.

De maneira interessante, pode-se “descer” para 
um local mais baixo a fim de alcançar as portas da 
cidade (Jz 5.11) ou para chegar a uma cidade locali
zada em nível mais baixo do que a estrada de acesso 
(1 Sm 10.8) — normalmente “se sobe para uma 
cidade” para entrar nela e “se desce” para sair dela 
(1 Sm 9.27). A jornada da Palestina ao Egito é men
cionada como “descida” (Gn 12.10). Esta referência 
não é um movimento no espaço de um lugar mais 
alto para um lugar mais baixo; trata-se de uso mais 
técnico do verbo.

O termo yãrad é usado para aludir à “morte”. A 
pessoa “desce” para o sepulcro. Aqui a idéia de 
movimento espacial está presente, mas no pano de 
fundo. Esta “descida” é muito mais uma saída do 
mundo da existência consciente: “Porque não pode 
louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te; nem 
esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os 
vivos, os vivos, esses te louvarão” (Is 38.18,19). 
Por outro lado, “descer ao pó” implica um retorno à 
terra, isto é, um retorno do corpo à terra da qual 
veio (Gn 3.19). “Todos os que descem ao pó se 
prostrarão perante ele” (SI 22.29). Também há a 
idéia da “descida” da alma para o reino dos mortos. 
Quando Jacó lamentou José, o qual ele pensava que 
estivesse morto, ele disse: “Na verdade, com choro 
hei de descer ao meu filho até à sepultura” (Gn 
37.35). Visto que se pode “descer” vivo ao Sheol 
como forma de castigo (Nm 16.30), esta expressão 
significa mais do que o fim da vida humana. Este 
significado é mais assegurado, porque Enoque foi 
recompensado por ser tirado da terra: “E andou 
Enoque com Deus; e não se viu mais, porquanto 
Deus para si o tomou” (Gn 5.24); ele foi recompen
sado por não ter de “descer” ao Sheol.

A palavra yãrad também é usada com o sentido 
de “descer”, quando a ênfase está em “mover-se para 
baixo” em direção àquele que fala: “Então, desceu o

SENHOR para ver a cidade e a torre” (Gn 11.5, pri
meira ocorrência bíblica). Este verbo também é usado 
para expressar descer do topo de uma montanha, 
como Moisés fez quando “desceu” do Sinai (Ex 19.14). 
A palavra pode ser usada para aludir a “desmontar” 
de um burro: “Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou- 
se, e desceu do jumento” (1 Sm 25.23). O corpo de 
Abigail não estava necessariamente mais baixo que 
antes, assim o movimento de um local mais alto para 
um mais baixo não está indicado. Contudo, ela não 
estava mais no lombo do animal. Assim, o verbo aqui 
indica “desmontar” em vez de descer. Em acepção 
um tanto quanto relacionada, pode-se “descer” da 
cama. Elias contou a Acazias: “Da cama, a que subis- 
te, não descerás, mas sem falta morrerás” (2 Rs 1.4). 
Novamente, a idéia não é descer de algo. Quando a 
pessoa desce da cama, ela se levanta— está mais alta 
do que quando estava deitada na cama. Então, o sig
nificado aqui é “levantar-se” em vez de “descer”. 
Este verbo também é usado para descrever o que uma 
barba faz — “pende” (SI 133.2).

O termo yãrad é usado para indicar “descer” do 
altar: “Arão levantou as mãos ao povo e o aben
çoou; e desceu, havendo feito a expiação do peca
do” (Lv 9.22). Este uso especial é melhor visto com 
o oposto de “subir” ao altar, o que não é apenas um 
movimento físico de um plano mais baixo para um 
mais alto, mas uma ascensão espiritual para uma 
esfera superior de realidade. Por exemplo, “subir” 
diante de um rei é entrar na presença de alguém que 
está em nível social mais alto. “Subir” diante de 
Deus (representado pelo altar) é ir perante Aquele 
em um plano espiritual mais elevado. Estar diante 
de Deus é estar na Sua presença, diante do Seu tro
no, em um plano espiritual mais elevado. O termo 
yãrad é usado para se referir à aproximação humilde 
diante de Deus. Deus fala a Moisés que todos os 
egípcios “descerão” a Ele e se inclinarão diante dEIe 
(Êx 11.8). De igual modo interessante é o uso ocasi
onal do verbo para representar “descer” para um 
santuário conhecido (cf. 2 Rs 2.2).

Figurativamente, o verbo tem muitos usos. A 
“descida” de uma cidade é sua destruição (Dt 20.20). 
Quando o dia “desce”, chega ao fim (Jz 19.11). A 
“descida” de uma sombra é seu prolongamento (2 
Rs 20.11). Lágrimas “descem” pelas bochechas quan
do se lamenta amargamente (Jr 13.17). A palavra 
yãrad também é usada figurativamente para aludir a 
uma “descida” em termos de posição social: “O es
trangeiro, que está no meio de ti, se elevará muito 
sobre ti, e tu mui baixo descerás” (Dt 28.43).
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Pelo menos uma vez a palavra significa “subir”. 
A filha de Jefté disse: “Deixa-me por dois meses 
que vá, e desça pelos montes, e chore a minha vir
gindade” (Jz 11.37).

DESPERTAR
‘ür ("Ti>‘): “despertar, incitar, acordar”. Esta pa

lavra é encontrada no hebraico antigo e moderno, 
como também no ugarítico antigo. Ocorre cerca de 
80 vezes no Antigo Testamento hebraico. Seu pri
meiro uso no Antigo Testamento tem o sentido de 
“despertar” alguém para ação: “Desperta, desper
ta, Débora” (Jz 5.12). Este mesmo significado está 
refletido no SI 7.6, onde está usado em paralelismo 
com “levantar-se”: “Levanta-te, SENHOR, na tua 
ira; [...] desperta por mim [ou, desperta, ó meu 
Deus], para o juízo que ordenaste”. Esta versão 
provavelmente está mais em harmonia com o 
paralelismo total envolvido (levanta-te/desperta: 
Senhor/Deus). Outrossim, a mudança de “por mim" 
para “ó meu Deus” envolve apenas ligeira mudan
ça de uma vogal na palavra. (Lembre-se de que as 
vogais hebraicas não faziam parte do alfabeto. Elas 
foram acrescentadas depois que o texto consonantal 
foi escrito.)

A palavra ‘úr significa despertar de sono comum 
(Zc 4.1) ou do sono da morte (Jó 14.12). Em Jó 
31.29, expressa a idéia de "ficar excitado" ou “inci
tado”: “Se me alegrei [fiquei excitado] da desgraça 
do que me tem ódio”. Este verbo é achado diversas 
vezes em Cantares de Salomão, por exemplo, em 
contraste com sono: “Eu dormia, mas o meu cora
ção velava” (Ct 5.2). É encontrado três vezes numa 
frase idêntica: “Que não acordeis nem desperteis o 
meu amor, até que queira” (Ct 2.7; 3.5; 8.4).

DESTRUIR
shãmad (iDtf): “destruir, aniquilar, exterminar”. 

Esta palavra bíblica também ocorre no hebraico 
moderno, com a raiz que tem a conotação de “per
seguição religiosa” ou “conversão forçada”. A pala
vra shãmad é encontrada 90 vezes no Antigo Testa
mento hebraico, a primeira vez em Gn 34.30: “E 
ficarei destruído

Esta palavra sempre expressa “destruição” ou 
“aniquilação” completas. Ainda que a palavra seja 
usada para expressar “destruição” literal de pesso
as (Dt 2.12; Jz 21.16), shãmad é parte de uma ame
aça aberta ou advertência dada ao povo de Israel, 
prometendo “destruição” se ele abandonar Deus 
pelos ídolos (cf. Dt 4.25,26). Esta palavra também

expressa a “destruição” completa dos lugares altos 
pagãos (Os 10.8) de Baal e suas imagens (2 Rs 10.28). 
Quando Deus quer “destruir” completamente, Ele 
varre “com a vassoura da destruição” (Is 14.23, 
ARA).

shãhat (nntf): “corromper, deteriorar, arruinar, 
desfazer, destruir” . Usada principalm ente no 
hebraico bíblico, esta palavra tem formas cognatas 
em alguns outros idiomas semíticos, como o 
aramaico e o etiópico. É usada aproximadamente 
150 vezes na Bíblia hebraica e encontrada pela pri
meira vez em Gn 6 , onde é citada quatro vezes em 
referência à “corrupção” que instigou Deus a trazer 
o Dilúvio na terra (Gn 6.11,12,17).

Qualquer coisa que seja boa pode “corromper- 
se" ou “deteriorar-se", como o cinto de Jeremias (Jr 
13.7), uma vinha (Jr 12.10), cidades (Gn 13.10) e 
um tabernáculo (Lm 2.6). O termo shãhat tem o 
significado de "desperdiçar”, quando usado para 
aludir a palavras que são impropriamente faladas 
(Pv 23.8). Em sua forma participial, a palavra é 
usada para descrever um "leão destruidor” (Jr 2.30) 
e o "anjo destruidor” (1 Cr 21.15). A palavra é usa
da como símbolo de armadilha em Jr 5.26 (ARA). O 
termo shãhat é usado pelos profetas no sentido de 
"corromper moralmente” (Is 1.4; Ez 23.11; Sf 3.7).

DEUS
’el Ctn): "deus". Este termo era a designação ge

ral mais comum de deidade no antigo Oriente Próxi
mo. Ainda que na maioria das vezes ocorra sozinho, 
’el também foi combinado com outras palavras para 
formar um termo composto com o significado de 
deidade, ou para, de alguma maneira, identificar a 
natureza e funções do “deus” . A expressão “Deus, 
o Deus de Israel” (Gn 33.20) identificava as ativida
des específicas do Deus de Israel.

No mundo antigo, acreditava-se que conhecer o 
nome de alguém dava-lhe poder sobre tal pessoa. 
Julgava-se que um conhecimento do caráter e atri
butos dos “deuses” pagãos perm itia  que os 
adoradores manipulassem ou influenciassem as dei- 
dades de modo mais eficaz do que se o nome da 
deidade permanecesse desconhecido. Até este pon
to, a incerteza do termo ’el frustrou as pessoas que 
esperavam obter algum tipo de poder sobre a deida
de, visto que o nome dava pouca ou nenhuma indi
cação do caráter do deus. Isto era particularmente 
verdade para El, o principal deus cananeu. Os anti
gos semitas tinham medo mortal dos poderes supe
riores exercidos pelos deuses e procuravam
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propiciá-los adequadamente. Era comum a eles as
sociarem a deidade com a manifestação e emprego 
de grande poder. Talvez isto esteja refletido na curi
osa expressão hebraica: “Poder [ 'el] havia em minha 
mão” (Gn 31.29; ou “Está em meu poder” ou “O 
poder da minha mão”; cf. Dt 28.32). Algumas ex
pressões hebraicas nos Salmos associaram 'el com 
características naturais impressionantes, como os 
cedros do Líbano (SI 80.10) ou as montanhas (SI
36.6). Nestes exemplos, 'el transmite nítida impres
são de grandeza ou majestade.

No Oriente Próximo do segundo milênio a.C., 
era comum haver nomes contendo entre seus com
ponentes o termo 'el. Os nomes Metusael (Gn 4.18) 
e Ismael (Gn 16.11) provêm de um período muito 
antigo. No período mosaico, 'el era sinônimo de 
Senhor que tirou os israelitas da escravidão no Egito 
e os tornou vitoriosos na batalha (Nm 24.8). Esta 
tradição do hebraico 'el como “Deus” que se reve
lou em poder e entrou em relação de concerto com o 
Seu povo, era proeminente na poesia (SI 7.11; 85.8) 
e na profecia (Is 43.12; 46.9). O nome de 'el era 
comumente usado pelos israelitas para denotar pro
visão ou poder sobrenaturais. Isto era normal e legí
timo, visto que o concerto entre “Deus” e Israel 
assegurava a um povo obediente e santo que as for
ças criativas do universo o sustentariam e protege
riam em todo o tempo. Da mesma forma, se o povo 
desobedecesse e se apostatasse, estas mesmas for
ças o castigariam severamente.

'elãh (r&$): “deus”. Esta palavra aramaica é a 
equivalente da palavra hebraica 'elôah. É o termo 
geral para “Deus” nas passagens aramaicas do An
tigo Testamento e a forma cognata da palavra 'allãh, 
a designação da deidade usada pelos árabes. A pala
vra foi amplamente usada no Livro de Esdras e ocorre 
não menos que 43 vezes entre Ed 4.24 e 7.26. Em 
cada ocasião, a referência é ao “Deus” dos judeus, 
quer o locutor ou escritor seja judeu ou não. O go
vernador da província “daquém do rio” (ou seja, a 
oeste do rio Eufrates) falou ao rei Dario sobre a 
“casa do grande Deus” (Ed 5.6,8). Ciro também ins
truiu Sesbazar, o governador, para este “edificar a 
Casa de Deus” em Jerusalém (Ed 5.15).

Considerando que os persas não eram adoradores 
do “Deus” de Israel, eles lhe outorgaram a dignidade 
que condizia com o “Deus dos céus” (Ed 6 .10). Isto 
era feito em parte por superstição, mas a natureza 
pluralista do Império Persa recentemente formado 
também lhes exigia que honrassem os deuses dos 
povos conquistados no interesse da paz e harmonia

social. Quando o próprio Esdras usava a palavra 
'elãh, ele especificava o Deus dos judeus. Ele falou 
do “Deus de Israel” (Ed 5.1; 6.14), do “Deus dos 
céus” (Ed 5.12; 6.9) e do “Deus de Jerusalém” (Ed
7.19); ele também associou “Deus” com Sua casa 
em Jerusalém  (Ed 5.17; 6.3). No decreto de 
Artaxerxes, Esdras foi descrito como “o sacerdote 
Esdras, escriba da Lei do Deus do céu” (Ed 7.12,21). 
Esta designação teria soado estranha de um 
governante persa pagão, não fosse a política de to
lerância religiosa exercida pelo regime aquém-rio. 
Em outros lugares em Esdras, 'elãh está associado 
com o Templo tanto quando estava a ponto de ser 
reconstruído (Ed 5.2,13), como quando o edifício 
foi concluído e consagrado para adoração divina (Ed
6.16).

No único versículo no Livro de Jeremias escrito 
em aramaico (Jr 10.11), a palavra 'elãh aparece na 
forma plural para descrever os “deuses” que não 
tinham participado da criação do universo. Embora 
tais falsos “deuses” estivessem sendo adorados pelas 
nações pagãs (e talvez por alguns dos hebreus que 
estavam no exílio na Babilônia), estas deidades, no 
final das contas, pereceriam, porque não eram por 
natureza eternas.

No Livro de Daniel, 'elãh foi usado para se refe
rir tanto aos “deuses” pagãos quanto ao verdadeiro 
“Deus” dos céus. Os sacerdotes caldeus contaram a 
Nabucodonosor: “Porquanto a coisa que o rei re
quer é difícil, e ninguém há que a possa declarar 
diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é 
com a carne” (Dn 2.11). Os caldeus se referiram a 
tais “deuses” quando informaram que Sadraque, 
Mesaque e Abde-Nego se recusaram a participar na 
adoração do ídolo no campo de Dura (Dn 3.12). Os 
“deuses” foram enumerados por Daniel quando ele 
condenou a negligência de Nabucodonosor na ado
ração do verdadeiro “Deus” de Israel (Dn 5.23). Em 
Dn 3.25, a palavra diz respeito a um ser divino ou 
mensageiro enviado para proteger os três hebreus 
(Dn3.28). Em Dn 4.8,9,18 e 5.11, aparece a expres
são “o espírito dos deuses santos”. Em outros luga
res, as referências a 'elãh são ao “Deus” vivo a quem 
Daniel adorava.

'elôah (it6 fcj): “deus”. Este nome hebraico para 
se referir a “Deus” corresponde ao nome aramaico 
'elãh e ao ugarítico il (ou, se denotado a uma deusa, 
ilt). A origem do termo é desconhecida e raramente é 
usado na Escritura como designação de deidade. Com 
efeito, sua distribuição ao longo dos vários livros da 
Bíblia é curiosamente desigual. O termo 'elôah ocorre
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40 vezes no Livro de Jó entre os capítulos 3.4 e
40.2, enquanto que no restante do Antigo Testa
mento é usado não mais que 15 vezes.

Certos estudiosos consideram a palavra como 
versão singular da forma plural comum ’elõhim, plu
ral de majestade. Pensa-se que 'elôah é por nature
za vocativo e significa “O Deus”. Mas não está 
claro por que é necessária uma forma especial para 
o vocativo ao se dirigir a Deus, visto que o plural 
’elõhim é freqüentemente traduzido como vocativo, 
quando o adorador está falando diretamente a Deus, 
como no SI 79.1. Há uma relação lingüística geral 
óbvia entre ’elôah e 'elõhim, mas é difícil determi
nar sua natureza precisa.

A palavra ’elôah é predominante na poesia em 
vez de dominar a literatura em prosa, e isto é sobre
tudo verdade no Livro de Jó. Alguns estudiosos su
geriram que o autor de Jó escolheu uma descrição 
para a deidade que deliberadamente evitasse as asso
ciações históricas encontradas em expressões como 
“o Deus de Betei” (Gn 31.13) ou "o Deus de Israel” 
(Êx 24.10). Mas mesmo o Livro de Jó não é de jeito 
nenhum historicamente neutro, visto que lugares e 
povos são mencionados na introdução da narrativa 
(cf. Jó 1.1,15.17). Talvez o autor considerou 'elôah 
um termo satisfatório para a poesia e o usou adequa
damente com consistência. Este aparentemente é tam
bém o caso no SI 18.31, onde 'elôah é encontrado em 
vez de ’el, como na passagem paralela de 2 Sm 22.32. 
A palavra 'elôah também aparece como termo para 
aludir a Deus no SI 50.22, 139.19 e Pv 30.5. Embora 
’elôah como nome divino seja raramente usado fora 
de Jó, sua história literária estende-se desde pelo 
menos o segundo milênio a.C. (como em Dt 32.15) 
até ao século V a.C. (como em Ne 9.17).

'el shadday (nW $N): “Deus Altíssimo”. Esta 
combinação de 'el com um termo qualificativo re
presenta tradição religiosa entre os israelitas que 
provavelmente já existia desde o terceiro milênio
a.C. Alguns séculos depois, shadday apareceu em 
nomes pessoais hebraicos como Zurisadai (Nm 1.6) 
e Amisadai (Nm 1.12). O mais antigo aparecimento 
no Antigo Testamento do apelativo como título de 
deidade (“Deus Altíssimo”) está em Gn 17.1, onde 
“Deus” se identifica deste modo para Abraão.

Infelizmente, o nome não é explicado de nenhu
ma maneira, e até as diretivas “anda em minha pre
sença e sê perfeito” não lança luz no significado de 
shadday. Os estudiosos tentaram entender a pala
vra relacionando-a com o termo acadiano sadu (“mon
tanha”), como se “Deus” ou tivesse revelado Seu

grandioso poder em associação com fenômenos 
montanhosos, como as erupções vulcânicas, ou fos
se considerado forte e imutável como os “outeiros 
eternos” da bênção de Jacó (Gn 49.26). Não há que 
duvidar que a associação da deidade com as monta
nhas era parte importante da religião mesopotâmica. 
Acreditava-se que os “deuses” favoreciam as habi
tações no topo da montanha e os sumérios constru
íram suas organizadas torres-templo ou zigurates 
como montanhas artificiais para adoração. Era habi
tual erigir um santuário pequeno na fase superior do 
zigurate, de forma que a deidade protetora pudesse 
descer do céu e habitar o templo. Os hebreus come
çaram sua própria tradição de revelação montanho
sa logo após o Êxodo, mas por esta época o nome 
'el shadday já tinha sido substituído pelo tetragrama 
Jeová (Êx 3.15: 6.3).

O termo 'el shadday serviu como nome do con
certo para os patriarcas se referirem a “Deus” e 
continuou assim até os dias de Moisés, quando uma 
revelação adicional ocorreu (Êx 6 .3). O concerto 
abraâmico foi marcado por um grau de proximidade 
entre “Deus" e os participantes humanos que fo
ram característicos na história hebraica. O “Deus 
Altíssimo” se revelou como deidade poderosa que 
fazia tudo o que dizia. Mas o grau de intimidade 
entre 'el shadday e os patriarcas em vários estágios 
mostra que o concerto envolvia o cuidado e amor de 
Deus por esta família crescente que Ele escolhera, 
protegera e prosperara. Ele conduziu a família do 
concerto de lugar em lugar, estando a toda hora pre
sente com eles. As formulações do Seu concerto 
evidenciavam que Ele não estava preocupado com o 
rito de culto ou as celebrações orgíacas. Ao invés 
disso, Ele exigia um grau de obediência que permi
tisse que Abraão e seus descendentes andassem em 
Sua presença e vivessem vidas inocentes do ponto 
de vista moral e espiritual (Gn 17.1). O verdadeiro 
culto do concerto de 'el shadday não cultuai ou 
ritualista, mas de caráter moral e ético.

Nos primeiros tempos da era mosaica, o novo 
nome redentor de “Deus” e a formulação do concer
to no Sinai tomaram ’el shadday grandemente ob
soleto como designação de deidade. Por conseguin
te, o nome aparece cerca de 35 vezes no Antigo 
Testamento, a maioria das quais no Livro de Jó. 
Ocasionalmente, o nome é usado como sinônimo do 
tetragrama Jeová (Rt 1.21; SI 91.1,2), para enfatizar 
o poder e a força de “Deus” de forma característica.

'el ‘ôlãm (D ^  ^s): “Deus da Eternidade, Deus 
eterno, Deus para sempre”. O termo 'el ‘ôlãm tem
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formas relacionadas em várias línguas antigas do 
Oriente Próximo, as quais descrevem duração longa 
ou tempo distante. A idéia parece ser quantitativa 
em vez de metafísica. Assim, na literatura ugarítica, 
a pessoa descrita por ‘bd ‘lm era “escrava perma
nente”, o termo 7m (o mesmo que o hebraico ‘ôlãm) 
expressando um período de tempo que não podia 
ser medido senão pela duração longa.

Só em raras passagens poéticas, como no SI 90.2, 
é que categorias temporais são consideradas inade
quadas para descrever a natureza da existência de 
Deus como 'el ‘ôlãm. Em tal exemplo, imagina-se 
que o Criador é “de eternidade a eternidade”, mas até 
este uso de 'el ‘ôlãm expressa a idéia de existência 
contínua e mensurável em vez de expressar um esta
do de ser independente das considerações temporais.

O nome 'el ‘ôlãm era predominantemente asso
ciado com Berseba (Gn 21.25-34). A determinação 
de Berseba foi provavelmente feita durante a Idade 
de Bronze Antiga, e a narrativa de Gênesis explica 
que o nome significa “poço do juramento” (Gn
21.31). Mas também pode significar “poço dos 
sete”, ou seja, das sete cordeiras que foram dividi
das como testemunhas do juramento.

Abraão plantou um bosque comemorativo em 
Berseba e invocou o nome do Senhor como 'el ‘ôlãm. 
O fato de Abraão ter ficado muitos dias na terra dos 
filisteus parece implicar que ele associou a conti
nuidade e estabilidade com 'el ‘ôlãm, que não era 
tocado pelas vicissitudes do tempo. Embora Berseba 
possa ter sido um lugar onde os cananeus original
mente adoravam, mais tarde a área foi associada com 
a reverência do Deus de Abraão.

Em um período subseqüente, Jacó viajou até 
Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, 
seu pai. Porém, ele não mencionou ter oferecido 
sacrifícios a 'el ‘ôlãm; e embora tivesse visto uma 
manifestação visionária de Deus, ele não recebeu 
nenhuma revelação de que este era o Deus que Abraão 
tinha venerado em Berseba. De fato, Deus omitiu 
qualquer menção de Abraão, declarando que Ele era 
o Deus do pai de Jacó.

Gênesis 21.33 é o único lugar no Antigo Testa
mento onde o título 'el ‘ôlãm ocorre. Isaías 40.28 é 
a única outra ocasião onde ‘ôlãm é usado junto com 
um substantivo que significa “Deus”. Veja também 
o verbete Senhor.

DIA
yôm (□"): “luz do dia, dia, tempo, momento, ano”. 

Esta palavra também aparece no ugarítico, hebraico

extrabíblico ou cananeu (por exemplo, a inscrição 
de Siloé), acadiano, fenício e árabe. Também apare
ce no hebraico pós-bíblico. Atestada em todas as 
eras do hebraico bíblico, yôm ocorre por volta de 
2.304 vezes.

A palavra yôm tem vários significados. Repre
senta o período da “luz do dia” em contraste com o 
período da noite: “Enquanto a terra durar, semen
teira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e 
noite não cessarão” (Gn 8.22). A palavra denota um 
período de vinte e quatro horas: “E aconteceu que, 
falando ela cada dia a José...” (Gn 39.10). O termo 
yôm também significa um período de tempo de du
ração não especificada: “E abençoou Deus o dia 
sétimo e o santificou; porque nele descansou de toda 
a sua obra, que Deus criara e fizera” (Gn 2.3). Neste 
versículo, “dia” diz respeito a todo o período em 
que Deus está descansando por ter criado o univer
so. Este “dia” começou depois que Ele completou 
os atos criativos do sétimo dia e estende-se, pelo 
menos, até à vinda de Cristo. Compare Gn 2.4: “Es
tas são as origens dos céus e da terra, quando foram 
criados; no dia [beyôm] em que o SENHOR Deus 
fez a terra e os céus”. Aqui “dia” se refere à totalida
de do período previsto nos primeiros seis dias da 
Criação. Outra acepção aparece em Gn 2.17, onde a 
palavra descreve um “ponto do tempo” ou “um 
momento”: “Mas da árvore da ciência do bem e do 
mal, dela não comerás; porque, no dia \beyôm\ em 
que dela comeres, certamente morrerás”. Finalmen
te, quando usada no plural, a palavra descreve “ano”: 
“Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, 
de ano em ano [yãmím]” (Êx 13.10).

Há várias outras acepções especiais de yôm quan
do empregado com várias preposições. Primeiro, 
quando usado com ke (“como”) conota “primeiro”: 
“Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de 
primogenitura” (Gn 25.31, ARA). Também signifi
ca “um dia” ou “certo dia”: “Sucedeu, num certo 
dia, que veio à casa para fazer o seu serviço” (Gn
39.11). Na boca de José, a expressão conota “este 
presente resultado” (literalmente, “como é este dia”): 
“Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus 
o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, 
para conservar em vida a um povo grande” (Gn
50.20). Adonias usou esta mesma expressão para 
dizer “hoje”: “Jure-me, hoje, o rei Salomão que não 
matará a seu servo à espada” (1 Rs 1.51). Contudo, 
outra acepção ocorre em 1 Sm 9.13: “Subi, pois, 
agora, que hoje o achareis”. Quando empregado com 
o artigo definido ha, o substantivo significa “hoje”
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(como em Gn 4.14) ou se refere a algum dia “em 
particular” (1 Sm 1.4) e “desde aquele dia” (Ne 4.16).

A primeira ocorrência bíblica de yôm se encontra 
em Gn 1.5: “E Deus chamou à luz Dia; e às trevas 
chamou Noite. E foi a tarde e a manhã: o dia primei
ro”. O segundo uso apresenta uma das ocorrências 
mais discutidas da palavra, que é a duração dos dias 
da Criação. Talvez a explicação mais freqüentemen
te ouvida é que estes “dias” sejam de 24 horas de 
duração indefinidamente longas (isto é, eras de tem
po), ou categorias lógicas em vez de temporais (ou 
seja, descrevem categorias teológicas em vez de pe
ríodos de tempo).

O “dia do Senhor” é usado (escatologicamente) 
para denotar o fim da era ou alguma ocorrência du
rante a era atual (não escatologicamente). Ou pode 
ser um dia de julgamento ou de bênção, ou de ambos 
(cf. Is 2).

É notável que os hebreus não dividiam o período 
da luz do dia em intervalos de hora em hora regula- 
res. considerando que a noite era dividida em três 
vigílias (Êx 14.24: Jz 7.191. Às vezes se diz que o 
começo do dia é o "crepúsculo" Et 4.16' e às vezes 
o amanhecer (Dt 28.66.6" .

DISCERNIR
nãkar Hz:): "discernir, considerar, reconhecer, 

prestar atenção a. estar familiarizado com". Este 
verbo é encontrado no hebraico antigo e moderno. 
Ocorre aproximadamente 50 vezes no Antigo Tes
tamento hebraico. A primeira vez em que nãkar é 
usado encontra-se em Gn 27.23.

O significado básico do termo é "apreensão físi
ca”. quer por visão, tàto ou audição. A escuridão, às 
vezes, torna o "reconhecimento" impossível (Rt
3.14). As pessoas são freqüentemente “reconheci
das” pela voz (Jz 18.3). Por vezes nãkar tem o 
significado de “prestar atenção a”, um tipo especial 
de “reconhecimento”: “Bendito seja aquele que te 
reconheceu” (Rt 2.19, “acolheu favoravelmente”, 
ARA). Este verbo significa “estar familiarizado com” 
um tipo de consciência intelectual: “Nem o seu lu
gar jamais o conhecerá” (Jó 7.10; cf. SI 103.16). O 
sentido de “distinguir” é visto em Ed 3.13: “De 
maneira que não discernia o povo as vozes de ale
gria das vozes do choro do povo”.

DRTDIR
A. Verbo.

hãlaq (p^n): “dividir, compartilhar, saquear, no
mear, distribuir”. Usado ao longo da história do

hebraico, este verbo está provavelmente refletido 
no antigo termo acadiano que significa “campo”, ou 
seja, que foi dividido. A palavra é encontrada por 
volta de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico; 
aparece pela primeira vez em Gn 14.15, onde diz 
que Abrão “dividiu-se [as forças]” (“repartidos”, 
ARA) quando salvou seu sobrinho Ló dos inimi
gos. Aparentemente, Abrão foi “designando” dife
rentes responsabilidades às suas tropas como parte 
da estratégia. O sentido de “dividir” ou “repartir” é 
encontrado em Dt 4.19, onde diz que o sol, a lua e as 
estrelas foram “repartidos” por Deus a todos os 
povos. Uso semelhante é visto em Dt 29.26, onde 
diz que Deus não havia “dado” (“designado”, ARA) 
falsos deuses para o Seu povo.

O termo hãlaq é usado no sentido legal de “re
partir" uma herança em Pv 17.2. A palavra é empre
gada três vezes em referência a “repartir” espólios 
de guerra em 1 Sm 30.24.

Este verbo descreve a "divisão” do povo de Isra
el. como quando a metade seguiu Tibni e a outra, 
Onri 11 Rs 16.21). A palavra hãlaq também é im
portante na descrição da “divisão” da terra de Canaã 
entre as várias tribos e clãs (Nm 26.52-55).

B. Substantivo.
heleq i™ ) :  “porção, territó rio” . A forma 

substantivai de hãlaq é freqüentemente usada no 
texto bíblico. Tem uma variedade de significados, 
como "saque" de guerra (Gn 14.24), “porção” de 
comida (Lv 6.17), "área" de terra (Js 18.5), “pos
sessão" ou bênção espiritual (SI 73.26) e “padrão” 
ou "estilo de vida” escolhido (SI 50.18).

DIZER (1)
A. Verbo.

'ãmar ,("IDN): “dizer, falar, contar, ordenar, res
ponder". Este verbo aparece em todos os idiomas 
semíticos e em todos os períodos desses idiomas, 
embora tendo o significado de “dizer, falar” somen
te nos chamados dialetos semíticos do noroeste 
(exceto no ugarítico) e no aramaico. Em outros luga
res, a palavra significa “dizer” ou “ver”. Este verbo 
é usado por volta de 5.280 vezes no Antigo Testa
mento hebraico.

O verbo ’ãmar diz respeito ao ato simples de se 
comunicar com a palavra falada. Em geral, a palavra 
é usada para aludir ao discurso direto, embora tam
bém seja usada no discurso indireto.

O sujeito habitual deste verbo é uma personali
dade consciente de si mesmo — o homem (Gn 2.23) 
ou Deus (Gn 1.3, primeira ocorrência da palavra).
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Raramente os animais (Gn 3.1) ou, em figuras de 
linguagem como personificação, os objetos inani
mados “dizem” algo (Jz 9.8ss). Este verbo traz 
muitas conotações e em algumas passagens é me
lhor traduzido de acordo elas. Em Gn 9.8, lemos: “E 
falou Deus a Noé”. O conteúdo específico da comu
nicação não é detalhado imediatamente. Em Gn 22.2, 
Abraão deve oferecer Isaque numa das montanhas 
que Deus irá “dizer”. Moisés pede a Faraó que dei
xe Israel ir e sacrificar a Deus como Ele lhes “dirá” 
(Êx 8.27). A força do discurso de Deus é mais que 
meramente dar uma declaração: É autorizada.

Além destas conotações que ocorrem com fre
qüência, ’ãmar é traduzido por muitas palavras que 
representam vários aspectos da comunicação fala
da, como “designar” ou “eleger” (1 Rs 11.18), “men
cionar” ou “nomear” (Gn 43.27), “chamar” (Is 5.20) 
e “prometer” (2 Rs 8.19). Embora nem sempre 
traduzida assim, esta palavra implica o ato de pen
sar consigo mesmo (Gn 44.28) e a intenção de fazer 
algo (Êx2.14).

Quando usado para aludir à fala divina, este ver
bo pode se referir à simples comunicação (Gn 1.26). 
Há um sentido muito mais amplo quando o dizer de 
Deus efetua a coisa dita (cf. Gn 1). A expressão 
“Assim diz o Senhor”, tão freqüente nos profetas, 
foi analisada como fórmula de mensagem. As cartas 
do antigo Oriente Próximo de, por exemplo, Mári 
(1750-1697 a.C.) e Amarna (1400-1360 a.C.), con
têm fórmula semelhante. Poderíamos comparar com 
as cartas de hoje que começam com “Prezado Se
nhor”. As mensagens divinas, em sua maioria, são 
concluídas com as palavras “Diz o Senhor”. A Bí
blia reconhece que por trás do discurso divino estão 
a autoridade e poder divinos.

A Septuaginta traduz este verbo por mais de 40 
palavras gregas diferentes e na maioria das vezes 
por legõ (“dizer”) e eipen (“ele disse”).

B. Substantivos.
’emer (TDK): “palavra, discurso”. Este substan

tivo ocorre 48 vezes. Em Pv 2.1, o termo ’emer se 
refere a “palavras”: “Filho meu, se aceitares as mi
nhas palavras e esconderes contigo os meus man
damentos...”

Vários outros substantivos estão relacionados 
com o verbo 'ãmar. O termo ’imrãh também quer 
dizer “palavra, discurso” e ocorre 37 vezes. Uma 
ocorrência de ’imrãh encontra-se em 2 Sm 22.31 
(cf. SI 18.30). O substantivo ’õmer é encontrado 
seis vezes e quer dizer “palavra, discurso, promes
sa” (SI 68.11; Hc 3.9). As palavras m ayamãr e

m e,mar significam “palavra, ordem”. A palavra 
m a’amãr ocorre três vezes (Et 1.15; 2.22; 9.32), e a 
palavra me ’mar ocorre duas vezes (Ed 6.9; Dn 4.17).

DIZER (2)
A. Verbo.

ne’um (aw): “dizer, falar, fazer uma afirmação, 
afirmar” . A palavra é uma forma verbal do verbo 
nã[am, o qual ocorre somente uma vez em todo o 
Antigo Testamento: “Eis que eu sou contra os pro
fetas, diz [ne’um\ o SENHOR, que usam de sua 
língua e dizem [nã’am\: Ele disse [ne’um\” (Jr 23.31). 
A palavra r f ’um aparece até 361 vezes e, por causa 
de sua freqüência nos livros proféticos, é caracterís
tica do discurso profético.

O verbo ne'um é um indicador que aparece em 
geral no fim da citação: “Que tendes vós que afligir 
o meu povo e moer as faces do pobre? diz [ne ’um] o 
SENHOR, o Deus dos Exércitos” (Is 3.15). A pala
vra também é encontrada no meio de um argumento: 
“E dentre vossos filhos levantei profetas e dentre 
os vossos jovens, nazireus. Não é isso assim, filhos 
de Israel? Diz [ne’um] o SENHOR. Mas vós aos 
nazireus destes vinho a beber e aos profetas 
ordenastes, dizendo: Não profetizeis” (Am 2.11,12).

B. Substantivo.
ne’um (DW): “declaração, discurso”. O uso de 

ne’um é raro no começo da declaração: “Disse o 
SENHOR ao meu Senhor [literalmente, “uma de
claração de Jeová ao meu Senhor”]: Assenta-te à 
minha mão direita, até que ponha os teus inimigos 
por escabelo dos teus pés” (SI 110.1).

Com uma exceção nas declarações de Agur (Pv
30.1), o uso ao longo do Antigo Testamento é limi
tado virtualmente a uma palavra de Deus. Em Nú
meros, as declarações de Balaão são introduzidas 
pela fórmula “E alçou a sua parábola e disse” (“Pro
feriu a sua palavra e disse”, ARA): “Palavra de 
Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos 
abertos” (Nm 24.3, ARA; cf. Nm 24.15, ARA). As 
palavras conclusivas de Davi começam com estes 
dizeres: “São estas as últimas palavras de Davi. 
Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem 
que exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavi- 
oso salmista de Israel” (2 Sm 23.3, ARA). À parte 
destas ocasiões, há mais alguns exemplos, mas, como 
regra, nc’um é termo profético que até fora da litera
tura profética está associado com uma palavra de 
Deus. <s

A Septuaginta dá as seguintes traduções: legein 
(“expressão vocal em palavras”) e hode (usado com
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referência ao que se segue, por exemplo: “Isto é o 
que diz [fulano]”.

DOMINAR
mãshal (^ b ): “reger, reinar, governar, dominar”. 

Este termo é comum no hebraico antigo e moderno. 
É encontrado em torno de 100 vezes no texto do 
Antigo Testamento hebraico. A palavra é usada pela 
primeira vez no Antigo Testamento em Gn 1.18, 
onde o Sol, a Lua e as estrelas são astros designados 
“para governar o dia e a noite”.

O termo mãshal é usado no texto para expressar 
o “governo” ou “domínio” de uma pessoa sobre a 
outra (Gn 3.16; 24.2). Caim é aconselhado a “go
vernar” ou “dominar” o pecado (Gn 4.7). Em reação 
aos sonhos que José teve, seus irmãos fazem uma

pergunta irada: “Tu, pois, deveras reinarás sobre 
nós?” (Gn 37.8; o verbo hebraico aqui é, literalmen
te, “dominando, você dominará”, sendo que a repe
tição da mesma raiz dá a ênfase necessária).

Como Criador e Soberano sobre Seu mundo, Deus 
“domina eternamente pelo seu poder” (SI 66.7). 
Quando Deus permitiu que Israel tivesse um rei, foi 
com a condição de que Deus ainda fosse o Rei su
premo e que a lealdade primeira lhe pertencesse (Dt 
17.14-20). Este ideal teocrático é melhor expresso 
por Gideão: “Sobre vós eu não dominarei, nem 
tampouco meu filho sobre vós dominará; o SE
NHOR sobre vós dominará” (Jz 8.23). Com a pos
sível exceção de Davi, nenhum rei de Israel vivenciou 
inteiramente o ideal teocrático e o próprio Davi teve 
alguns problemas com isso.

E
EDIFICAR

A. Verbo.

V cZ cS

8.20 . onde es:á escrito que Noé "edificou" um altar. 
Em Gn -.17. bãnãh não só significa que Enoque 
construiu uma cidade, mas que ele a “fundou" ou 
"estabeleceu". Este verbo também pode significar 
"fabricar”, como ocorre em Ez 27.5: “Fizeram os 
teus remos de carvalhos de Basã; a companhia dos 
assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos 
quiteus”. Algo com o mesmo sentido lemos que Deus 
“fez” ou “formou” Eva da costela de Adão (Gn
2.22, primeira ocorrência bíblica). De certa forma, 
Asa começou com as cidades de Geba e Mizpá e as 
“fortaleceu” (1 Rs 15.22). Em cada caso, o verbo 
sugere acréscimo ao material já existente para for
mar um objeto novo.

O termo bãnãh também se refere a “reconstruir” 
algo que foi destruído. Josué amaldiçoou aquele que 
se levantasse e reedificasse Jericó, a cidade que Deus 
tinha destruído totalmente (Js 6.26).

Metaforicamente, o verbo bãnãh é usado com o 
significado de “construir a casa”, isto é, ter filhos.

Sara: disse a Abrão: "Entra, pois, à minha serva; 
porventura, terei filhos dela” (Gn 16.2). Era dever 
do parente masculino mais próximo conceber um 
filho com a esposa daquele que tinha morrido sem 
filhos 'Dt 25.91: assim, ele ajudava a “construir a 
: jlSi” do seu parente falecido. Figurativamente usa- 
dc. "eáificar casa" também pode significar “fundar 
dinastia" (2 Sm 7.27).

B. Substantivos.
bên t *1 : "filho", bat(rz): “filha”. Estes substan

tivos são derivados do verbo bãnãh. São, na verda
de. formas diferentes do mesmo substantivo que 
ocorre em quase todos os idiomas semíticos (menos 
no etiópico e no acadiano). As ocorrências Bíblicas 
chegam a mais de 5.550 vezes no hebraico e cerca de 
22 vezes no aramaico.

Basicamente, este substantivo representa a des
cendência física masculina ou feminina imediata. Por 
exemplo, Adão “gerou filhos e filhas” (Gn 5.4). A 
ênfase especial aqui está na ligação física que liga 
um homem à sua descendência. O substantivo tam
bém pode ser usado para aludir à descendência de 
um animal: “Ele amarrará o seu jumentinho à vide e 
o filho da sua jumenta, à cepa mais excelente” (Gn 
49.11). Às vezes, a palavra bên, que em geral signi
fica “filho”, pode significar “filhos” (homens e mu
lheres). Deus disse a Eva que “com dor terás filhos” 
(Gn 3.16, primeira ocorrência deste substantivo). 
As palavras bên e bat podem significar “descenden
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tes” em geral — filhas, filhos, netas, e netos. Labão 
reclamou a Jacó por ele não lhe ter permitido “beijar 
os meus filhos e as minhas filhas” (Gn 31.28; cf. Gn 
31.43).

A expressão “meu filho” pode ser usada por um 
superior a um subordinado como termo de trata
mento familiar. Josué disse a Acã: “Filho meu, dá, 
peço-te, glória ao SENHOR, Deus de Israel” (Js
7.19). Uso especial de “meu filho” é a fala do mes
tre a um discípulo, referindo-se à filiação intelectual 
ou espiritual: “Filho meu, se os pecadores, com blan- 
dícias, te quiserem tentar, não consintas” (Pv 1.10). 
Nos lábios do subordinado, “filho” significa sub
missão consciente. Hazael, servo de Ben-Hadade, 
levou presentes a Eliseu, dizendo: “Teu filho Ben- 
Hadade, rei da Síria, me enviou a ti” (2 Rs 8.9).

A palavra bên também é usada numa fórmula de 
adoção: “Tu és meu Filho; eu hoje te gerei” (SI 2.7). 
O termo bên é freqüentemente usado neste sentido 
de relação de um rei para com Deus (isto é, ele é o 
filho adotado de Deus). Às vezes, a mesma palavra 
expressa a relação de Israel para com Deus: “Quan
do Israel era menino, eu o amei; e do Egito chamei a 
meu filho” (Os 11.1).

A Bíblia também se refere ao tribunal divino como 
“filhos de Deus” (Jó 1.6). Deus chamou os anciões 
de Israel “filhos do Altíssimo” (SI 82.6). Em Gn
6.2, a frase “filhos de Deus” é variegadamente en
tendida como membros do tribunal divino, os discí
pulos espirituais de Deus (os filhos de Sete) e os 
orgulhosos entre o gênero humano.

O termo bên pode significar “jovens” em geral 
independente de qualquer relação física com aquele 
que fala: “Vi entre os simples, descobri entre os 
jovens, um jovem falto de juízo” (Pv 7.7). Uma 
cidade pode ser chamada de “mãe” e seus habitan
tes “filhos”: “Porque ele fortaleceu os ferrolhos das 
tuas portas; abençoa aos teus filhos dentro de ti” (SI
147.13).

O vocábulo bên é, às vezes, usado para querer 
dizer um único indivíduo; assim Abraão correu ao 
seu rebanho e escolheu “uma vitela tenra e boa” (Gn
18.7). A expressão “filho do homem” é empregada 
neste sentido — é pedido que Deus salve os neces
sitados e não os filhos dos necessitados (SI 72.4).

A palavra bên também pode denotar membro de 
um grupo. Um exemplo é o profeta que seguia Elias 
(1 Rs 20.35; cf. Am 7.14).

Este substantivo também pode indicar alguém 
merecedor de certo destino — por exemplo, “filho 
contumaz e rebelde” (Dt 21.18).

Figurativamente usado, “filho de” pode signifi
car “algo pertencente a” — por exemplo, “A seta 
[literalmente, “o filho de um arco”] o não fará fugir” 
(Jó 41.28).

ÉFODE
yephôd (TO*): “éfode”. Esta palavra, que apare

ce no assírio e (talvez) no ugarítico, ocorre 49 vezes 
no hebraico bíblico, 31 vezes nas prescrições legais 
de Êxodo—Levítico e só uma vez na poesia bíblica 
(Os 3.4).

Esta palavra descreve um artigo de vestuário exte
rior bem justo associado com a adoração. Era um tipo 
de colete longo, indo até às coxas. O “éfode” do sumo 
sacerdote era firmado com um cinto formosamente 
tecido (Êx 28.27,28) e tinha alças fixas em cada om
bro com uma pedra de ônix na qual estavam gravados 
os nomes das doze tribos de Israel. Sobre o peito do 
sumo sacerdote havia o peitoral, o qual também con
tinha doze pedras gravadas com os nomes tribais. 
Argolas prendiam o peitoral ao “éfode”. O Urim e o 
Tumim também eram unidos ao peitoral.

Aparentemente, este “éfode” e acessórios eram 
exibidos com destaque no santuário. Davi consul
tou o “éfode” para saber se o povo de Queila o 
trairia, entregando-o (1 Sm 23.9-12); não há que 
duvidar que o Urim e o Tumim eram usados. A 
primeira ocorrência bíblica da palavra se refere a 
este éfode sumo sacerdotal: “E pedras sardônicas, e 
pedras de engaste para o éfode e para o peitoral” (Êx
25.7). Tão venerado era este “éfode” que, às vezes, 
se faziam réplicas (Jz 8.27; 17.1-5), sendo estas até 
adoradas. Sempre que compareciam diante do altar, 
os sacerdotes comuns (1 Sm 2.28) e os aprendizes 
sacerdotais usavam “éfodes” menos elaborados, fei
tos de linho.

O termo ’aphuddãh quer dizer “éfode, capa”. 
Esta palavra é uma forma feminina de ’ephôd (ou 
’ephõd). A palavra ocorre três vezes, primeiro em 
Êx 28.8: “E o cinto de obra esmerada do éfode, que 
estará sobre ele, será [...] de ouro, e de pano azul, e 
de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido”.

ENCANTADOR
yassãph (H^N): “encantador”. Os cognatos desta 

palavra aparecem no acadiano, siríaco e aramaico 
bíblico (seis vezes). O substantivo só aparece duas 
vezes no hebraico bíblico e apenas no Livro de 
Daniel.

A vocação de asipu é conhecida na sociedade 
acadiana (babilônica antiga) desde os tempos mais
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remotos. Não está claro se asipu era um assistente 
de determinada ordem de sacerdotes (masmasu) 
babilônicos ou era uma ordem paralela em função da 
ordem masmasu. Em qualquer caso, o asipu ofere
cia encantamentos para libertar a pessoa de forças 
mágicas más (demônios). Era comum o doente pas
sar por cirurgia real, enquanto os encantamentos 
eram falados.

Na Bíblia, 'assãph aparece pela primeira vez em 
Dn 1.20: “Em toda matéria de sabedoria e de inteli
gência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 
dez vezes mais doutos do que todos os magos e 
encantadores que havia em todo o seu reino” (ARA).

ENCHER
A. Verbo.

inãle’ (fcóç): “encher, completar, transbordar, 
ordenar, dotar”. Este verbo aparece em todos os 
idiomas semíticos (incluindo o aramaico bíblico e 
em todos os períodos. O hebraico bíblico o aiesta 
aproximadamente 250 vezes.

Basicamente, m ãle significa "estar cheio" no 
sentido de ter algo íeiio para alguém. Em 2 Rs 4.6. a 
palavra implica "completar ": "E sucedeu que. chei
os que foram os vasos, disse". Às vezes, o verbo é 
usado nguraiivamente como em Gn 6.13. quando 
Deus notou que "a terra está cheia de violência”.

Usado de modo transitivo, este verbo significa o 
ato ou estado de "encher algo". Em Gn 1.22 (pri
meira ocorrência da palavra), Deus disse que as cri
aturas do mar "saturassem” as águas inteiramente, 
mas não totalmente: “Frutificai, e multiplicai-vos, e 
enchei as águas nos mares”. A palavra mãle’ tam
bém significa “encher completamente”: “A glória 
do SENHOR encheu o tabernáculo” (Êx 40.34). 
Neste sentido, o apetite pode ser “enchido”, “saci
ado” ou “satisfeito”.

Por vezes, mãle’ é usado no sentido de “chegar a 
um fim” ou “completar” à plena medida do que se 
espera. Por exemplo, em 1 Rs 2.27, lemos: “Lan
çou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não 
fosse sacerdote do SENHOR, para cumprir a pala
vra do SENHOR, que tinha dito sobre a casa de Eli 
em Silo”. Isto constitui prova da autoridade da Pa
lavra divina.

Numa acepção diferente, mas relacionada, o ver
bo significa “confirmar” a palavra de alguém. Natã 
disse à Bate-Seba: “Eis que, estando tu ainda a falar 
com o rei, eu também entrarei depois de ti e confir
marei as tuas palavras” (1 Rs 1.14, ARA). Este 
verbo é usado com o sentido de encher algo à plena

medida do que é necessário, na acepção de ser “pros
peramente completo”: “E, cumprindo-se os seus 
dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre” (Gn 
25.24). Também significa “chegar a um fim”; assim 
Deus diz a Isaías: “Falai benignamente a Jerusalém 
e bradai-lhe que já  a sua servidão é acabada, que a 
sua iniqüidade está expiada [cumprida]” (Is 40.2).

O termo mãle’ é usado para aludir a “encher até 
transbordar” — não apenas encher até o limite, mas 
encher até ultrapassar o limite: “Porque o Jordão 
transbordara sobre todas as suas ribanceiras” (Js
3.15).

Uma acepção especial aparece quando o verbo é 
usado junto com "coração”. Em tais casos, significa 
"tomar a liberdade de. atrever-se”. O rei Assuero 
perguntou a Ester: "Quem é esse? E onde está esse 
cujo coração o instigou [literalmente, “lhe influen
ciou o coração”] a fazer assim?” (Et 7.5). “Gritar 
em voz alta" é. em Jr 4.5, tradução de “gritar com
pletamente".

A palavra tem significado especial junto com 
"mão". O termo mãle' conota “dotar” (“encher a 
mão"), como em Êx 28.3: “Falarás também a todos 
os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido 
[dotado] do espírito de sabedoria”. “Consagrar” al
guém para o serviço sacerdotal é, em Jz 17.5, tradu
ção da expressão “encher a mão”. Idéia semelhante 
aparece em Ez 43.26, onde nenhuma mão literal é 
cheia de algo, mas a expressão é termo técnico que 
significa “consagração”: “Por sete dias, expiarão o 
altar, e o purificarão, e assim o consagrarão”. Esta 
frase é usada não só para aludir à separação de al
guém ou de algo para uso religioso especial, mas tam
bém para se referir a instalar alguém formalmente 
com a autoridade e responsabilidade para cumprir a 
função do culto (isto é, ser sacerdote). Assim, Deus 
ordena em relação a Arão e seus filhos: “E os ungirás, 
e os consagrarás, e os santificarás, para que me admi
nistrem o sacerdócio” (Êx 28.41).

Em contextos militares, “encher a mão” é prepa
rar-se para a batalha. Esta expressão é usada para 
aludir ao “ato de se armar”, como em Jr 51.11: 
“Alimpai [aguçai, ARA] as flechas, preparai per
feitamente os escudos”. Em sentido mais pleno, a 
expressão significa o passo imediatamente anterior 
ao de atirar as flechas: “Mas Jeú entesou [literal
mente, “encheu a mão com”] o seu arco com toda a 
força” (2 Rs 9.24). Também significa “estar arma
do” ou ter armas à disposição: “Mas qualquer que 
os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança” 
(2 Sm 23.7).
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B. Adjetivo.
mãle’ (fcÓD): “cheio”. O adjetivo mãle’ aparece 

67 vezes. O significado básico da palavra é “cheio” 
ou “cheio de” (Rt 1.21; Dt 6.11).

ENFURECER
A. Verbo.

hãrãh (rnn): “ficar bravo, enfurecer”. Este verbo 
aparece na Bíblia 92 vezes. No radical básico, a 
palavra se refere a “arder de raiva” como em Jn 4.1. 
No radical causativo, hãrãh significa “enfurecer-se 
com o trabalho” ou “trabalhar com grande ardor” 
(Ne 3.20).

B. Substantivo.
hãrôn (fhn): “raiva ardente”. As 41 ocorrências 

desta palavra cobrem todos os períodos da Bíblia. 
Esta palavra se refere exclusivamente à ira divina 
como que a que está “ardendo”. A palavra hãrôn 
aparece pela primeira vez em Êx 32.12: “Torna-te 
da ira do teu furor [hãrôn] e arrepende-te deste mal 
contra o teu povo”.

ENCONTRAR, SUCEDER
qãrã’ (K*lp): “encontrar, suceder”. O verbo qãrã’ 

representa uma confrontação intencional, por meio 
da qual uma pessoa está imediatamente diante de 
outra. Esta pode ser confrontação amigável, na qual 
o amigo “se encontra” com o amigo intencionalmen
te; assim os reis do vale saíram para “se encontrar” 
com Abrão, quando este voltava da batalha que ven
ceu pilhando os exércitos de Quedorlaomer (Gn
14.17). Um anfitrião pode sair ao “encontro” de um 
aliado em perspectiva (Js 9.11; 2 Sm 19.15). Em 
contextos cultuais, a pessoa “se encontra” com Deus 
ou “é encontrada” por Ele (Êx 5.3).

O termo qãrã’ também é usado para se referir a 
“confrontação” hostil. Em contextos militares, a 
palavra representa a “confrontação” de dois exérci
tos para batalhar (Js 8.5); assim se diz sobre Israel: 
“Prepara-te, ó Israel, para te encontrar es com o teu 
Deus” (Am 4.12). Este verbo raramente representa 
um “encontro acidental”, razão pela qual é às vezes 
traduzido por “suceder” (Gn 42.4).

ENGANO
sãw’ (rçtf): “engano, decepção, malícia, falsida

de, vaidade, vacuidade”. As 53 ocorrências de sãw ’ 
estão principalmente na poesia.

O significado básico desta palavra é “engano” ou 
“decepção”, “malícia” e “falsidade”. Este sentido 
surge quando sãw ’ é usado num contexto legal: “Não

porás a tua mão com o ímpio, para seres testemu- 
nha falsa” (Êx 23.1). Usado em contextos cultuais, a 
palavra traz estas mesmas implicações, mas pode 
ser traduzido variegadamente. Por exemplo, no SI
31.6 a palavra pode ser traduzida por “vaidades” 
no sentido de “enganosas” (cf. “vã”, Ez 12.24). Elifaz 
descreveu que o descrente é como os que confiam 
na “vaidade” ou no “engano”, embora não ganhem 
nada mais que vaidade como recompensa por tal 
confiança (Jó 15.31).

ENGOLIR
bãla‘ (>“?2 ): “engolir, devorar, tragar”. Usada 

comumente ao longo da história do idioma hebraico, 
esta palavra também é encontrada no acadiano anti
go, como também em vários outros idiomas 
semíticos. Ocorre por volta de 50 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. O verbo bãla‘ é usado pela 
primeira vez em Gn 41.7, no sonho que Faraó teve 
das espigas miúdas que “devoravam” as sete espi
gas gordas.

Ainda que seja usado com bastante freqüência 
para se referir ao ato físico de engolir, como quando 
Jonas foi “engolido” pelo grande peixe (Jn 1.17), a 
palavra é empregada com mais freqüência no senti
do figurativo, implicando destruição. Assim, os vi
olentos “dominam” os inocentes (Pv 1.11,12), o 
inimigo “traga como dragão” aqueles que ele con
quista (Jr 51.34) e o falso profeta e o sacerdote “são 
absorvidos do vinho” (Is 28.7; “são vencidos pelo 
vinho”, ARA).

ENSINAR
A. Verbos.

lãmad ("tó): “ensinar, aprender, levar a apren
der”. Este termo comum semítico é encontrado ao 
longo da história do idioma hebraico e no acadiano e 
no ugarítico antigos. O verbo lãmad é encontrado 
em torno de 85 vezes no texto do Antigo Testamen
to hebraico. Em sua forma simples e ativa, este ver
bo tem o significado de “aprender”, mas também é 
achado numa forma que dá o sentido causativo de 
“ensinar”. Esta palavra é usada pela primeira vez 
no Antigo Testamento hebraico em Dt 4.1: “Ó Isra
el, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino”.

Em Dt 5.1, lãmad é usado para se referir à apren
dizagem das leis de Deus: “Ouve, ó Israel, os esta
tutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos; e 
aprendê-los-eis e guardá-los-eis, para os cumprir”. 
Significado semelhante ocorre no SI 119.7. A pala
vra é usada para aludir à aprendizagem de outras
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coisas: as obras dos ímpios (SI 106.35), a sabedoria 
(Pv 30.3) e a guerra (Mq 4.3).

Cerca de metade das ocorrências de lãmad acha- 
se nos livros de Deuteronômio e Salmos, acentuan
do a ênfase pedagógica que há nestes livros. A ênfa
se tradicional que o judaísmo dá ao ensino e, por
tanto, à preservação da fé, tem base na importância 
em ensinar a fé encontrada no Antigo Testamento, 
especificamente Dt 6.4-9. Acompanhando o Shema’, 
a “contra-senha do judaísmo” que declara que Jeová 
é Único (Dt 6.4), está o “primeiro grande manda
mento” (Dt 6.5; Mc 12.28,29). Quando Moisés 
entregou a lei ao povo, ele disse: “Também o SE
NHOR me ordenou, ao mesmo tempo, que vos en
sinasse estatutos e juízos” (Dt 4.14).

O termo judaico mais recente talmude, “instru
ção”, é derivado deste verbo.

yãrãh ( ttt) : “lançar, ensinar, atirar, apontar”. 
Encontrada em todos os períodos do idioma hebraico, 
esta raiz também é encontrada no ugarítico antigo 
com o sentido de “atirar”. O hebraico moderno usa 
a palavra para expressar o disparo de uma arma. O 
verbo yãrãh ocorre por volta de 80 vezes no Antigo 
Testamento hebraico.

O primeiro uso deste verbo no Antigo Testa
mento está em Gn 31.51: "Eis aqui este mesmo 
montão, e eis aqui esta coluna que levantei [lancei, 
atirei] entre mim e ti”. Este significado básico, lan
çar ou atirar, é expresso no ato de “lançar” sortes 
(Js 18.6) e pelo fato de o exército de Faraó ser “lan
çado” no mar (Êx 15.4).

A idéia de “lançar” significa, por extensão, o tiro 
de setas (1 Sm 20.36,37). “Lançar” parece signifi
car, por outra extensão, “apontar”, pelo qual os 
dedos são lançados em certa direção (Gn 46.28; Pv
6.13).

A partir deste significado é só um pequeno pas
so para se chegar ao conceito de que ensinar é “apon
tar” o fato e a verdade. Bezaleel foi inspirado por 
Deus a “ensinar” os outros a sua arte (Êx 35.34), os 
falsos profetas “ensinam” mentiras (Is 9.15) e o pai 
"ensinou” seu filho (Pv 4.4). Era da responsabilida
de dos sacerdotes interpretar e “ensinar” as coisas 
que tinham a ver com as exigências cerimoniais e os 
julgamentos de Deus: “Ensinaram os teus juízos a 
Jacó e a tua lei a Israel” (Dt 33.10; cf. Dt 17.10,11). 
De maneira interessante, está escrito que, muitos 
anos depois, os sacerdotes “ensinavam” por inte
resse. presumivelmente para “ensinar” o que se de
sejassem em vez de ensinar a verdadeira interpreta
ção da palavra de Deus (Mq 3.11).

B. Substantivo.
tôrãh (rrfin): “direção, instrução, diretriz”. De 

yãrãh é derivado tôrãh, uma das palavras mais im
portantes do Antigo Testamento. Visto contra o 
plano de fundo do verbo yãrãh, fica claro que tôrãh 
é muito mais que lei ou um conjunto de regras. O 
termo tôrãh não é restrição ou impedimento, mas 
sim o meio pelo qual podemos alcançar uma meta 
ou ideal. No sentido mais exato, a tôrãh foi dada a 
Israel para capacitá-lo a verdadeiramente se tornar e 
permanecer o povo especial de Deus. Podemos di
zer que ao guardar a tôrãh, Israel foi guardado. Infe
lizmente, Israel caiu na armadilha de guardar a tôrãh 
como algo imposta e sozinho, em vez de usá-lacomo 
meio de se tomar o que Deus queria para eles. O 
meio se tornou o fim. Em vez de ver a tôrãh como 
uma diretriz, tornou-se um corpo externo de regras 
e, assim, um peso e não um poder que liberta e guia. 
Este fardo, mais o legalismo da lei romana, forma o 
plano de fundo da tradição neotestamentária da lei, 
especialmente quando Paulo trata do assunto na 
Carta que escreveu à igreja em Roma.

C. Adjetivo.
O adjetivo limmüd significa “instruído, ensina

do”. Este adjetivo forma um equivalente exato da 
idéia do Novo Testamento de “discípulo, alguém 
que é ensinado”. Isto está expresso com clareza em 
Is 8.16: “Liga o testemunho e sela a lei entre os 
meus discípulos”. A palavra também ocorre em Is 
54.13: “E todos os teus filhos serão discípulos do 
SENHOR”.

ENTENDER
A. Verbos.

sãkal “ser pmdente, agir sabiamente, pres
tar atenção, ponderar, prosperar”. Esta palavra, que 
é comum no hebraico antigo e moderno, é encontra
da em torno de 75 vezes no texto da Bíblia hebraica. 
Seu primeiro uso no texto, em Gn 3.6, contribui 
para um paradoxo interessante, pois ao mesmo tempo 
que o fruto proibido era “desejável para dar enten
dimento [inteligência]”, também era algo muito 
ininteligente de se fazer!

O significado básico de sãkal parece ser “olhar, 
p restar a tenção” , como está ilustrado  neste 
paralelismo: “Para que todos vejam, e saibam, e 
considerem, e juntamente entendam” (Is 41.20). A 
partir disto se desenvolve a conotação de insight, 
compreensão intelectual: “Não se glorie o sábio na 
sua sabedoria. [...] Mas o que se gloriar glorie-se 
nisto: em me conhecer [sãkal] e saber que eu sou o
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SENHOR” (Jr 9.23,24). Como aqui, o verbo é usa
do muitas vezes e em paralelismo com o verbo 
hebraico y ã d a ‘, “saber” (sobretudo de modo 
experiencial). Como é verdade de hãkam, “ser sá
bio”, sãkal nunca diz respeito à prudência abstrata, 
mas à atuação prudente: “Portanto, o que for pru
dente guardará silêncio naquele tempo” (Am 5.13); 
“Deixou de entender [de ser sábio]” (SI 36.3).

bín (|’3): “entender, ser capaz, tratar sabiamen
te, considerar, prestar atenção, considerar, notar, 
discernir, perceber, inquirir”. Este verbo, que apa
rece 126 vezes no hebraico bíblico, tem cognatos no 
ugarítico, árabe, etiópico, aramaico recente e siríaco. 
O verbo bín ocorre em todos os períodos do hebraico 
bíblico.

O termo bin aparece em Jr 9.12 com o significa
do de “entender”: “Quem é o homem sábio, que 
entenda isso?” Em Jó 6.30, a palavra significa 
“discernir”, e em Dt 32.7, quer dizer “considerar”.

B. Substantivos. 
binãh (nr3): “entendimento”. O termo binãh 

ocorre 37 vezes e em todos os períodos do hebraico 
bíblico, embora pertença primariamente à esfera da 
sabedoria e literatura sapiencial.

Este substantivo representa o “ato de compre
ender”: “E em toda matéria de sabedoria e de inteli
gência, sobre que o rei lhies fez perguntas, os achou 
dez vezes mais doutos do que todos os magos” (Dn 
1.20).

Em outro lugar, binãh significa a faculdade do 
“entendimento”: “O espírito do meu entendimento 
responderá por mim” (Jó 20.3).

Em outras passagens, o objeto do conhecimento 
no sentido do que desejamos saber, é indicado por 
binãh: “Guardai-os, pois, e fazei-os [os estatutos 
de Deus], porque esta será a vossa sabedoria e o 
vosso entendimento perante os olhos dos povos que 
ouvirão todos estes estatutos” (Dt 4.6; cf. 1 Cr
22.12). Portanto, os estatutos de Deus são a sabe
doria e o “entendimento” — é o que devemos saber.

Esta palavra é, às vezes, personificada: “E, se 
clamares por entendimento, e por inteligência alça- 
res a tua voz, se como a prata a buscares e como a 
tesouros escondidos a procurares...” (Pv 2.3,4).

fbünãh  (np-DFl): “entendimento”. Esta palavra, 
que ocorre 42 vezes, também é um termo de sabe
doria. Como binãh, representa o ato (Jó 26.12), a

A

faculdade (Ex 31.3), o objeto (Pv 2.3) e a personifi
cação da sabedoria (Pv 8.1).

maskil (̂ SftPD): “salmo didático(?)”. Esta forma 
de substantivo, derivada de sãkal, é encontrada no

título de 13 salmos e também no SI 47.7. Os estudi
osos não estão de acordo com o significado deste 
termo, mas com base no significado geral de sãkal, 
tais salmos devem ter sido considerados salmos di
dáticos ou pedagógicos.

ENTERRAR
A. Verbo.

qãbar ("Qp): “enterrar, sepultar”. Este verbo é 
encontrado na maioria dos idiomas semíticos, inclu
sive no ugarítico, acadiano, árabe, aramaico, fenício 
e aramaico pós-bíblico. O hebraico bíblico o atesta 
aproximadamente 130 vezes e em todos os perío
dos.

Esta raiz é usada quase exclusivamente para se 
referir a seres humanos (a única exceção é Jr 22.19; 
veja mais adiante). Este verbo descreve o ato de 
colocar o corpo morto num sepulcro ou tumba. 
Em sua primeira ocorrência bíblica, qãbar traz 
este significado. Deus falou a Abraão: “E tu irás a 
teus pais em paz; em boa velhice serás sepulta
do” (Gn 15.15).

O enterro apropriado era sinal de generosidade 
especial e bênção divina. Como tal, era obrigação 
dos sobreviventes responsáveis. Abraão comprou 
a caverna de Macpela, de forma que pudesse enter
rar o seu morto. Davi agradeceu aos homens de 
Jabes-Gileade pela recuperação ousada dos corpos 
de Saul e Jônatas (1 Sm 31.11-13) e por tê-los “en
terrado” adequadamente: “Benditos sejais vós do 
SENHOR, que fizestes tal beneficência a vosso se
nhor, a Saul, e o sepultastesl” (2 Sm 2.5). Mais 
tarde, Davi tomou os ossos de Saul e Jônatas e os 
enterrou na tumba da família deles (2 Sm 21.14); 
aqui o verbo significa “enterrar” e “reenterrar”. Um 
enterro apropriado era não só uma generosidade; 
era uma necessidade. Se a terra devia estar limpa 
diante de Deus, todos os corpos tinham de ser “en
terrados” antes do anoitecer: “O seu cadáver não 
permanecerá no madeiro, mas certamente o enter- 
rarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é mal
dito de Deus; assim, não contaminarás a tua terra, 
que o SENHOR, teu Deus, te dá em herança” (Dt
21.23). Assim, se um corpo não fosse enterrado, a 
aprovação divina seria retirada.

Não ser “enterrado” era sinal de desaprovação 
divina, tanto para os parentes sobreviventes como 
para a nação. Aías, o profeta, disse para a esposa de 
Jeroboão: “E todo o Israel o pranteará e o sepultará 
[o filho de Jeroboão], porque de Jeroboão só este 
entrará em sepultura, porquanto se achou nele coi
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sa boa para com o SENHOR, Deus de Israel, em 
casa de Jeroboão” (1 Rs 14.13). Quanto aos demais 
membros da família, eles seriam comidos por cães e 
aves de rapina (1 Rs 14.11; cf. Jr 8.2). Jeremias 
profetizou que Jeoaquim seria enterrado “em se
pultura de jumento, [...] arrastando-o e lançando-o 
para bem longe, fora das portas de Jerusalém” (Jr
22.19).

Os corpos podiam ser “enterrados” em cavernas 
(Gn 25.9) e sepulcros (Jz 8.32; Gn 50.5). Em al
guns lugares, qãbar, ou qãvar [ letra beit pode ser 
transliterada como b ou v em português) é usado 
elipticamente para aludir ao ato completo de mor
rer. Assim, em Jó 27.15, lemos: “Os que ficarem 
dele [os sobreviventes], na morte serão enterrados, 
e as suas viúvas não chorarão”.

B. Substantivo.
qeber (~Dp): “sepultura, túmulo, sepulcro". O 

substantivo qeber (ou qever) ocorre 67 vezes e em 
sua primeira ocorrência bíblica (Gn 23.4 • a palavra 
se refere a uma “sepultura, túmulo" ou ''sepulcro". 
A palavra tem o significado de "sepulcro" em Jr 
5.16, e no SI 88.11. qeber é usado para aludir a uma, 
“sepultura" que é o equivalente da perdição, o in
ferno. Em Jz 8.32. a palavra significa "sepulcro da 
família". Jeremias 26.23 usa a palavra rara se referir 
a um "lugar de enterro", especificamente uma cova 
aberta.

ENTRADA
A. Substantivo.

petah ( ~ ) :  "entrada, abertura, entrada, portão". 
Esta palavra aparece 164 vezes no hebraico bíblico 
e em todos os períodos.

O termo petah descreve basicamente a “abertura 
pela qual se entra numa moradia, tenda, torre (forta
leza) ou cidade”. Abraão estava sentado à “entrada” 
da tenda no calor do dia, quando suas três visitas 
apareceram (Gn 18.1). Ló encontrou-se com os ho
mens de Sodoma à “entrada” de sua casa, tendo 
fechado a porta atrás de si (Gn 19.6). Construções 
maiores tinham entradas maiores, assim em Gn
43.19, petah pode ser traduzido pela palavra mais 
geral “entrada”. Em Gn 38.14, petah pode ser tradu
zido por “portal”: Tamar “assentou-se à entrada 
das duas fontes”. Assim, petah era um lugar para se 
sentar (um local) e uma abertura de entrada (uma 
passagem): “E o altar do incenso, e os seus varais, e 
o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta 
da porta à entrada do tabernáculo” (Êx 35.15).

Há alguns surpreendentes usos especiais de

petah. A palavra regularmente se refere a uma parte 
da planta da construção de uma habitação, moradia 
ou alojamento; mas em Ez 8.8 representa uma “en
trada” não incluída na planta original do edifício: “E 
cavei na parede, e eis que havia uma porta”. Obvia
mente que esta não é uma entrada. Esta palavra pode 
ser usada para se referir à “entrada” de uma caverna, 
como quando Elias ouviu o sussurro gentil que sig
nificava o fim de um fenômeno natural violento: “E 
[...] envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para 
fora, e pôs-se à entrada da caverna” (1 Rs 19.13). 
Na forma plural, petah representa às vezes as pró
prias "portas da cidade”: “E as portas da cidade [de 
Sião] gemerão e se carpirão” (Is 3.26). Esta forma 
da palavra é usada como figura para os lábios; por 
exemplo, em Mq 7.5 o profeta lamenta a baixa 
moralidade do povo e aconselha os ouvintes a não 
confiar em ninguém, dizendo-lhes que guardem as 
"portas" da boca < literalmente, a “abertura” da boca, 
os "lábios ».

Em sua primeira ocorrência bíblica, petah é em
pregado figurativamente. O coração dos homens é 
descrito como uma casa ou moradia com o Diabo 
armando o bote. à "entrada”, pronto para subjugá- 
la totalmente e destruir seu ocupante (Gn 4.7).

B. Verbo.
pãtcu ~ ) :  “abrir". Este verbo, que aparece 132 

vezes no .Antigo Testamento, tem cognatos atesta
dos no ugarítico. acadiano, árabe e etiópico. A pri
meira ocorrência está em Gn 7.11.

Embora o significado básico de petah seja “abrir”, 
a palavra é ampliada para significar “fazer fluir”, 
"oferecer à venda”, "conquistar”, “entregar”, “pu
xar da espada", "resolver [um enigma]”, “libertar”. 
Em associação com min, a palavra se toma “privar- 
se de”.

ENTRE (1)
A. Preposição.

qereb (inp): “entre”. O primeiro uso desta pre
posição encontra-se em Gênesis: “Habitou Abrão 
na terra de Canaã, e Ló habitou nas [entre as] cida
des da campina e armou as suas tendas até Sodoma” 
(Gn 13.12). Esta palavra é usada 222 vezes no An
tigo Testamento; é predominante no Pentateuco (so
bretudo em Deuteronômio), mas é raro nos livros 
históricos (menos os primeiros livros, Josué e Juizes). 
Nos livros poéticos, qereb é usado com freqüência 
no Livro de Salmos. Só ocorre uma vez em Jó e três 
vezes em Provérbios. Está razoavelmente represen
tado nos livros proféticos.
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B. Substantivo.
qereb (znp): “parte de dentro, meio”. Como subs

tantivo, esta palavra está relacionada com a raiz 
acadiana qarab, que significa “meio”. No hebraico 
misnaico e moderno, qereb significa “meio” em vez 
de “parte de dentro” ou “entranhas”.

Um uso idiomático de qereb denota uma parte 
de dentro do corpo que é o lugar do riso (Gn 18.12) 
e dos pensamentos (Jr 4.14). A Bíblia limita outro 
uso idiomático que significa “partes internas”, para 
animais: “Não comereis dele nada cru, nem cozido 
em água, senão assado ao fogo; a cabeça com os pés 
e com a fressura” (Ex 12.9).

O substantivo aproxima o uso preposicional com 
o significado de “meio” ou “em”. Algo pode estar 
“no meio de” um lugar: “Se, porventura, houver 
cinqüenta justos na [qereb] cidade, destruí-los-ás 
também e não pouparás o lugar por causa dos cin
qüenta justos que estão dentro dela?” (Gn 18.24). 
Pode estar no meio de pessoas: “Então, Samuel to
mou o vaso do azeite e ungiu-o no meio [qereb] dos 
seus irmãos; e, desde aquele dia em diante, o Espíri
to do SENHOR se apoderou de Davi” (1 Sm 16.13).

Está escrito que Deus está no meio da terra (Êx
8.22), da cidade de Deus (SI 46.4) e de Israel (Nm
11.20). Mesmo quando Ele está perto do Seu povo, 
Deus ainda é Santo: “Exulta e canta de gozo, ó habi
tante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no 
meio [qereb] de ti” (Is 12.6; cf. Os 11.9).

O uso idiomático de qereb no SI 103.1 — “Bendi- 
ze, ó minha alma, ao SENHOR, e tudo o que há em 
mim bendiga o seu santo nome” — é mais difícil de 
discernir, porque o substantivo está no plural. Pare
ce melhor considerar “tudo o que há em mim” como 
referência ao ser inteiro do salmista, em vez de repu
tar uma parte distinta do corpo que está dentro dele.

A Septuaginta apresenta as seguintes traduções 
gregas de qereb: kardia, “coração [como o assento 
da vida física, espiritual e mental]” ou “coração” 
[figurativo no sentido de ser interior ou central]”; 
koilia, “cavidade do corpo, barriga”; e mesos, “meio” 
ou “no meio”.

ENTRE (2)
bên (r?): “entre, no meio de, dentro, no intervalo 

de”. Um cognato desta palavra é encontrado no ára
be, aramaico e etíope. As aproximadamente 375 
ocorrências bíblicas desta palavra se dão em todos 
os períodos do hebraico bíblico. Os estudiosos crê
em que a forma pura desta palavra seja bayin, mas 
esta forma nunca ocorre no hebraico bíblico.

Esta palavra quase sempre (exceto em 1 Sm
17.4,23) é uma preposição que significa “no meio 
de” ou “entre”. A palavra pode representar “a área 
entre”: “E te será por sinal sobre tua mão e por lem
brança entre teus olhos” (Êx 13.9). Às vezes, a pala
vra significa “dentro”, no sentido de uma pessoa ou 
coisa “estar na área de”: “Diz o preguiçoso: Um leão 
está no caminho; um leão está nas ruas” (Pv 26.13). 
Em outros lugares, bên significa “entre”: “Os teus 
companheiros farão dele [do leviatã] um banquete, 
ou o repartirão entre [dando uma parte a cada um] os 
negociantes?” (Jó 41.6). Em Jó 34.37, a palavra quer 
dizer “no meio de”, no sentido de “um entre um 
grupo”: “Porque ao seu pecado acrescenta a trans
gressão; entre nós bate as palmas”.

A área que separa dois objetos particulares é 
indicada de vários modos. Primeiro, repetindo “bên ” 
antes de cada objeto: “E fez Deus separação entre a 
luz e as trevas”, literalmente, “entre a luz e entre as 
trevas” (Gn 1.4), isto é, Ele pôs um intervalo ou 
espaço entre eles. Em outros lugares (mais raramen
te), este conceito é representado colocando bên an
tes de um objeto, e a preposição le antes do segundo 
objeto: “Haja uma expansão no meio [bên] das águas, 
e haja separação entre [le] águas e águas” (Gn 1.6). 
Ainda em outras ocasiões, esta idéia é representada 
colocando bên antes do primeiro objeto mais a frase 
que significa “com referência a” antes da do segun
do (J1 2.17), ou colocando bên antes do primeiro 
objeto e a frase “com referência ao intervalo de” 
antes do segundo (Is 59.2).

O termo bên é usado no sentido de “distinguir 
entre” em muitas passagens: “Haja luminares na 
expansão dos céus, para haver separação entre [bên] 
o dia e a noite” (Gn 1.14).

Às vezes, bên significa uma relação metafórica. 
Por exemplo: “Este é o sinal do concerto que ponho 
entre [bên] mim e vós e entre toda alma vivente” 
(Gn 9.12). O concerto é uma relação contratual. 
Semelhantemente, a Bíblia fala de juramento (Gn
26.28) e de boa vontade (Pv 14.9) que enche o “es
paço” metafórico entre duas partes.

Esta palavra é usada para significar um “interva
lo de dias” ou “um período de tempo”: “E o que se 
preparava para cada dia era [...], de dez em dez dias 
[literalmente, “a intervalos de dez dias”], de todo o 
vinho muitíssimo” (Ne 5.18).

Na forma dual, bên representa “o espaço entre 
dois exércitos”: “Então, saiu do arraial dos filisteus 
um homem guerreiro [literalmente, “um homem en
tre os dois exércitos”], cujo nome era Golias” (1 Sm



ENTRE 107 ENTREGAR

17.4). Na guerra antiga, uma batalha ou mesmo uma 
guerra inteira poderia ser decidida por uma compe
tição entre dois campeões.

ENTREGAR
A. Verbos.

nãtan (]Hp): “entregar, dar, pôr, montar, fazer”. 
Este verbo ocorre nos idiomas semíticos em formas 
um tanto quanto diferentes. A forma nãtan ocorre 
não só no aramaico (incluindo na Bíblia) como tam
bém no hebraico (em todos os períodos). As formas 
relacionadas nadãnu (acadiano) eyãtan (fenício) tam
bém são atestadas. Estes verbos ocorrem cerca de
2.010 vezes na Bíblia.

Primeiro, nãtan representa a ação pela qual algo 
é instigado. Acsa pediu a seu pai Calebe que lhe 
“desse” uma bênção, por exemplo, uma área de ter
ra com água abundante, como dote; ela queria que 
ele a “transferisse” da possessão dele para a sua i Js
15.19). Há um uso técnico deste verbo sem um ob
jeto: Moisés instrui Israel a “dar" com generosidade 
àquele que está em necessidade desesperadora t Di
15.10). Em algumas instâncias, nãtan signinci "exa
lar”, como “exalar" uma fragrância Ct 1.12 . Quan
do usado para se referir a líquidos, a palavra tem o 
significado de "exalar" no s^nndo de "derramar", 
por exemplo, derramar sangue 'D t 21.8

O termo nãtan também tem um significado téc
nico na área da jurisprudência, significando entregar 
algo a alguém — por exemplo, "pagar" (Gn 23.9) ou 
"emprestar" (Dt 15.10). O pai ou outra pessoa em 
posição responsável por uma moça pode lhe "dar" 
um homem como marido (Gn 16.3), como também 
apresentar o preço da noiva (Gn 34.12) e o dote (1 
Rs 9.16). O verbo também é usado para aludir a 
“dar” ou “conceder” um pedido (Gn 15.2).

Às vezes, nãtan é usado para significar “pôr” 
alguém em custódia (2 Sm 14.7) ou em prisão (Jr
37.4), ou até “destruir” algo (Jz 6.30). Este mesmo 
sentido básico é aplicado a “dedicar” (“entregar”) 
algo ou alguém a Deus, como o primogênito (Êx
22.29). Os levitas são aqueles que foram “entre
gues” deste modo (Nm 3.9). Esta palavra é usada 
para se referir a “provocar represália” em alguém ou 
lhe “dar” o que merece; em alguns casos, o enfoque 
está no ato da represália (1 Rs 8.32), ou em instau
rar o castigo sobre a sua cabeça.

O termo nãtan também é usado para aludir a 
"dar” ou “designar” algo a alguém, como “dar” gló
ria e louvor a Deus (Js 7.19). Obviamente, nada é 
passado dos homens para Deus; nada é acrescenta

do a Deus, visto que Ele é perfeito. Então, isto 
significa que o adorador reconhece e confessa o que 
já é dEIe.

Outra ênfase importante de nãtan é a ação de 
“dar” ou “causar” um resultado. Por exemplo, a ter
ra “dará” (“produzirá”) seus frutos (Dt 25.19). Em 
algumas passagens, este verbo significa “obter” 
(“montar”), como quando Deus “deu” (“obteve, 
montou”) graça a José (Gn 39.21). A palavra pode 
ser usada para aludir à atividade sexual, enfatizando 
o ato do intercurso ou “deitar” com um animal (Lv
18.23).

Deus "pôs” (literalmente, “deu”) as luzes celes
tes na expansão dos céus (Gn 1.17, primeira ocor
rência do verbo). Um diadema de graça é “colocado”
( literalmente, "dado” ) na cabeça da pessoa (Pv 4.9). 
Os filhos de Israel receberam a ordem de não “mon
tar" ídolos na terra.

Lm  terceiro significado de nãtan é visto em Gn 
17.5: "Porque por pai da multidão de nações te te
nho posto [literalmente, “dado”]”. Há várias ins
tâncias onde o verbo sustenta este significado.

A palavra nãtan tem várias implicações especi
ais quando usada com partes do corpo. Por exem
plo. "dar" ou "retirar" um ombro teimoso (Ne 9.29). 
Semelhantemente, compare expressões como “des
viar [dar] o rosto” (2 Cr 29.6); “virar [dar] as cos
tas" é fugir (Êx 23.27); “pôr [dar] a mão” é nada 
mais que "estender", como no caso do Zerá ao nas
cer <Gn 38.28). Esta palavra também pode signifi
car o ato da amizade, como quando Jonadabe “deu a 
mão” (em vez de dar a espada) a Jeú para ajudá-lo a 
subir no carro (2 Rs 10.15): o ato de entrar em jura
mento, como quando os sacerdotes “deram-se as 
mãos” (“empenharam-se”) em despedir as esposas 
estrangeiras (Ed 10.19); e “fazer” “ou “renovar” 
um concerto, como quando os líderes de Israel “se 
submeteram” (“deram as mãos”) ao Salomão (1 Cr
29.24).

“Dar algo às mãos de alguém” é “entregar-se” 
aos seus cuidados. Assim, depois do Dilúvio, Deus 
“entregou” a terra na mão de Noé (Gn 9.2). Esta 
frase é usada para expressar a “transferência de poder 
político”, como o direito divino de reinar (2 Sm
16.8). A palavra nãtan é especialmente usada no 
sentido militar e judicial, significando “entregar o 
poder ou o controle”, ou conceder vitória a alguém; 
assim Moisés disse que Deus “entregaria” os reis 
de Canaã nas mãos de Israel (Dt 7.24). “Dar o cora
ção” a algo ou alguém é “preocupar-se”; Faraó não 
estava “preocupado” (“não pôs seu coração”) com



ENTREGAR 108 ENVIAR

a mensagem de Deus que Moisés entregara (Êx 7.23). 
“Pôr [dar] algo no coração” é dar capacidade e inte
resse para fazer algo; assim Deus “moveu” (“pôs”) 
o coração dos artesãos hebreus para ensinarem os 
outros (Êx 36.2).

“Dar a face a” é enfocar a atenção em algo, como 
quando Josafá teve medo da aliança dos reis da 
Transjordânia e “pôs-se [a face] a buscar o Senhor” 
(2 Cr 20.3). Esta mesma expressão significa mera
mente “enfrentar alguém ou algo” (cf. “pôr as fa
ces”, Gn 30.40). “Dar [pôr] a face contra” é ação 
hostil (Lv 17.10). Usado com lipnê (literalmente, 
“perante a face de”), este verbo significa “colocar 
um objeto perante” ou “pô-lo diante de” (Êx 30.6; 
Dt 11.26). Também significa “golpear” (cf. Dt 2.33) 
ou “dar como possessão” (Dt 1.8).

yãsa‘ (W ): “entregar, ajudar”. Além do hebraico, 
esta raiz ocorre só numa inscrição moabita. O verbo 
aparece mais de 200 vezes na Bíblia. Por exemplo: 
“Porque assim diz o Senhor JEOVÁ, o Santo de 
Israel: Em vos converterdes e em repousardes, esta
ria a vossa salvação; no sossego e na confiança, 
estaria a vossa força, mas não a quisestes” (Is 30.15).

B. Substantivos.
yeshü‘ãh (nff"): “entrega, libertação”. Este subs

tantivo ocorre 78 vezes no Antigo Testamento, pre
dominantemente no Livro dos Salmos (45 vezes) e 
em Isaías (19 vezes). A primeira ocorrência está nas 
últimas palavras de Jacó: “A tua salvação espero, ó 
SENHOR!” (Gn 49.18).

A “salvação” no Antigo Testamento não é com
preendida como salvação do pecado, visto que a 
palavra denota qualquer coisa da qual a “libertação” 
deve ser amplamente buscada: aflição, guerra, servi
dão ou inimigos. Há libertação humana e divina, mas 
a palavra yeshü ‘ãh raramente se refere à “liberta
ção” humana. Algumas exceções são quando Jônatas 
deu descanso aos israelitas da opressão dos filisteus 
(1 Sm 14.45), e quando Joabe e seus homens devi
am ajudar uns aos outros na batalha (2 Sm 10.11). 
Em geral, o termo “libertação” ou “salvação” é usa
do tendo Deus como sujeito. Ele é conhecido como 
a salvação do Seu povo: “E, engordando-se Jesurum, 
deu coices; engordaste-te, engrossaste-te e de gor
dura te cobriste; e deixou a Deus, que o fez, e des
prezou a Rocha da sua salvação” (Dt 32.15; cf. Is
12.2). Ele fez muitas maravilhas no interesse do Seu 
povo: “Cantai ao SENHOR um cântico novo, por
que ele fez maravilhas; a sua destra e o seu braço 
santo lhe alcançaram a vitória [trabalharam a salva
ção para ele]” (SI 98.1).

O termo yeshü ‘ãh ocorre no contexto de alegria 
(SI 9.14) ou no contexto de uma oração por “liberta
ção”: “Eu, porém, estou aflito e triste; ponha-me a 
tua salvação, ó Deus, num alto retiro” (SI 69.29).

Habacuque retrata o Senhor montado em carros 
de salvação (Hc 3.8) para libertar o Seu povo dos 
que lhe oprimem. A pior repreensão que podia ser 
feita a alguém era Deus não vir ao seu socorro: 
“Muitos dizem da minha alma: Não há salvação 
para ele em Deus [literalmente, “ele não tem liberta
ção em Deus”]” (SI 3.2).

Muitos nomes de pessoas contêm uma forma da 
raiz, como Josué (“o Senhor é ajuda”), Isaías (“o 
Senhor é ajuda”) e Jesus (a forma grega de yeshü ‘ãh).

yesha‘ (?&'): “entrega, libertação”. Este subs
tantivo aparece 36 vezes no Antigo Testamento. 
Uma de suas ocorrências está no SI 50.23: “Aquele 
que oferece sacrifício de louvor me glorificará; e àque
le que bem ordena o seu caminho eu mostrarei a 
salvação de Deus”.

fs h ü ‘ãh (rW n): “entrega, libertação”. O termo 
fs h ü ‘ãh ocorre 34 vezes. Um exemplo é Is 45.17: 
“Mas Israel é salvo pelo SENHOR, com uma eterna 
salvação; pelo que não sereis envergonhados, nem 
confundidos em todas as eternidades”.

As traduções da Septuaginta são: soteria e 
soterion (“salvação, preservação, libertação”) e soter 
(“salvador, libertador”).

ENVIAR
A. Verbo.

shãlah (r6 ^): “enviar, estender-se, livrar-se”. Este 
verbo aparece nos idiomas semíticos do noroeste 
(hebraico, fenício e aramaico). Ocorre em todos os 
períodos do hebraico e na Bíblia por volta de 850 
vezes. O aramaico bíblico usa esta palavra 14 vezes.

Basicamente este verbo significa “enviar” no sen
tido de: 1) iniciar e ver que tal movimento ocorra ou 
2) concluir tal ação com sucesso. Em Gn 32.18, a 
segunda ênfase está em vista. Estes animais são “de 
teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a 
Esaú”. Em Gn 38.20, a primeira idéia está em evi
dência: Quando “Judá enviou o cabrito por mão do 
seu amigo, [...] porém [ele] não a achou”; nunca 
atingiu a meta proposta. Em 1 Sm 15.20, Saul fala 
com Samuel acerca do “caminho pelo qual o SE
NHOR me enviou”. Aqui também a ênfase está na 
iniciação da ação.

O uso mais freqüente de shãlah sugere o envio 
de alguém ou algo como mensageiro para determina
do lugar: “Ele enviará o seu Anjo adiante da tua
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face, para que tomes mulher de lá para meu filho” 
(Gn 24.7). O anjo (mensageiro) de Deus será envia
do a Naor para preparar as coisas a fim de que o 
cumprimento da tarefa do servo seja bem-sucedido. 
Também pode-se “enviar mensagens” pela mão de 
um mensageiro (tolo). Pode-se enviar mensagens (Pv
26.6), uma carta (2 Sm 11.14) e instruções (Gn 20.2).

A palavra shãlah se refere a atirar setas, envian- 
do-as para que atinjam um objetivo em particular: 
“E disparou flechas e os dissipou” (2 Sm 22.15). 
Em Êx 9.14, Deus “envia” as Suas pragas no meio 
dos egípcios. Ele as “envia” e as libera entre eles. 
Outros significados especiais deste verbo incluem 
deixar algo ir livremente ou sem controle: “Soltas a 
tua boca para o mal” (SI 50.19).

Com freqüência este verbo quer dizer “esten
der”. Depois da Queda, Deus estava preocupado 
para que Adão não “estendesse” a mão e tomasse 
da árvore da vida (Gn 3.22). Pode-se estender uma 
vara (1 Sm 14.27) ou lançar uma foice (J1 3.13).

A maior parte dos radicais intensivos somente 
intensifica os significados já  apresentados, mas o 
significado “despedir, mandar embora* é comum: 
“Já Abner não estava com Davi em Hebroin. por
que este o tinha despedido, e se tinha ido em paz” 2 
Sm 3.22). Quer dizer. Davi o "deixou ir embora" 2 
Sm 3.24). Deus mandou o homem sair do jardim do 
Éden: Ele fez o homem sair (“lançar fora*. Gn 3.23. 
primeira ocorrência do verbo ). Noé enviou um cor
vo (Gn 8.7). O verbo shãlah também significa dar a 
alguém uma despedida ou "enviar" alguém em seu 
caminho de forma amigável: “E Abraão ia com eles. 
acompanhando-os [enviando-os]” (Gn 18.16). Em 
Dt 22.19, a palavra é usada para designar divorciar- 
se de uma esposa ou despedi-la.

Este verbo pode significar “livrar-se” de algo: “Elas 
encurvam-se, para terem seus filhos, e lançam de si 
as suas dores [de parto]” (Jó 39.3). Também pode 
ser usado para se referir a “libertar um escravo”: “E, 
quando o despedires de ti forro, não o despedirás 
vazio” (Dt 15.13). Em certo sentido menos técnico, 
shãlah quer dizer libertar alguém que é mantido à 
força. O anjo com quem Jacó lutou disse: “Deixa-me 
ir, porque já a alva subiu” (Gn 32.26). Outra acepção 
é “entregar alguém”, como no SI 81.12: “Pelo que eu 
os entreguei aos desejos do seu coração”. A palavra 
shãlah também significa pôr algo em chamas, como 
em Jz 1.8: “A cidade puseram afogo”.

No sentido passivo, o verbo tem alguns signifi
cados especiais. Em Pv 29.15, significa “ser deixa
do sozinho”: “A vara e a repreensão dão sabedoria,

mas o rapaz entregue a si mesmo [que faz as coisas 
à sua própria maneira] envergonha a sua mãe”.

B. Substantivos.
O termo mishlah quer dizer “o ato de estender, 

alcance”. Este substantivo ocorre sete vezes. Em 
Dt 28.8, a palavra se refere a um “alcance”: “O 
SENHOR mandará que a bênção esteja contigo nos 
teus celeiros e em tudo que puser es a tua mão; e te 
abençoará na terra que te der o SENHOR, teu Deus” . 
A expressão “que puseres” engloba o significado de 
mishlah (cf. Dt 28.20).

Outros substantivos estão relacionados com 
shãlah. O termo shillühim ocorre três vezes e signi
fica "presentes” no sentido de algo enviado para 
alguém ou com ele (1 Rs 9.16). O substantivo 
mishlôah é encontrado três vezes e diz respeito a 
"o ato de enviar" (Et 9.19,22) ou a “o lugar em que 
a mão alcança quando é estendida” (“lançar”, Is
11.14 . A palavra shelah quer dizer “algo enviado 
como um projétil", e pode se referir a uma espada 
ou arma. O termo shelah ocorre oito vezes (2 Cr 
32.5: Jó 33.18: Ne 4.17). O substantivo próprio 
skiloãh aparece em Is 8.6 e se aplica a um canal pelo 
qual a água é enviada.

ESCAPAR
melar • r72): “escapar, escapulir, dar à luz”. Esta 

palavra é encontrada no hebraico antigo e moderno. 
O termo mãlat aparece cerca de 95 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. Ocorre duas vezes no primei
ro versículo no qual é encontrado: “Escapa-te por 
tua vida: [...] escapa lá para o monte, para que não 
pereças” (Gn 19.17). Às vezes, mãlat é usado em 
paralelismo com nus, “fugir” (1 Sm 19.10), ou com 
bãrah. “fugir" (1 Sm 19.12).

O uso mais comum desta palavra expressa “es
capar” de qualquer tipo de perigo, como do inimigo 
(Is 20.6), da armadilha (2 Rs 10.24) ou da sedutora 
(Ec. 7.26). Quando a reforma de Josias exigiu a quei
ma dos ossos dos falsos profetas, uma diretiva es
pecial foi emitida para poupar os ossos de um ver
dadeiro profeta enterrado no mesmo lugar: “Assim, 
deixaram estar os seus ossos” (2 Rs 23.18; literal
mente, “eles deixaram escapar os seus ossos”). O 
termo mãlat é usado uma vez no sentido de “dar à 
luz um filho” (Is 66.7).

ESCOLHER
A. Verbo.

bãhar ("ins): “escolher”. Este verbo é encontra
do 170 vezes ao longo do Antigo Testamento. Tam
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bém é encontrado no aramaico, siríaco e assírio. A 
palavra tem paralelos no egípcio, acadiano e nas 
línguas cananéias.

O verbo bãhar ocorre pela primeira vez na 
Bíblia em Gn <6.2: “E tomaram para si mulheres 
de todas as que escolheram”. É usado tendo uma 
pessoa como sujeito: “Ló escolheu para si toda a 
campina do Jordão” (Gn 13.11). Em mais da me
tade das ocorrências, Deus é o sujeito de bãhar, 
como em Nm 16.5: “Amanhã pela manhã o SE
NHOR fará saber quem é seu e quem o santo que 
ele fará chegar a si; de aquele a quem escolher fará 
chegar a si” .

Neemias 9.7,8 descreve a “escolha” (eleição) por 
Deus das pessoas desde Abrão: “Tu és SENHOR, 
o Deus, que elegeste Abrão, [...] e confirmaste as 
tuas palavras [concerto], porquanto és justo”. A 
palavra bãhar é usada 30 vezes em Deuteronômio, 
todos menos duas se referindo à “escolha” por Deus 
de Israel ou de algo na vida de Israel. “Porquanto 
amava teus pais, e escolhera a sua semente depois 
deles” (Dt 4.37). Ser “escolhido” por Deus traz as 
pessoas em relação íntima com Ele: “Filhos sois do 

.SENHOR, [...] e o SENHOR te escolheu de todos 
os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres 
o seu povo próprio” (Dt 14.1,2).

As “escolhas” de Deus amoldaram a história de 
Israel; Sua “escolha” levou à redenção dos israelitas 
do Egito (Dt 7.7,8), enviou Moisés e Arão para 
realizar milagres no Egito (SI 105.26,27) e lhes deu 
os levitas “para abençoarem em nome do SENHOR” 
(Dt 21.5). Ele “escolheu” a herança deles (SI 47.4), 
inclusive Jerusalém onde Ele habita entre eles (Dt 
12.5; 2 Cr 6.5,21). Mas “estes escolhem os seus 
próprios caminhos, e [...] também eu quererei as 
suas ilusões, farei vir sobre eles os seus temores” 
(Is 66.3,4). O concerto instigou os homens a res
ponder à eleição de Deus: “Os céus e a terra tomo, 
hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho pro
posto a vida e a morte, [...] escolhe, pois, a vida” 
(Dt 30.19; cf. Js 24.22).

A versão grega Septuaginta traduziu bãhar prin
cipalmente por eklegein, e por meio desta palavra o 
importante conceito teológico da “escolha” de Deus 
entrou no Novo Testamento. O verbo é usado para 
aludir à “escolha” por Deus ou por Cristo de ho
mens para o serviço, como em Lc 6.13 (“e escolheu 
doze deles”) ou dos objetos de Sua graça: “Como 
também nos elegeu nele antes da fundação do mun
do” (Ef 1.4). João 15.16 expressa a verdade central 
da eleição em ambos os Testamentos: “Não me

escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, 
[...] para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 
permaneça”.

B. Substantivo.
bãhir (Tro): “escolhidos”. Outro substantivo, 

bãhir, é usado 13 vezes, sempre se referindo aos 
“escolhidos” do Senhor: “Saul, o eleito do SE
NHOR” (2 Sm 21.6); “Vós, filhos de Jacó, seus 
eleitos” (1 Cr 16.13).

ESCONDER
sãtar (ino): “esconder, abrigar, encobrir”. Este 

verbo e vários derivados são encontrados no hebraico 
moderno, como também no hebraico bíblico. O ter
mo sãtar aparece cerca de 80 vezes no Antigo Tes
tamento. A palavra é encontrada pela primeira vez 
em Gn 4.14 quando Caim descobre que, por causa 
do seu pecado, ele será “escondido” da presença de 
Deus, o que implica separação.

Na chamada Bênção de Mispá (que na verdade é 
uma advertência), sãtar tem o sentido de “separa
ção”: “Atente o SENHOR entre mim e ti, quando 
nós estivermos apartados um do outro” (Gn 31.49). 
“Esconder-se” é refugiar-se: “Não se escondeu Davi 
entre nós?” (1 Sm 23.19). Semelhantemente, “es
conder” alguém é abrigá-lo do inimigo: “Mas o SE
NHOR tinha-os escondido” (Jr 36.26).

Orar: “Esconde a tua face dos meus pecados” (SI
51.9), é pedir a Deus que os ignore. Mas quando o 
profeta diz: “E esperarei o SENHOR, que esconde 
o rosto da casa de Jacó” (Is 8.17), ele quer dizer que 
o favor de Deus foi retirado. De modo semelhante, 
os pecados de Judá “esconderam” a face de Deus de 
Judá (Is 59.2).

ESCREVER
A. Verbo.

kãtab (3H3): “escrever, inscrever, descrever, to
mar ditado, gravar”. Este verbo aparece na maioria 
dos idiomas semíticos (não no acadiano ou no 
ugarítico). O hebraico bíblico atesta cerca de 203 
ocorrências (em todos os períodos) e o aramaico 
bíblico sete ocorrências.

Basicamente, este verbo representa escrever uma 
mensagem. O julgamento (proibição) de Deus con
tra os amalequitas devia ser registrado num livro 
(rolo): “Então disse o SENHOR a Moisés: Escreve 
isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos 
de Josué: que eu totalmente hei de riscar a memória 
de Amaleque de debaixo dos céus” (Êx 17.14, pri
meira ocorrência bíblica da palavra).
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Pode-se “escrever” numa pedra ou “escrever” 
uma mensagem nela. Moisés disse a Israel que, de
pois de atravessar o Jordão, “levantar-te-ás umas 
pedras grandes e as caiarás. E, havendo-o passado, 
escrever ás nelas todas as palavras desta lei” (Dt
27.2,3).

Este uso da palavra implica algo mais que man
ter o registro de algo, de forma que venha a ser 
lembrado. Isto é óbvio na primeira passagem, por
que a memória de Amaleque “devia ser registrada” e 
também apagada. Em tais passagens, “ser registra
do” refere-se a imutabilidade e natureza vinculadora 
da Palavra de Deus. Deus disse, é certo e vai acon
tecer. Uma implicação estendida no caso dos man
damentos divinos é que o homem tem de obedecer 
ao que Deus “registrou” (Dt 27.2,3). Assim, tais 
usos da palavra descrevem um conjunto fixo de ins
trução autorizada ou um cânon. Estas duas passa
gens também mostram que a palavra não nos conta 
qualquer coisa específica acerca de como a mensa
gem foi composta. Em primeiro lugar. Moisés não 
registrou apenas como “secretário”, mas escreveu 
criativamente o que ouviu e viu. Não há que duvidar 
que em Êx 32.32, a palavra é usada para aludir à 
escrita criativa feita pelo autor. Deus não estava 
recebendo ditado de alguém quando Ele “escreveu'* 
os Dez Mandamentos. Em Dt 27.2.3. os escritores 
têm de reproduzir com exatidão o que foi previa
mente dado (como meros secretários).

Às vezes, kãtab significa “inscrever” e “cobrir 
com inscrição”. As duas tábuas do Testemunho, que 
foram dadas por Deus a Moisés, eram “tábuas de 
pedra, escritas [totalmente inscritas] pelo dedo de 
Deus” (Êx 31.18). O verbo não só significa escrever 
num livro, mas “escrever um livro”, não só registrar 
algo em algumas linhas num rolo de papel, mas com
pletar a escrita. Moisés ora: “Agora, pois, perdoa o 
seu pecado; se não, risca-me, peço-te, do teu livro, 
que tens escrito” (Êx 32.32). Aqui, “livro” prova
velmente diz respeito a um rolo de papel em vez de 
ser um livro no sentido atual.

Entre os usos especiais de kãtab está o significa
do “registrar uma pesquisa”. Em Siló, Josué disse a 
Israel que escolhesse três homens de cada tribo para 
que “se levantem, e corram a terra, e a descrevam 
segundo as suas heranças” (Js 18.4).

Uma segunda acepção estendida de kãtab é “re
ceber ditado”: “E escreveu Baruque da boca de 
Jeremias” (Jr 36.4). A palavra também é usada para 
aludir a assinar: “E, com tudo isso, fizemos [estamos 
cortando] um firme concerto e o escrevemos; e sela

ram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os 
nossos sacerdotes” (Ne 9.38). Eles “cortaram” ou 
firmaram o acordo quando os representantes o assi
naram. O corte era a assinatura.

B. Substantivos.
kftãb (nnrp): “algo escrito, registro, escritura”. 

Este substantivo ocorre 17 vezes no Antigo Testa
mento.

Em 1 Cr 28.19, Jftãb é usado com o significado 
de “algo escrito”, como um édito: “Tudo isso, disse 
Davi, por escrito me deram a entender por mandado 
do SENHOR, a saber, todas as obras deste risco”. 
A palavra também se refere a um “registro” (Ed 
2.62) e à “escritura” (Dn 10.21).

Dois outros substantivos relacionados são kftõbet 
e miktãb. O termo kftõbet ocorre uma vez com o 
sentido de algo inscrito, especificamente uma “ta
tuagem” (Lv 19.28). O substantivo miktãb ocorre 
em tomo de nove vezes e significa “algo escrito, 
uma escrita” (Êx 32.16; Is 38.9).

ESPADA
A. Substantivo.

hereb “espada, cimitarra, punhal, faca de 
pederneira, cinzel”. Estes substantivos têm cognatos 
em vários outros idiomas semíticos, inclusive o 
ugarítico, aramaico, siríaco, acadiano e árabe. A pa
lavra ocorre por volta de 410 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Normalmente, hereb descreve um instrumento 
que pode ser ou é usado na guerra, como uma “es
pada” . A form a exata desse u tensílio  não é 
especificada pela palavra. A arqueologia atual tem 
desenterrado várias espadas em forma de foice 
(cimitarras) e punhais dos períodos mais antigos. 
As cimitarras são chamadas assim porque têm a 
forma um pouco semelhante a uma foice, sendo o 
lado externo do arco o lado que corta. Tratava-se de 
espadas compridas de um gume. E a isto que hereb 
se refere quando lemos que alguém foi morto a fio 
de “espada”: “Mataram também a fio de espada a 
Hamor, e a seu filho Siquém” (Gn 34.26). A primei
ra ocorrência bíblica da palavra (Gn 3.24) provavel
mente também representa tal utensílio: “E [Deus] 
pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma 
espada inflamada que andava ao redor”.

O significado preciso de hereb é confuso por sua 
aplicação ao que conhecemos por “punhal”, uma 
espada pequena de dois gumes: “E Eúde fez uma 
espada de dois fios, do comprimento de um côvado 
[45 a 60 centímetros]” (Jz 3.16).
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A cimitarra foi provavelmente o instrumento 
usado até e durante a Conquista da Palestina. Mais 
ou menos na mesma época os povos do mar (entre 
eles os filisteus) invadiram o antigo Oriente Próxi
mo. Eles trouxeram consigo uma nova arma — a 
“espada” longa de dois gumes. A primeira menção 
clara de tal “espada” no registro bíblico aparece em
1 Sm 17.51: “Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé 
sobre o filisteu [Golias], e tomou a sua espada, e 
tirou-a da bainha; e o matou”. Talvez Saul também 
tenha usado a armadura e a “espada” filistéias alta
mente superiores (1 Sm 17.39), mas isto não está 
claro. Também é possível que o Anjo que confron
tou Balaão com uma “espada” desembainhada, em
punhava uma “espada” longa de dois gumes (Nm
22.23). Com certeza isto teria causado (humana
mente falando) uma visão muito mais aterrorizante 
de sua figura. Pelos tempos de Davi, com sua perí
cia e interesse pela guerra, a “espada” grande de 
dois gumes era muito mais proeminente, senão o 
tipo primário de “espada” usado pela infantaria 
pesada de Israel.

Esta “espada” de dois gumes pode ser compara
da a uma língua: “Filhos dos homens, cujos dentes 
são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada” 
(SI 57.4). Este uso não só nos fala sobre a forma da 
“espada”, mas que tal língua é uma arma de ataque 
violenta e impiedosa. Em Gn 27.40, o termo “espa
da” é símbolo de violência: “E pela tua espada vive- 
rás e ao teu irmão servirás”. Provérbios 5.4 usa hereb 
(uma “espada” longa de dois gumes) para descrever 
o resultado lastimoso do procedimento com uma 
adúltera; é morte na certa: “Mas o seu fim é amargoso 
como o absinto, agudo como a espada de dois fios”.

A “espada” é descrita como agente de Deus. Foi 
usada não apenas para salvaguardar o jardim do 
Éden, mas simboliza o julgamento de Deus executa
do em Seus inimigos: “Porque a minha espada se 
embriagou nos céus; eis que sobre Edom descerá” 
(Is 34.5; cf. Dt 28.22).

A palavra hereb é usada para designar vários 
outros instrumentos cortantes. Em Js 5.2, significa 
“faca”: “Fazt  facas de pedra e torna a circuncidar os 
filhos de Israel”. Ezequiel 5.1 usa hereb para des
crever a “navalha” de barbeiro: “E tu, ó filho do 
homem, tomauma/aca afiada; como navalha de bar
beiro a tomarás e a farás passar por cima da tua 
cabeça e da tua barba”. O tamanho e a forma exatos 
deste instrumento não podem ser determinados, mas 
está claro que era usado como navalha para barbear.

Esta palavra também é empregada para aludir a

ferramentas (“cinzéis”) para cortar pedra: “E, se 
me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras 
lavradas; se sobre ele levantares o teu buril, profaná- 
lo-ás” (Êx 20.25). O fato de que uma “espada” (um 
utensílio de morte) seria usada para cortar pedras 
para um altar (o instrumento de vida), explica por 
que esta ação profanava o altar.

B. Verbo.
O verbo hãrab quer dizer “massacrar, chacinar”. 

Este verbo, que aparece três vezes no hebraico bí
blico, tem cognatos no árabe. A palavra ocorre em 2 
Rs 3.23: “Isto é sangue; certamente que os reis se 
destruíram à espada”.

ESPALHAR
püts (pis): “espalhar, dispersar, lançar”. Este ter

mo é encontrado no hebraico antigo e moderno. 
Aparecendo umas 65 vezes no Antigo Testamento 
hebraico, a palavra é encontrada pela primeira vez 
em Gn 10.18: “E depois se espalharam as famílias 
dos cananeus”. A palavra é usada três vezes na his
tória da Torre de Babel (Gn 11.4,8,9), aparente
mente para enfatizar como os homens e seus idio
mas “foram espalhados” pelo mundo inteiro

O termo püts, no sentido de “espalhar”, tem uma 
conotação quase violenta. Quando Saul derrotou os 
amonitas, “sucedeu que os restantes se espalha
ram , que não ficaram dois deles juntos” (1 Sm
11.11). Esse “espalhamento” de forças parece ter 
sido coisa comum nas derrotas em batalha (1 Rs 
22.17; 2 Rs 25.5). Muitas referências são feitas a 
Israel como povo e nação que são “espalhados” entre 
as nações, sobretudo na imagem de um rebanho de 
ovelhas espalhado (Ez 34.5,6; Zc 13.7). Ezequiel 
também promete o ajuntamento deste rebanho es
palhado: “Hei de ajuntar-vos do meio dos povos, 
[...] para onde fostes lançados” (Ez 11.17; 20.34,41).

Esta palavra é usada para se referir aos inimigos 
que são “espalhados” quando Deus figurativamen
te dispara Suas setas (2 Sm 22.15). De acordo com 
Jó, o assopro de Deus “esparge a nuvem da sua 
luz” (Jó 37.11). Nenhuma colheita é possível a me
nos que primeiro as sementes sejam “espalhadas” 
cada uma em seu lugar (Is 28.25).

ESPIAR
A. Verbo.

tsãphãh (nss): “revestir, espiar, vigiar”. Esta 
palavra é encontrada no hebraico bíblico e moderno, 
e alguns estudiosos sugerem que exista no ugarítico. 
O termo tsãpãh é achado no texto da Bíblia hebraica
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por volta de 37 vezes. Aparece pela primeira vez 
no Antigo Testamento na chamada Bênção de 
Mispa: “Atente o SENHOR entre mim e ti” (Gn 
31.49). O significado neste contexto é “vigiar, ob
servar” com um propósito, que é o de ver que o 
concerto entre Labão e Jacó seja mantido. Assim, a 
declaração de Labão é mais uma ameaça que bênção. 
Do mesmo modo, quando os “olhos [do Senhor] 
estão sobre as nações” (SI 66.7), é muito mais que 
um olhar casual. Talvez na maioria dos usos a cono
tação de “espiar” seja mais precisa.

B. Particípio.
A forma participial tsãphãh é usada como subs

tantivo, tsõpheh, com o significado de “vigia” ou 
aquele cuja tarefa é “vigiar atentamente” (2 Sm 
13.34).

ESPÍRITO
rüah (nn): “respiração, ar, força, vento, brisa, 

espírito, ânimo, humor, Espírito”. Este substantivo 
tem cognatos no ugarítico. aramaico e árabe. A pala
vra ocorre em tomo de 378 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, esta palavra significa “respiração”, o 
ar para respirar, o ar que é respirado. Este significa
do é especialmente evidente em Jr 14.6: “E os ju 
mentos monteses se põem nos lugares altos, sor
vem o vento como os dragões”. Quando a “respira
ção” volta, a pessoa é reavivada: “E [Sansão] bebeu 
[água]; e o seu espírito [literalmente, “respiração”] 
tomou, e reviveu” (Jz 15.19). A surpresa pode dei
xar o indivíduo sem “fôlego” ou “respiração”: “Ven
do, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de 
Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua 
mesa, [...] não houve mais espírito nela [ela foi 
vencida e ficou ofegante]” (1 Rs 10.4,5). O termo 
rüah também representa a fala ou a respiração da 
boca: “Pela palavra do SENHOR foram feitos os 
céus; e todo o exército deles, pelo espírito da sua 
boca” (SI 33.6; cf. Êx 15.8; Jó 4.9; 19.17).

Segundo, esta palavra é usada com ênfase na qua
lidade invisível, intangível e passageira do “ar”: “Lem
bra-te de que a minha vida é como o vento; os meus 
olhos não tornarão a ver o bem” (Jó 7.7). Pode ha
ver sugestão de falta de propósito, de utilidade ou 
até indicar vaidade (vacuidade) quando rüah é usa
do com este significado: “E até os profetas se farão 
como vento, porque a palavra não está com eles” (Jr
5.13). “Palavras de vento” são na realidade “pala
vras vazias” (Jó 16.3), da mesma maneira que “ci
ência [conhecimento] de vento” é “ciência [conheci

mento] vazia” (Jó 15.2; cf. Ec 1.14,17, “aflição de 
espírito” — ou “correr atrás do vento”, ARA — 
significa “esforço sem sentido”). Em Pv 11.29, rüah 
significa “nada”: “O que perturba a sua casa herdará 
o vento”. Esta acepção é sobretudo proeminente em 
Ec 5.15,16: “Como saiu do ventre de sua mãe, as
sim nu voltará, indo-se como veio; e nada tomará do 
seu trabalho, que possa levar na sua mão. Também 
isto é um mal que causa enfermidades: que, infali
velmente, como veio, assim ele vai; e que proveito 
lhe vem de trabalhar para o ventoT

Terceiro, rüah significa “vento”. Em Gn 3.8, 
parece significar a brisa suave e refrescante da noite, 
tão bem conhecida no Oriente Próximo: “E ouviram 
a voz do SENHOR Deus. que passeava no jardim 
pela viração [literalmente, “brisa”] do dia”. Tam
bém significa um vento fone e constante: “E o SE
NHOR trouxe sobre a terra um vento oriental todo 
aquele dia e toda aquela noite” (Êx 10.13). Ou signi
fica um vento extremamente forte: “Então, o SE
NHOR trouxe um vento ocidental fortíssimo” (Êx
10.19). Em Jr 4.11, a palavra descreve um vento 
fone ou tomado (cf. Os 8.7). Deus é o Criador (Am
4.13) e Controlador soberano dos ventos (Gn 8.1; 
Nm 11.31: Jr 10.13).

Quarto, o vento representa direção. Em Jr 49.36, 
os quatro ventos representam os quatro fins da ter
ra que, por sua vez, representam todos os cantos: 
“E trarei sobre Elão os quatro ventos [povos de 
todos os cantos da terra] dos quatro ângulos do céu 
e os espalharei na direção de todos estes ventos; e 
não haverá nação aonde não venham os fugitivos de 
Elão”. O acadiano atesta a mesma frase com o mes
mo significado, e esta frase começa a aparecer no 
hebraico na época em que o contato com pessoas 
que falavam o acadiano era freqüente.

Quinto, rüah descreve o elemento de vida no 
homem, o seu “espírito” natural: “E expirou toda 
carne que se movia sobre a terra. [...] Tudo o que 
tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes” 
(Gn 7.21,22). Segundo estes versículos, os animais 
têm “espírito” (cf. SI 104.29). Por outro lado, em 
Pv 16.2 a palavra significa mais que apenas o ele
mento de vida — significa “alma”: “Todos os cami
nhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o 
SENHOR pesa os espíritos [motivos]”. Isaías põe 
nephesh, “alma”, e rüah em paralelismo sinônimo: 
“Com minha alma te desejei de noite e, com o meu 
espírito, que está dentro de mim, madrugarei a bus
car-te” (Is 26.9). É o “espírito” do homem que volta 
para Deus (Ec 12.7).
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Sexto, rüah é usado para aludir à mentalidade, 
disposição ou “humor” do homem: “Bem-aventu
rado o homem a quem o SENHOR não imputa mal
dade, e em cujo espírito não há engano” (SI 32.2). 
Em Ez 13.3, a palavra é empregada para designar a 
mente ou pensamento: “Ai dos profetas loucos, que 
seguem o seu próprio espírito e coisas que não vi
ram!” (cf. Pv 29.11). O termo rüah descreve dispo
sições particulares, como ocorre em Js 2.11: “Ou
vindo isso, desmaiou o nosso coração, e em nin
guém mais há ânimo algum, por causa da vossa pre
sença” (cf. Js 5.1; Jó 15.13). Outra disposição des
crita por esta palavra é “humor”: “Levantando-se 
contra ti o espírito [humor] do governador, não dei
xes o teu lugar”. (Ec 10.4). Davi orou a Deus: “Tor
na a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me 
com um espírito voluntário” (SI 51.12). Neste 
versículo, a “alegria da salvação” e o “espírito vo
luntário” estão em paralelismo e, portanto, são ter
mos sinônimos. Então, “espírito” se refere à dispo
sição interior, da mesma forma que “alegria” se refe
re à emoção interna.

Sétimo, a Bíblia fala do “Espírito” de Deus, a 
Terceira Pessoa da Trindade. Este é o uso da pala
vra em sua primeira ocorrência bíblica: “E a terra era 
sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do 
abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre a face 
das águas” (Gn 1.2). Isaías 63.10,11 e SI 51.12 fa
lam especificamente do “Espírito Santo” ou “Espí
rito voluntário”.

Oitavo, os seres imateriais (anjos) no céu são 
chamados “espírito”. “Então, saiu um espírito, e se 
apresentou diante do SENHOR, e disse: Eu o indu
zirei” (1 Rs 22.21; cf. 1 Sm 16.14).

Nono, o “espírito” também é usado para aludir 
àquilo que habilita o homem a fazer determinado 
trabalho ou que representa a essência de uma quali
dade humana: “E Josué, filho de Num, foi cheio do 
espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha pos
to sobre ele as suas mãos” (Dt 34.9). Eliseu pediu a 
Elias uma porção dobrada do seu “espírito” (2 Rs
2.9) e ele o recebeu.

ESPÍRITO (DOS MORTOS)
’ôb (3'tN): “espírito (dos mortos), necromante, 

buraco”. Esta palavra tem cognatos no sumério, 
acadiano e ugarítico, onde ocorrem os significados 
de “buraco” e “espírito daqueles que morreram”. 
Em suas ocorrências mais remotas (sumério), yôb se 
refere a um buraco do qual o espírito de um morto 
era invocado. Textos assírios mais recentes usam

esta palavra para denotar um buraco na terra. Tex
tos acadianos descrevem uma deidade que é a per
sonificação do buraco, a quem era dirigido um ritual 
de exorcismo particular. O hebraico bíblico atesta 
esta palavra 16 vezes.

A palavra representa o espírito (ou espíritos) 
atribulado dos mortos. Este significado aparece in
questionavelmente em Is 29.4: “E será a tua voz 
debaixo da terra como a de um feiticeiro, e a tua fala 
assobiará desde o pó”.

Seu segundo significado, “necromante”, diz res- • 
peito a um profissional que afirma que invoca tais 
espíritos quando é solicitado (ou contratado) a fazê- 
lo: “Não vos virareis para aos adivinhadores e en
cantadores” (Lv 19.31, primeira ocorrência). Estes 
médiuns invocavam seus “guias” de um buraco no 
chão. Saul perguntou à médium (a feiticeira, bruxa) 
de En-Dor: “Adivinhe para mim do buraco [ 'ôbY  (1 
Sm 28.8, tradução do autor).

Deus proibiu que Israel buscasse informação por 
este meio, que era tão comum entre os pagãos (Lv 
19.31; Dt 18.11). Talvez a crença pagã em manipu
lar a relação básica da pessoa com um deus (ou deu
ses) explica o relativo silêncio do Antigo Testamen
to concernente à vida após a morte. Não obstante, o 
povo de Deus acreditava na vida após a morte des
de os tempos antigos (por exemplo, Gn 37.35; Is 
14.15ss).

A necromancia era tão contrária aos mandamen
tos de Deus que seus praticantes estavam sob pena 
de morte (Dt 13). As experiências incomuns dos 
necromantes não provam que eles tenham poder 
para invocar os mortos. Por exemplo, a médium de 
En-Dor não pôde arrancar Samuel das mãos de Deus 
contra o Seu querer. Mas neste incidente em parti
cular, parece que Deus reprovou a apostasia de Saul, 
quer tenha sido por um Samuel reavivado, quer por 
uma visão de Samuel. Os médiuns não têm poder 
para invocar os espíritos dos mortos, visto que isto 
é repreensível a Deus e contrário à Sua vontade.

ESPLENDOR
hôd (iin): “esplendor, majestade, autoridade”. 

Um possível cognato desta palavra aparece no ára
be. Todas menos quatro de suas 24 ocorrências 
bíblicas se dão na poesia.

O significado básico de “esplendor e majesta
de”, com implicações de poder e posição superio
res, é atestado na aplicação desta palavra aos reis: 
“Portanto, assim  diz o SENHOR acerca de 
Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: Não lamenta
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rão por ele, dizendo: Ai, irmão meu! Ou: Ai, minha 
irmã! Nem lamentarão por ele, dizendo: Ai, senhor! 
Ou: Ai, majestosol” (Jr 22.18). Este conceito é igual
mente proeminente quando a palavra é usada para 
aludir a Deus: “O esplendor de ouro vem do norte; 
pois em Deus há uma tremenda majestade” (Jó
37.22).

Em muitos casos, hôd enfoca a “dignidade e es
plendor”, com implicações de poder e posição su
periores, mas não no grau visto nos reis orientais: 
“E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça 
toda a congregação dos filhos de Israel” (Nm 27.20, 
primeira ocorrência da palavra). Quando usado para 
se referir à oliveira (Os 14.6), hôd enfoca o seu 
“esplendor e dignidade” como a mais desejável das 
árvores (cf. Jz 9.9-15). O orgulhoso cavalo de carro 
de guerra e a aparente coragem em face da batalha 
levam Deus a dizer: “Terrível é o fogoso respirar 
das suas ventas” (Jó 39.20). Em todos os usos da 
palavra, aquele que é descrito por ela evoca um sen
so de assombro e satisfação na mente do observa
dor.

ESQUECER-SE
shãkah (rçÇ) “esquecer-se”. A palavra comum 

que significa “esquecer-se” aparece em todos os 
períodos do idioma hebraico; este termo também é 
encontrado no aramaico. Ocorre um pouco mais de 
100 vezes na Bíblia hebraica. O termo shãkah é 
encontrado pela primeira vez no Antigo Testamen
to, em Gn 27.45, quando Rebeca instigou que Jacó 
fugisse de casa até que Esaú “se esqueça do que lhe 
fizeste”.

Como o povo adorava deuses estranhos, Jeremias 
lembrou Judá que “todos os teus amantes se esque
ceram de ti e não perguntam por ti” (Jr 30.14). Mas 
Deus não “se esquece” do Seu povo: “Pode uma 
mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se 
não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, 
ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não 
esquecerei de ti” (Is 49.15). Apesar disto, quando 
veio a destruição, Judá reclamou: “Por que te esque- 
cerias de nós para sempre?” (Lm 5.20). Israel fre
qüentemente “se esquecia” da lei de Deus (Os 4.6) 
e do nome de Deus (Jr 23.27).

ESTAR
A. Verbos.

nãtsab (3?p): “estar ou ficar de (em) pé, pôr-se, 
levantar-se, erigir, permanecer, ficar, ficar parado, 
designar”. Encontrada no hebraico antigo e moder

no, esta palavra remonta a pelo menos o ugarítico 
antigo. E achada cerca de 75 vezes na Bíblia 
hebraica. Sua primeira ocorrência no Antigo Tes
tamento está em Gn 18.2: “Três varões estavam 
em pé  junto a ele”.

Há vários modos de traduzir o verbo nãtsab. 
Pode-se “estar situado” em determinado lugar por 
um propósito definido: “Põe-te em frente dele na 
praia do rio” (Ex 7.15; literalmente, “está [tu] na 
beira do rio”). Pode-se “ficar em pé”: “E cada um 
ficava em pé à porta da sua tenda” (Ex 33.8); “E eis 
que o meu molho se levantava e também ficava em 
pé” (Gn 37.7). Aquele que é “designado” para um 
cargo está, normalmente, acima de outras pessoas: 
"E Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedo
res [literalmente, “aqueles que estavam acima”]” (1 
Rs 4.5). “Levantar” algo pode ser “erigir” algo: “E 
Jacó pôs uma coluna” (Gn 35.14). Está escrito que o 
Senhor fez com que as águas do mar Vermelho “pa
rassem como num montão” (SI 78.13). Fixar fron
teiras é “estabelecer” ou “erigir” um marcador de 
fronteiras (Dt 32.8).

4ãmad (1D>): “pôr-se, deter-se, parar, estar aqui 
ou ficar ali, ficar parado”. Fora do hebraico bíblico, 
onde aparece por volta de 520 vezes e em todos os 
períodos, este verbo é atestado só no acadiano (“es
tar. apoiar-se” ). Uma palavra com a mesma soletra- 
ção aparece no árabe, mas quer dizer “esforçar-se”.

O significado básico deste verbo é “estar em pé”. 
Este é o significado em Gn 18.8 (primeira ocorrên
cia bíblica). É a posição em que o soldado está en
quanto vigia (“põe-te aqui”, 2 Sm 18.30). A partir 
deste significado básico, vem o significado “ficar 
parado, imóvel e em pé” num único lugar. As solas 
dos pés dos sacerdotes “repousaram” (ficaram pa
rados, imóveis) nas águas do Jordão (Js 3.13). O sol 
e a lua “se detiveram” (ficaram parados) ao coman
do de Josué (Js 10.13). Os ídolos “estão em posi
ção vertical” ou “estão em pé” num lugar e nunca se 
movem. A sugestão aqui é que eles nunca fazem 
nada que se espera dos seres vivos (Is 46.7). O 
termo ‘ãmad é usado para aludir à existência de uma 
experiência em particular. Em 2 Sm 21.18, “houve” 
(hãyah) guerra novamente, enquanto que em 1 Cr
20.4 a guerra “se levantou” ou “surgiu” ( ‘ãmad) 
outra vez. Cultualmente (com referência às ativida
des formais de adoração) este verbo é usado para 
designar aproximar-se do altar para fazer sacrifício. 
Descreve a última fase desta aproximação, “pôr-se 
finalmente e oficialmente” diante do altar (diante de 
Deus; cf. Dt 4.11). Tal posição não é apenas um
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ficar parado sem fazer nada, mais inclui tudo o que 
se faz quando se ministra diante de Deus (Nm 16.9).

Em outros contextos, ‘ãmad é usado como o 
oposto de verbos que indicam vários tipos de movi
mento. O salmista louva o homem que não anda (se 
comporta de acordo com) no conselho dos ímpios 
ou “se detém” (serve) no caminho dos pecadores 
(SI 1.1). Labão disse a Abraão que não “estivesse” 
(ficasse parado e não entrasse) fora de sua habita
ção, mas que entrasse (Gn 24.31). O verbo indica 
“imóvel” ou não ser capaz de ser movido. “A casa 
dos justos permanecerá” (Pv 12.7). Contudo, outra 
acepção aparece no SI 102.26, que ensina a 
indestrutibilidade e/ou a eternidade de Deus —  a 
criação perece, mas Ele “permanecerá” (sempre es
tará). Não se trata da imutabilidade de não fazer 
nada ou de ficar fisicam ente em pé, mas da 
imutabilidade de ser eterno, uma qualidade que só 
Deus tem em Si. Todos os outros seres dependem 
dEIe; a criação e todas as criaturas são perecíveis. 
Em certo sentido mais limitado, o homem que não 
morre em resultado de um golpe, “está” ou fica vivo 
(Êx 21.21). Em contexto militar, “estar” diz respei
to a obter vitória: “Eis que dois reis não puderam 
parar diante dele; como, pois, poderemos nós re
sistir-lhe?” (2 Rs 10.4; cf. Jz 2.14).

O termo ‘ãmad é usado para descrever o conteú
do e/ou a existência inalterável de um documento (Jr
32.14), uma cidade (1 Rs 15.4), um povo (Is 66.22) 
e um culto divino (SI 19.9).

Certas preposições dão significados especiais a 
este verbo. Jeroboão “ordenou” (fez estar, oficiou) 
sacerdotes em Betei (1 Rs 12.32). Com a preposi
ção “para” o verbo significa estar em certo lugar 
para cumprir uma tarefa predefinida. Falando acer
ca de certas tribos de Israel, Moisés disse: “Estes 
estarão sobre o monte Gerizim, para abençoarem o 
povo” (Dt 27.12). Com esta mesma preposição, 
este verbo é empregado judicialmente para aludir: 
1) ao ato de estar no tribunal ou ficar perante um 
juiz (“se puseram”; 1 Rs 3.16), e 2) à posição (lite
ral ou figurativa) assumida por um juiz quando pro
nuncia a sentença (Ez 44.24) ou faz julgamento (“se 
levanta”; Is 3.13; cf. Êx 17.6). Com a preposição 
“diante”, ‘ãmad é usado para descrever o serviço de 
um escravo perante um senhor. Josué “esteve em 
pé” diante de Moisés (Dt 1.38). Não se trata de 
inatividade, mas de atividade.

Em Ne 8.5, o verbo significa “levantar-se”. Quan
do Esdras abriu o livro, todo o povo “se pôs em pé” 
(cf. Dn 12.13).

A Septuaginta traduz ‘ãmad por um verbo que 
significa “estar” e, onde o contexto mostra que se 
refere à posição temporal, com verbos que signifi
cam “ficar” ou “permanecer”.

B. Substantivos.
‘ammüd (TIDP): “coluna, pilar, lugar habitual”. O 

substantivo ‘ammüd ocorre 111 vezes e significa 
algo que está na posição vertical, como uma “colu
na” (Êx 26.32; Jz 16.25). Ocasionalmente diz res
peito a um “lugar habitual” (2 Rs 11.14).

Vários outros substantivos são derivados do ver
bo ‘ãmad. O termo ‘õmed ocorre nove vezes e se 
refere a “lugares habituais” (2 Cr 30.16). O subs
tantivo ‘emdãh quer dizer “lugar onde se mora” e 
ocorre uma vez (Mq 1.11). A palavra m a‘amãd, 
que aparece cinco vezes, diz respeito a “serviço”, 
em 2 Cr 9.4, e a “ofício” ou “função” (a serviço de 
alguém), em 1 Cr 23.38. O vocábulo m a‘amãdocor
re uma vez com o significado de “lugar firme” ou 
“apoio para os pés” (SI 69.2).

ESTAR DOENTE
A. Verbo.

hãlãh (rón): “estar doente, enfraquecer-se”. Este 
verbo é comum em todos os períodos do idioma 
hebraico e ocorre por volta de 60 vezes na Bíblia 
hebraica. E encontrado pela primeira vez no texto 
perto do fim do Livro de Gênesis, quando é contado 
a José: “Eis que teu pai está enfermo” (Gn 48.1).

Uma pesquisa dos usos de hãlãh mostra que 
havia certa falta de precisão em muitos dos seus 
usos, e que o contexto seria o fator decisivo para o 
seu significado. Quando Sansão contou a Dalila 
que se ele fosse amarrado com vimes frescos ele se 
“enfraqueceria e seria como qualquer outro ho
mem” (Jz 16.7), obviamente o verbo não quer di
zer “ficar doente”, a menos que ficar doente impli
cava ser menos que normal para Sansão. Quando é 
dito que Jorão está doente por causa de ferimentos 
recebidos em batalha (2 Rs 8.29), talvez fosse 
melhor dizer que ele estivesse fraco. Os animais 
sacrificais, que são mancos ou “doentes” (Ml 1.8), 
são na verdade imperfeitos ou não aceitáveis para 
sacrifício.

Esta palavra é usada no sentido figurativo de 
“esgotar-se” e, assim, ficar “fraco”: “Semearam tri
go e segaram espinhos; cansaram-se, mas de nada 
se aproveitaram” (Jr 12.13); “Sustentai-me com 
passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço 
de amor” (Ct 2.5), sendo provável que o significado 
mais próximo do original seja “fraco de amor”.
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B. Substantivo.
holi (^n) “doença”. Este substantivo ocorre por 

volta de 23 vezes. Encontramos esta palavra usada, 
em Is 53.3,4, na descrição do Servo Sofredor: “Era 
desprezado e o mais indigno entre os homens, ho
mem de dores, experimentado nos trabalhos [afli
ções, sofrimentos, enfermidades; “que sabe o que é 
padecer”, ARA]”.

O significado de “doença” ocorre em Dt 7.15: “E 
o SENHOR de ti desviará toda enfermidade; sobre ti 
não porá nenhuma das más doenças [madweh] dos 
egípcios”. Em Os 5.13, o substantivo holié emprega
do metaforicamente como uma desgraça da terra.

ESTÁTUA
tselem  (n^S): “estátua, imagem, cópia” . Os 

cognatos desta palavra ocorrem no ugarítico e no 
fenício (talvez), acadiano, aramaico e árabe. O Anti
go Testamento hebraico a atesta 17 vezes.

Esta palavra significa “estátua”: "Então, todo o 
povo da terra entrou na casa de Baal. e a derribaram. 
como também os seus altares e as suas imagens 
totalmente quebraram” (2 Rs 11.18; cf. Nm 33.52).

Este termo quer dizer “imagem” ou "cópia" de 
algo no sentido de réplica: "Fazei, pois, umas ima
gens das vossas hemorróidas e as imagens dos vos
sos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória 
ao Deus de Israel” (1 Sm 6.5). Em Ez 23.14, tselem 
descreve uma pintura na parede de alguns caldeus.

A palavra também significa “imagem” no senti
do de natureza essencial. Adão “gerou um filho à 
sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou
o seu nome Sete” (Gn 5.3). A natureza humana, 
com suas características internas e externas, é o sig
nificado aqui ao invés de uma duplicata exata. Deus 
fez o homem à Sua “imagem”, refletindo algumas de 
Suas próprias perfeições: perfeito em conhecimen
to, justiça e santidade, e com domínio sobre as cria
turas (Gn 1.26). Ser criado à “imagem” de Deus 
significava ser criado macho e fêmea, em uma unida
de amorosa com mais de uma pessoa (Gn 1.27). E 
notável que em Gn 1.26 (primeira ocorrência da 
palavra) a “imagem” de Deus esteja representada 
por duas palavras hebraicas (tselem e demüt)\ só por 
tselem, em Gn 1.27 e 9.6, e só por demüt, em Gn 5.1. 
Isto, mais o fato de que em outros contextos as 
palavras são usadas exatamente da mesma maneira, 
leva à conclusão de que o uso de ambas, em passa
gens como Gn 1.26, são para efeito literário.

No SI 39.6, tselem significa “sombra” de uma 
coisa que retrata o original de forma muito impreci

sa, ou significa meramente um espectro (fantasma?), 
algo que representa o original mais de perto, porém 
carece de sua característica essencial (a realidade): 
“Na verdade, todo homem anda como uma sombra 
[tselem]: na verdade, em vão se inquietam; amonto
am riquezas e não sabem quem as levará” (cf. SI
73.20, a palavra representa a “imagem de um so
nho”).

ESTATUTO
A. Substantivos.

hõq (pn): "estatuto, ordenança, prescrição, re
gra. lei. regulamento”. Este substantivo é derivado 
do verbo hãqaq. "cortar em, determinar, decretar”.
0  termo hõq ocorre 127 vezes no hebraico bíblico.

O primeiro uso de hõq está em Gn 47.22: “So
mente a terra dos sacerdotes não a comprou, por
quanto os sacerdotes tinham porção [hõq] de Faraó”. 
Esta palavra é freqüente em Deuteronômio e nos 
Salmos e rara nos livros históricos e proféticos.

O significado de hõq em sua primeira ocorrência
1 Gn 47.22 > difere do significado básico de “estatu
to". Tem o sentido de algo dividido ou aquinhoado. 
Um provérbio fala sobre o “pão da minha porção 
acostumada” (Pv 30.8; “o pão que me for necessá
rio". ARA: literalmente, “o alimento da minha pres
crição ou porção”). Jó, em seu sofrimento, reconhe
ceu que Deus faz o que está determinado para ele: 
"Porque cumprirá o que está ordenado a meu res
peito [literalmente. “Ele executará minha Lei”]” (Jó
23.14). A "porção” é algo que é devido a alguém 
como uma pensão ou pagamento. Os sacerdotes 
egípcios recebiam sua renda de Faraó (Gn 47.22), e 
até Deus permitia que parte do sacrifício fosse des
frutada pelos sacerdotes: “E será para Arão e para 
seus filhos [como porção para eles] por estatuto 
perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alça
da” (Êx 29.28).

A palavra hõq também significa “lei” ou “estatu
to”. Em sentido geral, refere-se às “leis” da nature
za, como a chuva: “Quando prescreveu uma lei para 
a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões” 
(Jó 28.26; cf. Jr 5.22), e os corpos celestiais: “E os 
confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não 
ultrapassarão” (SI 148.6). Compare: “Assim diz o 
SENHOR, que dá o sol para luz do dia e as orde
nanças da lua e das estrelas para luz da noite, que 
fende o mar e faz bramir as suas ondas; SENHOR 
dos Exércitos é o seu nome. Se se desviarem estas 
ordenanças de diante de mim, diz o SENHOR, dei
xará também a semente de Israel de ser uma nação



ESTATUTO 118 ESTATUTO

diante de mim, para sempre” (Jr 31.35,36). Além 
disso, a palavra hõq denota a “lei” promulgada em 
um país: “José, pois, pôs isto por estatuto, até ao 
dia de hoje, sobre a terra do Egito: que Faraó tirasse 
o quinto; só a terra dos sacerdotes não ficou sendo 
de Faraó” (Gn 47.26).

Finalmente, e o mais importante, a “lei” dada 
por Deus também é aludida por hõq: “Quando tem 
algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre 
um e outro e lhes declare os estatutos [hôq] de Deus 
e as suas lei [tôrãh]” (Êx 18.16). Os sinônimos da 
palavra são miswãh, “mandamento”, mispãt, “jul
gamento”, berit, “concerto”, tôrãh, “lei” , e ‘edüt, 
“testemunho”. Não é fácil fazer a distinção exata 
entre estes sinônimos, visto que é comum eles se
rem encontrados juntos com os outros: “Diligente
mente guardareis os mandamentos [miswãh] do 
SENHOR, vosso Deus, como também os seus tes
temunhos [‘edãh] e seus estatutos [hõq], que te tem 
mandado” (Dt 6.17).

huqqãh (nfii): “estatuto, regulamento, prescrição, 
termo”. Este substantivo ocorre em tomo de 104 
vezes.

O termo huqqãh é encontrado pela primeira vez 
nas palavras elogiosas de Deus acerca de Abraão, 
ditas a Isaque: “Porquanto Abraão obedeceu à mi
nha voz e guardou o meu mandado, os meus precei
tos [miswãh], os meus estatutos [huqqãh] e as mi
nhas leis [tôrãh]” (Gn 26.5), junto com seus sinôni
mos mismeret, miswãh e tôrãh. O uso primário de 
huqqãh ocorre no Pentateuco, sobretudo em Levítico

✓

e Números. E extremamente raro nos livros poéti
cos e nos escritos proféticos (com exceção de 
Jeremias e Ezequiel).

O significado de “fixo, determinado” é semelhan
te ao uso de hõq, no sentido das leis da natureza: 
“Assim diz o SENHOR: Se o meu concerto do dia e 
da noite não permanecer, e eu não puser as orde
nanças dos céus e da terra...” (Jr 33.25; cf. Jó 38.33). 
Mesmo quando os israelitas tinham um período de 
chuva de outubro a abril, havia um período fixo de 
colheitas (de abril a junho): “E não dizem no seu 
coração: Temamos, agora, ao SENHOR, nosso Deus, 
que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo; e as 
semanas determinadas da sega nos conserva” (Jr
5.24). Além da regularidade da natureza, a palavra 
huqqãh significa pagamento regular feito aos sacer
dotes: “O que o SENHOR ordenou que se lhes des
se dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu; 
estatuto perpétuo é pelas suas gerações” (Lv 7.36).

Em uso não religioso, a palavra huqqãh diz res

peito aos costumes das nações: “Não fareis segun
do as obras da terra do Egito, em que habitastes, 
nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para 
a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos” 
(Lv 18.3; cf. Lv 20.23). A razão para se exigir a 
privação das práticas pagãs é que estas eram consi
deradas práticas que corrompiam (Lv 18.30).

O uso mais importante de huqqãh diz respeito à 
“lei” de Deus. É mais específico no significado do 
que hõq. Considerando que hõq é uma palavra geral 
para designar “lei”, huqqãh denota as “leis” de uma 
determinada festa ou ritual. Há a “lei” da Páscoa (Êx
12.14), dos Pães Asmos (Êx 12.17), da Festa dos 
Tabemáculos (Lv 23.41), do Dia da Expiação (Lv 
16.29ss), do sacerdócio (Êx 29.9) e do sangue e gor
dura (Lv 3.17).

O termo huqqãh tem muitos sinônimos. As ve
zes, forma parte de uma série de três: “Guarda-te 
para que te não esqueças do SENHOR, teu Deus, 
não guardando os seus mandamentos [miswãh], e 
os seus ju ízos [misphãt], e os seus estatutos 
[huqqãh], que hoje te ordeno” (Dt 8.11), e, em ou
tras ocasiões, de uma série de quatro: “Amarás, pois, 
ao SENHOR, teu Deus, e guardarás a sua observân
cia [mismeret], e os seus estatutos [huqqãh], e os 
seus juízos [misphãt], e os seus mandamentos 
[miswãh], todos os dias” (Dt 11.1; cf. Gn 26.5 com 
tôrãh em vez de misphãt).

Os “estatutos” dos povos devem ser entendidos 
como práticas contrárias às expectativas de Deus: 
“Porque se observam os estatutos de Onri e toda a 
obra da casa de Acabe, e vós andais nos conselhos 
deles; para que eu faça de ti uma desolação e dos 
seus habitantes um assobio; assim, trareis sobre vós 
o opróbrio do meu povo” (Mq 6.16). O profeta 
Ezequiel condenou Judá por rejeitar os santos “es
tatutos” de Deus: “Ela, porém, mudou em impieda
de os meus juízos mais do que as nações, e os meus 
estatutos [huqqãh] mais do que as terras que estão 
ao redor dela; porque rejeitaram os meus juízos e 
não andaram nos meus preceitos [huqqãh]” (Ez 5.6).
O profeta também desafiou o povo de Deus a se 
arrepender e a se voltar para os “estatutos” de Deus 
para que ele vivesse: “Restituindo esse ímpio no 
penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos 
da vida e não praticando iniqüidade, certamente vi
verá, não morrerá” (Ez 33.15).

A Septuaginta dá as seguintes traduções de hõq e 
huqqãh: prostagma (“ordem, mandamento, manda
to”); dikaioma (“regulamento, exigência, mandamen
to”); e nomimos (“legal, conforme à lei”). Uma tradu



ESTATUTO 119 ESTENDER

ção de hõq é diatheke (“última vontade, testamento, 
concerto”). Uma tradução de huqqãh é nomos (“lei”).

B. Verbo.
hãqaq (ppn): “intervir, determinar, decretar”. Esta 

raiz é encontrada nos idiomas semíticos com os sig
nificados acima ou com o sentido de “ser verdade” 
(árabe), “ser justo” (acadiano). Este verbo ocorre 
menos de 20 vezes no Antigo Testamento.

O termo hãqaq é usado em Is 22.16 com o signi
ficado de “intervir, penetrar”: “Cinzelando na ro
cha uma morada para si mesmo!” Em Is 10.1, o 
verbo é empregado para designar “ordenar um de
creto”: “Ai dos que decretam leis injustas e dos 
escrivães que escrevem perversidades”.

ESTENDER (1)
pãras (fcns): “estender, espalhar, mostrar”. En

contrada no hebraico antigo e moderno, esta palavra 
ocorre em tomo de 65 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. É achada pela primeira vez em Êx 9.29: 
“Em saindo da cidade, estenderei as mãos ao SE
NHOR”. Tal estender de mãos reflete, provavel
mente, a postura característica de oração na Bíblia 
(cf. SI 143.6;.Is 1.15).

Às vezes, pãras expressa o ato de “estender”
✓

uma veste amplamente (Jz 8.25). E comumente usa
do para aludir à ação de “estender” as asas (Dt 32.11;
1 Rs 6.27). “Estender” uma rede é armar uma arma
dilha (Os 7.12). Por vezes, “estender” significa 
“mostrar”: “O tolo espraia a sua loucura” (Pv 13.16). 
“Estender” quer dizer “cobrir” e, assim, esconde da 
visão: “E tomou a mulher a tampa, e a estendeu 
sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado 
sobre ela: assim nada se soube” (2 Sm 17.19). Em 
algumas ocasiões, “estender” tem o significado mais 
violento de “espalhar”: “E os que restarem serão 
espalhados em todas as direções” (Ez 17.21).

ESTENDER (2)
A. Verbo.

nãtãh (TO): “estender, declinar, inclinar, armar 
(tenda), abaixar, desviar”. Este verbo também ocor
re no árabe, aramaico recente e no hebraico pós- 
bfblico. A Bíblia o atesta em todos os períodos e 
por volta de 215 vezes.

O termo nãtãh conota “estender algo para fora e 
em direção a” algo ou alguém. Deus disse a Moisés: 
“E vos resgatarei com braço estendido e com juízos 
grandes” (Êx 6 .6). Esta é uma figura do envolvimento 
ativo, soberano e poderoso de Deus nos assuntos 
dos homens. Assim esta frase quer dizer “estender”

algo até alcançar a meta. O verbo também significa 
“estender” sem tocar ou alcançar algo. Deus disse a 
Moisés que dissesse a Arão que tomasse a vara na 
mão (cf. Êx 9.23) e a “estendesse”. Este ato seria 
feito como sinal. A vara apontada era sinal visível 
de que o poder de Deus estava relacionado direta
mente com os mensageiros de Deus: “Toma tua vara 
e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as 
suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus 
tanques” (Êx 7.19). Deus “estendeu” (ofereceu, pro
pôs) três coisas a Davi (1 Cr 21.10). Trata-se de um 
sentido relacionado com a ausência de qualquer coi
sa física sendo “estendida”.

Este verbo conota “estender” mas não em dire
ção a algo. Quando a sombra “se estende”, ela au
menta. Ezequias comentou: “É fácil que a sombra 
decline dez graus” (2 Rs 20.10) para ficar maior. O 
termo nãtãh é usado neste sentido sem um objeto e 
se refere a um dia. Foi pedido ao levita: “Ora, con
forta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o 
dia [literalmente, o “estender” do dia ou das som
bras]” (Jz 19.8). “Estender” os membros do corpo 
à sua plena extensão é reclinar-se: “E se deitam jun
to a qualquer altar” (Am 2.8). Esta é uma figura da 
prostituição no templo. Este verbo também signifi
ca “estender” em todas as direções. Representa o 
ato que a pessoa faz ao armar uma tenda desenro
lando a lona (ou peles costuradas) e “estendendo- 
a”. O produto final é que a lona é “estendida” apro
priadamente. Abrão “armou a sua tenda, tendo Betei 
ao ocidente e Ai ao oriente” (Gn 12.8, primeira ocor
rência da palavra). Este ato e seu resultado são usa
dos como figura do ato de Deus criar os céus: “O 
que sozinho estende os céus” (Jó 9.8).

Este verbo também implica “estender algo para 
baixo” a fim de alcançar algo. No começo da Bíblia, 
foi pedido a Rebeca: “Abaixa agora o teu cântaro 
para que eu beba” (Gn 24.14); foi-lhe pedido que o 
“estendesse para baixo”, ou seja, “abaixasse” o cân
taro para beber. Esta é a acepção quando se diz que 
Deus “se inclinou [se estendeu para baixo, se abai
xou] para mim, e ouviu o meu clamor” (SI 40.1). 
Issacar é descrito como jumento que “abaixou o seu 
ombro para acarretar [fardos]” (Gn 49.15). Em sen
tido quase igual, os céus são curvados; são aproxi
mados da terra. Esta é uma figura da presença de 
nuvens espessas: “Abaixou os céus e desceu, e a 
escuridão estava debaixo de seus pés” (SI 18.9). O 
elemento um tanto quanto novo aqui é que os céus 
não tocam aquele que fala, mas só “se estendem 
para baixo” em direção a ele.
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Este verbo significa “desviar” no sentido de “vi
sitar”: “Judá desceu de entre seus irmãos e entrou 
[visitou] na casa de um varão de Adulão” (Gn 38.1). 
Outra acepção especial aparece em Nm 22.23, onde 
quer dizer “afastar-se do caminho”: “Viu, pois, a 
jumenta o Anjo do SENHOR que estava no cami
nho, [...] pelo que desviou-se a jumenta do cami
nho”. Aplicado às relações humanas, isto conota 
sedução: “Seduziu-o com a multidão das suas pala
vras” (Pv 7.21).

B. Substantivos.
matteh (nç>D): “vara, cajado, tribo”. Este subs

tantivo ocorre em torno de 250 vezes. Em Gn 38.18, 
a palavra diz respeito ao “cajado” de pastor: “En
tão, ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse:
O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua 
mão”. A palavra é usada para se referir a vários 
tipos de “varas”. Temos a “vara” que simboliza 
poder espiritual, como a vara de Moisés (Êx 4.2), a 
vara de Arão (Êx 7.9) e as varas dos feiticeiros (Êx
7.12), e as varas que simbolizam autoridade (Nm

A

17.7). E comum este substantivo ser usado 
elipticamente no lugar de “a vara da tribo de”. As
sim, a palavra significa “tribo” (cf. Êx 31.2). O subs
tantivo matteh também é usado na expressão “o 
sustento de pão”, referindo-se à haste em torno da 
qual os pães são presos para mantê-los longe do 
alcance de ratos (Lv 26.26).

Alguns outros substantivos estão relacionados 
com o verbo matteh. O termo müttôt ocorre uma vez 
(Is 8.8) e se refere à “extensão” das asas. O vocábu
lo mittãh aparece por volta de 29 vezes e significa 
algo que foi estendido. O substantivo mittãh é usa
do para aludir à liteira (Ct 3.7) e a uma estrutura de 
metal (Et 1.6). A palavra mittãh também designa 
um quarto, uma recâmara (2 Rs 11.2).

C. Advérbio.
mattãh (fTOD): “de bruços, em baixo de”. Esta 

palavra ocorre por volta de 17 vezes. Significa “de
baixo” (Dt 28.13), “para baixo” (2 Rs 19.30) e “abai
xo” (Êx 28.27).

EXALTAR-SE
A. Verbo.

rüm (Dn): “elevar-se, exaltar-se”. Esta raiz tam
bém aparece no ugarítico (com os radicais r-m), 
fenício, aramaico (incluindo o aramaico bíblico, qua
tro vezes), árabe e etiópico. No aramaico extrabíbli- 
co, aparece como r’m. A palavra ocorre em todos 
os períodos do hebraico bíblico e por volta de 190 
vezes. Estreitamente relacionado está a palavra bas

tante rara (quatro vezes) rmm, “levantar, ir-se em
bora de”.

Basicamente, rüm representa ou o “estado de estar 
num plano mais elevado” ou o “movimento em dire
ção para cima”. O significado anterior aparece na pri
meira ocorrência bíblica da palavra: “E esteve o dilúvio 
quarenta dias sobre a terra; e cresceram as águas e 
levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra” Gn 
7.17). Usado para se referir a homens, este verbo pode 
dizer respeito à “estatura física”. Por exemplo, os es
piões enviados a Canaã informaram que “maior e mais 
alto é este povo do que nós; as cidades são grandes e 
fortificadas até aos céus” (Dt 1.28).

A segunda ênfase, descrevendo o que é feito ao 
sujeito ou por si mesmo, aparece em SI 12.8: “Os 
ímpios circulam por toda parte quando os mais vis 
dos filhos dos homens são exaltados”. O salmista con
fessa que para estar fora de todo perigo o Senhor o 
“colocaria sobre uma rocha” (SI 27.5). Um vento tem
pestuoso (SI 107.25) “eleva as suas ondas”. O termo 
rüm é usado para aludir à construção de um edifício. 
Esdras confessou que Deus tinha renovado o povo de 
Israel e lhe permitido “levantarmos a Casa do nosso 
Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para 
que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém” 
(Ed 9.9; cf. Gn 31.45). Em Ez 31.4, este verbo é usado 
para se referir a “fazer crescer uma planta”: “As águas 
o fizeram crescer [o cedro no Líbano], o abismo o 
exalçou”. Considerando que em Dt 1.28 gãdal (“mai
or”) e rüm (“mais alto”) são usados em estreita liga
ção, Ez 31.4 poderia ser traduzido assim: “As águas o 
fizeram crescer, o abismo o fez crescer mais”. Rigoro
samente relacionado com esta acepção está o uso de 
rüm para representar o processo de criar filhos. Deus 
fala por Isaías: “Criei filhos e exalcei-os, mas eles pre
varicaram contra mim” (Is 1.2).

A palavra rüm às vezes significa “levar para lon
ge”, como em Is 57.14: “Aplainai, aplainai, preparai
0 caminho; tirai os tropeços do caminho do meu 
povo”. Quando usada em referência a ofertas, a pa
lavra significa “remoção de certa porção” (Lv 2.9). 
A apresentação de toda a oferta também é referida 
como “oferta alçada” (Nm 15.19).

Em aplicações estendidas, rüm tem uso negativo 
e positivo. Positivamente, esta palavra pode signi
ficar “trazer para uma posição de honra”. Assim 
Deus diz: “Eis que o meu servo operará com pru
dência; será engrandecido, e elevado, e mui subli
me” (Is 52.13). Este mesmo significado aparece em
1 Sm 2.7, onde Ana confessou: “O SENHOR em
pobrece e enriquece; abaixa e também exalta”. Usa
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do em sentido negativo, rum significa ‘‘ser altivo": 
“E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os 
altivos, e tu os abaterás” (2 Sm 22.28).

A palavra rüm é usada com outras palavras em 
sentidos especiais. Por exemplo, erguer a voz quer 
dizer “chorar em voz alta". A esposa de Potifar 
informou que quando José a atacou, ela “levantou" 
a voz gritando (Gn 39.18). Estas duas palavras (rum 
e “voz”) são usadas juntas para significar “em alta 
voz” (Dl 27.14),

O levantar de mão serve como símbolo de poder 
e força, e significa ser “poderoso” ou “triunfante": 
“Se eu não receara a ira do inimigo, para que os seus 
adversários o não estranhem e para que não digam: 
A nossa mão está alta [literalmente, “está levanta
da”]” (Dt 32.27). Levantar a mão contra alguém é 
rebelar-se contra ela. Assim, “[Jeroboão] levantou 
a mão contra o rei” (1 Rs 11.26).

O levantar o chifre sugere a cena de um boi selva
gem que se levanta em toda a sua força. Este é um 
quadro de “triunfo” sobre os inimigos: "O meu co
ração exulta no SENHOR, o meu poder [chifre] está 
exaltado no SENHOR: a minha boca se dilatou so
bre os meus inimigos" (1 Sm 2.11. Além disso, os 
chifres simbolizavam o enfoque do poder que a pes
soa tem. Assim, quando o chifre é exaltado, o "po
der” da pessoa é exaltado. Quando alguém exalta o 
chifre de outrem, ele lhe dá “força": “[O Senhor] 
dará força ao seu rei, e exaltará o poder [chifre] do 
seu ungido” (1 Sm 2.10).

Levantar a cabeça pode ser gesto público de "tri
unfo e supremacia”, como no SI 110.7, onde é dito 
que depois de derrotar todos os Seus inimigos, o 
Senhor “prosseguirá de cabeça erguida” . Esta 
acepção é. às vezes, usada de modo transitivo, como 
quando outra pessoa ergue a cabeça de outrem. Al
guns estudiosos sugerem que em tais casos o verbo 
significa a ação de um juiz que pronunciou o acusa
do inocente, levantado-lhe a cabeça. Esta expressão 
também veio a significar “marcar com distinção”, 
“dar honra a” ou “colocar em posição de força”: 
“Mas tu, SENHOR, és um escudo para mim, a mi
nha glória e o que exalta a minha cabeça” (SI 3.3).

Levantar os olhos ou o coração é ser “orgulho
so" e “arrogante”: “E não eleve o teu coração, e te 
esqueças do SENHOR, teu Deus, que te tirou da 
terra do Egito, da casa da servidão” (Dt 8.14).

B. Substantivos. 
rãm (c-n): “altura, altivez”. Esta palavra ocorrc 

seis vezes e significa “altura” em Pv 25.3. O termo 
rüm significa “altivez" em Is 2.11.o

mõrôm (ti“iD): “plano mais elevado, altura, po
sição social alta”. O termo mãrôm aparece cerca de 
54 vezes no hebraico bíblico. Também é atestado no 
ugarítico e no árabe meridional antigo. Em sua pri
meira ocorrência bíblica (Jz 5.18), mãrôm significa 
"um plano mais elevado na superfície da terra”. Jó
16.19 e Is 33.5 contêm a palavra com o significado 
de "altura" como o domicílio de Deus. Jó 5.11 usa a 
palavra para se referir à “posição social alta”. O 
vocábulo mãrôm também pode significar “auto- 
exaltação" (2 Rs 19.22: SI 73.8).

EXÉRCITO
A. Substantivo.

tsãbã 1 !ÇS>: "hoste, tropas, serviço militar, guer
ra. exército, serviço, trabalho, trabalho forçado, con
flito". Esta palavra tem cognatos numa forma ou 
verbal ou substantivai no acadiano, ugarítico. árabe 
e etiópico. A forma substantivai ocorre 486 vezes 
no hebraico bíblico e em todos os períodos do idio
ma.

Esta palavra envolve várias idéias relaciona
das: um grupo. ímpeto, dificuldade e tropas. Es
tas idéias subjazem o conceito geral de “serviço" 
que se faz a um superior ou sob suas ordens em 
vez de fazer para si. O termo tsãbã' aplica-se a 
"serviço militar", mas às vezes e usado para alu
dir a "trabalho" em geral (sob as ordens de um 
superior ou para ele). Em Nm 1.2,3, a palavra 
sisnifica "serviço militar": “Tomai a soma de toda 
a congregação dos filhos de Israel, [... ] da idade de 
vinte anos para cima. todos os que saem à guerra 
em Israel". A idéia é mais concreta em Js 22.12. 
onde a palavra representa servir numa campanha 
militar: "Ouvindo isto os filhos de Israel, ajun- 
tou-se toda a congregação dos filhos de Israel em 
Siló, para saírem contra eles em exército” . Núme
ros 31.14 usa tsãbã’ para se referir à batalha em 
si: “E indignou-se Moisés grandemente contra os 
oficiais do exército, [...] que vinham do serviço 
daquela guerra”.

A palavra também descreve um "exército’': "E 
disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra 
que partiram à peleja” (Nm 31.21). Números 31.48 
está até mais claro: “Então, chegaram-se a Moisés 
os capitães qne estavam sobre os milhares do exér
cito, os tribunos e os centuriõcs”. Este significado 
aparece a primeira vez em Gn 21.22. que menciona 
Ficol, o capitão (“príncipe”) do exército de Abime- 
leque. Em vários pontos este é o significado do plu
ral feminino: “E será que. quando os oficiais acaba
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rem de falar ao povo, então, designarão os maiorais 
dos exércitos para a dianteira do povo” (Dt 20.9). 
Em Nm 1, 2 e 10, onde ocorre a palavra tsãbã’ com 
relação ao censo de Israel, supõe-se que este fosse 
um censo militar pelo qual Deus organizou Seu “exér
cito'’ para marchar pelo deserto. Alguns estudiosos 
notaram que o plano da marcha ou o posicionamento 
das tribos recorda o modo como eram posicionados 
os antigos exércitos durante as campanhas milita
res. Por outro lado, grupos de pessoas podem estar 
indicados por tsãbã’, a despeito das implicações 
militares, como parece ser o caso em passagens como 
Êx 6.26: “Estes são Arão e Moisés, aos quais o 
SENHOR disse: Tirai os filhos de Israel da terra do 
Egito, segundo os seus exércitos".

Que tsãbã’ possa se referir a “tropa não militar” 
está especialmente claro no SI 68.11: “O Senhor 
deu a palavra; grande era o exército dos que anunci
avam as boas-novas”. A expressão “exército do céu” 
significa as estrelas como indicação visual dos deu
ses pagãos: “E os que sobre os telhados se curvam 
ao exército do céu; e os que se inclinam jurando ao 
SENHOR e juram por Malcã” (Sf 1.5). Este signifi
cado aparece pela primeira vez em Dt 4.19. Às ve
zes, esta expressão se refere ao “exército do céu” ou 
os anjos: “Então, disse ele [MiquéiasJ: Ouve, pois, 
a palavra do SENHOR: Vi o SENHOR assentado 
sobre o seu trono, e todo o exército do céu [os an
jos] estava junto a ele, à sua mão direita e à sua 
esquerda” (1 Rs 22.19). O próprio Deus é o chefe 
deste “exército” (Dn 8.10,11). Em Js 5.15, o capi
tão do “exército” de Deus confrontou Josué. Este 
‘‘exército” divino não só adora a Deus, mas ministra 
para fazer toda a Sua vontade: “Bendizei ao SE
NHOR, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, 
que fazeis a sua vontade” (SI 103.21, ARA).

Outro significado da expressão “exército do céu” 
(e similares) diz respeito às “estrelas inumeráveis” : 
“Como não se pode contar o exército dos céus, nem 
medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a des
cendência de Davi, meu servo, e os levitas que mi
nistram diante de mim” (Jr 33.22). Esta expressão 
abrange todos os corpos celestes, como ocorre no SI 
33.6: “Pela palavra do SENHOR foram feitos os 
céus; c todo o exército deles, pelo espírito da sua 
boca”. Em Gn 2.1, tsãbã’ compreende os céus, a 
terra e tudo na Criação: “Assim, os céus, e a terra, c 
todo o seu exército foram acabados”.

O significado de “serviço não militar no interes
se de um superior” surge em Nm 4.2,3: “Toma a 
soma dos filhos de Coate, [...] da idade de trinta

anos para cima até aos cinqüenta anos será todo 
aquele que entrar neste exército [serviço], para fa
zer obra na tenda da congregação”. Em Jó 7.1, a 
palavra representa a penosa “labuta” cotidiana do 
gênero humano: “Porventura, não tem o homem 
guerra sobre a terra? E não são os seus dias como 
os dias do jomaleiro?” Em Jó 14.14, tsãbã’ parece 
representar “trabalho forçado”. Em Dn 10.1, a pa
lavra é usada para aludir a “conflito”: “No ano ter
ceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra 
a Daniel, cujo nome se chama Beltessazar; e a pala
vra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada 
[“grande conflito”, ARA]”.

B. Verbo.
tsãbã’ (íGX): “empreender guerra, reunir tropas, 

servir na adoração”. Este verbo aparece 14 vezes no 
hebraico bíblico. O termo tsãbã ’ significa “empre
ender guerra” em Nm 31.7: “E pelejaram contra os 
midianitas, como o SENHOR ordenara a Moisés”. 
A palavra é usada em 2 Rs 25.19 dizendo respeito a 
“reunir tropas”. Outro sentido de tsãbã’ ocorre em 
Nm 4.23 com o significado de “servir na adoração”: 
“Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu 
serviço, para exercer o ministério na tenda da con
gregação”.

EXPIAR
A. Verbo.

kãphar (133): “cobrir, expiar, reconciliar, pro
piciar, pacificar”. Esta raiz é encontrada no idioma 
hebraico cm todos os períodos de sua história, e 
talvez seja melhor conhecida do termo Yom Kippur, 
"Dia da Expiação”. Suas formas verbais ocorrem 
por volta de 100 vezes na Bíblia hebraica. O verbo 
kãphar aparece pela primeira vez em Gn 6.14, onde 
é usado em seu sentido primário de “cobrir”. Aqui 
Deus dá a Noé instruções relativas à arca, incluindo: 
“Betumarás [cobrirás] por dentro e por fora com 
betume”.

A maioria dos usos da palavra envolve o signifi
cado teológico de “cobrir” freqüentemente com o 
sangue de um sacrifício para expiar algum pecado. 
Não está claro se isto significa que a “cobertura” 
esconde o pecado da visão de Deus ou implica que 
o pecado e removido no processo.

Como se poderia esperar, esta palavra ocorre 
com mais freqüência no Livro de Levítico do que em 
qualquer outro, visto que Levítico trata dos sacrifí
cios rituais que eram feitos para expiar o pecado. 
Por exemplo, Lv 4.13-21 dá instruções para levar 
um novilho à tenda da congregação por oferta pelo
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pecado. Depois que os anciões tivessem posto as 
mãos sobre o novilho (para transferir o pecado do 
povo para o novilho), o novilho era morto. O sacer
dote levava parte do sangue do novilho à tenda da 
congregação e o borrifava sete vezes diante do véu. 
Parte do sangue era posto nas pontas do altar e o 
restante era derramado à base do altar dos holocaus- 
tos. Depois, a gordura do novilho era queimada no 
altar. O próprio novilho seria queimado fora do acam
pamento. Por meio deste ritual, “o sacerdote por 
eles fará propiciação \kãphar\, e lhes será perdoado 
o pecado” (Lv 4.20).

O termo “expiação” é encontrado pelo menos 16 
vezes em Lv 16, o grande capítulo relativo ao Dia da 
Expiação. Antes de mais nada, o sumo sacerdote 
tinha de fazer expiação por ele e sua casa oferecen
do um novilho como oferta pelo pecado. Depois 
que a sorte era lançada entre dois bodes, um era 
enviado para o deserto como expiação (Lv 16.10). 
enquanto que o outro era sacrificado e seu sangue 
borrifado no propiciatório como expiação pelo povo 
(Lv 16.15-20). O Dia da Expiação era celebrado 
apenas uma vez por ano. Só neste dia o sumo sacer
dote podia entrar no santo dos santos do Taberná- 
culo ou do Templo em benefício do povo de Israel e 
para fazer expiação por eles.

Às vezes, a expiação pelo pecado era feita à 
parte ou sem o oferecimento de sangue. Durante

sua experiência da visão da glória de Deus, em sua 
chamada, os lábios de Isaías foram tocados com 
uma brasa viva tirada do altar por um dos serafins. 
Com isto, foi lhe dito: “Purificado [kãpharJ [foi] 
o teu pecado” (Is 6.7). Em outra passagem, a Es
critura diz que a culpa ou a iniqüidade de Israel 
seria “expiada” (“purgada”, “perdoada”) pela des
truição dos utensílios de adoração idólatra (Is
27.9).

B. Substantivo.
kappõret (ítb?): “propiciatório, assento da mi

sericórdia. trono da clemência”. Esta forma do subs
tantivo kãphar refere-se a uma laje de ouro que 
ficava em cima da arca do concerto. Imagens de dois 
querubins, um de frente do outro, ficavam sobre 
esta laje. Esta laje de ouro representava o trono de 
Deus e simbolizava Sua real presença no santuário 
de adoração. No Dia da Expiação, o sumo sacerdote 
borrifava sobre ela o sangue da oferta pelo pecado, 
simbolizando a aceitação do sangue por Deus. As
sim. o kappõret era o ponto central no qual Israel, 
por meio do seu sumo sacerdote, podia entrar na 
presença de Deus.

Isto é visto com mais ênfase no fato de que o 
templo em si era distinto dos seus pórticos e outras 
estruturas acompanhantes pelo nome de “casa do 
propiciatório” (kappõret)" (1 Cr 28.11). A Septua- 
ginta se refere ao propiciatório como hilasteirion.

F
FACE

pãnim (□’>3): “face, rosto”. Este substantivo 
aparece no hebraico bíblico aproximadamente 2.100 
vezes e em todos os períodos, exceto que, quando 
ocorre com nome de pessoas e lugares, sempre apa
rece no plural. Também é atestado no ugarítico, 
acadiano, fenício. inoabita e etiópico.

Em seu significado mais básico, este substantivo 
se refere à “face” de algo. Primeiro, se refere ao 
“rosto” de um ser humano: “Então, caiu Abrão so
bre o seu rosto, e falou Deus com ele” (Gn 17.3). 
Em aplicação mais específica, a palavra representa 
o olhar no rosto ou o “semblante”: “E irou-se Caim 
fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante" (Gn 4.5). 
Pagar algo na “face” de alguém é pagar-lhe pessoal
mente (Dt 7.10); em tais contextos, a palavra conota 
a pessoa. O termo pãnim também pode ser usado

para aludir à superfície ou ao lado visível de algo, 
como em Gn 1.2: “O Espírito de Deus se movia 
sobre a face  das águas”. Em outros contextos, a pa
lavra representa o “lado da frente”: “E ajuntarás 
cinco destas cortinas por si e as outras seis cortinas 
também por si: e dobrarás a sexta cortina diante da 
tenda" (Êx 26.9). Quando aplicada a tempo, a pala
vra (precedida pela preposição /') significa “anti
gamente, outrora”: “Dantes os horeus também ha
bitaram em Seir” (Dt 2.12).

Este substantivo é por vezes usado antropomor- 
ficamente para se referir a Deus. A Bíblia fala de 
Deus como se Ele tivesse uma “face”: “Porquanto 
tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o 
rosto de Deus” (Gn 33.10). A Bíblia ensina clara
mente que Deus é um ser espiritual e não deve ser 
descrito por imagem ou qualquer semelhança (Êx
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20.4). Portanto, não havia imagem ou semelhança 
de Deus no santuário interior — só a Arca do Con
certo, de cima da qual Deus falava (Êx 25.22). A 
palavra pãntm é usada para identificar o pão que 
ficava no lugar santo — “o pão da proposição [Pre
sença]” (Nm 4.7). Este pão sempre ficava na pre
sença de Deus.

FALAR
A. Verbo.

dãbar (~çn): “falar, dizer”. Este verbo aparece 
em todos os períodos do hebraico, no fenício (a 
partir de cerca de 900 a.C.) e no aramaico imperial 
í a começar por volta de 500 a.C.). No Antigo Testa
mento hebraico ocorre em torno de 1.325 vezes.

Este verbo não só enfoca o conteúdo da comuni
cação verbal falada, mas também e, especialmente, 
o tempo e as circunstancias do que é falado. Distin
to de 'ãmar, que significa “dizer”, dãbar aparece 
muitas vozes sem qualquer especificação do que foi 
comunicado. Aqueles que “falam” são em sua maio
ria pessoas (Deus ou homens) ou os órgãos da fala. 
Em Gn 8.15 (primeira ocorrência deste verbo), Deus 
“falou” a Noé, ao passo que em Gn 18.5, um dos 
três homens “falou” com Abraão. Exceções a esta 
generalização acontecem, por exemplo, em Jó 32.7, 
onde Eliú personifica “dias” (a idade) ligando com 
aquele que tem o direito dc “falar” primeiro. Em 2 
Sm 23.2, Davi diz que o Espírito do Senhor lhe 
“falou”. Contrário a muitos estudiosos (sobretudo 
liberais), esta é uma referência ao Espírito Santo.

Entre os significados especiais deste verbo estão 
“dizer” (Dn 9.21), “comandar” (2 Rs 1.9), “prome
ter” (Dt 6.3), “comissionar” (Êx 1.17; “ordenar”, 
ARA), “anunciar” (Jr 36.31), “ordenar” ou “coman
dar” (“falar”, Dt 1.14) e “entoar um cântico” (Jz 5.12). 
Tais significados secundários são bastante raios.

B. Substantivos.
dãbãr (“ul): “palavra, assunto, alguma coisa”. 

Este substantivo corre 1.440 vezes.
O substantivo dãbãr se refere primeiramente ao 

que é dito, à “palavra” textual cm si, ao passo que 
'emeré a comunicação essencialmente oral (o ato de 
falar). Antes da dispersão da Torre de Babel, todos 
os homens falavam as mesmas “palavras” ou idio
ma (Gn 11.1). Este substantivo também é usado 
para aludir ao conteúdo do que se fala. Quando Deus 
"fez conforme a palavra de Moisés” (Êx 8.13), sig
nifica que Ele lhe concedeu o pedido. O substantivo 
conota “assunto” ou “caso”, como em Gn 12.17, 
onde somos informados que Deus feriu a casa de

Faraó com pragas “por causa dc Sarai”, ou literal
mente, “por causa do caso de Sarai”. Ocorrência 
bastante especializada deste sentido se encontra em 
referência aos registros dos “eventos de um perío
do” (cf. 1 Rs 14.19) ou às atividades de uma pessoa 
em particular (1 Rs 11.41; cf. Gn 15.1). O termo 
dãbãr é empregado como termo mais geral no senti
do de “algumas coisas”. Assim cm Gn 24.66, a ex
pressão “todas as coisas” é literalmente “tudo dc 
algumas coisas”. É um conceito generalizado indefi
nido em vez de ser uma referência a tudo em parti
cular. Este substantivo também parece ter tido qua
se um status técnico nos procedimentos da lei dc 
Israel. Todo aquele que tinha um “negócio” ou “as
sunto” com Moisés tinha um caso legal (Êx 18.16).

Como expressão bíblica, “a palavra do Senhor” é 
bastante importante. Ocorre cerca de 242 vezes. 
Contra o plano de fundo apresentado há pouco, é 
importante notar que “palavra” aqui pode enfocar o 
conteúdo (o significado) do que foi dito, mas tam
bém assume implicações das próprias “palavras” 
em si. Foi “a palavra do Senhor” que veio a Abrão 
em visão depois que este venceu os reis que tinham 
capturado Ló (Gn 15.1). Na maioria dos casos, esta 
é frase técnica que se refere expressamente à revela
ção profética (cerca de 225 vezes). Foi sugerido que 
esta expressão tenha implicações judiciais, embora 
haja somente sete passagens onde isto é certo (cf. 
Nm 15.31). Este substantivo é usado duas vezes 
para designar os “negócios” de Deus no sentido do 
cuidado do Templo (1 Cr 26.32).

A “palavra” de Deus indica os pensamentos e a 
vontade de Deus. Isto deve ser contrastado com o 
Seu nome, que indica Sua pessoa e presença. Entre
tanto, a “palavra” de Deus é chamada “santa” ape
nas uma vez (cf. SI 105.42), enquanto que o Seu 
nome é chamado “santo” muitas vezes.

Há muita discussão concernente à “palavra” como 
hipóstase da realidade e atributos divinos, visto, 
por exemplo, em Jo 1.1; "No princípio, era o Verbo 
[Palavra]”. Este tema tem raízes em passagens do 
Antigo Testamento, como Is 9.8: “O Senhor enviou 
uma palavra a Jacó” (cf. Is 55.10,11; SI 107.20;
147.15). Alguns estudiosos argumentam que este é 
não mais que o dispositivo poético da personifica
ção e não pressagia o uso de João. A evidência que 
apresentam é que os atributos humanos são fre
qüentemente separados do homem e materializados 
como se tivessem existência distinta (cf. SI 85.11.12).

A Septuaginta traduz o substantivo dãbãr por 
duas palavras que, respectivamente, trazem impli
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cações do: 1) conteúdo c 2) forma de falar: 1) logos 
e 2) rema.

Vários outros substantivos relacionados com o 
verbo dãbãr ocorrem raramente. O termo dibrãli, 
que ocorre cinco vezes, significa “causa, maneira” 
(Jó 5.8). O substantivo beretqaer dizer “palavra’" e 
aparece uma vez (Dt 33.3). A palavra dbôrãh ocor
re cinco vezes e se refere à “abelha” (Dt 1.44; SI
118.12). O vocábulo midbãr diz respeito a “falar” e 
aparece uma vez (Ct 4.3).

FALSIDADE
sheqer (~IF£): “falsidade, mentira”. A presença 

desta raiz está limitada ao hebraico e aramaico anti
go. A palavra sheqer ocorre 113 vezes no Antigo 
Testamento. É rara em todos os livros menos nos 
poéticos c proféticos, e mesmo nestes livros seu 
uso se concentra nos Salmos (24 vezes), em Provér
bios (20 vezes) e Jeremias (37 vezes). A primeira 
ocorrência está em Êx 5.9: “Agrave-se o serviço sobre 
estes homens, para que se ocupem nele e não confi
em em palavras de mentira”

Em cerca de trinta e cinco passagens, sheqer des
creve a natureza do “discurso falso”: “falar" (Is
59.3), “ensinar” (Is 9.15), “profetizar" (Jr 14.14) e 
“mentir” (Mq 2.11). Também indica “caráter enga
noso”, como expresso nos atos da pessoa: “proce
der traiçoeiramente” (2 Sm 18.13, ARA) e “praticar 
a falsidade” (Os 7.1).

Assim, sheqer define um modo de vida que é con
trário à lei de Deus. O salmista, desejoso de segu ir 
Deus, orou: “Afasta de mim o caminho da falsidade e 
favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fide
lidade e decidi-mé pelos teus juízos” (SI 119.29.30, 
ARA; cf. SI 119.104,118,128). Aqui vemos os opos
tos: “falsidade” c “fidelidade”. Como a “fidelidade” é 
termo relacionai, a “falsidade” denota “a incapacida
de de manter a fé” com a qual se diz a ou se responde 
positivamente à fidelidade de outrem.

Os santos do Antigo Testamento foram instruí
dos a evitar o “engano” e a mentira: “De palavras de 
falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o 
justo; porque não justificarei o ímpio” (Êx 23.7; cf. 
Pv 13.5).

A Septuaginta tem estas traduções: adikos/adikia
i "injusto, iníquo, mal, maldade") e pseudes (“falsi
dade. mentira”).

FAMÍLIA
mispãhãh c n ç r? ): “família, clã”. Uma forma 

desta palavra hebraica ocorre no ugarítico e no

púnico, também com o significado de “família” ou 
“clã”. A palavra é encontrada nos rolos do mar 
Morto, como também no hebraico misnaico e mo
derno. O termo mispãhãh aparece 300 vezes no 
Antigo Testamento hebraico. A palavra é usada pela 
primeira vez em Gn 8.19: “Todo animal, todo rép
til. toda ave, tudo o que se move sobre a terra, con
forme as suas famílias, saiu para fora da arca”.

A palavra está relacionada com a raiz verbal 
siphãh. mas a forma verbal está ausente do Antigo 
Testamento. Outra forma substantivai é p‘hah (“ser
va"). como em Gn 16.2: “E disse Sarai a Abrão: [...] 
entra, pois. à minha ser\ra”.

O substantivo mispãhãh é utilizado predomi
nantemente no Pentateuco (até 154 vezes em Nú
meros) e nos livros históricos, mas raramente na 
literatura poética (cinco vezes) e nos escritos pro
féticos.

Todos os integrantes de um grupo que estavam 
relacionados por sangue e que ainda sentiam um 
senso de consangüinidade pertenciam ao “clã” ou à 
"família de modo geral”. Saul argumentou que, visto 
que ele pertencia ao menor dos “clãs”, ele não tinha 
direito à monarquia (1 Sm 9.21). Este significado 
determinava a extensão da família de Raabe que foi 
poupada em Jericó: “Tiraram também a todas as 
suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Isra
el” (Js 6.23). Assim, o “clã" era divisão importante 
dentro da “tribo” . O Livro de Números apresenta o 
censo dos líderes e o número das tribos de acordo 
com as “famílias” (Nm 1 — 4; 26). Fm casos impor
tantes, onde a vingança era desejada, o clã inteiro 
podia ser considerado: “E eis que toda a linhagem 
se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos 
aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, 
por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e 
para que destruamos também ao herdeiro. Assim, 
apagarão a brasa que me ficou, dc sorte que não 
deixam a meu marido nome, nem resto sobre aterra" 
(2 Sm 14.7).

Uma extensão adicional do significado de “divi
são” ou “clã” é o uso idiomático de “classe” ou 
“grupo”, como as “famílias” dos animais que deixa
ram a arca (Gn 8.19) ou as “famílias” das nações (SI 
22.28; 96.7; cf. Gn 10.5). Mesmo a promessa de 
Deus a Abraão tinha referência a todas as nações: 
“E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei 
os que te amaldiçoarem: e em ti serão benditas todas 
as famílias da terra” (Gn 12.3).

O significado estrito de mispãhãh é similar ao 
uso que fazemos do termo “família” c semelhante
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ao significado da palavra no hebraico moderno. 
Abraão enviou seu servo aos parentes que tinha em 
Padã-Arã a fim de buscar uma esposa para Isaque 
(Gn 24.38). A lei da redenção se aplicava aos “pa
rentes próximos numa família'’: “Depois que se 
houver vendido, haverá resgate para ele; um de seus 
irmãos o resgatará: ou seu tio ou o filho de seu tio o 
resgatará; ou um dos seus parentes, da sua família, 
o resgatará; ou, se a sua mão alcançar riqueza, se 
resgatará a si mesmo” (Lv 25.48,49),

Na Septuaginta, várias palavras são dadas como 
tradução de mispãhõh: demos (“povo, população, 
multidão”), phule (“tribo, nação, povo”) e patria 
("família, clã”).

FARTAR-SE
sãba' (“?£): “satisfazer-se, fartar-se, encher-se”. 

Esta palavra é encontrada no acadiano e no ugarítico, 
como também cm todos os períodos do hebraico. 
Ocorrem umas 96 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. Em sua primeira ocorrência no texto do 
Antigo Testamento, sãba' expressa a idéia de “en
cher-se, fartar-se”: “Isso será quando o SENHOR, 
à tarde, vos der carne para comer e. pela manhã, pão 
a fartar" (Êx 16.8). Como aqui, a palavra é usada em 
paralelismo com “comer” ou “pastar”, quando usa
do com gado ou ovelha (Jr 50.19). A terra também 
"pode ser fartar, ter seu abastecimento” de chuva 
(Jó 38.27).

Em um versículo notoriamente difícil (Hc 2.5), 
parece que é dito que o vinho nunca “satisfaz, nun
ca tem o bastante”. Em vez de “vinho”, o rolo do 
mar Morto de Habacuque traz a palavra “riqueza”, 
o que parece mais apropriado no contexto que aponta 
a Assíria como o tema da reclamação de Habacuque.

Às vezes, sãba ' expressa “fartar-se”, como em 
Pv 25.16: “Achaste mel? Come o que te basta; para 
que, porventura, não te fartes dele e o venhas a 
vomitar”. Deus também pode “ficar farto”, sobre
tudo quando os homens oferecem sacrifícios com 
os motivos errados: "Já estou farto dos holocaustos 
de carneiros” (Is 1.11). O sábio notou que “o que 
segue a ociosos fartará de pobreza” (Pv 28.19; a 
tradução “terá bastante pobreza”, não é suficiente
mente forte).

O termo sãba ‘ expressa Deus “satisfazer” ou 
"suprir” os homens em suas necessidades materi
ais: “Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a 
tua mocidade se renova como a águia” (SI 103.5). 
Mas mesmo depois de Deus “ter fartado” Israel, 
este não ficou satisfeito e buscou deuses estranhos

(Jr 5.7). Usado, em Ez 27.33, em paralelismo com 
“enriquecer”, sãba‘ também implica algo do enri
quecimento: "Fartas te a muitos povos; [...] enri- 
queceste os reis da terra”.

FAVOR
A. Substantivo.

rãtsôn Oisn): “favor, benevolência, aceitação, 
vontade, desejo, prazer” . As 56 ocorrências desta 
palavra estão espalhadas ao longo da literatura do 
Antigo Testamento.

O termo rãtsôn representa uma reação concreta 
do superior com um inferior. Quando usado em re
lação a Deus, rãtsôn descreve o que é mostrado em 
Suas bênçãos: “E com o mais excelente da terra, e 
com a sua plenitude, e com a benevolência daquele 
que habitava na sarça” (Dt 33.16). Assim, Isaías 
fala do dia, ano ou tempo do “favor” divino — em 
outras palavras, o dia do Senhor quando todas as 
bênçãos do concerto serão empilhadas sobre o povo 
de Deus (Is 49.8; 58.5; 61.2). Na literatura sapiencial, 
esta palavra é usada no sentido de “o que os ho
mens podem dar”: “O que busca cedo o bem busca 
favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá” 
(Pv 11.27). Em Pv 14.35, rãtsôn se refere ao que 
um rei pode ou vai fazer por alguém de quem ele 
gosta.

Esta palavra descreve a posição que a pessoa 
desfruta diante de um superior que está com boa 
disposição para com ele. Esta acepção só é usada 
em referência a Deus e freqüentemente em contexto 
cultuai: “E estará [a lâmina de ouro puro com a 
gravação: Santidade ao Senhor] continuamente na 
sua testa fdo sumo sacerdote], para que tenham 
aceitação perante o SENHOR” (Êx 28.38). Ser “acei
to” significa que Deus subjetivamente se sente bem 
disposto para com o solicitante.

A palavra rãtsôn também significa decisão vo
luntária ou arbitrária. Esdras disse ao povo de Israel 
que fizesse a “vontade” de Deus, se arrependesse e 
observasse a lei de Moisés (Ed 10.11). Esta lei foi 
ditada pela própria natureza de Deus. Sua natureza
o levou a se preocupar com o bem-estar físico do 
Seu povo. Em última instância, Suas leis eram alta
mente pessoais; eram simplesmente o que Deus 
queria que Seu povo fosse e fizesse. Assim, o 
salmista confessou seu deleite em fazer a “vontade” 
de Deus ou de Sua lei (SI 40.8).

Quando o homem age de acordo com a sua pró
pria “vontade”, ele faz “o que quer”: “Vi que o car
neiro dava marradas para o ocidente, c para o norte,
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e para o meio-dia; e nenhuns animais podiam estar 
diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da 
sua mão; e ele fazia conforme a sua vontade e se 
engrandecia” (Dn 8.4). No SI 145.16, a palavra 
rãtsôn significa “desejo” ou “o que a pessoa deseja” 
(cf. Et 1.8). Esta ênfase é encontrada em Gn 49.6 
(primeira ocorrência): “E na sua vontade [trouxe
ram desastre sobre si mesmos]” (ARA).

B. Verbo.
rãtsãh (nsn); “ter prazer com ou ser favorável a, 

estar encantado com, deleitar-se, fazer amizade com, 
ser graciosamente recebido, tornar-se favorecido”. 
Este verbo, que ocorre 50 vezes no Antigo Testa
mento, tem cognatos no ugarítico, aramaico, siríaco 
e árabe. Gênesis 33.10 contém uma ocorrência des
ta palavra: “Se, agora, tenho achado graça a teus 
olhos...”

FAZER BEM
A. Verbo.

yãtab (~v)\ “ser bom, fazer bem, alegrar-se, agra
dar". Esta palavra é encontrada em vários idiomas 
semíticos e é muito comum no hebraico antigo e 
moderno. O termo yãtab é encontrado cerca de 100 
vezes no hebraico bíblico. Esta forma verbal apare
ce pela primeira vez na história de Caim e Abel, 
onde é usada duas vezes em um versículo: “Se bem 
fizeres. não haverá aceitação para ti? E, se não fize
res bem, o pecado jaz à porta” (Gn 4.7).

Entre outras acepções do verbo estão “negoci
ar bem” (Êx 1.20 ), “tocar bem [um instrumento 
musical]” (1 Sm 16.17), “adornar-se, enfeitar-se” 
(2 Rs 9.30) e “inquirir bem ou com diligência”
i Dt 17.4).

B. Adjetivo.
tôb (iiü): “bom”. Esta palavra ocorre umas 500 

vezes na Bíblia. Sua primeira ocorrência eslá em Gn
1.4: “E viu Deus que era boa a luz”. Deus avalia o 
trabalho criativo de cada dia dizendo que era “bom”, 
atingindo o clímax com um “muito bom” no sexto 
d ia ib n  1.31).

Como termo positivo, a palavra é usada para 
expressar muitas acepções do que é “bom”, como 
coração “alegre” (Jz 18.20). palavras “agradáveis” 
Gn 34.18, ARA) e rosto “formoso” (Pv 15.13).

FAZER (CORTAR) UM CONCERTO
A. Verbo.

kãrat (rnç): “cortar, derrubar (árvores), cair, 
cortar ou fazer (um concerto ou acordo)”. Este ver
bo também aparece no acadiano, moabita e no

hebraico pós-bíblico. No hebraico bíblico é atesta
do por volta de 290 vezes e cm todos os períodos.

Basicamente, kãrat significa “cortar” algo com 
uma lâmina. A acepção depende da coisa que está 
sendo cortada. No caso de um ramo, “corta-se” (Nm
13.23) e “[brande-se] o machado para cortar a árvo
re" (Dt 19.5). A palavra também é usada para aludir 
a "cortar" ídolos de madeira (Êx 34.13). O termo 
kãrat significa “cortar” a cabeça e pés de um homem 
(1 Sm 5.4). Em Jr 34.18, este verbo quer dizer “cor
tar em dois pedaços”. “Cortar" implica também em 
cortar no sentido de circuncidar. Em Êx 4.25, Zíporu 
tomou uma faca de pederneira e “cortou" o prepúcio 
do seu filho. Em uso relacionado, mas diferente, 
esta palavra ocorre em Nm 11.33. onde significa 
"mastigar" came.

"Cortar" quer dizer “exterminar” ou “destruir". 
Deus falou a Noé que "não será mais destruída toda 
came pelas águas do dilúvio" (Gn 9.11, primeira 
ocorrência da palavra). O termo kãrat pode ser usa
do para se referir à exterminação espiritual e social. 
O indivíduo “cortado" desta maneira não é necessa
riamente morto, mas pode ser tirado da família e 
destituído das bênçãos do concerto. Deus falou a 
Abraão que "o macho com prepúcio, cuja carne do 
prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será 
extirpada dos seus povos; quebrantou o meu con
certo” (Gn 17.14).

Um dos usos mais conhecidos deste verbo é “fa
zer” um concerto. O processo pelo qual Deus fez um 
concerto com Abraão é chamado “cortar”: “Naquele 
mesmo dia .fez o SENHOR uni concerto com Abrão" 
(Gn 15.18). A palavra “concerto” aparece nove ve
zes antes desta em Gênesis, mas não está relacionado 
com kãrat. Um sinônimo deste verbo surge neste 
contexto imediato (Gn 15.10) e está relacionado dire
tamente com o processo de fazer um concerto. Além 
disso, daqui por diante em Gênesis e ao longo da 
Bíblia, kãrat está associado com fazer um concerto. 
Este verbo constitui termo muito técnico para aludir 
a fazer um concerto. Em Gênesis, alude ao ato pelo 
qual os animais eram cortados em dois e a parte que 
aceitava o juramento passava entre os pedaços. Este 
ato não foi criado por Deus para lidar especificamen
te com Abraão, mas era prática conhecida naqueles 
tempos entre muitos homens.

Mais tarde, “cortar” um concerto não incluía 
necessariamente este ato, mas parece ser uma insi
nuação ao processo do concerto abraâmico (cf. Jr
34.18). Em tal concerto a pessoa passava pelos 
pedaços comprometendo sua fidelidade ao concer
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to. Se essa fidelidade fosse quebrada, ele chamaria a 
morte sobre si, ou o mesmo destino que sucedera 
aos animais. Em alguns casos, está bastante claro 
que nenhum corte literal acontecia e que kãmt é 
usado no sentido técnico de “fazer acordo por es
crito" (Ne 9.38).

B. Substantivos.
kírítãt (nr-Q): diz respeito a uma “carta de di

vórcio". Esta palavra implica o corte do casamento 
por meio de uma “carta de divórcio"’: “Quando um 
homem tomar uma mulher e se casar com ela, então, 
será que, se não achar graça em seus olhos, por nela 
achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, e lho 
dará na sua mão, c a despedirá da sua casa” (Dt
24.1). O termo kritCit ocorre 4 vezes.

O termo fru lô t  quer dizer “vigas”. Este subs
tantivo, que aparece só três vezes, refere-se em 1 
Rs 6.36 a “vigas” no sentido de coisas “cortadas”: 
"Também edificou o pátio interior de três ordens de 
pedras lavradas e de uma ordem de vigas dé cedro”.

FECHAR
sãgar n ;ç): "fechar, cerrar, encerrar ou encarce

rar”. Encontrado no ugarítico antigo, este verbo tam
bém é comum no hebraico antigo e moderno. Ele é 
achado umas 80 vezes no texto do Antigo Testa
mento hebraico. O verbo sãgar é usado pela pri
meira vez no Antigo Testamento na história da cri
ação da mulher feita a partir da costela do homem: 
"Então, o SENHOR Deus [...] tomou uma das suas 
costelas e cerrou a carne em seu lugar” (Gn 2 .21 ).

O uso óbvio deste verbo é expressar o "fecha
mento” de portas e portões, e é empregado deste 
modo muitas vezes no texto (Gn 19.10: Js 2 .71. 
Usos mais especializados são: a gordura que 'en
cerrou” a lâmina de uma espada (Jz 3.22) e o "fe
chamento” das aberturas nos muros da cidade (1 Rs
11.27).

Figurativamente, os homens podem “fechar o 
coração à compaixão” (SI 17.10: "Na sua gordura se 
encerram”, sendo que “gordura” simboliza um cora
ção indiferente). Nos livros de 1 e 2 Samuel, sãgar é 
utilizado no sentido especial de “entregar”, impli
cando que todos os meios de fuga “estão fechados”: 
"Hoje mesmo o SENHOR te entregará na minha 
mão" (1 Sm 17.46: cf. 1 Sm 24.18; 26.8; 2 Sm 18.28).

Em Lv 13— 14, nos quais o sacerdote age como 
inspetor médico de doenças contagiosas, sãgar é 
empregado várias vezes no sentido de “encerrar, 
isolar” um doente dc outras pessoas (cf. Lv 
13.5,11,21,26). O sentido mais extremo de "encar

cerar” é encontrado em Jó 11.10: “Se dele destruir, 
e encerrar, ou juntar, quem o impedirá?”

FESTA
hag Oh), "festa, sacrifício da festa”. Os cognatos 

deste substantivo aparecem no aramaico, siríaco e 
árabe. O hebraico bíblico o atesta aproximadamente 
62 vezes e em todos os períodos, exceto na literatu
ra sapiencial.

Esta palavra se refere especial a uma “festa ob
servada por uma peregrinação”. Este é o significado 
em sua primeira ocorrência bíblica, quando Moisés 
disse a Faraó: "Havemos de ir com nossos meninos 
e com os nossos velhos; com os nossos filhos, e 
com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e 
com os nossos bois havemos de ir; porque festa do 
SENHOR temos” (Êx 10.9). O termo hag (ou liãg) 
descreve as três “festas da peregrinação” anuais de 
Israel, que eram celebradas com procissões e dan
ças. Estas festas especiais são distintas dos dias 
santos (“as solenidades” , Ez 45.17), das festas da 
lua nova e dos sábados (Os 2.11).

Há dois usos singulares de hag. Primeiro, Arão 
proclamou “festa ao Senhor” ao pé do monte Sinai. 
Esta “festa” não envolvia peregrinação, mas era cele
brada com ofertas queimadas, refeições comunais, can
tos e danças. Tudo foi irritante a Deus (Êx 32.5-7).

Em duas passagens, hag representa a “vítima 
sacrificada a Deus" (talvez durante um dos três sa
crifícios anuais): “Atai a vítima da festa com cordas 
e levai-a até aos ângulos do altar" (SI 1 18.27; cf. Êx
23.18).

FIDELIDADE
A. Substantivo.

'emúnãh i "fidelidade”. Esta palavra ocor
re no pünico como emanethi (“certamente, certe
za" ). No Antigo Testamento hebraico, o substanti
vo aparece 49 vezes, principalmente no Livro de 
Salmos (22 vezes). A primeira ocorrência da pala
vra se refere às mãos de Moisés: “Porém as mãos de 
Moisés eram pesadas; por isso. tomaram uma pe
dra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre 
ela; e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de 
um lado, e o outro, do outro; assim ficaram as suas 
mãos firmes até que o sol se pôs” (Êx 17.12).

O significado básico de 'emúnãh é “certeza” e 
“fidelidade”. O homem pode se mostrar “fiel” em 
suas relações com os membros da raça humana (l 
Sm 26.23). Mas, geralmente, a Pessoa a quem se é 
“fiel” é o próprio Senhor: “Assim, andai no temor
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do SENHOR com fidelidade e com coração inteiro” 
(2 Cr 19.9). O Senhor manifestou Sua “fidelidade” 
ao Seu povo: "Ele é a Rocha cuja obra é perfeita, 
porque todos os seus caminhos juízo são; Deus é a 
verdade, e não há nele injustiça; justo e reto é” (Dt
32.4). Todas as Suas obras revelam Sua “fidelidade” 
(SI 33.4). Os Seus mandamentos são expressão de 
Sua "fidelidade” (SI 119.86); os que os buscam 
acham-se no caminho da “fidelidade”: “Escolhi o 
caminho da verdade; propus-me seguir os teus 
juízos” (SI 119.30). O Senhor procura aqueles que 
buscam fazer Sua vontade de todo o coração. Os 
caminhos dessas pessoas são estabelecidos e a bên
ção do Senhor encontra-se nelas: “O homem fiel 
abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enri
quecer não ficará sem castigo” (Pv 28.20). A garan
tia da abundância de vida está na expressão encon
trada no Novo Testamento (Rm 1.17; G1 3.11), cuja 
citação é de Hc 2.4: “Eis que a sua alma se incha, 
não é reta nele; mas o justo, pela sua fé. viverá”.

A palavra 'emünãh é sinônima de sedeq (“justi
ça”, cf. Is 11.5), de hesed (“benignidade” [“miseri
córdia”, ARA], cf. SI 98.3) e de mispat (“justiça”, 
cf. Jr 5.1).

A relação entre Deus e Israel é melhor descrita 
pela palavra hesed (“amor”); mas como sinônimo,
’emitnãh se ajusta muito bem. Oséias retrata a rela
ção de Deus com Israel como um casamento e decla
ra a promessa de Deus de “fidelidade” para com 
Israel: “E desposar-te-ei comigo para sempre: des- 
posar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, c em be
nignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei co
migo em fidelidade, e conhecerás o SENHOR” (Os
2.19,20). Nestes versículos, as palavras “justiça”, 
“juízo”, "benignidade”, “misericórdias” e “fidelida
de” confirmam ;i conclusão de que os sinônimos de 
’emünãh são termos do concerto expressivos da 
“fidelidade” e “amor” de Deus. A garantia do con
certo e das promessas está estabelecida pela nature
za de Deus; Ele é “fiel”.

Os atos (Pv 12.22) e o linguajar (Pv 12.17) dos 
homens têm de refletir o estado de favor que man
têm com Deus. Como na relação do casamento, a 
"fidelidade” não é opcional. Para que as relações 
sejam estabelecidas, exige-se que as duas partes res
pondam um ao outro em “fidelidade” . Isaías e 
Jeremias condenam as pessoas por não serem “fi
éis" a Deus: "Dai voltas às ruas de Jerusalém, e
- ede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas pra-
- . _ ver se achais alguém ou se há um homem que 
rr_::que .t justiça ou busque a verdade; e eu lhe

perdoarei [a esta cidade]” (Jr 5.1; cf. Is 59.4; Jr 
7.28; 9.3).

A fidelidade será estabelecida na era messiânica 
(Is 11.5). A expectativa profética foi cumprida em 
Jesus Crislo, à medida que seus contemporâneos 
testemunharam nEle a graça (cf. hesed) e a verdade 
(cf. 'emünãh) de Deus: “Porque a lei foi dada por 
Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cris
to. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho 
unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhe
cer" (Jo 1.17,18). É significativo que João tenha 
posto estes dois termos lado a lado, mesmo como 
são encontrados juntos no Antigo Testamento.

As traduções da Septuaginta são: aletheia (“ve
racidade. confiança, probidade; verdade, realidade” ) 
e pislos ("fidedignidade, fidelidade, confiabilidade, 
descanso, confiança, fé” ).

B. Verbo.
'ãman (]DX): "assegurar-se, perseverar, confiar, 

acreditar". Esta raiz é achada no acadiano, ugarítico 
e fenício. No Antigo Testamento, a palavra ocorre 
menos de 100 vezes.

Três palavras são derivadas deste verbo: 'ãmem 
("amém", 30 vezes; por exemplo, SI 106.48), 'enut 
(“verdade". 127 vezes; por exemplo, Is 38.18) e 
'emünãh ("fidelidade”).

FIM
A. Substantivos.

'ephes (“3N): “fim, confim, não, nada, só”. As 
42 ocorrências desta palavra aparecem cm todos os 
períodos da literatura bíblica. Tem um cognato no 
ugarítico. Basicamente, o substantivo indica que uma 
coisa "chega a um fim” e “não existe mais”.

Alguns estudiosos sugerem que esta palavra es
teja relacionada com a palavra acadiana apsu (gr. 
ubussos). o abismo de água fresca à extremidade da 
terra (a terra era vista como uma superfície plana 
com quatro cantos e cercada por água fresca). Mas 
esta relação é altamente improvável, visto que ne
nhum dos usos bíblicos se refere a uma área além 
das extremidades da terra. A idéia dos “alcances 
distantes" de algo é vista em passagens como Pv 
30.4: “Quem encerrou os ventos nos seus punhos? 
Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem esta
beleceu todas as extremidades [fronteiras] da ter
ra?” (cf. SI 72.8). Em outros contextos, 'ephes sig
nifica o “território” de nações que não sejam Israel: 
“Com elas ferirá os povos juntamente até às extre
midades da terra” (Dt 33.17). Com muita freqüén-
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cia, esta palavra representa os povos que vivem 
fora do território de Israel: “Pede-me, e eu te darei 
as nações por herança e os confins da terra por tua 
possessão" (SI 2.8). Em SI 22.27, a expressão “os 
limites da terra” é sinônima de “todas as gerações 
das nações”. Então, “os confins da terra” em tais 
contextos representam todos os povos da terra fora 
Israel.

O termo 'ephes é usado para expressar “inexis
tência”, sobretudo na poesia, onde aparece princi
palmente como sinônimo de ’ayin (“ninguém, nada”). 
Em uma ocasião, 'ephes é usado para expressar a 
“inexistência” de uma pessoa ou coisa e é traduzida 
por “ninguém”: “Não há ainda algum da casa de 
Saul para que use com ele de beneficência de Deus?” 
(2 Sm 9.3). Em Is 45.6, a palavra significa “nin
guém”: “Para que se saiba desde o nascente do sol e 
desde o poente que fora de mim não há outro” (cf. Is
45.9).

Em algumas passagens, 'ephes usado como par- 
ticípio de negação significa “esgotado” ou “nada” : 
”E todos os seus príncipes não serão coisa nenhu
ma”, ou “sem importância” e “não exaltados” para 
a monarquia (Is 34.12). A força desta palavra em Is
41.12 está na “inexistência” daqueles assim descri
tos: “E como coisa que não é nada, os que guerrea
rem contigo”.

Esta palavra também pode significar “nada” no 
sentido de “impotência” e “inutilidade”: “Todas as 
nações são como nada perante ele; ele considera-as 
menos do que nada e como uma coisa vã [sem sen
tido]” (Is 40.17).

Em Nm 22.35, ’ephes significa “nada diferente 
de” ou “só”: “Vai-te com estes homens, mas somen
te a palavra que eu falar a ti, esta falarás” cf. Nm
23.13). Em tais passagens, ’ephes (com a partícula 
hebraica kí) qualifica a frase precedente. Em 2 Sm 
12.14, uma acepção especial da palavra é represen
tada por “entretanto, todavia”.

Em Is 52.4, 'ephes precedido pela preposição bc 
(“por, por causa de”) significa “sem causa”: “E a 
Assíria sem razão o oprimiu”.

qets (]'?): “fim”. Um cognato desta palavra apa
rece no ugarítico. O hebraico bíblico atesta qets cer
ca de 66 vezes e em todos os períodos.

Primeiro, a palavra é usada para denotar o “fim 
de uma pessoa” ou a “morte”: “O fim  de toda carne 
é vindo perante a minha face” (Gn 6.13). No SI
39.4, qets fala de “a mais longínqua extremidade da 
vida humana”, no sentido de o quão curta ela é: 
"Faze-me conhecer, SENHOR, o meu fim , e a medi

da dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto 
sou frágil”.

Segundo, qets significa “fim” como o estado de 
“ser aniquilado”: “O homem pôs fim  às trevas e até 
à extremidade ele esquadrinha” (Jó 28.3).

Terceiro, relacionado com o significado prévio, 
mas bastante distinto, está a conotação “extremida
de mais distante de”, como o “fim de determinado 
período de tempo”: “E, ao cabo de alguns anos, foi 
ter com Acabe, a Samaria” (2 Cr 18.2; cf. Gn 4.3, 
primeira ocorrência bíblica).

Uma quarta acepção enfatiza uma “meta desig
nada”, não simplesmente a extremidade, mas uma 
conclusão para a qual algo procede: “Porque a visão 
é ainda para o tempo determinado, e até ao fim  fala
rá, e não mentirá” (Hc 2.3).

Em outra ênfase, qets representa a “fronteira” 
ou o “limite” de algo: “A toda perfeição vi limite” 
(SI 119.96).

Em 2 Rs 19.23, a palavra (com a preposição le) 
significa “mais”: “E entrarei nas suas pousadas ex
tremas, até no bosque do seu campo fértil” .

qãtseh (ns?): “fim, borda, extremidade”. O subs
tantivo qãtseh aparece 92 vezes e em todos os perí
odos do hebraico bíblico.

Em Gn 23.9, qãtseh significa “fim” no sentido 
de “extremidade”: “Que ele me dê a cova de Macpela, 
que tem no fim  do seu campo”. A palavra significa 
“limite ou extremidade [mais próxima]” em Ex 13.20: 
“Assim, partiram de Sucote e acamparam em Etã, à 
entrada do deserto”. Em outros pontos, a palavra 
indica claramente a “extremidade” mais distante: 
“Ainda que os teus desterrados estejam para a ex
tremidade do céu. desde ali te ajuntará o SENHOR, 
teu Deus, e te tomará dali” (Dt 30.4).

Segundo, qãtseh pode significar um “fim tempo
ral”, como o “fim de um período de tempo”. Este é 
o uso em Gn 8.3, primeira ocorrência bíblica da pa
lavra: “E, ao cabo de cento e cinqüenta dias, as águas 
minguaram”.

Uso especial de qãtseh ocorrc cm Gn 47.2, 
onde a palavra é usada com a preposição min 
(“de”): “E tomou uma parte de seus irmãos, a 
saber, cinco varões, e os pôs diante de Faraó” (cf. 
Ez 33.2). Em Gn 19.4. a mesma construção signi
fica “de todos os cantos (ou “partes”) de uma 
cidade” : “E, antes que se deitassem, cercaram a 
casa os varões daquela cidade, os varões de 
Sodoma. desde o moço até ao velho; todo o povo 
de todos os bairros”. Uso semelhante aparece em 
Gn 47.21, exceto que expressão é repetida duas
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vezes e é traduzida por ‘"desde uma extremidade 
da terra do Egito até à outra extremidade” . Em Jr 
51.31, a expressão significa “por todas as regi
ões” ou "completamente”.

qãtsãh "fim, borda, limite, extremidade”. 
O substantivo qãtsãh aparece na Bíblia 28 vezes e 
também no fenício. Esta palavra se refere primari
amente a objetos concretos. Em algumas ocasiões, 
qãtsãh c usado para aludir a objetos abstratos. Te
mos um exemplo nos caminhos de Deus (Jó 26.14): 
"Eis que isto são apenas as orlas dos seus cami
nhos: e quão pouco é o que temos ouvido dele!”

’aharit (rnnN): ‘"traseiro, fim, assunto, resul
tado, posteridade”. O acadiano, o aramaico e o 
ugarítico também atestam esta palavra. Ocorre por 
volta de 61 vezes no hebraico bíblico e cm todos 
os períodos; a maioria de suas ocorrências está na 
poesia.

Usada no sentido de espaço, a palavra identifi
ca “a parte mais distante de algo”: “Se tomar as 
asas da alva, e habitar nas extremidades do mar” 
ÍS1 139.9).

A ênfase mais freqüente da palavra é “fim”, 
"conseqüência” ou “resultado” . Esta acepção é 
aplicada para marcar o tempo em sentido superla
tivo ou final: “Os olhos do SENHOR, teu Deus, 
estão sobre ela continuamente, desde o princípio 
até ao fim  do ano” (Dt 11.12). Leve mudança de 
significado ocorre em Dn 8.23, onde 'aharit é apli
cado para marcar o tempo em sentido relativo ou 
comparativo: “Mas, no fim  do seu reinado, quan
do os prevaricadores acabarem, se levantará um 
rei. feroz de cara, e será entendido em adivinha
ções". Aqui a palavra se refere a um “último perí
odo”. mas não necessariamente ao “fim” da histó
ria. Em acepção diferente, a palavra significa “o 
último” ou “o que vem posteriormente” : “Tomara 
eles fossem sábios, que isso entendessem e aten
tassem para o seu firnV' (Dt 32.29.) Em algumas 
passagens, 'aharit representa o “último resulta
do" da vida. É assim que Nm 23.10 fala da morte: 
"Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta 
7 arte de Israel? A minha alma morra da morte dos 
.líros. e seja o meu fim  como o seu”.

Em outras passagens, 'aharit se refere a “tudo o 
em depois". Passagens como Jr 31.17 usam a 

para aludir a “descendentes” ou “filhos” 
----- Devido ao paralelismo sugerido nesta pas- 

j. primeira linha deveria ser traduzida por 
t reranças para a tua posteridade”. Em Am 

. é usado para aludir aos “demais", aos

“últimos” (o remanescente) dos companheiros. A 
conclusão e o resultado são aparentes em passagens 
como Is 41.22, onde a palavra representa o “fim” 
ou o “resultado” de uma questão: “Tragam e anun- 
ciem-nos as coisas que hão de acontecer; anunciai- 
nos as coisas passadas, para que atentemos para 
elas e saibamos o fim  delas; ou fazei-nos ouvir as 
coisas futuras”.

Uma terceira acepção de ’aharit indica o “últi
mo” ou o “menos em importância” : “Será mui con
fundida vossa mãe, ficará envergonhada a que vos 
deu à luz; eis que ela será a última das nações, um 
deserto, uma terra seca e uma solidão” (Jr 50.12).

O fato de que 'aharit usado com "dia” ou “anos” 
possa significar “um ponto ao término do tempo” 
ou "um período do tempo do fim”, tem gerado de
bate considerável em quatorze passagens do Antigo 
Testamento. Alguns estudiosos consideram que este 
uso da palavra seja não escatológico — que mera
mente significa “nos dias que se seguem" ou “no 
futuro”. Este parece ser o significado em Gn 49.1 
(primeira ocorrência na Bíblia): “Ajuntai-vos, e 
anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos der
radeiros dias”. Aqui a palavra se refere ao período 
inteiro a seguir. Por outro lado, Is 2.2 usa a palavra 
mais absolutamente para aludir ao “último período 
do tempo”: “E acontecerá, nos últimos dias, que se 
firmará o monte da Casa do SENHOR [como o prin
cipal dos montes]”. Alguns estudiosos por vezes 
acreditam que a frase é usada para aludir ao “pró
prio fim dos tempos”: “Agora, vim para fazer-te 
entender o que há de acontecer ao teu povo nos 
derradeiros dias; porque a visão é ainda para mui
tos dias” (Dn 10.14). Este ponto, porém, é muito 
debatido.

B. Advérbio.
'ephes (CDN): “entretanto, todavia, porém, sem 

causa”. A primeira ocorrência desta palavra está em 
Nm 13.28: “O povo, porém , que habita nessa terra 
é poderoso” .

FOGO
’es (í?n): “fogo”. Os cognatos desta palavra ocor

rem no ugarítico, acadiano, aramaico e etiópico. As 
378 ocorrências desta palavra estão espalhadas no 
hebraico bíblico ao longo de seus períodos.

Em sua primeira ocorrência bíblica, a palavra ’es 
representa a presença de Deus como “tocha de fogo”: 
“E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão; e eis 
um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou 
por aquelas metades” (Gn 15.17). O “fogo” era o
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instrumento pelo qual uma oferta era transformada 
em fumaça, cuja ascensão em direção ao céu simbo
lizava a recepção de Deus da oferta (Lv 9.24). Deus 
também consumiu pessoas com o “fogo do julga
mento” (Nm 11.1; SI 89.46). Várias coisas deviam 
ser queimadas como sinal de destruição total e jul
gamento divino (Êx 32.20).

O “fogo” assessorava a presença de Deus nas 
teofanias (Êx 3.2). Assim, às vezes Ele é chamado 
“fogo consumidor” (Êx 24.17).

O substantivo ’isseh, que significa “oferta feita 
por fogo”, é derivado de 'es.

FOME
A. Substantivo.

rã‘ãb (nn): “escassez de víveres, fome”. Esta 
palavra aparece aproximadamente 101 vezes e em 
todos os períodos do hebraico bíblico. O termo rã ‘ãb 
quer dizer “fome” em posição a “sede”: “Assim 
servirás aos teus inimigos, que o SENHOR enviará 
contra ti, com fome, e com sede. e com nudez, e com 
falta de tudo” (Dt 28.48).

Outro significado da palavra é “escassez de ví
veres” ou falta de comida em certa área geográfica: 
"E havia fome  naquela terra; e desceu Abrão ao Egi
to” (Gn 12.10. primeira ocorrência). Deus asou uma 
"escassez de víveres” como meio de julgamento (Jr
5.12), de advertência (1 Rs 17.1), de correção (2 Sm
21.1) ou de castigo (Jr 14.12), e a “escassez de 
víveres” sempre estava sob o controle divino, sen
do planejado e usado por Ele. A palavra rã'ãb tam
bém era usada para retratar a “falta da palavra de 
Deus” (Am 8.11; cf. Dt 8.3).

B. Verbo
rã ‘eb (~n): “ter fome, sofrer escassez de víve

res”. Este verbo, que aparece no Antigo Testamen
to 14 vezes, tem cognatos no ugarítieo (rgb), árabe 
e etiópico. A primeira ocorrência bíblica está em Gn 
41.55: “E, tendo toda a terra do Egito fome, clamou 
o povo a Faraó por pão”.

C. Adjetivo.
rã ‘eb (D>"i): “faminto”. Esta palavra aparece 

como adjetivo 19 vezes. A primeira ocorrência bí
blica está em 1 Sm 2.5: “Mas agora cessaram os que 
eram famintos".

FORÇA
hayil (^n): “força, poder, riqueza, propriedade, 

capaz, proeza, exército, tropas, influente, (corte
sãos) de classe alta” . Os cognatos desta palavra são 
encontrados no aramaico, acadiano, siríaco, árabe e

etiópico. O hebraico bíblico a atesta em torno de 
245 vezes e em todos os períodos.

Primeiro, esta palavra significa uma faculdade 
ou “poder”, a habilidade de causar ou produzir 
algo. A palavra é usada para aludir à “força” físi
ca no sentido de poder que pode ser mostrado: 
“Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o 
corte, então, se deve pôr mais forças"  (Ec 10.10). 
Com muita freqüência esta palavra aparece em 
contexto militar. Aqui está a força física, o poder 
e a habilidade de se engajar em batalha. Em 1 Sm
2.4, esta idéia é usada para designar homens: “O 
arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeça
vam foram cingidos dt  força” (cf. SI 18.32,39). O 
SI 33.17 aplica a palavra para se referir a um ca
valo de guerra. Uso interessante de hayil ocorre 
em Nm 24.17,18, onde Balaão profetizou a des
truição de Moabe e Edom às mãos de Israel: “E 
Edom será uma possessão, e Seir também será 
uma possessão hereditária para os seus inimigos; 
pois Israel fará proezas" (Nm 24.18). A idéia aqui 
é dinâmica; algo que está acontecendo. Também 
se pode traduzir por esta frase: “Israel age pode
rosamente”. Esta tradução da palavra é um pouco 
inexata, visto que um substantivo foi traduzido 
por um advérbio. (Outra opção seria: “Israel age 
com poder”.)

Segundo, hayil significa “riqueza, proprieda
de” . Esta acepção da palavra enfoca o que de
monstra a capacidade da pessoa, sua riqueza ou 
bens. Levi, Simeão e o seu bando atacaram os 
siquemitas: “E toda a sua fazenda , e todos os 
seus meninos, e as suas mulheres levaram presos 
e despojaram-nos de tudo o que havia em casa” 
(Gn 34.29, primeira ocorrência bíblica da pala
vra). Em Nm 31.9, hayil inclui todas as posses 
dos midianitas, exceto mulheres, crianças, gado e 
rebanhos. Assim, parcce que a palavra é de signi
ficado um pouco mais lim itado. Quando esta 
acepção é usada com a palavra hebraica “fazer”, a 
frase resultante significa “ficar rico” ou “obter 
riquezas” (cf. Dt 8.18; Rt 4.11). Isto está em acen
tuado contraste com a ênfase da mesma constru
ção em Nm 24.18. Joel 2.22 usa hayil no sentido 
de “riqueza” ou os produtos da capacidade que 
uma árvore tem em produzir frutos.

Terceiro, várias passagens usam a palavra no sen
tido de “capaz”. Em Gn 47.6, está em vista a capa
cidade de fazer um trabalho corretamente. Faraó 
falou a José: “A terra do Egito está diante da tua 
face; no melhor da terra faze habitar teu pai e teus
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irmãos; habitem na terra de Gósen; e, se sabes que 
entre eles há homens valentes [capazes], os porás 
por maiorais do gado, sobre o que eu tenho”. Esta 
palavra também representa as habilidades domésti
cas de uma mulher. Rute é descrita como mulher de 
habilidade e, portanto, potencialmente ou de fato 
uma boa esposa (Rt 3.11; Pv 12.4). Quando aplica
do a homens, hayil às vezes enfoca a habilidade que 
eles têm em se conduzir bem na batalha como tam
bém em ser leal ao chefe (1 Sm 14.52; 1 Rs 1.42). 
Quando usado em tais contextos, a palavra pode ser 
traduzida por “valoroso” : “E houve uma forte guer
ra contra os filisteus, todos os dias de Saul; pelo que 
Saul, a todos os homens valentes e valorosos que 
via, os agregava a si” (1 Sm 14.52; cf. Nm 24.18; 1 
Sm 14.48).

Quarto, esta palavra significa ‘‘exército”: “E eu 
endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, 
e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exérci
to'’ (Êx 14.4). A palavra também se refere ao exérci
to em tropas no sentido de uma combinação de 
muitos indivíduos. De acordo com tal idéia, a pala
vra descreve os integrantes de um exército distribu
ídos para executar certas funções. Josafâ “pôs gen
te de guerra em todas as cidades fortes de Judá e 
guarnições na terra de Judá” (2 Cr 17.2). Esta tam
bém é a ênfase em 1 Rs 15.20: “E Ben-Hadade [...] 
enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as 
cidades de Israel”.

Quinto, hayil também representa a “classe alta”, 
que. como em todos os sistemas feudais, era ao 
m esmo tem po so ldados, ricos e in fluentes. 
Sambalate “falou na presença de seus irmãos e do 
exército de Samaria”, ou seja, na corte real (Ne
4.2). A rainha de Sabá foi acompanhada por grande 
escolta de pessoas de classe alta da sua pátria: “E 
veio a Jerusalém com um mui grande exército” (1 
Rs 10.2).

FORMAR
y ã tsa m i') :  "formar, moldar, modelar”. Palavra 

comum no hebraico em todos os seus períodos, 
sisar é usado no hebraico moderno no sentido de 

"produzir” ou "criar”. A palavra é encontrada pou- 
:: mais de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico.
- primeira ocorrência no Antigo Testamento está 
rm Gn 2.“ : “E formou o SENHOR Deus o homem 
: : :  ia  rerra". refletindo o significado básico de 
~ :' algo em uma forma desejada.

-- r_ ’_vr_ yãtsar é o termo técnico para se referir 
f-ro”. e é usada com relação ao oleiro em traba

lho (Is 29.16; Jr 18.4,6). A palavra é, às vezes, 
utilizada como termo geral para “aptidão” ou “tra
balho manual”, quer moldando, esculpindo ou fun
dindo (Is 44.9,10,12).

A palavra é usada para expressar a “formação” 
de planos na mente (“forja”, SI 94.20). O termo 
yãtsar é usado para descrever a atividade criativa de 
Deus. quer em sentido literal ou figurativo. Assim. 
Deus não só "formou” o homem (Gn 2.7,8). mas os 
animais (Gn 2.19). Deus também “formou” a nação 
de Israel iIs 27.11; 45.9,11); Israel foi “formado” 
como servo especial de Deus desde o útero (ls 
44.2.24: 49.5 ). Enquanto ainda estava no útero. 
Jeremias foi “formado” para ser profeta (Jr 1.5). 
Deus "formou" gafanhotos como lição visual espe
cial para Amós (Am 7.1); o grande monstro mari
nho. o leviatã. foi "formado” para folgar nos mares 
(SI 104.26).

A concretude do pensamento hebraico antigo é 
visto de maneira vivida em uma declaração como 
esta: "Eu formo a luz e crio as trevas” (Is 45.7). 
Semelhantemente, o salmista confessou a Deus: 
“Verão e inverno, tu os formaste" (SI 74.17). Deus 
"formou” o espírito do homem (Zc 12.1), como 
também o coração ou mente do homem (SI 33.15). 
A palavra yãtsar ó usada para expressar o "planeja
mento" ou "preordenação" de Deus de acordo com 
Seu propósito divino (Is 22.11; 46.11).

Quase a metade dos usos desta palavra no Anti
go Testamento encontra-se no Livro de Isaías, ten
do em sua maioria Deus como sujeito.

FORTALECER
A. Verbo.

hãzaq (“jn.): "ser forte, fortalecer, esforçar, en
durecer. pegar". Este verbo é encontrado 290 vezes 
no Antigo Testamento. A raiz também existe no 
aramaico e no árabe.

A palavra ocorre pela primeira vez em Gn 41.56: 
"Porque a fome prevaleceu [era forte] na terra do 
Egito". A forma forte do verbo é usada em Êx 4.21: 
“Mas eu endurecerei o seu coração [de Faraó]". 
Esta declaração é encontrada oito vezes. Quatro 
vezes lemos: “O coração de Faraó se endureceu" 
(Êx 7.13.22; 8.19; 9.35). Em Êx 9.34. a responsabi
lidade de Faraó fica clara pela declaração de que ele 
“continuou a pecar; e agravou [endureceu] o seu 
coração'’.

No sentido de força pessoal, hãzaq é usado pela 
primeira vez em Dt 11.8 no contexto do concerto: 
“Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos
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ordeno hoje, para que vos esforceis [sejais fortes], e 
entreis, e possuais a terra” . Em relação a Josué, 
Moisés recebeu a seguinte ordem: “Esforça-o, e 
conforta-o” (Dt 3.28; “anima-o, e fortalece-o” , 
ARA). A promessa do concerto acompanha o man
dato de “ser forte e ter bom ânimo”: “Porque o 
SENHOR, vosso Deus, é o que vai convosco; não 
vos deixará nem vos desamparará” (Dt 31.6). O 
mesmo incentivo foi dado aos cativos que voltaram 
do Exílio, quando renovaram o trabalho de recons
trução do Templo (Zc 8.9,13; cf. Ag 2.4).

Se nos exemplos acima há força moral combina
da com força física, o último é o sentido em Jz 1.28: 
"E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, 
fez dos cananeus tributários fsujeitos a trabalhos 
forçados]”. Israel pecou e o Senhor “ajuntou consi
go [fortaleceu] os filhos de Amom” (Jz 3.12). A 
palavra é usada em referência a uma casa: “Os sa
cerdotes ainda não tinham reparado as fendas da 
casa” (2 Rs 12.6) ou a uma cidade: “Também Uzias 
edificou torres em Jerusalém [...] e as fortificou" (2 
Cr 26.9). Na batalha, hãzaq significa “prevalecer” : 
"Pelo que correu Davi, e pôs-se. em pé  sobre o 
filisteu” (1 Sm 17.50).

Como o profeta disse: “Quanto ao SENHOR, 
seus olhos passam por toda a terra, para mostrar- 
se forte para com aqueles cujo coração é perfeito 
para com ele” (2 Cr 16.9). Ao Seu Servo, o Messias, 
Deus disse: “Eu [...] te tomarei pela mão” (Is 42.6), 
e a Ciro, Ele disse: “A quem tomo pela sua mão 
direita” (Is 45.1).

Outros usos notáveis da palavra são: “Então, 
sustentá-lo-ás [o israelita pobre]” (Lv 25.35), c 
“[Saul] lhe pegou pela borda da capa e a rasgou” (1 
Sm 15.27).

Em resumo, este grupo de palavras descreve a 
força física e moral do homem c da sociedade. Deus 
comunica força aos homens, mesmo aos inimigos 
do Seu povo como castigo Seu. Os homens podem 
transformar a força que têm em teimosia contra Deus.

B. Adjetivo.
Iiãzãq (pjn): “forte, poderoso, pesado, severo, 

firme, duro”. Este adjetivo ocorre por volta de 56 
vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra significa “firme” ou “duro” 
no sentido de que algo é impenetrável. Em Ez 3.8,9, 
o rosto do profeta é comparado a um diamante. 
Deus o fez determinado no cumprimento de sua 
tarefa da mesma maneira que Israel foi determinado 
em não o ouvir: "Eis que fiz duro o teu rosto contra 
o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte.

Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a 
pederneira”. Jó 37.18 usa hãzãq para se referir a 
metal fundido.

Segundo, esta palavra significa “forte” . Em seu 
significado básico diz respeito à força física. A 
mão de Deus (antropomorfismo; cf. Dt 4.15,19), 
como símbolo do efetuar Sua vontade entre os ho
mens, é “forte”: “Eu sei, porém, que o rei do Egito 
não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte” 
(Êx 3.19, primeira ocorrência bíblica). Esta pala
vra modifica um substantivo e especifica que é o 
oposto de fraco ou impotente para fazer algo (Nm 
13.18). Isaías fala da “dura espada [de Deus], gran
de e forte” (Is 27.1). Quando Ezequiel escreveu 
sobre a ovelha “gorda e a forte”, ele quis dizer que 
elas eram bem alimentadas e gozavam de perfeita 
saúde (Ez 34.16).

Terceiro, hãzãq significa “pesado”. Quando apli
cado a uma batalha ou guerra, o termo descreve a 
severidade dos eventos (1 Sm 14.52). A palavra 
também é usada para indicar uma doença severa (1 
Rs 17.17) e fome extrema (1 Rs 18.2).

FRONTEIRA
gebúl (^ni): “fronteira, limite, território, área fe

chada”. Esta palavra tem cognatos no fenício c no 
árabe. Ocorre aproximadamente 240 vezes no 
hebraico bíblico e em todos os períodos.

A palavra grbul significa literalmente “fronteira” 
ou “borda”. Este significado aparece cm Nm 20.23, 
onde significa a borda ou termo de toda a terra de 
Edom. Às vezes, tal linha imaginária estava marcada 
por uma barreira física: “Porque Arnom é o termo 
de Moabe, entre Moabe e os amorreus” (Nm 21.13). 
Às vezes, gL'bíd denota os limites étnicos, como as 
fronteiras das tribos de Israel: “Mas aos rubenitas e 
gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnom, o 
meio do ribeiro e o termo; e até ao ribeiro de Jaboque, 
o termo dos filhos de Amom” (Dt 3.16). Em Gn 
23.17, g'bül representa a “borda” do campo de uma 
pessoa ou de um pedaço de terra: “Assim, o campo 
de Efrom, que estava em Macpela, em frente de 
Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o 
arvoredo que no campo havia, que estava em todo o 
seu contorno [g‘bül] ao redor”. Os campos eram 
delineados por “marcos de limites”, cuja remoção 
era proibida pela lei (Dt 19.14; cf. Dt 27.17).

O vocábulo g‘’búl pode sugerir a extremidade mais 
distante de uma coisa: uLimite lhes traçaste, que 
não ultrapassarão, para que não tornem mais a co
brir a terra” (SI 104.9).
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Esta palavra retrata às vezes o objeto concreto 
que marca a borda de uma coisa ou área (cf. Ez
40.12). A "borda" do altar de Ezequiel é expressa 
por g‘búl (Ez 43.13) e a “muralha” que cerca Jeru
salém é representada por esta palavra (Is 54.12, 
ARA).

A palavra g‘bül descreve o território dentro de 
certos limites: “E foi o termo dos cananeus desde 
Sidom, indo para Gerar, até Gaza; indo para 
Sodoma, e Gomorra, e Admá, e Zeboim, até Lasa” 
(Gn 10.19). Em Êx 34.24, Nm 21.22,1 Cr 21.12e SI 
105.31,32, gebül é comparado ao “território” que 
cerca e pertence a uma cidade.

O vocábulo gcbulãh, forma feminina de g'bCd. 
ocorre 9 vezes. A palavra g(bidâh quer dizer “limi
te” em passagens como Is 10.13, e “território” ou 
“área” em outras passagens, como Nm 34.2.

FRUTO
A. Substantivo.

p-ri (’"13): “fruto, recompensa, preço, salário, 
produto, resultado”. Os cognatos desta palavra apa
recem no ugarítico e egípcio. A palavra p‘ ri aparece 
por volta de 120 vezes no hebraico bíblico e em 
todos os períodos.

Primeiro, p'rí representa o produto comestível 
maduro de uma planta, que é o “fruto”. Este signifi
cado amplo é evidente em Dt 7.13: “E amar-te-á. e 
abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o 
fruto  do teu ventre, e o fruto  da tua terra, e o teu 
cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das 
ruas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo”. Em sua 
primeira ocorrência bíblica, a palavra é usada para 
'ignificar “árvores” e o “fruto” das árvores: “E a 
rerra produziu erva, erva dando semente conforme 
a sua espécie e árvore frutífera, cuja semente está 
nela conforme a sua espécie” (Gn 1.11). No SI 
1' ~.34. a palavra é usada como modificador de ter
ra. O termo resultante é “terra frutífera” no sentido 
de "terra de frutos” .

Segundo. p r i significa “descendência” ou o “fru- 
:: do útero". Em Dt 7.13, a palavra descreve “des
cendência humana”, mas também pode ser usada 
rara aludir à “descendência” animal (Gn 1.22).

Terceiro, o "produto” ou “resultado” de uma 
- . 1 : é. na poesia, chamado às vezes de “fruto” : 
Zn:I:-. dirá o homem: Deveras há uma recom- 

:: . r o justo: deveras há um Deus que julga 
r.. :erra” < SI 58.11). Isaías 27.9 fala do “fruto  de 

r na er tirado o seu pecado" (“fruto  do perdão 
_ • t _ pecado”, ARA), ou seja, o resultado dos

atos purificadores de Deus para com Israel. A 
mulher sábia compra e planta um campo com o 
salário que ganha ou com o “fruto  das suas mãos” 
(Pv 31.16). Em outras palavras, ela é recompen
sada ao receber o “produto” das suas mãos (Pv 
31.31). O íntegro será recompensado “segundo 
os seus caminhos e segundo o fru to  das suas 
ações" (Jr 17.10; cf. Jr 21.14). Na maioria das 
passagens semelhantes a estas, a palavra p eri é 
traduzida por “fruto” (cf.Pv 18.21).

B. Verbo.
pãrãh ("7?): "ser frutífero, dar fruto” . Este ver

bo aparece 29 vezes no Antigo Testamento. Sua 
primeira ocorrência está em Gn 1.22: “E Deus os 
abençoou, dizendo: Frutificai. e multiplicai-vos”.

FUGIR
bar ah (rnzi: "fugir, passar". Alguns estudiosos 

vêem esta palavra, que é usada ao longo da história 
do idioma hebraico, refletida no ugarítico antigo. O 
termo bãrak ocorre cerca de 60 vezes na Bíblia 
hebraica. A palavra aparece primeiro em Gn 16.6. 
onde diz que Agar "fugiu de sua face [dc Sara]” 
como resultado do severo tratamento de Sara.

Os homens podem “fugir” de muitas coisas ou 
situações. Davi "fugiu” de Naiote, em Ramá, para ir 
a Jônatas (1 Sm 20.1). Às vezes, é necessário “fu
gir" das armas ( Jó 20.24). Ao descrever a fuga de 
uma pessoa, é usado o idiotismo hebraico “da pre
sença de" (literalmente, "da face de”) (Gn 16.6,8: 
31.27:35.1.7).

Em uso figurativo, a palavra descreve dias de 
"fuga" (Jó 9.25) ou o débil homem que “foge” como 
a sombra (Jó 14.2). Uso bastante paradoxal é en
contrado em Ct 8.14, no qual “fugir” tem de signi
ficar "vir depressa” : "Vem depressa [literalmente, 
“foge"], amado meu, e faze-te semelhante ao 
gamo”.

nus (D'0): “fugir, escapar, pôr-se cm fuga, par
tir". Este termo é encontrado principalmente no 
hebraico bíblico, onde ocorre umas 160 vezes. O 
termo nus aparece pela primeira vez em Gn 14.10. 
onde é usado duas vezes para descrever a “fuga 
dos reis de Sodoma e Gomorra. A palavra nus é a 
palavra comum para aludir a “fugir” de um inimigo 
ou perigo (Gn 39.12; Nm 16.34; Js 10.6). A palavra 
também descreve “fuga”, como em Jr 46.6 e Am
9.1. Em uso figurativo, a palavra descreve o “desa
parecimento” da força física (Dt 34.7), a “fuga" das 
sombras da noite (Ct 2.17) e a “fuga” da tristeza (Is
35.10).
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G
GADO (1)

'eleph “gado, mil, grupo’’. A primeira pa
lavra, “gado”, significa animal domesticado ou ani
mal dc rebanho. Tem cognatos no aramaico, no 
acadiano, no ugarítico e no fenício. Aparece só oito 
vezes na Bíblia, primeiro em Dt 7.13: “E amar-te-á, 
e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o 
fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu 
cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das 
tuas vacas [ ’eleph]. e o rebanho do teu gado miúdo”.

Este substantivo está provavelmente relaciona
do com o verbo 'ãlap, “domesticar, ensinar, ins
truir". Este verbo ocorre quatro vezes, só em Jó e 
Provérbios.

O substantivo relacionado 'allüp significa cm geral 
“familiar, confiante”. Também só ocorre na poesia 
bíblica. No SI 144.14, 'allüp significa animal do
mesticado dócil: “Para que os nossos bois sejam 
fortes para o trabalho; para que não haja nem assal
tos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas".

A segunda palavra, “mil”, ocorre aproximada
mente 490 vezes e em todos os períodos do hebraico 
bíblico. Aparece pela primeira vez em Gn 20.16: 
“Vês que tenho dado ao teu irmão mil moedas de 
prata”.

A terceira palavra, “grupo”, aparece pela pri
meira vez em Nm 1,16: “Estes foram os chamados 
da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, 
os cabeças dos milhares [divisões] de Israel”. Pare
ce estar relacionada com a palavra ’ellup, “líder de 
grupo grande”, que é aplicada quase exclusivamente 
aos líderes tribais não-israelitas (exceções: Zc 9.7; 
12.5,6). O termo 'allúp ocorre primeiramente em 
Gn 36.15: “Estes são os príncipes [chefes] dos fi
lhos de Esaú”.

GADO (2)
bãqãr (T?3): “gado, rebanho”. Este substantivo 

tem cognatos no árabe e no aramaico. Aparece cerca 
de 180 vezes no hebraico bíblico e em iodos os 
períodos.

Um significando da palavra c “novilho” . Tais 
animais eram sacrificados para comida, e o couro 
era apresentado como oferta a Deus (Nm 15.8). Este 
significado de bãqãr está em Gn 12.16 (primeira 
ocorrência bíblica): “E [Faraó] fez bem a Abrão por 
amor dela [Sara]; e ele teve ovelhas, e vacas, e ju

mentos". Estes eram animais que pastavam (1 Cr
27.29) e eram comidos (1 Rs 4.23). Eles puxavam 
carros (2 Sm 6 .6) e arados (Jó 1.14), e carregavam 
fardos no lombo (1 Cr 12.40).

O termo bãqãr se refere a um grupo de novi
lhos ou “rebanho” (ambos os sexos), como ocorre 
em Gn 13.5: “E também Ló, que ia com Abrão, 
tinha rebanhos, e vacas [no hebraico, esta palavra 
aparece no singular], e tendas” . A palavra pode 
descrever um “pequeno grupo de gado” (não uma 
manada; cf. Gn 47.17; Êx 22.1) ou até um par de 
bois (Nm 7.17). Um boi sozinho ou é indicado por 
outro termo hebraico ou é chamado prole de bois 
(Gn 18.7).

O termo bãqãr também se refere a estátuas de 
bois: “E firmava-se [o altar do holocausto] sobre 
doze bois, três que olhavam para o norte, e três que 
olhavam para o ocidente, e três que olhavam para o 
sul, e três que olhavam para o oriente” (1 Rs 7.25).

Alguns estudiosos acreditam que este substanti
vo esteja relacionado com o verbo bãqãr (“procu
rar") e com substantivo bõquer (“manhã”).

GERAÇÃO
d ô r  ( th ) :  “geração". Este substantivo pertence a 

uma raiz semítica comum, que significa “duração” 
no semítico oriental e “geração" no semítico ociden
tal. Parece que, pela forma, as palavras acadianas 
daru (“longa duração”) e dura. (“círculo”) estão re
lacionadas com a raiz da palavra hebraica dôr.

No Antigo Testamento, a palavra dôr aparece 
cerca de 166 vezes; até 74 destas ocorrências estão 
na repetição "'dôr mais dôr” significando “sempre”. 
A primeira ocorrência da palavra está em Gn 6.9: 
“Estas são as gerações de Noé [o relato de Noé]: 
Noé era varão justo e reto em suas gerações', Noé 
andava com Deus”.

Primeiro, o significado concreto de “geração” é 
o “período durante o qual as pessoas vivem”: “Dis
se o SENHOR a Noé: Entra tu e toda a tua casa na 
arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta 
geração” (Gn 7.1). Uma “geração” pode ser des
crita por “perversa” (Dt 32.5) ou “justa” (SI 14.5). 
Próximo deste significado está o elemento tempo
ral de dôr: Uma dôr (geração) é aproximadamente 
o período de tempo que vai do nascimento à matu
ridade da pessoa, o que no Antigo Testamento
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corresponde a um período de cerca de 40 anos (Nm 
14.33). Abraão recebeu a promessa de que quatro 
“gerações” dos seus descendentes iriam estar no 
Egito antes que a Terra Prometida fosse herdada. 
Israel foi advertido para ser fiel ao Senhor, visto 
que o castigo para a desobediência se estenderia 
até a quarta “geração” (Êx 20.5); mas o amor do 
Senhor se estende a mil “gerações” daqueles que o 
amam (Dt 7.9).

O elemento duradouro da fidelidade do concerto 
de Deus é variegadamente expresso pela palavra dôr: 
“A tua fidelidade estende-se de geração a geração; 
tu firmaste a terra, e firme permanece” (SI 119.90).

O uso de dôr em Is 51 ensina a dupla perspecti
va de “geração” com referência ao futuro como tam
bém ao passado. Isaías falou sobre a permanente 
justiça do Senhor e disse que Sua libertação é, lite
ralmente, “de geração em geração” (ou seja, perpé
tua, Is 51.8). Mas devido à situação de Israel, Isaías 
pediu que o Senhor manifestasse Sua força amorosa 
em benefício de Israel como nos dias passados (lite
ralmente, “gerações eternamente”, Is 51.9). Assim, 
dependendo do contexto, dôr pode se referir ao pas
sado, ao presente ou ao futuro.

O salmista reconheceu a obrigação de uma “gera
ção” para as “gerações” por vir: “Uma geração lou
vará as tuas obras à outra geração e anunciará as 
tuas proezas” (SI 145.4). Mesmo o homem de cabe
los brancos tem a oportunidade de instruir a moci
dade (SI 71.17,18).

Na Septuaginta, dôr é traduzido quase sempre 
por genea (“geração”).

GERAR
A. Verbo.

yãlad ( l1?;): “dar à luz, parir, gerar”. Este verbo 
ocorre em todos os idiomas semíticos e em quase 
iodas as formas verbais. A surpreendente exceção é 
no aramaico bíblico. Contudo, o verbo aramaico é 
r-em atestado fora da Bíblia. O verbo yãlad ocorre 
por volta de 490 vezes na Bíblia.

Essencialmente, a palavra se refere à ação de 
“dar à luz filhos" e seu resultado, “criar filhos”. 
ElrU5 amaldiçoou a mulher multiplicando-lhe a dor 
-.i geração de filhos (cf. Gn 3.16, primeira ocor- 
;z .:_  de yãlad). O segundo significado está 

: r~p'iíicado em Gn 4.18, que relata que Irade 
rrr :  "tornou-se pai de”) Meujael. Este verbo

■ _r.:ém  pode ser usado em referência a animais; 
r Gr. ? 1.59. as ovelhas fortes entre os rebanhos

de Labão “davam” crias listradas, salpicadas e 
malhadas.

Um tema periodicamente recorrente na história 
bíblica é tipificado por Abraão e Sara. Eles não ti
nham herdeiro, mas Deus lhes fez uma promessa e 
lhes deu um filho (Gn 16.1,16). Isto demonstra que 
Deus controla a abertura do útero (Gn 20.17,18) e 
dá filhos como indicação de Sua bênção. Os profe
tas usam a imagem do parto para ilustrar o terror 
que tomará conta dos homens no Dia do Senhor (Is
13.8). Oséias usa a imagem do casamento e do parto 
para descrever a relação de Deus com Israel (Os
1.3.6 .8 ). Uma das passagens mais ardentemente 
debatidas da Escritura. Is 7.14, usa este verbo para 
predizer o nascimento de Emanuel. Finalmente, os 
profetas às vezes lamentam o dia do seu nascimen
to (Jr 15.10).

A palavra yãlad descreve a relação entre Deus e 
Israel em outros lugares da Bíblia. Esta relação é 
sobretudo pertinente ao rei que tipifica o Messias, 
o Filho que Deus gerou (SI 2.7). Deus também diz 
que Ele "gerou" a nação de Israel como um todo (Dt
32.18). Esta declaração está em surpreendente con
traste com a retratação de Moisés de que ele não a 
gerou (Nm 11.12) e, portanto, não quer mais ser 
responsável por ela.

O motivo de Deus ter “dado à luz” a Israel é 
apanhado por Jeremias. Em Jr 31.20, Deus declara 
que Seu coração se comove por Efraim, Seu filho 
(yeled). Ezequiel desenvolve este motivo na forma 
de uma alegoria, dando os nomes Oolá e Oolibá a 
Samaria e Jerusalém, respectivamente, àqueles a 
quem Ele gerou (Ez 23.4,37).

A Septuaginta traduz yãlad  por palavras que 
conotam "dar à luz" (tinknein) e “gerar” (gennaõ).

B. Substantivo.
yeled n r ) :  "menino, criança” . O substantivo 

yeled difere de ben (“filho”), que especifica mais 
exatamente a relação parental. Por exemplo, a crian
ça que Noemi afagou no colo era um “menino” (Rt
4.16).

A palavra yeled aparece 89 vezes na Bíblia e c 
traduzida por várias palavras gregas diferentes. 
Outros substantivos construídos no verbo yãlad 
incluem yaldãh (“menina”; 3 vezes), yãlíd (“filho" 
ou “escravo”; 3 vezes), yillôd (“recém-nascido”; 5 
vezes), wãlãd (“criança”; uma vez), ledãh ("gera
ção” ou “nascimento”; 4 vezes), môlede-t (“descen
dência, parentesco, linhagem”: 22 vezes) e tôledôt 
(“descendentes, contemporâneos, estirpe, genealo
gia, registro da família”; 39 vezes).
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GLÓRIA
A. Substantivo.

tip'eret (r~lN3Ti): “glória, beleza, ornamento, dis
tinção, orgulho”. Esta palavra aparece em torno de 
51 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico.

A palavra descreve “beleza" no sentido de real
çar a aparência característica da pessoa: “E farás 
vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e orna
mento [beleza]” (Êx 28.2, primeira ocorrência). Em 
Is 4.2, a palavra identifica que o fruto da terra é a 
"beleza” ou “adorno” dos sobreviventes de Israel.

O termo tip’eret (ou tip'arãh) significa “glória” 
em várias ocasiões. A palavra é usada para aludir à 
dignidade da pessoa. Uma coroa de “glória” é uma 
coroa que, por sua riqueza, indica dignidade eleva
da. A sabedoria vai presentear você com “um 
diadema de graça e uma coroa dc glória” (Pv 4.9). 
“Coroa de honra são as cãs” (Pv 16.31), uma re
compensa pela vida íntegra. Em Is 62.3, a expressão 
“coroa de glória” é comparada com o “diadema real”. 
Esta palavra também modifica a grandeza de um rei 
(Et 1.4) e a grandeza dos habitantes de Jerusalém 
(Zc 12.7). Em cada uma destas ocorrências, esta 
palavra enfatiza a dignidade das pessoas ou as coi
sas assim modificadas. A palavra é usada para alu
dir ao renome da pessoa: "Para assim te exaltar so
bre todas as nações que fez, para louvor, e para 
fama, e para glória [distinção]” (Dt 26.19).

Em outra acepção relacionada, tip 'eret (ou 
t ip ’arãh) é usado para se referir a Deus, para 
enfatizar Sua dignidade, renome e “beleza” ineren
te: “Tua é, SENHOR, a magnificência, e o poder, e 
a honra, e a vitória, e a majestade” (1 Cr 29.11).

Esta palavra representa a “honra” de uma nação 
no sentido, de sua posição diante de Deus: “Derri- 
bou do céu à terra a glória [honra ou orgulho] de 
Israel” (Lm 2.1). Esta acepção está sobretudo clara 
em passagens como Jz 4.9: “Certamente irei conti
go, porém não será tua a honra [ou seja, a distinção] 
pelo caminho que levas; pois à mão de uma mulher 
o SENHOR venderá a Sísera”.

Em Is 10.12, tip’eret (ou tip’arãh) descreve a 
subida de alguém a elevada dignidade aos seus pró
prios olhos: “Visitarei o fruto do arrogante coração 
do rei da Assíria e a pompa da altivez dos seus 
olhos”.

B. Verbo.
pã'ar (~iN3): “glorificar”. Este verbo aparece 13 

vezes no hebraico bíblico. Uma ocorrência deste 
verbo está em Is 60.9: “E do Santo de Israel, por
quanto te glorifteou”.

GUARDAR
A. Verbo.

nãtsah (nsj): “guardai-, vigiar, superintender, ins
pecionar, encarregar”. A palavra aparece como “pro
mover” no sentido de “superintender” ou “conduzir” 
em 1 Cr 23.4, 2 Cr 34.12, Ed 3.8 e Ed 3.9: "Então, se 
levantou Jesua, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e 
seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, 
paia vigiarem os que faziam a obra na Casa de Deus”. 
A palavra aparece como “inspecionar” em 2 Cr 2.2: 
“E contou Salomão setenta mil homens de carga, [...] e 
três mil e seiscentos inspetores sobre eles”.

B. Particípio.
nãtseah (nsj): “inspetor, diretor”. Usada ao longo 

da história do idioma hebraico, esta raiz é empregada 
no sentido substantivai no hebraico moderno, signi
ficando “eternidade, perpetuidade”. Enquanto que 
esta palavra é usada por cerca de 65 vezes no Antigo 
Testamento hebraico, quase todas as vezes (com ex
ceção dc cinco ou seis) são particípios usados como 
substantivos verbais. A forma participial tem o sig
nificado de “inspetor, diretor”, refletindo a idéia de 
que alguém preeminente ou distinto é um “inspetor”. 
Assim, nãtseah é encontrado no Livro de Salmos 
num total de 55 vezes nos títulos de vários salmos 
(SI 5, 6 , 9, et al.) com o significado de “Ao cantor- 
mor” (ARC, edição de 1995). Outras versões trazem 
“Ao diretor de coro”, “Ao músico principal” e “Ao 
líder”. O significado deste título não é claro. Dos 55 
salmos envolvidos, 39 estão relacionados com o nome 
de Davi, nove com Coré e cinco com Asafe, deixando 
só dois salmos anônimos. A preposição hebraica que 
significa “para", a qual é usada com este particípio, 
tem o significado de tarefa à pessoa designada, ou, 
talvez, mais razoavelmente, seja indicação de uma 
coletânea de salmos conhecida pelo nome da pessoa. 
Este título também é encontrado ao término de Hc 3, 
mostrando que este salmo fazia parte da coleção de 
um diretor.

A palavra se refere aos “inspetores” em 2 Cr 
2.18: “Como também três mil e seiscentos inspeto
res, para fazerem trabalhar o povo”.

C. Adjetivo.
A palavra nãtsah é usada somente em Jr 8.5 no 

sentido de “persistir”: “Por que, pois, se desvia este 
povo de Jerusalém com uma apostasia contínua?”

GUARDA
A. Substantivos.

mishrneret (rnoz?'o); mishmãr (~iD2?D): “vigia, 
guarda, posto, confinamento, prisão, custódia, di
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visão” . A primeira forma desta palavra (que é femi
nina) ocorre 78 vezes, enquanto que a forma mascu
lina é atestada 22 vezes. Estas formas estão espa
lhadas ao longo da literatura bíblica.

O substantivo mishmãr significa o “guarda mili
tar” de uma cidade: “Porém nós oramos ao nosso 
Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de 
noite, por causa deles [os nossos inimigos]" (Ne
4.9). Esta palavra representa o lugar onde o guarda 
cumpre sua tarefa: “E ponham-se guardas dos 
moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda e 
cada um diante da sua casa” (Ne 7.3). Alguém que 
guarda algo o mantém de “guarda” : “Matanias, 
Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmom e Acube 
eram porteiros que faziam a guarda às tesourarias 
das portas” (Ne 12.25). Em Jó 7.12, mishmãr signi
fica “guarda” em geral (de um criminoso potencial
mente perigoso): “Sou eu, porventura, o mar, ou a 
baleia, para que me ponhas uma guarda'!”

O termo mishmãr também representa “lugar de 
confínamento”, a prisão: “E entregou-os à prisão, 
na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no 
lugar onde José estava preso” (Gn 40.3, primeira 
ocorrência da palavra). José pôs seus irmãos “jun
tos em guarda três dias” (Gn 42.17) e depois per
mitiu que nove deles voltassem à Palestina para 
buscarem Benjamim (ato que prova supostamente 
que eles não eram espiões), enquanto um deles fi
cou na “prisão” egípcia (Gn 42.19). Sob a lei 
mosaica, não haveria prisões onde manter em 
confinamento prolongado as pessoas depois de se
rem condenadas por crime. Ao invés disso, os acu
sados eram presos por tempo muito curto, às vezes 
precedendo imediatamente o julgamento até que este 
fosse organizado (Lv 24.12). Depois do julgamen
to, a parte culpada era morta, castigada, multada ou 
obrigada a prestar serviços à comunidade até que a 
pena fosse cumprida.

A palavra mishmãr representa também um gru
po de assistentes, especialmente no Templo. Nesta 
acepção, a palavra retrata as divisões da guarda do 
Templo: "A  Supim e Hosa, a do ocidente, com a 
porta Salequete. junto ao caminho da subida; uma 
guarda defronte de outra guarda” (1 Cr 26.16). 
Porém, em Ne 12.24, o serviço feito é o serviço 
"rvinco em geral, portanto, “guarda contra guarda” 

Í5ão correspondendo à divisão”). Todas estas 
'ivisões*' levíticas constituíam os serviços plenos 
d: Templo (Ne 13.14).

O substantivo mishmeret aparece com os mcs-
-  : - dignificados dos apresentados há pouco. Pode

significar “guarda militar” ou “guarda civil” (cf. Ne
7.3). Em Is 21.8, a palavra significa o lugar onde a 
pessoa fica de guarda: “E de guarda me ponho noi
tes inteiras". A expressão “fazer a guarda” no senti
do de cumprir a função de guarda, aparece com a 
palavra mishmeret em 2 Rs 11.5: “Uma terça parte 
de vós. que entra no sábado, fará a guarda da casa 
do rei". Em 2 Sm 20.3, mishmeret descreve o lugar 
da prisão. Davi pôs 10 de suas concubinas que ti
nham sido contaminadas por Absalão numa casa de 
reclusão i "numa casa em guarda”).

O termo mishmeret é usado para representar uma 
idéia mais abstrata que mishmãr. considerando que 
mishmãr significa as divisões levíticas que serviam 
o Senhor (talvez com exceção de Ne 13.30. onde 
mishmeret significa "cargo" ou "divisão de servi
ço"). A palavra mishmeret se refere ao serviço sa
cerdotal ou levítico: "Ficareis. pois, à porta da ten
da da congregação dia e noite, por sete dias, e fareis 
a guarda do SENHOR” (Lv 8.35). Números 3.25 
fala dos deveres dos levitas na tenda da congrega
ção. Os levitas tinham "o cuidado da guarda do 
tabernáculo do Testemunho” (Nm 1.53). A palavra, 
então, sugere o ato e a obrigação (ou cuidado) regu
larmente prescritos. A última idéia só aparece em 
Nm 8.26. onde Deus permite que os levitas com 
mais de 50 anos sirvam em circunstâncias extraordi
nárias para terem o cuidado (a obrigação) da guarda.

Esta palavra diz respeito à obrigação ou serviço 
divino, uma obrigação não cultuai: “Porquanto 
Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu 
mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e 
as minhas leis” (Gn 26.5, primeira ocorrência de 
mishmeret. cf. Dt 11.1).

B. Verbo.
shãmar (122): “vigiar, guardar”. Este verbo ocor

re 468 vezes no Antigo Testamento. Em Jó 14.16, a 
palavra significa “vigiar”: “Mas agora contas os meus 
passos; não estás tu vigilante sobre o meu pecado?"

GUERRA
A. Substantivo.

milhãmãh (nçn^D): “guerra, batalha, escaramu
ça. combate” . Esta palavra só tem um cognato nu 
ugarítico. O hebraico bíblico a atesta 315 vezes e em 
todos os períodos.

Esta palavra significa “guerra” , a confrontação 
global entre dois exércitos (Gn 14.2). Pode se referir 
ao envolvimento em hostilidades considerado como 
um todo, a “batalha”: “E ordenaram batalha contra 
eles no vale de Sidim” (Gn 14.8). Esta palavra é
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usada não só para aludir o que significa, mas tam
bém à luta corpo a corpo dc fato: “E, ouvindo Josué 
a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido 
de guerra  há no arraial'' (Êx 32.17). As vezes, 
milhãmãh representa a arte de guerrear ou “comba
ter": “O SENHOR é varão de guerra” (Êx 15.3).

Presume-se que há vários princípios que gover
navam a “guerra” no Antigo Testamento. A violên
cia injusta era proibida, mas a “guerra” como parte 
da vida antiga era conduzida (Jz 4.13) e usada por 
Deus (Nm 21.14). Sacrifícios que reconheciam Sua 
liderança e soberania eram feitos antes da guerra (1 
Sm 7.9) e, se Ele fosse consultado e obedecido (Jz
20.23), Israel recebia a promessa de proteção divina 
(Dt 20.1-4). Nem uma vida seria perdida (Js 10.11). 
A presença de Deus na “batalha” era simbolizada 
pela Arca do Concerto (1 Sm 4.3-11). Sua presença 
tornava necessária a pureza espiritual e ritual (Dt 
23.9-14). Antes e durante a “batalha”, tocavam-se 
trombetas que colocavam a causa diante de Deus 
em antecipação da vitória e gratidão por ela (Nm
10.9.10). como também para retransmitir as ordens 
dos chefes. Um grito de guerra acompanhava o iní
cio da "batalha" (Js 6.5). No princípio, o exército de 
Israel era formado por todo homem com mais de

N

vinte e abaixo de cinqüenta anos (Nm 1.2,3). As 
vezes, eram convocados só certos segmentos do 
exército destes cidadãos potenciais (Nm 31.3-6). 
Havia diversas circunstâncias que poderiam isentar 
o indivíduo da “guerra” (Nm 148,49; Dt 20.5-8).

Sob o reinado de Davi e Salomão se desenvolveu um 
exército profissional. Foi especialmente proeminente 
sob o reinado de Salomão, cujo exército erarenomado 
por seus carros de guerra. Antes de atacarem as 
cidades que estavam fora da Palestina, deviam ser 
lhes oferecidas termos de rendição. Complacência 
significava subjugação à escravidão (Dt 20.10,11). 
As cidades e os povos dentro da Terra Prometida 
deviam ser totalmente eliminados. Eles estavam sob 
anátema (Dt 2.34; 3.6; 20.16-18). Tsto tornava tais 
batalhas exclusivamente guerras santas, onde tudo 
era dedicado e sacrificado a Deus. Os reis de Israel 
foram advertidos a confiar em Deus como a força 
deles em vez de colocar sua confiança na grande 
quantidade de cavalos e canos (Dt 17.16). Seus exér
citos foram proibidos de cortar árvores frutíferas 
para  constru ir equipam entos de assédio (Dt
20.19.20). Os soldados eram pagos por guardar os 
saques ganhos em “batalha” (Nm 31.21-31). Os es
pólios eram divididos igualmente por todo o exérci
to — até os da retaguarda (Nm 31.26-47; Jz 5.30). 
Deus também recebia uma parte (Nm 31.28-30).

B. Verbo.
lãhatn (cn1?): “engajar-se na batalha, lutar, guer

rear”. Este verbo ocorre 171 vezes no hebraico bí
blico. A primeira ocorrência está em Êx 1.10: “Eia, 
usemos sabiamente para com ele, para que não se 
multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele tam
bém se ajunte com os nossos inimigos, e peleje con
tra nós, e suba da terra”.

H
HAVER

Yêsh (ü?’): “haver, bens, é/são”. Os cognatos des
ta palavra são atestados no ugarítico, aramaico, 
acadiano, amorita e árabe. Aparece em torno de 137 
vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico.

Esta partícula só é usada substantivamente em 
Pv 8.21: “Para fazer herdai- bens permanentes aos 
que me amam e encher os seus tesouros”.

Em todas as outras ocorrências, a palavra asse
vera existência com ênfase. As vezes, yêsh aparece 
com um predicativo que se segue, como ocorre em 
Gn 28.16: “Acordado, pois, Jacó do seu sono, dis
se: Na verdade o SENHOR está neste lugar, e eu não 
o sabia”. Em algumas passagens, a palavra é usada 
como resposta a uma investigação: “Está cá o vi

dente? E elas [as moças] lhes responderam e disse
ram: Sim. eis aqui o tens diante de ti” (1 Sm 9.11,12). 
Usada sozinha, a palavra quer dizer “haver” como 
em Gn 18.24 (primeira ocorrência bíblica): “Se, 
porventura, houver cinqüenta justos na cidade?” 
Em muitos contextos, yêsh, usado para formular 
perguntas ou protestos, sugere dúvida de que o as
sunto sob exame exista ou venha a ser achado: “Vive 
o SENHOR, teu Deus, que não houve nação nem 
reino aonde o meu senhor não mandasse em busca 
de ti; e dizendo eles: Aqui não está, então, 
ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não 
tinham achado” (1 Rs 18.10). Isto está especial
mente claro em Jr 5.1, onde Deus ordena que o pro
feta saia e procure “pelas suas praças, a ver se achais
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alguém ou se há um homem que pratique a justiça 
ou busque a verdade”.

Há vários outros usos especiais de yêsh. Usado 
com a partícula ’im e um particípio, enfatiza in
tenção permanente: “E hoje cheguei à fonte e dis
se: Ó SENHOR, Deus de meu senhor Abraão, se 
tu, agora, prosperas o meu caminho, no qual eu 
ando [literalmente, “se há mesmo uma prosperida
de para o meu caminho”; ou “se é ccrto que tu 
pretendes prosperar”]” (Gn 24.42). Posse às ve
zes é indicada por yêsh mais a preposição /*': “Mas 
Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão” (Gn
33.9). Usado com o infinitivo e a preposição V, 
yêsh significa possibilidade. Eliseu disse à sunamita: 
“Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo; 
que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de 
que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? [É 
possível que você queira que eu fale uma palavra a 
seu favor?]” (2 Rs 4.13).

HERDAR
A. Verbo.

nãhal C?np): “herdar, adquirir a possessão de, 
tomar como possessão”. Este termo é encontrado 
no hebraico antigo e moderno, como também no 
ugarítico antigo. E achado ao redor de 60 vezes noC-1 o

Antigo Testamento hebraico. A primeira vez em 
que nãhal é usado no texto do Antigo Testamento 
está em Êx 23.30. “E possuas a terra em herança”. 
A tradução “possuir” é mais adequada aqui. visto 
que a terra de Canaã não era literalmente uma heran
ça no sentido comum da palavra, mas uma posses
são, que lhe era devida pela intervenção direta de 
Deus. De fato, na maioria dos casos do uso de nãhal 
no Antigo Testamento, a palavra tem o sentido bá
sico de “possuir” em vez de “herdar" por meio de 
testamento ou vontade última. Uma das poucas oca
siões em que encontramos “herdar” por testamento 
ou vontade última é em Dt 21.16: “No dia em que 
fizer herdar a seus filhos o que tiver...” (Esta cláu
sula foi traduzida literalmente.)

Quando Moisés orou: “SENHOR, toma-nos pela 
tua herança” (Êx 34.9), ele não quis dizer que Deus 
deveria “herdar" Israel por testamento, mas que Ele 
devia “tomar possessão de” Israel. O significado 
"adquirir como possessão” é visto em seu uso figu
rativo. “Os sábios herdarão [possuirão como algo 
devido a eles] honra” (Pv 3.35); “Os sinceros her
darão o bem” (Pv 28.10); “Nossos pais herdaram 
só mentiras e vaidade” (Jr 16.19); “O que perturba 
a sua casa herdará o vento” (Pv 11.29).

B. Substantivo.
nahalãh (n^np): “possessão, propriedade, heran

ça”. Este substantivo é usado muitas vezes (220 
vezes), mas principalmente no Pentateuco e em 
Josué. É raro nos livros históricos. A primeira ocor
rência da palavra está em Gn 31.14: “Então, res
ponderam Raquel e Léia e disseram-lhe: Há ainda 
para nós parte ou herança na casa de nosso pai?”

A tradução básica de nahalãh é “herança” : “Po
rém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o SENHOR 
de que eu te dé a herança de meus pais” (1 Rs 21.3). 
A palavra se refere mais adequadamente a uma “pos
sessão" que alguém recebeu o direito legal. O uso de 
nahalãh no Pentateuco e em Josué indica que a pa
lavra denota a “possessão” que todo o Israel ou 
uma tribo ou um clã recebeu como parte na Terra 
Prometida. A pane foi dada por sorte (Nm 26.56) 
logo antes da mone de Moisés e coube a Josué fazer 
a divisão da “possessão": "Assim. Josué tomou toda 
esta terra conforme tudo o que o SENHOR tinha 
dito a Moisés: e Josué a deu em herança aos filhos 
de Israel, conforme as suas divisões, conforme as 
suas tribos: e a terra repousou da guerra” (Js 11.23). 
Depois da Conquista, o termo “herança” não é mais 
usado para se referir ao território rccentemente con
quistado pela guena. Logo que a “possessão” fora 
tomada da tena. o processo legal entrou em opera
ção. pela qual supunha-se que a propriedade here
ditária ficava dentro da família. Por esta razão, 
Nabote não podia entregar seus direitos dc posse a 
Acabe (1 Rs 21.3.4). Podia-se redimir a proprieda
de. sempre que tivesse passado para outras mãos. 
como fez Boaz para manter o nome do falecido: 
"Também tomo por mulher a Rute, a moabita, que 
foi mulher de Maloin, para suscitar o nome do fale
cido sobre a sua herdade, para que o nome do fale
cido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da 
porta do seu lugar" (Rt 4.10).

Metaforicamente, diz-se que Israel é a “posses
são" de Deus: “Mas o SENHOR vos tomou e vos 
tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais 
por povo hereditário, como neste dia se vê” (Dt
4.20).

Dentro do status especial do concerto, Israel 
experimentou a bênção que seus filhos seriam um 
dom especial do Senhor (SI 127.3). Porém, o Senhor 
abandonou Israel como Sua “possessão” em favor 
das nações (cf. Is 47.6), e permitiu que um remanes
cente da “possessão” voltasse: “Quem, ó Deus, é 
semelhante a ti. que perdoas a iniqüidade e que te 
esqueces da rebelião do restante da tua herança'! O
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SENHOR não retem a sua ira para sempre, porque 
tem prazer na benignidade" (Mq 7.18).

Por outro lado, até se pode dizer que o Senhor é 
a “possessão” do Seu povo. Os sacerdotes e levi
tas, cujas “possessões” terrenas eram limitadas, 
estavam certos de que a sua “possessão” é o Se
nhor: “Pelo que Levi, com seus irmãos, não tem 
parte na herança', o SENHOR é a sua herança, como 
o SENHOR, teu Deus, lhe tem dito” (Dt 10.9; cf. 
Dt 12.22; Nm 18.23).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
kleronomia (“herança, possessão, propriedade”) e 
kleros (“sorte, posição, parte”).

HOMEM
A. Substantivos.

'ãdãm (a>s*): “homem, varão, gênero humano, 
pessoas, alguém (indefinido), Adão (o primeiro ho
mem)” . Este substantivo aparece no ugarítico, 
fenício e púnico. Uma palavra com os mesmos radi
cais ocorre no antigo árabe do sul com o significado 
de “servo, escravo”. No árabe recentc, os mesmos 
radicais querem dizer não só “gênero humano”, mas 
“toda a criação”. O acadiando admu significa “cri
ança”. A palavra hebraica ocorre por cerca de 562 
vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico.

Este substantivo está relacionado com o verbo 
'ãdãm, “avermelhar-se”, e provável mente concerne 
com a vermelhidão original da pele humana. O subs
tantivo conota “homem” como a criatura criada à 
imagem de Deus, a coroa de toda a Criação. Em sua 
primeira ocorrência, 'ãdãm é usado para aludir ao 
gênero humano ou ao homem em geral: “E disse 
Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme 
a nossa semelhança” (Gn 1.26). Em Gn 2.7, a pala
vra se refere ao primeiro “homem”, Adão: “E for
mou o SENHOR Deus o homem do pó da terra e 
soprou em seus narizes o fôlego da vida; e o homem 
foi feito alma vivente”.

Ao longo de Gn 2.5— 5.5 há uma constante troca 
e inter-relacionamento entre os usos genérico e indi
vidual. O “homem” é distinto do resto da Criação 
na medida que ele foi criado por ato especial e ime
diato de Deus: só ele foi criado à imagem de Deus 
(Gn 1.27). Ele se compõe em dois elementos, o 
material e o imaterial (Gn 2.7). No começo, ele ocu
pava posição exaltada sobre o restante da criação 
terrestre e foi-lhe prometido uma posição até mais 
elevada (a vida eterna) se ele obedecesse a Deus: “E 
Deus os abençoou e Deus lhes disse: Frutificai, e 
multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e

dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos 
céus, e sobre todo o animal que se move sobre a 
terra” (Gn 1.28; cf. Gn 2.16,17). Em Gn 1, o “ho
mem" é descrito como a meta e coroa da Criação, 
enquanto que em Gn 2, é mostrado que o mundo foi 
criado como o cenário da atividade humana. O “ho
mem” era à imagem de Deus em relação ao seu espí
rito e/ou alma. (Ele é essencialmente espiritual; tem 
um aspecto invisível e imortal que é simples ou 
indivisível.) Outros elementos desta imagem são a 
mente e a vontade, a integridade intelectual e moral 
(ele foi criado com verdadeiro conhecimento, justi
ça e santidade), o corpo (este era visto como órgão 
adequado para compartilhar a imortalidade com a 
alma do homem e o meio pelo qual o domínio sobre 
a criação era exercido) e o domínio sobre o restante 
da Criação.

A Queda afetou grandemente a natureza do “ho
mem”, mas ele não deixou de ser a imagem de Deus 
(Gn 9.6). O “homem” caído ocupa posição nova e 
mais baixa diante de Deus: “E viu o SENHOR que a 
maldade do homem se multiplicara sobre a terra e 
que toda imaginação dos pensamentos de seu cora
ção era só má continuamente” (Gn 6.5; cf. Gn 8.21), 
O “homem'’ já não tinha comunhão perfeita com o 
Criador; agora ele está debaixo da maldição do peca
do e da morte. O conhecimento, justiça e santidade 
originais foram destruídos. A restauração ao seu 
lugar próprio na Criação e a relação com o Criador 
vêm somente pela união espiritual com Cristo, o 
segundo Adão (Rm 5.12-21). Em algumas passa
gens mais recentes da Escritura, é difícil distinguir 
'ãdãm de ’ísh — o homem como contraparte da 
mulher e/ou em distinção de sua masculinidade.

Às vezes, 'ãdãm identifica um “grupo de ho
mens” limitado e particular: “Eis que se levantam as 
águas do Norte, e tornar-se-ão cm torrente trans- 
bordante, e alagarão a terra [dos filisteus], e sua 
plenitude, a cidade e os que moram nela: e os ho
mens [usado no singular] clamarão, e todos os mo
radores da terra se lamentarão” (Jr 47.2). Quando 
usado para aludir a um grupo particular de “ho
mens” individuais, o substantivo aparece na expres
são “filhos dos homens”: “Então, desceu o SENHOR 
para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens 
edificavam” (Gn 11.5). A expressão “filho do ho
mem" conota um indivíduo em particular: “Deus 
não é homem [’ish], para que minta; nem filho de 
homem, para que se arrependa” (Nm 23.19; cf. Ez
2.1). A tínica exceção notável é o uso deste termo 
em Dn 7.13,14: “Eu estava olhando nas minhas vi
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sões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um 
como o filho do homem [ ’enôsh]: [...] o seu domínio 
é um domínio eterno, que não passará”. Aqui a ex
pressão retrata um ser divino.

O termo 'ãdãm  também é usado em referência a 
qualquer determinado homem, ou a qualquer macho 
ou fêmea: “O homem [alguém], quando na pele da 
sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola 
branca, que estiver na pele de sua carne como praga 
de lepra, então, será levado a Arão” (Lv 13.2).

O substantivo ’õdem  significa "rubi”. Esta pala
vra aparece três vezes e só no hebraico. Diz respei
to à pedra vermelha, o “rubi”, em Êx 28.17: “A 
[primeira] ordem de um sárdio [ 'õdern), de um 
topázio e de um carbúnculo”.

geber ("Ci): “homem”. Esta palavra aparece 60 
vezes no Antigo Testamento hebraico e sua freqüên
cia de uso é mais alta (32 vezes, quase a metade de 
todas as ocorrências) nos livros poéticos. A palavra 
ocorre primeiramente em Êx 10.11: ‘‘Não será as
sim; andai agora vós, varões, e servi ao SENHOR; 
pois isso é o que pedistes”.

A raiz que significa “fortalecer” já não é óbvia no 
uso de geber, visto que é sinônimo de ’ísh: “Assim 
diz o SENHOR: Escrevei que este homem [’ish] 
está privado de seus filhos e é homem \geber] que 
não prosperará nos seus dias; nem prosperará al
gum da sua geração, para se assentar no trono dc 
Davi” (Jr 22.30). Outros sinônimos são zãkãr, “ma
cho” (Jr 30.6), ’enôsh, “homem” (Jó 4.17) e ’ãdãm, 
"homem” (Jó 14.10). Um geber (ou gever) denota 
um “macho” como antônimo de “mulher”: "Não 
haverá trajo dc homem na mulher [ 'issãh], e não 
vestirá o homem \geber] veste de mulher [’tssãh]: 
porque qualquer que faz isto abominação é ao SE
NHOR” (Dt 22.5).

Nas expressões padronizadas de maldição e bên
ção, geber também funciona como sinônimo de ’ish, 

"homem”. A expressão pode começar com “Maldi
to o homem [geber]" (Jr 17.5) ou ‘'Bem-aventurado 
o homem [geber]” (SI 34.8), mas estas mesmas ex
pressões também ocorrem com ’tsh (SI 1.1; Dt
27.15).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: aner 

("homem”); anthropos (“ser humano, homem”); e 
duna tos (“poderosos ou fortes”).

'ish  (£’>'): “homem, varão, marido, companhei
ro, ser humano, humano, alguém, cada, todo”. Os 
cognatos desta palavra aparecem no fenício, púnico, 
aramaico antigo e no antigo árabe do sul. Este subs
tantivo ocorre por volta de 2.183 vezes e em todos

os períodos do hebraico bíblico. O plural deste subs
tantivo é 'anãshirn, mas três vezes é ’ishim (SI 53.3).

Basicamente, esta palavra significa “homem” em 
correspondência à mulher. Um “homem” é a pessoa 
que é distinta por sua masculinidade. Esta ênfase 
está em Gn 2.24 (primeira ocorrência bíblica): “Por
tanto. deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar- 
se-á à sua mulher, c serão ambos uma carne”. As 
vezes, a expressão “homem e mulher” significa qual
quer pessoa, inclusive crianças: “E, se algum boi 
escomar homem ou mulher, que morra, o boi será 
apedrejado certamente” (Êx 21.28). Esta expressão 
também conota um grupo inclusivo, abrangendo cri
anças: "Tudo quanto na cidade havia destruíram to
talmente a fio de espada, desde o homem até à mu
lher. desde o menino até ao velho, até ao boi e gado 
miúdo c ao jumento" (Js 6.21). Esta idéia é. às vezes, 
expressa mais explicitamente por uma série de pala
vras “homens, mulheres e crianças”: ' Ajunta o povo, 
homens, e mulheres, e meninos, e os teus estrangei
ros que estão dentro das tuas portas” (Dt 31.12).

O termo ish é usado em contextos matrimoniais 
(cf. Gn 2.24) com o significado de “marido” ou “com
panheiro”: "Tomai mulheres e gerai filhos e filhas; 
tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas fi
lhas a maridos" (Jr 29.6). Uma virgem é descrita 
como uma moça que não conheceu “homem” ("ma
rido"): "Então, foi-se ela com as suas companheiras 
e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu 
que. ao fim de dois meses, tornou ela para seu pai, o 
qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito; e ela 
não conheceu varão" (Jz 11.38,39). O sentido de 
“companheiro” aparece em Gn 7.2, onde a palavra 
descreve animais machos: “De todo animal limpo 
tomarás para ti sete e sete: o macho e sua fêmea”.

Acepção especial de 'ish aparece em passagens 
como Gn 3.6. onde significa “marido”, ou alguém 
responsável por uma esposa ou mulher e é venera
do por ela: “[E ela] deu também a seu nuirido, e ele 
comeu com ela”. Esta ênfase está em Os 2.16, onde 
é aplicada a Deus (cf. a palavra hebraica ba ‘al).

Por vezes, esta palavra conota que aquele que é 
identificado dessa forma é “homem” por excelên
cia. Como tal, ele é forte, influente e instruído na 
guerra: “Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus. 
para que, porventura, não venhais a servir aos 
hebreus” (1 Sm 4.9).

Em alguns lugares, 'ish é usado como sinônimo 
de “pai”: “Todos nós somos filhos de um varão” 
(Gn 42.11). Em outras passagens, a palavra é apli
cada a filho (cf. Gn 2.24).



HOMEM 144 HOMEM

No plural, a palavra pode ser aplicada a grupos 
de homens que servem ou obedecem a um superior. 
Os homens dc Faraó escoltaram Abraão: “E Faraó 
deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acom
panharam-no” (Gn 12.20). Em sentido semelhante, 
mas geral, a palavra pode identificar as pessoas que 
pertencem a alguém ou algo: “Porque todas estas 
abominações fizeram os homens desta terra, que 
nela estavam antes de vós; e a terra foi contamina
d a ' (Lv 18.27).

Raramente (e na literatura histórica mais recen
te) esta palavra é usada como substantivo coletivo 
referindo-se a um grupo inteiro: “Porém seu servo 
disse: Como hei dc eu pôr isso diante de cem ho- 
mensT' (2 Rs 4.43).

Muitas passagens usam ’ish no sentido mais ge
ral ou genérico de “homem” ( Tuiãm), um ser huma
no: “Quem ferir alguém, que mona, ele também 
certamente morrerá” (Êx 21.12). Mesmo se alguém 
golpear uma mulher ou criança e ela vier a morrer, o 
atacante deve ser morto. Mais uma vez, note Dt 
27.15: “Maldito o homem que fizer imagem de es
cultura ou de fundição”. Este é o sentido da palavra 
quando é contrastada com animais: “Mas contra 
todos os filhos de Israel nem ainda um cão moverá a 
sua língua, desde os homens até aos animais” (Êx
11.7). A mesma acepção aparece quando o homem 
em oposição a Deus está em vista: “Deus não é 
homem, para que minta” (Nm 23.19).

Às vezes, ’ish é indefinido e significa “alguém” 
(“eles”): “E farei a tua semente como o pó da terra; 
de maneira que, se alguém puder contar o pó da 
terra, também a tua semente será contada” (Gn
13.16). Em outras passagens, a palavra sugere o 
significado “cada” (Gn 40.5). Estreitamente relaci
onado com a acepção prévia está a conotação “todo” 
(Jr 23.35).

A palavra 'ishôn significa “homezinho”. Esta 
forma diminuta do substantivo, que aparece três 
vezes, tem um cognato no árabe. Embora queira di
zer literalmente “homem baixo”, significa a pupila 
do olho e é traduzido assim (cf. Dt 32.10, “menina 
do seu olho”).

’enôsh (£úx): “homem”. Esta palavra semítica 
comum é a palavra habitual para designar “homem” 
(genérico) no aramaico bíblico (este significado é exer- 
cido pelo hebraico 'ãdãm). Ocorre 25 vezes no 
aramaico bíblico e 42 vezes no hebraico bíblico. O 
hebraico usa 'enôsh exclusivamente em passagens 
poéticas. A única exceção aparente é 2 Cr 14.11, mas 
esta é uma oração e, portanto, usa palavras poéticas.

O termo 'enôsli nunca aparece com o artigo defi
nido e em todas as vezes, exceto uma (SI 144.3), 
expõe uma idéia coletiva, “homem”. Na maioria dos 
casos onde d palavra aparece em Jó e Salmos, sugere 
debilidade, vulnerabilidade e finitude do “homem” 
em contraste com Deus: "Porque o homem, são seus 
dias como a erva: como a flor do campo, assim flo
resce” (Si 103.15). Como tal, o “homem” não pode 
ser ju sto  ou santo diante de Deus: “Seria, 
porventura, o homem mais justo do que Deus? Se
ria, porventura, o varão mais puro do que o seu 
Criador?” (Jó 4.17). Nos Salmos, esta palavra é usada 
para indicar inimigo: “Levanta-te, SENHOR! Não 
prevaleça o homenv, se jam julgadas as nações peran
te a lua face” (SI 9.19). Aqui o paralelismo mostra 
que 'enôsh é sinônimo de “nações” ou inimigo. Os 
homens são, portanto, apresentados como fracos, 
vulneráveis e finitos: “Tu os pões em medo, SE
NHOR, para que saibam as nações que são consti
tuídas por meros homens” (SI 9.20).

O termo ’enôsh conota “homens” na qualidade 
de fracos, mas não necessariamente fracos em ter
mos morais: “Bem-aventurado o homem que fizer 
isso. e o filho do homem que lançar mão disso” (Is
56.2). Nesta passagem, o 'enôsh é abençoado, por
que ele é moralmente forte.

Em alguns poucos lugares, a palavra não traz 
implicação moral e representa “homem” de certo 
modo paralelo ao hebraico 'ãdãm. Ele é finito em 
contraste com o Deus infinito: “Eu disse que por 
todos os cantos os espalharia; faria cessar a sua 
memória dentre os homens” (Dt 32.26, primeira 
ocorrência bíblica).

bahúr ("ms): “moço”. As 44 ocorrências desta 
palavra estão espalhadas ao longo de todos os perí
odos do hebraico bíblico.

Esta palavra significa homens completamente 
desenvolvidos, vigorosos e solteiros. Em sua pri
meira ocorrência, bahür é contrastado com Ifiúlãh, 
“solteiro”: “Por fora, devastará a espada, e, por 
dentro, o pavor: ao jovem, juntamente com a vir
gem, assim à criança de mama, como ao homem de 
cãs” (Dl 32.25). A força do “jovem” é contrastada 
com os cabelos brancos (coroa de honra) dos idosos 
(Pv 20.29).

O período durante o qual o “jovem” está na flor 
da vida (será que este é o período em que ele é 
elegível ao recrutamento, ou seja, da idade de 20 a
50 anos?) está representado por dois substantivos, 
b hürim e lyhürôt, ambos os quais só ocorrem uma 
vez. O termo b'húrím é encontrado em Nm 11.28.
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B. Verbo.
bãhar (ira): “examinar, escolher, selecionar, ele

ger, preferir”. Este verbo, que aparece 146 vezes no 
hebraico bíblico, tem cognatos 110 aramaico e no 
cóptico recentes. O substantivo poético bãhar, “es
colhido” ou “eleito”, também é derivado deste ver
bo. Nem todos os estudiosos concordam que estas 
palavras estejam relacionadas com o substantivo 
bãhür. Eles as relacionariam com o primeiro sentido 
de bãhar, cujo cognato no acadiano tem a ver com 
homens guerreiros. Em Gn 6.2, a palavra significa 
“escolher” ou “selecionar” : “E tomaram para si 
mulheres de todas as que escolheram".

HONRAR
A. Verbos.

kãbed (132): “honrar”. Este verbo aparece por 
volta de 114 vezes e em todos os períodos do 
hebraico bíblico. Seus cognatos ocorrem nos mes
mos idiomas do substantivo kãbôd. Uma ocorrên
cia de kãbed está em Dt 5.16: “Honra a teu pai e a 
tua mãe. como o SENHOR, teu Deus, te ordenou”.

hãdar (~nn): “honrar, preferir, exaltar a si mes
mo. comportar-se com arrogância”. Este verbo, que 
aparece oito vezes no hebraico bíblico, só tem 
cognatos no aramaico, embora alguns estudiosos 
sugiram cognatos no egípcio e siríaco.

A palavra significa “honrar” ou “preferir” em Ex 
23.3: “Nem ao pobre favorecerás na sua demanda”. 
Em Pv 25.6, hãdar quer dizer “exaltar a si mesmo” 
ou “comportar-se com arrogância”.

B. Substantivos.
kãbôd (fc?): “honra, glória, grande quantidade, 

multidão, riqueza, reputação [majestade], esplen
dor” . Os cognatos desta palavra aparecem 110 
ugarítico, fenício, árabe, etiópico e acadiano. Ocorre 
cerca de 200 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos.

O substantivo kãbôd se refere ao grande peso 
ou “quantidade” dc uma coisa. Em Na 2.9, deve-se 
ler: “Porque não tem termo o provimento, abas- 
Kmça há de todo gênero de móveis apetecíveis”. 
Isaías 22.24 compara Eliaquim a um prego firme
mente fixado na parede, 110 qual é pendurado “toda 
a glória [“as coisas pesadas”] da casa de seu pai”. 
Este significado é requerido em Os 9.11, onde 
kãbôd representa grande “multidão” de pessoas: 
“Quanto a Efraim, a sua glória [multidão], como 
ave. voará”. A palavra não significa simplesmente 
"pesado", mas uma quantidade pesada ou impo
nente de coisas.

O termo kãbôd diz respeito à “riqueza” e “repu
tação” significativa e positiva (em sentido concre
to). Os filhos de Labão reclamaram qac “Jacó tem 
tomado tudo o que era de nosso pai e do que era de 
nosso pai fez ele toda esta glória [riqueza]” (Gn
31.1, primeira ocorrência bíblica). A segunda ênfase 
aparece em Gn 45.13. onde José disse aos irmãos 
que informassem o “pai [de] toda a minha glória 
[majestade] no Egito”. Aqui esta palavra inclui um 
relatório de sua posição e a garantia de que se a 
família fosse para o Egito. José a sustentaria. Árvo
res. florestas e colinas arborizadas têm uma quali
dade imponente, uma riqueza ou "esplendor”. Deus 
castigará o rei da Assíria destruindo a maioria das 
árvores de suas florestas: “Também consumirá a 
glória da sua floresta. [...] E o resto das árvores da 
sua floresta será tão pouco, que um menino as po
derá contar" (Is 10.18.19). No SI 85.9. a idéia de 
riqueza ou abundância predomina: “Certamente que 
a salvação está peno daqueles que o temem, para 
que a glória [ou abundância] habite em nossa terra”. 
Esta idéia é repetida em SI 85.12: “Também o SE
NHOR dará o bem. e a nossa terra dará 0 seu fruto”.

A palavra kãbôd também tem a ênfase abstrata 
de "glória", presença ou posição grandiosas. A es
posa de Finéias chamou seu filho de Icabô, “dizen
do: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de 
Deus foi levada presa e por causa de seu sogro e de 
seu marido" (eles. os sumos sacerdotes, tinham 
morrido. 1 Sm 4.21). Em Is 17.3, kãbôd representa 
a idéia mais concreta de abundância de coisas que 
incluem cidades fortalecidas, soberania (autonomia) 
e pessoas. Entre tais qualidades está “honra”, ou 
respeito e posição. Em Is 5.13, esta idéia de “hon
ra" é representada por kãbôd: “E os seus nobres 
[do Meu povo] terão fome, e a sua multidão sc 
secará de sede”. Assim a palavra kãbôd e seu para
lelo (a multidão) representam todas as pessoas de 
Israel: as classes altas e o povo comum. Em muitas 
passagens, a palavra descreve o futuro em vez da 
realidade presente: “Naquele dia, o Renovo do SE
NHOR será cheio de beleza c de glória" (Is 4.2).

Quando usado no sentido de “honra” ou “im
portância” (cf. Gn 45.13) há duas acepções da pala
vra. Primeiro, kãbôd enfatiza a posição de 11111 indi
víduo dentro da esfera na qual ele vive (Pv 11.16). 
Esta “honra” pode ser perdida por ações ou atitu
des erradas (Pv 26.1,8) e evidenciada em ações apro
priadas (Pv 20.3; 25.2). Esta ênfase está numa rela
ção entre personalidades. Segundo, há a sugestão de 
nobreza em muitos usos da palavra, como "honra"
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que pertence a uma família real (1 Rs 3.13). Assim, 
kãbòd é usado para se referir à distinção social e à 
posição de respeito desfrutada pela nobreza.

Quando aplicada a Deus, a palavra representa a 
qualidade correspondente a Ele e pela qual Ele é 
reconhecido. Josué ordenou que Acã desse glória a 
Deus, para que este reconhecesse Sua importância, 
valor c significado (Js 7.19). Nesta e em ocasiões 
semelhantes “dar honra” diz respeito a fazer algo; o 
que Acã devia fazer era falar a verdade. Em outras 
passagens, dar honra a Deus é reconhecimento e 
confissão cultuais de Deus como Deus (SI 29.1). 
Alguns propõem que tais passagens celebram a so
berania de Deus sobre a natureza na qual o celebrante 
vê a “glória” dEle e a confessa em adoração. Em 
outros lugares, está escrito que a palavra indica a 
soberania de Deus sobre a história e, especifica
mente. a manifestação futura dessa “glória” (Is 40.5). 
Ainda outras passagens relacionam a manifestação 
da “glória" divina com as demonstrações passadas 
de Sua soberania sobre a história e povos (Êx 16.7;
24.16).

hãdãr (~inn): “honra, esplendor”. Os cognatos 
desta palavra só aparecem no aramaico. Suas 31 
ocorrências na Bíblia encontram-se exclusivamente 
nas passagens poéticas e em todos os períodos.

Primeiro, hãdãr se refere ao “esplendor” na na
tureza: “E, ao primeiro dia, tomareis para vós ra
mos de formosas árvores [literalmente, “árvores de 
esplendor ou beleza”]” (Lv 23.40, primeira ocor
rência).

Segundo, esta palavra é uma contraparte de pa
lavras hebraicas que significam “glória” e “dignida
de” . Assim, hãdãr não significa tanto beleza 
irresistível quanto uma combinação de atratividade 
física e posição social. Está escrito que o Messias 
"não tinha parecer nem formosura [majestade]; e, 
olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para 
que o desejássemos” (Is 53.2). O gênero humano é 
coroado de “glória e honra” no sentido de desejo 
superior (a Deus) e posição social (SI 8.5). Em Pv 
20.29, hãdãr enfoca a mesma idéia — a marca de 
um ancião de posição e privilégio são seus cabelos 
brancos. Isto reflete o tema presente ao longo da 
Bíblia que vida longa é marca de bênção divina e é o 
(freqüente) resultado quando a pessoa é fiel a Deus, 
ao passo que a morte prematura é resultado de jul
gamento divino. As idéias de brilho glorioso, proe- 
minência e senhorio estão incluídas cm hãdãr quan
do são aplicadas a Deus: "Majestade e esplendor há 
diante dele, força e alegria, no seu lugar” (1 Cr 16.27).

Estas não apenas são características do Seu santuá
rio (SI 96.6), mas Ele está vestido com elas (SI 104.1). 
Este uso de hãdãr está arraigado no conceito antigo 
de um rei ou de uma cidade régia. Deus deu a Davi 
todas as coisas boas: uma coroa dc ouro na cabeça, 
vida longa e glória ou “esplendor” e majestade (SI 
21.3-5). No caso dos reis terrenos, sua beleza ou 
brilho surge do seu ambiente. Assim Deus fala so
bre a cidade de Tiro: “Os persas, e os lídios, e os de 
Pute eram, no teu exército, os teus soldados; escu
dos e capacetes penduraram em ti; eles fizeram a 
tua beleza [honra]. Os filhos de Arvade e o teu exér
cito estavam sobre os teus muros em redor, e os 
gamaditas, sobre as tuas torres; penduravam os seus 
escudos nos teus muros em redor; eles aperfeiçoa
vam a tua formosura” (Ez 27.10,11). Deus, porém, 
manifesta as características de “honra” ou “esplen
dor” em Si mesmo.

O substantivo hadãrãh significa “majestade, es
plendor, exaltação, adorno”. Este substantivo apa
rece cinco vezes na Bíblia. A palavra implica “ma
jestade” ou “exaltação” em Pv 14.28: “Na multidão 
do povo está a magnificência do rei, mas. na falta de 
povo, a perturbação do príncipe”. O termo hadãrãh 
se refere a “adorno” em SI 29.2.

C. Adjetivo.
kãbed (133): “pesado, numeroso, severo, rico”. 

O adjetivo kãbed ocorre por volta de 40 vezes. Ba
sicamente, este adjetivo conota “pesado”. Em Êx
17.12 a palavra é usada para aludir a peso físico: 
“Porém as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, 
tomaram uma pedra c a puseram debaixo dele, para 
assentar-se sobre ela; e Arão e Hur sustentaram as 
suas mãos, um de um lado, e o outro, do outro”. 
Este adjetivo traz a conotação de peso como uma 
qualidade permanente e resistente, uma coisa que 
dura. Usado em sentido negativo, mas ampliado, a 
palavra descreve o pecado como jugo que sempre 
pressiona alguém: “Pois já as minhas iniqiiidades 
ultrapassam a minha cabeça; como carga pesada são 
demais para as minhas forças” (SI 38.4). Uma tarefa 
pode ser descrita como “pesada” (Êx 18.18, ARA). 
Moisés discutiu sua inabilidade em tirar o povo de 
Deus do Egito, porque ele era “pesado de boca e 
pesado de língua”; sua fala ou língua não era fluente, 
não era isenta de dificuldades, mas deficiente (Êx
4.10). Este uso de kãbed aparece com explicação cm 
Ez 3.6, onde Deus descreve as pessoas a quem 
Ezequiel deve ministrar: “Nem a muitos povos de 
estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não 
possas entender”. Outra acepção desta palavra apa
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rece em Êx 7.14, onde é aplicada ao coração de Faraó: 
“O coração de Faraó está obstinado; recusa deixar ir 
o povo”. Em todos esses contextos, kãbed descreve 
um fardo que pesa sobre o corpo da pessoa (ou em 
parte dela), de forma que a pessoa fica inválida ou 
impossibilitada de agir com bom êxito.

Uma segunda série dc passagens usa esta palavra 
para se referir a algo que cai sobre alguém ou o 
subjuga. Deus enviou sobre o Egito um granizo “mui 
grave" (Êx 9.18), um “grande” enxame de insetos 
(Êx 8.24), gafanhotos “mui gravosos” (Êx 10.14) e 
uma pestilência “gravíssima” (Êx 9.3). A primeira 
ocorrência da palavra pertence a esta categoria: "A 
fome era grande [severa] na terra” (Gn 12.10).

Usado com conotação positiva, kãbed descreve 
a quantidade dc “riquezas” que a pessoa tem: "E ia 
Abrão muito rico em gado. cm prata e em ouro" (Gn
13.2). Em Gn 50.9, a palavra é empregada para 
modificar um grupo de pessoas: “O cortejo foi 
grandíssimo” (ARA). O próximo versículo usa 
kãbed no sentido de “imponente” ou “grave": "Fi
zeram um grande e gravíssimo pranto".

Este adjetivo nunca é usado em referência a Dcu>.

HUMILHAR
A. Verbos.

kãna' (”02): "humilhar-se. abaixar, subjugar” . 
Esta palavra hebraica bíblica também é encontrada 
no hebraico moderno. A palavra significa "humi
lhar. subjugar", e tem uso passivo ou reflexivo, "ser 
humilde” ou “humilhar-se”. Ainda que kãna ' ocor
ra umas 35 vezes no Antigo Testamento hebraico, a 
palavra não é encontrada até Dt 9.3: “O SENHOR, 
teu Deus [...] os destruirá, e os derrubará". O ter
mo kãna' é usado neste sentido de “subjugar”, “hu
milhar” inimigos (2 Sm 8.1; 1 Cr 17.10; SI 81.14). 
“Humilhar-se” diante de Deus em arrependimento 
é uma necessidade e tema comum na vida do antigo 
Israel (Lv 26.41; 2 Cr 7.14; 12.6,7,12).

shãphel ('?3J.y'): “abaixar-se, afundar, humilhar- 
se, abater-se”. Esta raiz aparece na maioria dos idi
omas semíticos (menos no etiópico) com o signifi
cado básico de “abaixar-sc”. O verbo shãphel apa
rece por volta de 25 vezes no Antigo Testamento. É 
termo poético.

O verbo, como se espera no uso poético, é usa
do em sentido figurativo. A palavra shãphel rara
mente denota pouca altura literal. Até em passa
gens onde o significado é tomado de forma literal, 
o profeta comunica uma verdade espiritual: “Os 
[ramos] de alta estatura serão cortados, e os alti

vos serão abatidos” (Is 10.33), ou: “Todo vale será 
exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abati
dos" (Is 40.4). Isaías particularmente apresentou 
o pecado de Judá como pecado dc rebelião, auto- 
exaltação e orgulho (Is 2.17; 3.16,17). No capítulo 
2. ele repetiu a acusação de Deus do orgulho hu
mano. Quando o Senhor entrar em julgamento, Ele 
não tolerará o orgulho: “Só o SENHOR será exal
tado naquele dia" (Is 2.11); então, “o dia do SE
NHOR dos Exércitos será contra todo o soberbo e 
altivo e contra todo o que se exalta, para que seja 
abatido" (Is 2.12). Isaías aplicou a Judá o princí
pio encontrado em Provérbios: “A soberba do ho
mem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá 
honra" i Pv 29.23).

Orsulho e auto-exaltação não têm luear na vidaW -> W

do justo. quando o Senhor "humilha” uma pessoa, 
uma cidade e uma nação: "O SENHOR empobrece e 
enriquece: abaixa e também exalta” (1 Sm 2.7).

Os profetas conclamavam as pessoas para se 
arrependerem e demonstrarem sua volta a Deus atra
vés da humildade. Em geral, essa chamada não era 
levada em conta. No final das contas, o Exílio veio e 
o povo foi humilhado pelos babilônicos. Não 
obstante. Deus prometeu que, a despeito dos obs
táculos. Ele iniciaria a redenção do Seu povo. Isaías 
expressou a grandeza da redenção desta maneira: 
"Preparai o caminho do SENHOR. [...] Todo vale 
será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão 
abatidos. [...] E a glória do SENHOR se manifesta
rá" (Is 40.3-5).

Na Septuaginta. shãphel é traduzido por tapeinõ 
("nivelar, humilhar-se" >.

B. Substantivos.
Alguns substantivos relacionados com este ver

bo ocorrem raramente. O termo shephel se refere a 
“posição baixa, situação baixa". Esta palavra apare
ce duas vezes (SI 136.23; Ec 10.6). O substantivo 
siphlãh significa “estado humilhado”. Este subs
tantivo ocorre uma vez: “Ainda que caia saraiva, e 
caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida" 
(Is 32.19); a cidade é completamente nivelada. A 
palavra sfphelah quer dizer “terra baixa”, “planí
cie” . Esta palavra é usada como designação técnica 
das montanhas baixas da região montanhosa de Judá 
(cf. Dt 1.7; Js 9.1). O vocábulo siphlüt diz respeito 
a “afundamento”. A única ocorrência deste subs
tantivo está em Ec 10.18: “Pela muita preguiça se 
enfraquece o teto, e pela frouxidão [siphlüt] das mãos 
goteja a casa”. A palavra implica negligência ou 
“afundamento” das mãos.
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C. Adjetivo.
shãphãl (‘r-DE/): “baixo, hum ilde'’. Esta pala

vra significa “baixo” em Ez 17.24: “Assim sabe
rão todas as árvores do campo que eu, o SE
NHOR, abati a árvore alta, elevei a árvore bai

xei'. Em Is 57.15, sãphãl se refere a “humilde” : 
"Em um alto e santo lugar habito e também com 
o contrito e abatido de espírito, para vivificar o 
espírito dos abatidos e para vivificar o coração 
dos contritos” .

I
ÍDOLO

frãphtm  (crsnn); “ídolo, ídolo do lar, máscara 
cultuai, sím bolo d iv ino” . Esta palavra é um 
estrangeirismo do hitita-hurriano (tarpis), o qual no 
semítico ocidental assume a forma básica tarpi. Seu 
significado básico é “espírito” ou “demônio”. O 
hebraico bíblico atesta esta palavra 15 vezes.

O termo frãphtm  aparece pela primeira vez em 
Gn 31.19: “E, havendo Labão ido a tosquiar as suas 
ovelhas, furtou Raquel os ídolos [deuses domésti
cos] que seu pai tinha”. A lei hurriana deste período 
reconhecia os “ídolos do lar” como ações para a 
sucessão e bens da família. Isto torna estes frãphtm  
(possivelmente plural de majestade, como é ‘elõhim 
quando usado para se referir a falsos deuses; cf. 1 
Rs 11.5,33) extremamente importantes para Labão 
em todos os sentidos.

Em 1 Sm 19.13, lemos que “Mical tomou os 
frãphtm  [aqui plural de “majestade”] e os deitou na 
cama, e pôs uma colcha de pêlo de cabra como cabe
ça, e os cobriu com mantas” (tradução do autor). 
Devido a 1 Sm 19.11, onde se diz que eles estavam 
nos aposentos particulares de Davi, supor que este 
frãphtm  era um “ídolo do lar” é difícil, embora não 
impossível. Alguns estudiosos sugerem que esta 
fosse uma “máscara cultuai” usada na adoração a 
Deus.

Qualquer uma das sugestões anteriores é o pos
sível significado da palavra no incidente de Mica 
registrado em Jz 17— 18. Observe em Jz 17.5: “E 
tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez 
um éfode e terafms, e consagrou a um de seus filhos, 
para que lhe fosse por sacerdote” . Em Jz 18.14, 
frãphtm  parece ser distinto de ídolos: “Naquelas 
casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de 
escultura, e uma de fundição” . Os versículos que se 
seguem indicam que a imagem de escultura e a ima
gem de fundição podem ser a mesma coisa: Jz 18.17 
usa todas as quatro palavras ao descrever o que os 
danitas roubaram; Jz 18.20 omite “imagem de fun

dição”; eJz  18.31 relata que só a imagem de escultu
ra foi estabelecida para adoração. Sabemos que o 
éfode era uma peça especial do vestuário sacerdo
tal. Será que frãphtm  era uma “máscara cultuai” ou 
algum outro símbolo da presença divina?

Assim, frãphtm  pode significar “ídolo”, “más
cara cultuai” ou talvez um “símbolo da presença 
divina”. Em todo o caso, o artigo está associado 
com a adoração pagã e talvez com a adoração de 
Deus.

’eltl (<?,‘?N): “ídolo, deuses, nada, vaidade”. As 
20 ocorrências deste substantivo estão no código 
legal de Israel e nos escritos proféticos (sobretudo 
em Isaías). Os cognatos desta palavra aparecem no 
acadiano, siríaco e árabe.

Esta palavra desdenhosa significa “ídolo” ou “fal
so deus”. A primeira ocorrência de ’eltl se dá em Lv 
19.4: “Não vos virareis para os ídolos, nem vos 
fareis deuses de fundição”. Em Lv 26.1, os ’elilim 
são o que Israel é proibido de fazer: “Não fareis 
para vós ídolos”. A ironia disto é não só mordaz 
com respeito ao significado habitual desta palavra, 
mas também por causa de sua semelhança com a 
palavra habitual para se referir a Deus ( 'elõhim; cf. 
SI 96.5): “Porque todos os deuses ['elõhim] dos 
povos são ídolos [ 'elilim]" (1 Cr 16.26, ARA).

Segundo, esta palavra significa “nada” ou “vai
dade”. A ARC, versão de 1995, traduz 1 Cr 16.26 
assim: “Porque todos os deuses das nações são vai- 
dades [nada]”. Esta acepção aparece claramente em 
Jó 13.4: “Vós, porém, sois inventores de mentiras 
e, vós todos, médicos que não valem nada [médicos 
de vaidade]”. Jeremias disse a Israel que seus profe
tas profetizam “visão falsa, e adivinhação, e vaida
de, e o engano do seu coração” (Jr 14.14).

gillülim (0,(?!<h): “ídolos”. Das 48 ocorrências 
desta palavra, todas menos nove ocorrem em 
Ezequiel. Esta palavra, que se refere a “ídolos”, é 
uma palavra desdenhosa e, originalmente, tem o sig
nificado de “pelotas de esterco”: “E destruirei os
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vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e 
lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos 
deuses; a minha alma se enfadará de vós” (Lv 26.30).

Esta e outras palavras que aludem a “ídolos", 
mostram o horror e desprezo que os escritores 
bíblicos sentiam por eles. Em passagens como Is 
66.3, a palavra para aludir a “ídolo”, ’ãwen, signi
fica “misterioso” ou “maldade”. Jeremias 50.38 
evidencia a palavra ’emim, que quer dizer “susto" 
ou “horror”. A palavra ’elil refere-se a “ídolo" em 
Lv 19.4; significa “nada" ou “fraco”. Primeiro Reis
15.13 usa a palavra hebraica, mipleset, significan
do “coisa horrível”, “uma causa para tremer”. Uma 
raiz que significa fazer uma imagem ou amoldar 
algo, ‘sb (homônimo da raiz que quer dizer “afli
ção e pesar”) é usada em várias passagens (cf. 1 
Sm 31.9).

IMPELIR
tuidah (rnp): “impelir, afastar, empurrar, mover”. 

Esta palavra é encontrada principalm ente no 
hebraico bíblico, embora no hebraico recente seja 
usada no sentido de “iludir” . O termo nãdah ocorre 
cerca de 50 vezes no Antigo Testamento, e seu pri
meiro uso está na forma passiva: “Não levantes os 
teus olhos aos céus e [...] sejas impelido a que te 
inclines perante eles” (Dt 4.19). A implicação pare
ce ser que um “ímpeto” ou “afastamento” interior, 
como também uma força externa, estavam envolvi
dos na tendência potencial de Israel à idolatria.

O verbo nãdah expressa a idéia de “ser espalha
do” no exílio, como em Jr 40.12: “Tornaram, então, 
todos os judeus de todos os lugares para onde fo 
ram lançados” . Jó reclamou que qualquer recurso 
que ele outrora possuíra já não existia, porque “fo 
ram afastados de mim os meus recursos” (Jó 6.13. 
ARA). Os maus “pastores” ou líderes não lidera
vam, mas, antes, “dispersavam” e afugentavam Is
rael (Jr 23.2). Os inimigos de um homem bom tra
mam “como o hão de derribar da sua excelência” (SI
62.4).

ÍMPIO
A. Substantivos.

rãshã‘ ( / í j ) :  “ímpio, injusto, culpado”. O subs
tantivo rãshã‘ só ocorre no hebraico e no aramaico 
recente. O termo ocorre em torno de 260 vezes como 
substantivo ou adjetivo e em especial na literatura 
poética do Antigo Testamento. É raro no Pentateuco 
e nos livros históricos. Sua freqüência aumenta nos 
livros proféticos.

O significado exato de rãshã' está no conceito 
de “mal" ou “estando no mal” . Éum  termo legal. A 
pessoa que pecou contra a lei é culpada: “Os que 
deixam a lei louvam o ímpio; mas os que guardam a 
lei pelejam contra eles” (Pv 28.4). Quando na histó
ria de Israel a justiça não prevalecia, o “culpado" era 
absolvido: “Quando o ímpio domina, o povo suspi
ra" (Pv 29.2; cf. 2 Cr 6.23).

O termo rãshã‘ também denota a categoria de 
pessoas que causaram danos, ainda estão vivendo 
em pecado e têm a intenção de continuar no mal. 
Este é o significado mais geral da palavra. O primei
ro Salmo exorta o justo a não imitar as ações e com
portamento dos ímpios e maus. O “ímpio” não bus
ca a Deus (SI 10.4): ele o desafia (SI 10.13). Segundo 
seu estilo de vida. o "ímpio" ama a violência (SI
11.5). oprime o justo (SI 17.9). não paga as dívidas 
(SI 37.211 e põe uma armadilha para apanhar o justo 
(SI 119.110). O SI 37 dá uma descrição vivida dos 
atos do "ímpio" e também do julgamento de Deus 
sobre eles. Enfrentando a terrível força dos "ímpios", 
o justo orou pela libertação de Deus e por Seu julga
mento sobre eles. Este tema do julgamento já foi 
antecipado no SI 1.6: "Porque o SENHOR conhece 
o caminho dos justos: mas o caminho dos ímpios 
perecerá". A expectativa dos justos inclui o julga
mento de Deus sobre os “ímpios” nesta vida, a fim 
de que eles sejam envergonhados (SI 31.17), venci
dos pelos problemas (SI 32.10). caiam em suas pró
prias tramas (SI 141.10). tenham uma morte pre
matura (Pv 10.27) e nunca mais sejam lembrados 
(Pv 10.7). Espera-se que na hora da morte haja grande 
brado: "No bem dos justos, exulta a cidade; e. pere
cendo os ímpios, há júbilo" (Pv 11.10).

O julgamento sobre os "ímpios” é tema particu
larmente forte em Provérbios, onde os autores con
trastam as vantagens da sabedoria e da justiça com 
as desvantagens dos “ímpios” (cf. Pv 2.22: “Mas 
os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos 
serão dela exterminados”). Em Jó, outro tema acha 
expressão: Por que os “ímpios” não são cortados? 
“Por que razão vivem os ímpios, envelhecem, e ain
da se esforçam em poder?” (Jó 21.7). Não há res
posta clara para esta pergunta no Antigo Testamen
to. Malaquias prediz novos tempos nos quais a dis
tinção do justo e do “ímpio” estará nítida e onde o 
justo triunfará: “Então, vereis outra vez a diferença 
entre o justo e o ímpio; entre o que serve a Deus e o 
que não o serve” (Ml 3.18).

A Septuaginta tem três traduções de rãshã'-. 
asebes  (“ irre lig io so , ím pio , incrédu lo");
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hamartolos ("pecador, pecaminoso”); e anomos 
(“sem lei").

Dois outros substantivos relacionados ocorrem 
no Antigo Testamento. O termo reshã', que é en
contrado por volta de 30 vezes, significa “malda
de": “Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e 
Jacó; não atentes para a dureza deste povo, nem 
para a sua impiedade, nem para o seu pecado” (Dt
9.27). O substantivo rish‘ãh , que ocorre em torno 
de 15 vezes, diz respeito a “maldade" ou “culpa”: 
"Quando, pois, o SENHOR, teu Deus, os lançar 
fora, de diante de ti, não fales no teu coração, dizen
do: Por causa da minha justiça é que o SENHOR me 
trouxe a esta terra para a possuir, porque, pela im
piedade destas nações, é que o SENHOR as lança 
fora, de diante de ti” (Dt 9.4).

B. Adjetivo.
rãshã' (Jf2?‘,n): “ímpio, injusto, culpado” . Esta 

palavra também é usada como adjetivo. Em al
guns casos, a pessoa é tão culpada que merece a 
morte: “E será que, se o injusto merecer açoites, o 
juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, 
quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta” 
(Dt 25.2). As características do indivíduo “ímpio” 
o qualificam como pessoa irreligiosa e incrédula: 
‘‘Quanto mais a ímpios homens, que mataram um 
homem justo em sua casa, sobre a sua cama; ago
ra. pois, não requereria eu o seu sangue de vossas 
mãos e não vos exterminaria da terra?" (2 Sm 4.11: 
cf. Ez 3.18,19).

C. Verbo.
rãsha' 7): “ser ímpio, agir impiamente". Este 

verbo é derivado do substantivo rãsha‘. Há uma 
raiz semelhante no etiópico e no árabe, com os res
pectivos significados dc “esquecer-se” e “soltar- 
se”. Este verbo ocorre em 2 Cr 6.37: “E, na terra 
para onde forem levados em cativeiro, tornarem a 
si, e se converterem, e, na terra do seu cativeiro, a ti 
suplicarem, dizendo: Pecamos, e perversamente fi
zemos, e impiamente procedemos'’.

INIMIGO
’õyeb (~’N): “inimigo”. A palavra 'õyeb tem um 

cognato no ugarítico. Aparece aproximadamente 282 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. 
Na forma, a palavra é um infinitivo ativo (ou mais 
precisamente, um substantivo verbal).

Esta palavra significa “inimigo" e em pelo me
nos uma referência é empregada para aludir a indiví
duos e nações: “Que deveras te abençoarei e gran- 
dissimamente multiplicarei a tua semente como as

estrelas dos céus e como a areia que está na praia do 
mar; e a tua semente possuirá a porta dos seus ini
migos” (Gn 22.17, primeira ocorrência). “Inimigos 
pessoais” podem ser descritos por esta palavra: “Se 
encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento, 
desgarrado, sem falta lho reconduzirás” (Êx 23.4). 
Esta idéia inclui “os que mostram hostilidade con
tra mim": “Mas os meus inimigos estão vivos e são 
fortes, e os que sem causa me odeiam se engrande
cem” (SI 38.19).

O indivíduo pode ser “inimigo” de Deus: “O 
SENHOR toma vingança contra os seus adversári
os e guarda a ira contra os seus inimigos” (Na 1.2). 
Deus é o “inimigo" de todos os que se recusam a se 
submeter ao Seu senhorio: “Mas eles foram rebel
des e contristaram o seu Espírito Santo; pelo que se 
lhes tornou em inimigo" (Is 63.10).

tsar (~is): “adversário, inimigo”. Este substanti
vo ocorre 70 vezes no Antigo Testamento hebraico, 
principalmente nos Salmos (26 vezes) e Lamenta
ções (nove vezes). O primeiro uso do substantivo 
está em Gn 14.20. ‘‘Bendito seja o Deus Altíssimo, 
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos”.

A palavra tsar é designação geral para “inimigo”. 
O “inimigo” pode ser uma nação (2 Sm 24.13) ou, 
mais raramente, o “oponente” de um indivíduo (cf. 
Gn 14.20; SI 3.1). O Senhor também é o “adversá
rio” do Seu povo pecador quando este é julgado 
pelo Senhor (cf. Dt 32.41-43). Conseqüentemente, 
o Livro de Lamentações descreve Deus como “ad
versário" do Seu povo: “Armou o seu arco como 
inimigo [ 'õyeb], firmou a sua destra como adversá
rio [t.var] e matou tudo o que era formoso à vista; 
derramou a sua indignação, como fogo na tenda da 
filha de Sião" (Lm 2.4).

O termo tsar tem vários sinônimos: 'õyeb, '‘ini
migo" (cf. Lm 2.5); sõne’, “inimigo” (SI 44.7); rõdep, 
"perseguidor" (SI 119.157); ‘ãris, “tirano, opres
sor" (Jó 6.23).

Na Septuaginta, is ar é geralmente traduzido por 
echthros (“inimigo”).

INIQÜIDADE
A. Verbo.

‘ãwãh (rn>‘): “fazer iniqüidade”. Este verbo apa
rece na Bíblia 17 vezes. No árabe, este verbo ocorre 
com o significado de “dobrar” ou “afastar-se do ca
minho”. O termo ‘ãwãh é usado como sinônimo dc 
hãtãh’, “pecar”, como no SI 106.6: “Nós pecamos 
[hãtãh ’J como os nossos pais; cometemos iniqüida
de [ ‘ãwãh], andamos perversamente [rãsa
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B. Substantivos.
‘ãwõn Oi’/): “iniqüidade, culpa, castigo”. Este 

substantivo, que aparece 231 vezes no Antigo Tes
tamento, está limitado ao hebraico e aramaico bíbli
cos. Os livros proféticos e poéticos empregam ‘ãwõn 
com freqüência. O Pentateuco utiliza a palavra como 
um todo por cerca de 50 vezes. Além destes, os 
livros históricos raramente usam ‘ãwõn. O primeiro 
uso de ‘ãwõn vem dos lábios de Caim, onde a pala
vra toma o significado especial de “castigo”: “En
tão, disse Caim ao SENHOR: É tamanho o meu 
castigo, que já não posso suportá-lo” (Gn 4.13, 
ARA).

O significado mais básico de 'ãwõn é “iniqüida
de”. A palavra significa ofensa, intencional ou não. 
contra a lei de Deus. Este significado também é muito 
básico com a palavra luittã’i, “pecado”, no Antigo 
Testamento, e por isto as palavras hattã 'i e 'ãwõn 
são virtualmente sinônimas: “Eis que isto [uma bra
sa viva] tocou os teus lábios: e a tua iniqüidade 
[ ‘ãwõn] foi tirada, e purificado o teu pecado 
[hattã'i]" (Is 6.7).

A "iniqüidade" como ofensa à santidade de Deus 
é punível. O indivíduo é advertido de que o Senhor 
castiga a transgressão: "Ao contrário, um morrerá 
pela sua iniqüidade, e de todo homem que comer 
uvas verdes os dentes se embotarão” (Jr 31.30). Tam
bém há o sentido coletivo, no qual a pessoa é respon
sável pela maioria: “Não as adorarás, nem lhes darás 
culto; porque eu sou o SENHOR, teu Deus, Deus 
zeloso, que visito a iniqüidade dos pais nos filhos até 
à terceira e quarta geração daqueles que me aborre
cem” (Êx 20.5, ARA). Nenhuma geração devia pen
sar que suportava o julgamento de Deus pela “iniqüi
dade” de outra geração: “Mas dizeis: Por que não 
leva o filho a iniqüidade do pai? Porque o filho fez o 
que era reto e justo, e guardou todos os meus estatu
tos, e os praticou, por isso, certamente, viverá. A 
alma que pecar, essa morrerá; o filho não levará a 
iniqüidade do pai, nem o pai, a iniqüidade do filho; a 
justiça do justo ficará sobre ele, c a perversidade do 
perverso cairá sobre este” (Ez 18.19,20, ARA).

Israel entrou em cativeiro pelo pecado dos seus 
pais e pelos próprios pecados: “E as nações sabe
rão que os da casa de Israel, por causa da sua iniqüi
dade, foram levados em cativeiro, porque se rebela
ram contra mim, e cu escondi deles a minha face e os 
entreguei nas mãos de seus adversários, e todos ca
íram à espada” (Ez 39.23).

A relação de concerto entre o Senhor e o Seu 
povo é tão séria quanto a “iniqüidade”, que as pes

soas são lembradas que Ele é um Deus vivo que de 
boa vontade perdoa a “iniqüidade”: “Que guarda a 
beneficência em milhares; que perdoa a iniqüidade. 
e a transgressão, e o pecado; que ao culpado não 
tem por inocente; que visita a iniqüidade dos pais 
sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até à 
terceira e quarta geração” (Êx 34.7). Deus espera a 
confissão de pecado: “Confessei-te o meu pecado e 
a minha iniqüidade não mais ocultei. Disse: confes
sarei ao SENHOR as minhas transgressões; e tu 
perdoaste a iniqüidade do meu pecado” (SI 32.5. 
ARA), e um coração confiante e crente que expres
se a oração humilde: “Lava-me completamente da 
minha iniqüidade e purifica-me do meu pecado” (SI
51.2).

Isaías 53 ensina que Deus pôs em Jesus Cristo 
nossas "iniqüidades" i Is 53.6). que Ele. tendo sido 
moído por nossas "iniqüidades" (Is 53.5), pode jus
tificar os que crêem nEle: "O trabalho da sua alma 
ele verá e ficará satisfeito: com o seu conhecimento, 
o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as 
iniqüidades deles levará sobre si” (Is 53.11).

O uso de 'ãwõn inclui toda a área de pecado, 
julgamento e "castigo” pelo pecado. O Antigo Tes
tamento ensina que o perdão de Deus da “iniqüida
de" estende-se ao próprio pecado, à culpa do peca
do. ao julgamento de Deus daquele pecado e ao cas
tigo de Deus pelo pecado. "Bem-aventurado o ho
mem a quem o SENHOR não atribui iniqüidade e 
em cujo espírito não há dolo" (SI 32.2, ARA).

Na Septuaginta. a palavra tem as seguintes tra
duções: adikia ("mal. injustiça, maldade”); hamartia 
(“pecado, erro”); e anomia ("ilegalidade5').

'ãwen (riN): “iniqüidade, infortúnio”. Este subs
tantivo é derivado de uma raiz que significa “forta
lecer”, encontrada somente nos idiomas semíticos 
do noroeste. A palavra aparece em torno de 80 ve
zes e quase exclusivamente na linguagem poético- 
profética. O uso é particularmente freqüente nos 
livros poéticos. O uso que Isaías faz do termo se 
salienta entre os profetas. A primeira ocorrência 
está em Nm 23.21: “Nao viu iniqüidade em Israel, 
nem contemplou maldade em Jacó; o SENHOR, seu 
Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido 
de um rei”.

O significado de “infortúnio" chega à expressão 
nos estratagemas do ímpio contra o justo. O salmista 
esperava que “infortúnio” lhe sobreviesse: “E. se 
algum deles vem ver-me, diz coisas vãs; no seu co
ração amontoa a maldade', em saindo para fora, é 
disso que fala” (SI 41.6). O termo 'ãwen neste sen-
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lido é sinônimo de ’<?</, “desastre” ou “destruição” 
(Jó 1S.12). Em sentido real, 'ãweti é parle da exis
tência humana e, como tal, a palavra é idêntica a 
\~muil, “labuta”, como no SI 90.10: “A duração da 
nossa vida é de setenta anos, e se alguns, pela sua 
robustez, chegam a oitenta anos, o melhor deles é 
canseira e enfado, pois passa rapidamente, e nós 
voamos”.

A palavra ’ãwen, em certo sentido mais profun
do, caracteriza o modo de vida daqueles que estão 
sem Deus: “Porque o louco fala loucamente, e o seu 
coração pratica a iniqüidade, para usar de hipocri
sia, e para proferir erros contra o SENHOR, e para 
deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que 
o sedento venha a ter falta de bebida” (Is 32.6). O 
ser do homem é corrompido pela “iniqüidade”. Ain
da que todo o gênero humano esteja sujeito a 'ãwen 
("labuta”), há aqueles que se deleitam em causar 
dificuldades e “infortúnios” aos outros planejando, 
mentindo e agindo com engano. O salmista coloca a 
maldade interiorizada nestes termos: “Eis que esse 
está com dores de perversidade; concebeu trabalhos 
e produzirá mentiras” (SI 7.14; cf. Jó 15.35).

Aqueles que estão envolvidos com os caminhos 
das trevas são “os que praticam a iniqüidade" (os 
"obreiros da iniqüidade"), os fazedores do mal ou 
os criadores de “infortúnio” e desastre. Os sinôni
mos de 'ãwen com este sentido são ra', "mal”, e 
rãsã.', “ímpio", em oposição a “retidão" e "justiça". 
Eles procuram a queda do justo (SI 141.9). Entre o 
SI 5.5 c o SI 141.9 há até 16 referências aos que 
praticam a iniqüidade (cf. “Os loucos não pararão à 
tua vista; aborreces a todos os que praticam a mal
d a d e SI 5.5). No contexto do SI 5, o mal de que é 
falado é a falsidade, a matança e o engano (SI 5.6). O 
aspecto qualitativo da palavra chega à melhor ex
pressão nos verbos com 'ãwen. O ímpio trabalha, 
fala, gera, pensa, inventa, junta, colhe e ara 'ãwen, e 
é revelado (“aparece”) pelo infortúnio que cai sobre 
o íntegro. Em última instância, quando as festas 
religiosas (Is 1.13) e a legislação (Is 10.1) de Israel 
foram afetadas pelo estilo de vida apóstata dos 
ímpios, eles tinham se reduzido às práticas e modo 
de vida gentios. A esperança profética acha-se no 
período depois da purificação de Israel, quando o 
Rei messiânico introduzirá um período de justiça e 
retidão (Is 32) e os maus serão destacados por sua 
loucura e irreligiosidade.

A Septuaginta tem várias traduções: anomia (“ile
galidade”); kopos (“trabalho, trabalho difícil, labu
ta"); mataios (“vazio, infrutífero, inútil, impoten

te”); poneria (“maldade, maliciosidade, peeamino- 
sidade”); e cidikia (“iniqüidade, maldade, injustiça”).

INOCENTAR
A. Verbo.

nãqãh (npJ): “purificar, inocentar, absolver”. Só 
no hebraico este verbo significa “inocente”. No 
aramaico e no árabe aparecem com o significado de 
ser “limpo”. O verbo é encontrado 44 vezes no 
Antigo Testamento.

Isaías descreveu que o futuro de Jerusalém é ser 
uma cidade vazia (“limpa”): “E as portas da cidade 
gemerão e se carpirão, e ela se assentará no chão, 
desolada” (Is 3.26). No lado mais positivo, a terra 
pode ser “limpa” de ladrões: “Qualquer que furtar 
será desarraigado [“expulso”, ARA], [...] e qual
quer que jurar falsamente será desarraigado [“ex
pulso”, ARA]” (Zc 5.3).

O verbo é usado com mais freqüência com o sen
tido de “livre” (com a preposição min). A primeira 
ocorrência no Antigo Testamento está em Gn 24.8, e 
é ilustrativa deste uso. Abraão ordenou que seu ser
vo achasse uma esposa para Isaque. O servo empe- 
nhou-se para cumprir sua missão. Porém, se ele não 
fosse bem-sucedido, quer dizer, no caso da mulher 
não estar disposta a acompanhá-lo na longa jornada, 
Abraão o livraria: “Serás livre deste meu juramento”. 
A liberdade pode ser de um juramento (cf. Gn 
24.8.41), do mal (Nm 5.31) ou do castigo (Êx 21.19; 
Nm 5.28). As traduções variam nestes contextos.

O verbo nãqãh também aparece com a conota
ção legal de "inocência". Primeiro, uma pessoa pode 
ser declarada "inocente” ou “absolvida”. Davi orou: 
"Também da soberba guarda o teu servo; [...] então, 
serei sincero e ficarei limpo dc grande transgressão” 
(SI 19.13). Por outro lado, o pecador não é “absol
vido" por Deus: “Receio todas as minhas dores, 
porque bem sei que me não terás por inocente' (Jó
9.28). O castigo da pessoa que não está “absolvida” 
também é expresso por uma negação do verbo nãqãh: 
“O SENHOR não terá por inocente o que tomar o 
seu nome em vão” (Êx 20.7). “Castigar-te-ci com 
medida e, de todo, não te terei por inocente” (Jr
30.11). O destino do iníquo é o julgamento de Deus: 
“[O perverso] não ficará sem castigo, mas a semen
te dos justos escapará [mãlüt]” (Pv 11.21).

O verbo é traduzido na Septuaginta por athos 
(“inocentar, absolver”). Porém, o alcance do signifi
cado da palavra hebraica é mais ampla. Estende-se 
de “esvaziar [limpar]” ao jargão legal de “inocentar, 
absolver”.
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B. Adjetivo.
nãqi (’pp): “inocente”. Este adjetivo aparece 43 

vezes no Antigo Testamento. Uma ocorrência está 
no SI 15.5, que fala do homem íntegro, que não “re
cebe subornos contra o inocente”.

INSTRUÇÃO
A. Substantivo.

müsãr (~D'D): “instrução, castigo, advertência”. 
Este substantivo aparecc 50 vezes, principalmente 
em Provérbios. A primeira ocorrência está em Dt
11.2: “E hoje sabereis que falo, não com vossos 
filhos, que o não sabem e não viram a instrução do 
SENHOR, vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão 
forte, c o seu braço estendido”.

Um dos principais propósitos da literatura 
sapiencial era ensinar sabedoria e müsãr (Pv 1.2 ). O 
termo müsãr significa disciplina, mas é mais que 
isso. Como "disciplina", ele ensina como viver cor
retamente no temor do Senhor, de forma que o sábio 
aprenda a lição antes da tentação e da prova: "O que 
tendo eu visto, o considerei: e. vendo-o. recebi ins
trução" (Pv 24.32). Esta “disciplina" é treinamento 
para vida: por conseguinte, prestar atenção a m úsjr 
é importante. Muitos verbos confirmam a necessi
dade de uma resposta correta: "Ouvir, obedecer, 
amar, receber, obter, apoderar-se. guardar, manter". 
Além disso, a rejeição é confirmada por muitos ver
bos relacionados com müsãr. “Rejeitar, odiar, igno
rar. não amar, menosprezar, abandonar”. Quando 
müsãr é dado como “instrução", mas não é observa
do, o müsãr como “castigo” ou “disciplina" pode 
ser o próximo passo: “A estultícia está ligada ao 
coração do menino, mas a vara da correção a afugen
tará dclc” (Pv 22.15).

Atenção cuidadosa à “instrução" traz honra (Pv
1.9), vida (Pv 4.13), e sabedoria (Pv 8.33), e. acima 
de tudo, agrada a Deus: “Porque o que me achar 
achará a vida e alcançará favor do SENHOR” (Pv 
8.35). A falta de observância da “instrução’- ocasio
na seus próprios resultados: morte (Pv 5.23). po
breza e vergonha (Pv 13.18), e é, em última instân
cia, sinal de que o indivíduo não tem consideração 
pela própria vida (Pv 15.32).

A receptividade da “instrução” dada pelos pais, 
professores, o sábio ou o rei é corolário direto da 
subjugação do indivíduo à disciplina de Deus. Os 
profetas acusaram Israel por não receber a disciplina 
de Deus: “Ah! SENHOR, atentam os teus olhos para 
a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu; consumiste- 
os, e não quiseram recebei- a correção; endureceram

as suas faces mais do que uma rocha; não quiseram 
voltar” (Jr 5.3). Jeremias pediu aos judeus e aos habi
tantes da Jerusalém sitiada que prestassem atenção 
ao que estava acontecendo ao redor, para que eles 
ainda se sujeitassem à “instrução” (Jr 35.13). Isaías 
predisse que o castigo de Deus que os homens mere
ciam foi levado pelo Servo Sofredor, trazendo paz 
aos que crêem nEle: “Mas ele foi ferido pelas nossas 
transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o 
castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e, pelas 
suas pisaduras. fomos sarados” (Is 53.5).

A Septuaginta tem a tradução de paideia (“edu
cação. treinamento, instrução"). A palavra grega é a 
base para a palavra pedagogia, “treinamento dc uma 
criança”.

B. Verbo.
yãsar ( " ') :  "disciplinar". Este verbo ocorre no 

hebraico e no ugarítico com o sentido de "discipli
nar". Fora destes idiomas a raiz não está represen
tada. O verbo aparece 42 vezes no Antigo Testa
mento: cf. Pv 19.18: "Castiga teu filho enquanto há 
esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma”.

INVENTAR
hãsab (rr~): "pensar, considerar, contar, inven

tar. planejar". Esta palavra é encontrada ao longo do 
desenvolvimento histórico do hebraico e do aramaico. 
Encontrada pelo menos 120 vezes na Bíblia hebraica. 
hãsab ocorre pela primeira vez no texto em Gn 15.6. 
onde se diz de Abraão: "E creu ele no SENHOR, e 
foi-lhe imputado [contado] isto por justiça”.

Freqüentemente usado no sentido comum de 
"pensamento” , ou os processos de pensamento 
normais (Is 10.7: 53.4; Ml 3.16), hãsab também e 
usado no sentido de “intentar” ou “pensar planos 
maus" (Gn 50.20; Jr 48.2). A palavra se refere aos 
artesãos que “inventam” instrumentos dc música, 
objetos artísticos e armas de guerra (Ex 31.4: 2 Cr 
26.15: Am 6.5).

IR \
A. Substantivo.

hemãh (non): “ira. ardor, furor, raiva”. Este subs
tantivo aparece nos idiomas semíticos com os signi
ficados de “ardor, calor, ira. veneno, peçonha”. O 
substantivo, como também o verbo yãham, denota 
um estado emocional forte. O substantivo é usado 
120 vezes, predominantemente na literatura poéti
ca e profética, sobretudo em Ezequiel.

O primeiro uso de hemãh se dá na história de 
Esaú e Jacó. Jacó foi aconselhado a ir para Harã com
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a esperança de que a “ira’’ de Esaú dissipasse: “E 
mora com ele alguns dias, até que passe o furor de 
teu irmão” (Gn 27.44).

A palavra indica um estado de raiva. A maioria 
dos usos envolve a “ira” de Deus. A Sua “ira” é 
expressa contra o pecado de Israel no deserto: “Por
que temi por causa da ira e do furor com que o 
SENHOR tanto estava irado contra vós, para vos 
destruir” (Dt 9.19). O salmista suplica pela miseri
córdia de Deus na hora da “ira” de Deus: “SENHOR, 
não me repreendas na tua ira, nem me castigues no 
teu furor” (SI 6.1). No fim, a “ira” de Deus foi ex
pressa contra Israel no Exílio dos judeus na Babilônia: 
“Deu o SENHOR cumprimento ao seu furor; derra
mou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que 
consumiu os seus fundamentos” (Lm 4.11).

A metáfora “cálice” denota o julgamento de Deus 
sobre o Seu povo. Sua “ira” é derramada: “Pelo que 
derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força 
da guerra e lhes pôs labaredas em redor, mas nisso 
não atentaram; e os queimou, mas não puseram nis
so o coração” (Is 42.25 ); e o “cálice da ira” é bebido: 
"Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que 

bebeste da mão do SENHOR o cálice do seu furor, 
bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação” 
(Is 51.17).

Deus. na qualidade de Potentado Todo-Podero- 
so, fica irado pelos pecados c orgulho do Seu povo, 
visto que são um insulto à Sua santidade. Em certo 
sentido derivado, os soberanos da terra também fi
cam irados, mas a sua ira é despertada por circuns- 
làncias nas quais eles não têm controle. Naamã fi
cou irado com o conselho de Eliseu (2 Rs 5.11,12); 
Assuero ficou enfurecido com a recusa de Vasti exi
bir sua beleza diante dos homens (Et 1.12).

O termo henulh também denota a reação do ho
mem diante das circunstâncias cotidianas. A “ira” 
do homem é uma expressão perigosa do seu estado 
emocional, visto que inflama todos os que estão 
perto da pessoa irada. A “ira” surge por muitas 
razões. Provérbios falam com vccmência contra a 
hemãh, como o ciúme (Pv 6.34); confronte: “Cruel 
é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará peran
te a inveja?” (Pv 27.4; cf. Ez 16.38). O homem irado 
pode ser culpável de crime e ser condenado: “Temei 
vós mesmos a espada; porque o furor traz os casti
gos da espada, para saberdes que há um juízo” (Jó
19.29). A resposta sábia à “ira” é uma resposta 
suave: “A resposta branda desvia o furor, mas a 
palavra dura suscita a ira” (Pv 15.1).

A palavra lieniãh está associada com q inãh ,

“ciúme”, e também com nãqãm, “vingança”, já  que 
a pessoa enfurecida procura defender seu nome ou 
vingar-se na pessoa que o provocou. Nos procedi
mentos de Deus para com Israel Ele teve ciúmes do 
Seu nome Santo, razão pela qual Ele precisou tratar 
com justiça do Israel idólatra, vingando-se: “Para 
fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu 
pus o seu sangue numa penha descalvada, para que 
não seja coberto” (Ez 24.8). Mas Ele também vinga 
o Seu povo contra os inimigos: “O SENHOR é um 
Deus zeloso e que toma vingança; o SENHOR toma 
vingança e é cheio de furor; o SENHOR toma vin
gança contra os seus adversários e guarda a ira con
tra os seus inimigos” (Na 1.2). Outros sinônimos de 
hemãh são ’ap. “raiva, furor”, e qesep, “ira”, como 
em Dt 29.27 e J r  21.5.

Há dois significados especiais de hemãh. Um é 
"ardor” ou “calor”, como em “o Espírito me levan
tou e me levou; e eu me fui rnui triste, no ardor do 
meu espírito; mas a mão do SENHOR era forte so
bre mim” (Ez 3.14). O outro é “veneno” ou “peço- 
nha”, como em Dt 32.33: “O seu vinho é ardente 
veneno dc dragões e peçonha cruel de víboras”.

A Septuaginta dá as seguintes traduções: orge 
(“raiva, indignação, ira”) e íhurnos (“paixão, ardor, 
raiva, ira”).

B. Verbo.
yãham (CiT): “irar-se, eneolerizar-se, esquentar- 

se”. Este verbo, que só ocorre 10 vezes no hebraico 
bíblico, é a raiz do substantivo henulh.

Em Dt 19.6, yãham significa “esquentar-se”: 
“Para que o vingador do sangue não vá após o homi
cida, quando se esquentar o seu coração, e o alcan
ce”.

IRAR-SE
A. Verbo.

qãtsaph (HS~): “irar-se, ficar irado, com raiva”. 
Este verbo aparece 34 vezes e e encontrado princi
palmente no Pentateuco e nos profetas, e algumas 
vezes nos livros históricos e na literatura poética. A 
palavra é usada no hebraico rabínico, mas seu uso 
no hebraico moderno foi substituído por outros 
verbos. E uma palavra cananéia antiga. Como glosa 
apareceu nas Tabuinhas de Amarna com o significa
do de “preocupar-se” ou, de acordo com outros, 
“amargurar-se". A relação com o cognato árabe 
qasafa é duvidosa.

O significado geral de qãtsaph é uma forte explo
são emocional de raiva, sobretudo quando o homem 
é o sujeito da reação. O primeiro uso da palavra
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apresenta este sentido: “E indignou-se Faraó muito 
contra os seus dois eunucos. [...] E entregou-os à 
prisão [custódia]” (Gn 40.2,3; cf. Gn 41.10). Moisés 
ficou amargamente irado com os israelitas desobe
dientes (Êx 16.20). Os líderes dos filisteus “iraram- 
se” com Aquis (1 Sm 29.4), e Naamã ficou grande
mente irritado pela falta de sentido de protocolo 
por parte de Eliseu (2 Rs 5.11). Eliseu expressou 
sua raiva por Jeoás, rei de Israel (2 Rs 13.19). O rei 
Assuero, em sua ira, depôs Vasti (Et 1.12). Nestes 
exemplos, o indivíduo exaltado (geralmente um rei) 
demonstrou sua ira real em medidas radicais contra 
seus súditos. Ele estava em posição de “ficar irado" 
com a reação ou atitude dos seus súditos. É mais 
raro uma pessoa “ficar irada” com um seu igual. E 
até mais raro um súdito “ficar bravo” com seu supe
rior: “Dois eunucos do rei [...] grandemente se in
dignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei 
Assuero” (Et 2.21).

O substantivo derivado de qãtsaph se refere 
particularmente à raiva de Deus. O verbo qãisapk 
é usado 11 vezes para descrever a raiva do homem 
e IS vezes para se referir à raiva de Deus. E^te 
fato, junto com a observação de que o verbo é em 
geral uma expressão de um superior contra um sú
dito, explica por que o texto bíblico usa qãtsaph 
com mais freqüência para descrever a ira de Deus. 
O objeto da ira é indicado pela preposição 'al i "con
tra”). “Porque temi por causa da ira [ 'ap] e do 
furor [hemãh] com que o SENHOR tanto estava 
irado [qãtsaph] contra [V;/] vós, para vos destruir" 
(Dt 9.19). A ira do Senhor se expressa contra a 
desobediência (Lv 10.6) e o pecado (Ec 5.5ss). 
Entretanto, a própria pessoa pode ser a causa da 
ira dc Deus (SI 106.32). No deserto, os israelitas 
provocaram a ira de Deus pela desobediência e 
falta de fé: “Lembra-te e não te esqueças de que 
muito provocaste à ira o SENHOR, teu Deus, no 
deserto; desde o dia em que saístes do Egito até 
que chegastcs a esse lugar, rebeldes fostcs contra o 
SENHOR” (Dt 9.7, cf. Dt 9.8,22). Moisés falou 
sobre a ira de Deus contra a desobediência de Isra
el. a qual seria, no momento próprio, a ocasião 
para o Exílio (Dt 29.27), e os profetas amplificam 
a advertência de Moisés sobre a vindoura “ira” de 
Deus (Jr 21.5). Depois do Exílio, Deus teve com
paixão de Israel e voltou Sua ira contra os inimigos 
de Israel (Is 34.2).

Na versão grega, encontramos as seguintes tra
duções; orgizomai (“irar-se”) e lupew (“afligir-se, 
doer-se, entristecer-se”).

B. Substantivo.
qetseph (Ĥ i?): “ira, indignação, furor”. Este subs

tantivo ocorre 28 vezes no hebraico bíblico e nor
malmente em referência a Deus. Uma ocorrência da 
“ira” de Deus está em 2 Cr 29.8: “Pelo que veio 
grande ira do SENHOR sobre Judá e Jerusalém". 
Um exemplo da “ira” de homem aparece em Et 1.18: 
"E. neste mesmo dia, as princesas da Pérsia e da 
Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, 
ouvindo o feito da rainha; e, assim, haverá assaz 
desprezo e indignação” (cf. Ec 5.17).

IRMÃ
'ãhót <.— N): “irmã". Como ocorre com as pala

vras para "irmão" e "pai”, este substantivo é co
mum em muitos idiomas semíticos. Considerando 
que "irmão" aparece 629 vezes, “irmã” só ocorre 
114 vezes. O uso é raro na literatura poética com a 
exceção de Cantares de Salomão (sete vezes). A 
primeira ocorrência está em Gn 4.22: “E Zilá tam
bém teve aTubalcaim. mestre de toda obra de cobre 
e de ferro; e a innã de Tubalcaim foi Naamá”.

A tradução de "irmã" por ’ãhôt é só o começo. 
No costume hebraico, a palavra tem um termo em
pregado para se referir à filha do pai e mãe (Gn 
4.22 ou à meia-irmã (Gn 20.12). Também alude à 
tia pelo lado paterno (Lv 18.12; 20.19) ou pelo lado 
materno (Lv 18.13: 20.19).

O uso de ãhót denota mais geralmente as paren- 
tas: "E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: O nossa 
irmã. sejas tu em milhares de milhares, c que a tua 
semente possua a porta de seus aborrecedores!” (Gn 
24.60). Este significado enconira-se por trás do uso 
metafórico, onde duas divisões de uma nação (Judá 
e Israel; Jr 3.7) e duas cidades (Sodoma e Samaria; 
Ez 16.46) são retratadas como irmãs (os nomes 
hebraicos de entidades geográficas são femininos).

O significado mais especializado de “amada” só 
é encontrado em Ct 4.9: “Tiraste-me o coração, 
minha irmã [ou amada], minha esposa; tiraste-me o 
coração com um dos teus olhos, com um colar do 
teu pescoço”. Aqui 'ãhót é usado como termo de 
estima em vez de ser termo para designar parenta de 
sangue.

A Septuaginta traduz a palavra adelphe (“irmã"). 

IRMÃO
'ãh (ns): “irmão”. Esta palavra tem cognatos no 

ugarítico e na maioria dos outros idiomas semíticos. 
O hebraico bíblico atesta a palavra aproximadamen
te 629 vezes e em todos os períodos.
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Em seu significado básico, 'ãh representa “pa
rente masculino’’, “irmão ’. Este é seu significado na 
primeira ocorrência bíblica: “E teve mais a seu ir
mão Abel” (Gn 4.2). Esta palavra representa irmão 
germano ou meio-irmão: “Eele lhe disse: Ora, vai, e 
vê como estão teus irmãos” (Gn 37.14).

Em outra acepção, 'ãh pode descrever “parente 
de sangue”. O sobrinho de Abrão é chamado de seu 
"irmão”: “E tornou a trazer toda a fazenda e tornou 

a irazer também a Ló, seu irmão, c a sua fazenda, e 
também as mulheres, e o povo” (Gn 14.16). Esta 
passagem também pode refletir o uso de concerto 
do termo por meio do qual conota “aliado” (cf. Gn
13.8). Em Gn 9.25, 'ãh significa claramente “paren
te”: “Maldito seja Canaã; servo dos servos seja aos 
seus i r m ã o s Labão chamou seu sobrinho Jacó de 
'ãh: "Depois, disse Labão a Jacó: Porque tu és meu 
irmão, hás dc servir-me de graça?” (Gn 29.15). Um 
pouco antes, Jacó se descreveu como ’ãh do pai de 
Raquel (Gn 29.12).

As tribos podem ser chamadas de 'cihím: “En
tão, disse [a tribo dej Judá a [a tribo dc] Simeão, seu 
irmão: Sobe comigo à herdade que me caiu por sor
te” (Jz 1.3). A palavra 'ãh é usada para se referir a 
um membro da mesma tribo: “Com quem achares os 
teus deuses, esse não viva: reconhece diante de nos
sos irmãos o que é teu do que está comigo e toma- 
o para li” (Gn 31.32). Em outro lugar, descreve um 
compatriota: “E aconteceu naqueles dias que, sen
do Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou 
nas suas cargas” (Êx. 2 .11).

Em várias passagens, a palavra 'ãh conota “com
panheiro” ou “colega”, quer dizer, irmão por esco
lha. Encontramos um exemplo em 2 Rs 9.2. “E, 
chegando lá, vê onde está Jcú, filho de Josafá, filho 
de Ninsi; e entra, e faze que ele se levante do meio 
dc seus irmãos, e leva-o à câmara interior” (cf. Is 
41.6; Nm 8.26). Algo neste sentido está no uso de 
concerto da palavra 'ãh como sinônimo de “aliado”: 
“Então, saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás 
de si, c disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais 
mal” (Gn 19.6,7). Observe este mesmo uso emNm
20.14 e 1 Rs 9.13.

A palavra 'ãh pode ser um termo de tratamento 
cortês, como parece ser em Gn 29.4: “E disse-lhes 
Jacó [a pastores cuja identidade ele desconhecia]: 
Meus irmãos, donde sois? E disseram: Somos de 
Harã".

O vocábulo 'ãh às vezes representa alguém ou 
algo que existe ao lado de determinada pessoa ou 
coisa: “E certamente requererei o vosso sangue, o

sangue da vossa vida; da mão de todo animal o re
quererei, como também da mão do homem e da mão 
do irmão de cada um requererei a vida do homem. 
Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o 
seu sangue será derramado; porque Deus fez ho
mem conforme a sua imagem” (Gn 9.5,6).

IR-SE EMBORA
A. Verbo.

gãlãh (rf?l): “sair, ir-se embora, descobrir, reve
lar”. Este verbo aparece no ugarítico, árabe, aramaico 
imperial, aramaico bíblico e etiópico. O hebraico bí
blico o atesta em todos os períodos e por volta dc 
190 vezes. Alguns estudiosos dividem este verbo em 
dois homônimos (duas palavras distintas com a mes
ma soletração). Se esta divisão for aceita, gãlãh' apa
rece cerca de 112 vezes e gãlãh2 aproximadamente 
75 vezes. Outros estudiosos consideram que este 
seja somente um verbo com uma ênfase intransitiva e 
uma ênfase transitiva. Parece mais provável.

Na forma intransitiva, gãlãh significa “ir-se em
bora” ou “sair”. Este significado é visto claramente 
em 1 Sm 4.21: “Mas chamou ao menino Icabô, di
zendo: Foi-se a glória de Israel”. Assim, Is 24.11 
poderia ser traduzido por: “Foi-se embora o gozo 
da terra”. Uso especial deste sentido do verbo é 
“entrar em exílio”. A primeira ocorrência bíblica de 
gãlãh traz esta acepção: “E os filhos de Dã levanta
ram para si aquela imagem de escultura, e Jônatas, 
[...] e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos 
danitas, ate ao dia do cativeiro da terra” (Jz 18.30), 
ou até que perderam o controle da terra e foram 
forçados a servir outros deuses.

O bem conhecido cativeiro do Antigo Testamen
to foi trazido por Deus pelos reis da Assíria e 
Babilônia (1 Cr 5.26; cf. Jr 29.1).

Embora gãlãh não seja usado neste sentido na lei 
de Moisés, a idéia está claramente presente. “Se 
não tiveres [ó Israel] cuidado de guardar todas as 
palavras desta lei, que estão escritas neste livro, 
para temeres este nome glorioso e terrível, o SE
NHOR, teu Deus; [...] e desarraigados sereis da ter
ra, a qual passas a possuir. E o SENHOR vos espa
lhará entre todos os povos, desde uma extremidade 
da terra até à outra extremidade da terra” (Dt 
28.58,63,64; cf. Lv 26.27,33). Este verbo também é 
usado para aludir ao “exílio de indivíduos”, como 
Davi (2 Sm 15.19).

Esta palavra também significa “pôr-se nu”. Noé 
“bebeu do vinho e embebedou-sc; e descobriu-se no 
meio de sua tenda” (Gn 9.21).
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A forma transitiva ocorre com menos freqüên
cia, mas tem uma maior variedade de significados. 
“Descobrir” outra pessoa pode significar “ter rela
ções sexuais” com ela: “Nenhum homem se chegará 
a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua 
nudez. Eu sou o SENHOR” (Lv 18.6). Descobrir a 
nudez de alguém nem sempre se refere a relações 
sexuais (cf. Êx 20.26). Outra expressão, “descobrir 
a ourela de alguém” quer dizer ter relações sexuais 
com uma pessoa (Dt 22.30).

Em Is 16.3, gãlãh1 (no radical intensivo) signifi
ca “trair” : “Esconda os desterrados [não traia o fu
gitivo]”. Este verbo também pode ser usado para 
aludir a “descobrir” coisas, “pô-las a nu” de forma 
que fiquem visíveis: “Os fundamentos do mundo st 
descobriram, pela repreensão do SENHOR" (2 Sm
22.16). Em sentido relacionado. Ez 23.18 fala em 
“pôr a descoberto” as devassidões, em "expô-las" 
constantemente ou levar uma vida de devassidão.

A revelação de Deus de Si me>mo significa que 
Ele “se manifestou" iGn 35.71. "Revelar aos ouvi
dos” de alguém é contar-lhe algo: "O SEXHOR o

revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que 
Saul viesse” (1 Sm 9.15). Neste caso, o verbo não 
significa apenas “contar”, mas “contar a alguém algo 
que não era sabido”. Usado neste sentido, gãlãh é 
aplicado à “revelação” de segredos (Pv 11.13) e dos 
sentimentos íntimos da pessoa. Por conseguinte, Jr
11.20 devia ser traduzido por: “A ti revelei meu caso".

Assim, gãlãh é usado para se referir a “tornar 
algo" abertamente conhecido ou “dar publicidade”: 
"Uma cópia do escrito para que se proclamasse a 
lei em cada província foi enviada a todos os povos, 
para que estivessem preparados para aquele dia" 
(Et 3.14i. Outra acepção aparece em Jr 32.11, onde 
gãlãh. com relação a uma ação de compra, significa 
"não selado ou fechado”.

B. Substantivo.
gôlãh (■“".): "exílio, exilado". Esta palavra faz 

42 ocorrências no Antigo Testamento. Esdras 2.1 
usa a palavra para se referir às "pessoas que 
retornaram do exílio". Em outras referências, a pala
vra significa "pessoas no exílio" (2 Rs 24.15). Em 1 
Cr 5.22. gôlãh se refere à era do “exílio".

J
JOVEM

na ‘ar ("^J): “mocidade, jovem, rapaz, moço. 
menino”. Esta palavra é encontrada no ugarítico e 
parece que a palavra egípcia na-arma (“criados ar
mados”) também está relacionada com o uso semítico 
ocidental. A raiz com o significado de “mocidade" 
só ocorre como substantivo e surge no hebraico no 
feminino (na‘arãh, “moça. jovem”) como também 
na forma masculina (por exemplo, Gn 24.14).

O termo na'ar aparece 235 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. Seu uso é predominante no 
Pentateuco e nos livros históricos. A primeira ocor
rência está cm Gn 14.23,24: “Não tomarei coisa 
alguma [...] salvo tão-somente o que os jovens co
meram e a parte que toca aos varões que comigo 
foram, Ancr, Escol e Mame; estes que tomem a sua 
parte”.

O significado básico de na‘ar é “juventude” em 
contraste com homem mais velho. As vezes, signi
fica criança muito nova: “Na verdade, antes que este 
menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra 
de que te enfadas será desamparada dos seus dois 
reis” (Is 7.16). Em geral, na ‘ar denota um “homem

jovem” que está em idade de se casar, mas ainda é 
solteiro. Temos de nos lembrar da oposição entre 
mocidade e velhice, de forma que entendamos me
lhor que Jeremias, no mesmo tempo que afirmava 
ser só uma "crianca". ele não era necessariamente

O

criança. Na verdade, ele argumentava que não tinha 
a experiência dos mais velhos, quando disse: "Ah! 
Senhor JEOVÁ! Eis que não sei falar; porque sou 
uma criança" (Jr 1.6 ).

Absalão foi considerado na ‘ar, ainda que fosse 
velho o bastante para liderar as tropas em rebelião 
contra Davi: “E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai. 
e a ltai. dizendo: Brandamente tratai por amor de 
mim ao jovem, a Absalão” (2 Sm 18.5).

Um significando derivado dc na 'ar é “moço” ou 
“criado". Jônatas usou um “criado” como pajem de 
armas: “Sucedeu, pois, que um dia disse Jônatas. 
filho de Saul. ao moço que lhe levava as armas: Vem, 
passemos à guarnição dos filisteus, que está lá da
quela banda” (1 Sm 14.1). O na ‘ar (“moço" ou “ser- 
viçal”) se dirigia a seu empregador por “senhor': 
"Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já 
declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor:
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Caminhai agora, e retiremo-nos a esta cidade dos 
jebuseus e passemos ali a noite” (Jz 19.11). Os reis 
e oficiais tinham “moços" que eram chamados pelo 
título de na'ar. Neste contexto, a palavra é melhor 
traduzida por “serviçal”, como no caso dos assis
tentes do rei Assuero que o aconselhavam: “Então, 
disseram os jovens do rei que lhe serviam: Bus- 
quem-se para o rei moças virgens, formosas à vista”
(Et 2.2). Quando um na 'ar é comissionado a levar 
mensagens, ele é “mensageiro”. Assim, vemos que 
o significado da palavra na1 ar como “criado” não 
denota “escravo” ou aquele que faz serviços vis. Ele 
levava documentos importantes, era treinado na arte 
da guerra e até aconselhava reis.

Outro substantivo nõ‘ar significa “mocidade'’. 
Este substantivo aparece só quatro vezes na Bíblia, 
sendo uma vez no SI 88.15: “Estou aflito e prestes 
a morrer, desde a minha mocidade-, quando sofro os 
teus terrores, fico perturbado” (cf. Jó 36.14).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
paidarion (“menininho, menino, criança, escravo 
jovem”); neos (“noviço”); neaniskos (“mocidade, 
jovem, criado, serviçal”); paidion (“infante, crian
ça”); pais ("criança” ); c neanias (“mocidade, jo
vem”).

JULGAR
A. Verbo.

shãphat (sçzf): “julgar, livrar, dominar”. Este 
verbo também aparece no ugarítico, fenício, árabe, 
acadiano e no hebraico pós-bíblico. O hebraico bí
blico atesta shãphat ao redor dc 125 vezes e em 
todos os períodos.

Em muitos contextos, esta raiz tem sentido judi
cial. O termo shãphat se refere à atividade de uma 
terceira parte que se assenta acima dc duas outras 
que estão em conflito uma com a outra. Esta terceira 
parte ouve o caso das partes que estão em disputa e 
decide quem está com a razão e o que fazer a respei
to (ele age como juiz e jurado). Assim, Sarai disse a 
Abrão: “Meu agravo [a afronta que me foi feita] 
seja sobre ti [esteja sobre o teu colo]. Minha serva 
pus eu em teu regaço; vendo ela, agora, que conce
beu, sou menosprezada aos seus olhos. O SENHOR 
julgue entre mim e ti” (Gn 16.5, primeira ocorrência 
da palavra). Sarai tinha dado em seu lugar Agar para 
Abrão. Este ato estava dc acordo com a antiga lei 
nuzu. a qual Abrão aparentemente conhecia e se
guia. Os direitos legais da criança seriam de Sarai. 
Isto significava que Agar “fez todo o trabalho” e 
não recebeu privilégio algum. Por conseguinte, ela

tomou as coisas dificultosas para Sarai. Na qualida
de de cabeça tribal e familiar, a responsabilidade de 
Abrão era manter as coisas em ordem. Isto ele não 
fez. Então Sarai declara que c inocente do mal; ela 
não fez nada para merecer os maus tratos de Agar, e 
Abrão está em falta em não pôr a casa em ordem. O 
apelo dela é: visto que Abrão não fez seu dever 
(normalmente seria ele o juiz das questões tribais), 
“o Senhor decida” entre nós, quer dizer, em sentido 
judicial, quem está certo. Abrão reconheceu a legiti- ’ 
midade do seu caso c entregou-lhe Agar para que 
fosse colocada na linha (Gn 16.6).

O termo shãphat também fala do cumprimento 
de uma sentença. Este conceito e o de ouvir o caso e 
tomar uma decisão são vistos em Gn 18.25, onde 
Abraão fala do “Juiz [literalmente, “Aquele que jul
ga'’] de toda a terra”. Em 1 Sm 3.13, a ênfase está 
somente em “dar” a sentença: “Porque já eu lhe fiz 
saber que julgarei a sua casa para sempre, pela ini
qüidade que ele bem conhecia”.

Em alguns casos, “julgar” significa na verdade 
livrar da injustiça ou opressão. Davi diz a Saul: “O 
SENHOR, porém, será o juiz, e julgará entre mim e 
ti, e verá, e advogará a minha causa, e me defenderá 
da tua mão” (1 Sm 24.15). Este sentido (além do 
sentido judicial) “livrar", deve ser entendido quan
do se fala dos juizes de Israel (Jz 2.16): “E levantou 
o SENHOR juizes, que os livraram da mão dos que 
os roubaram [saquearam]”.

O termo shãphat é usado não só para aludir a um 
ato de livramento, mas também a um processo por 
meio do qual a ordem e a lei são mantidas dentro de 
um grupo. Esta idéia também está incluída no con
ceito dos juizes de Israel: “E Débora, mulher profe- 
tisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele 
tempo” (Jz 4.4). Esta atividade era judicial e consti
tuía um tipo de governar Israel. Com certeza gover
nar está em mente em Nm 25.5: “Então, Moisés 
disse aos juizes der Israel: Cada um mate os seus 
homens que se juntaram a Baal-Peor” (I Sm 8.1).

O libertador militar era o chefe de um exército 
voluntário conclamado quando havia ameaça de pe
rigo (milícia). Nos dias de Samuel, este procedimen
to provou ser inadequado para Israel. Eles queriam 
um líder que organizasse e conduzisse um exército 
parado. Eles pediram a Samuel um rei como tinham 
as outras nações, um que fosse hábil e treinado na 
guerra, e cujo sucessor (o filho) também fosse trei
nado cuidadosamente. Corno conseqüência, haveria 
mais continuidade na liderança. Incluso nesta idéia 
de um rei que os “julgasse” como as outras nações,
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estava a idéia de um regente. A fim de sustentar um 
exército permanente e seu treinamento, o povo Li
nha de ser organizado para taxação de impostos e 
recrutamento. É o que está em vista em 1 Sm 8 .6- 
18, como explica Samuel.

B. Substantivos.
mishphãt (EStfp): “julgamento, direitos”. Este 

substantivo, que ocorre por volta de 420 vezes, tam
bém aparece no ugarítico.

Esta palavra tem dois sentidos principais. O pri
meiro lida com o ato de se sentar como juiz para 
ouvir um caso e dar um veredicto apropriado. 
Eclesiastes 12.14 é exemplo de tal ocorrência: "‘Por
que Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o 
que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau".

O termo mishphãt também se refere aos “direi
tos" pertencentes a alguém (Êx 23.6). Este segundo 
sentido traz várias acepções: a esfera na qual as 
coisas estão em relação apropriada com as reivindi
cações da pessoa (Gn 18.19. primeira ocorrência): 
um veredicto judicial i Dr 17.9): a declaração do caso 
para o acusado < Nm 2 '.5  r. e uma ordenança estabe
lecida (Êx 21 .1 1.

O substantivo sh:phãnn: diz respeito aos "atos 
de julgamento". Uma de suas 16 ocorrências está 
em Nm 33.4: "Enterrando os egípcios os que o SE
NHOR tinha ferido entre eles. a todo primogênito, e 
havendo o SENHOR executado os seus juízos nos 
seus deuses..."

JUNTAR
qãhats (i” ') :  "reunir, coletar, juntar, ajuntar". 

Este verbo também aparece no ugarítico, árabe, 
aramaico e no hebraico pós-bíblico: uma palavra 
semelhante (tendo os mesmos radicais, mas com 
significado diferente) aparece no etiópico. O termo 
qãbats aparece em todos os períodos do hebraico e 
por volta de 130 vezes na Bíblia. O verbo ’ãsaph é 
sinônimo próximo de qãbats, diferindo apenas por 
rer uma gama mais extensa de significados. A pala
vra 'ãsaph duplica todos os significados dc qãhats.

Primeiro, qãhats significa “ajuntar” coisas cm 
um único local. A palavra enfoca o processo de 
"ajuntamento”, como em Gn 41.35 (primeira ocor
rência): José aconselhou Faraó que designasse go
vernadores ou inspetores para que "ajuntem toda a 
comida destes bons anos. que vêm, e amontoem 
trige debaixo da mão dc Faraó". O verbo também 
rrjfc: _ o resultado do processo, como cm Gn 41.48:

I  sjur.K-u todo o mantimento dos sete anos que
- ■ _ terra do Egito". Só em uma passagem qãhats

significa “colher” (is 62.9): “Mas os que o ajunta- 
rem [colherem] o comerão e louvarão ao SENHOR: 
e os que o colherem beberão [vinho] nos átrios do 
meu santuário”.

Este verbo é usado metaforicamente para se re
ferir a coisas que só podem scr “juntadas” em sen
tido figurativo. Assim, no SI 41.6, o coração do 
inimigo “amontoa” a maldade enquanto faz uma vi
sita a alguém, ou seja, o inimigo considera como ele 
pode usar tudo o que ouve e vê contra seu anfitrião.

A palavra qãhats c usada para aludir a "reunir" 
pessoas. Esta “reunião” é uma resposta a uma con
vocação, mas nem sempre. Em 1 Rs 11.24, Davi 
“ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão" 
Esta ação não foi o resultado de uma convocação 
que Davi fez. mas foi o resultado de relatos que 
circulavam sobre ele. Toda a história deixa bastante 
claro que Davi não estava buscando formar um exér
cito para rivalizar Saul. Mas quando os homens vi
nham a ele. ele os Colocava em ordem de batalha.

Bastante freqüentemente este verbo é usado 
para se referir a "chamar" ou "convocar” pessoas 
para um local central. Quando, por exemplo, Jacó 
abençoou seus filhos, ele os "chamou” e lhes disse 
que chegassem mais perto (Gn 49.2). Esta mesma 
palavra é usada para aludir a “chamar” a milícia. 
Todos os homens sãos em Israel, entre as idades
de 20 e 40 anos. eram integrantes da milícia. Emi—•

tempos de paz. eles eram fazendeiros e mercado
res: mas quando ameaçados por algum perigo naci
onal. um líder os "ajuntaria" ou os “chamaria” para 
um local comum e os organizaria em um exército 
(cf. Jz 12.4). Todo o Israel podia scr “chamado" 
ou “ajuntado” para batalha (como uma milícia); 
assim “ajuntou Saul a todo o Israel, e se acampa
ram em Gilboa” (1 Sm 28.4). Este uso militar tam
bém significa “colocar cm ordem de batalha” um 
exército permanente no sentido de “estabelecê-los" 
para a batalha. Os homens de Gibeão disseram: 
“Todos os reis dos amorreus que habitam na mon
tanha se ajuntaram contra nós” (Js 10.6). Em 1 Rs
20 .1, qãbats leva este sentido além da implicação 
de “concentrar” um exército inteiro contra um pon
to em particular: “E Ben-Hadade, rei da Síria, ajun
tou todas as suas forças; c trinta e dois reis, e 
cavalos, e carros havia com ele; e subiu, e cercou a 
Samaria, c pelejou contra cia”.

Assembléias ordenadas podem incluir assembléi
as para fazer concerto: “Então, disse Abner a Davi: 
Eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei, meu se
nhor, todo o Israel, para fazerem aliança contigo" 12
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Sm 3.21). Em várias instâncias, assembléias são 
“convocadas” para atividades de adoração pública: 
“Congregai todo o Lsrael em Mispá. [...] E congre
garam-se em Mispá, e tiraram água, e a derramaram 
perante o SENHOR, e jejuaram aquele dia” (1 Sm 
7.5.6; cf. J1 2.16).

Quando qãbaís aparece no radical intensivo, na 
maioria das vezes Deus é o sujeito. Este uso conota 
que algo vai ter como resultado o que não acontece
ria se as coisas fossem deixadas sozinhas. O verbo é 
usado neste sentido para se referir ao “julgamento 
divino” : “Como se. ajuntam a prata, e o bronze, e o 
ferro, e o chumbo, e o estanho no meio do forno, 
para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundi
rem, assim vai ajuntarei na minha ira e no meu 
furor” (Ez 22.20). O termo qãbaís também é aplica
do à “libertação divina”: “O SENHOR, teu Deus, te 
fará voltar do teu cativeiro, e se apiedará de ti, e 
tornará a ajuntar-te dentre todas as nações entre as 
quais te espalhou o SENHOR, teu Deus” (Dt 30.3).

Uso especial do verbo qãbaís aparece em .112.6, 
a saber, “arder” ou “arder de excitação” ou “empa
lidecer” : “Diante deles, tremem os povos; todos os 
rostos empalidecem” (ARA).

'ãsaph (^ÇX): “ajuntar, recolher, retirar”. Este 
verbo também aparece no acadiano. ugarítico, fenício 
e aramaico. E atestado em todos os períodos da 
literatura bíblica e ocorre cerca de 200 vezes.

Basicamente, ’ãsaph se refere a “trazer objetos 
para um ponto comum”. Isto pode significar “ajun
tar” ou “recolher” algo como, por exemplo, comi
da. A primeira ocorrência é quando Deus disse a 
Noé que “ajuntasse” comida para ele (Gn 6.21). 
Eventualmente, a comida devia entrar na arca. Este 
verbo também sc refere a “ajuntar” comida na épo
ca da colheita ou “colher” : “Também seis anos se- 
mearás tua terra e recolherás os seus frutos” (Ex
23.10). Segundo Reis 22.4 não se refere ao proces
so de sair e ajuntar algo, mas a ficar parado como 
alguém que lhe traz dinheiro. Note também Gn 
29.22: “Então, ajuntou Labão todos os varões da
quele lugar c fez um banquete” ; este versículo 
enfoca semelhantemente o produto final do ajun
tamento. Mas aqui o “ajuntador” não ajunta fisi
camente o que é “ajuntado”. Ele é apenas o ímpeto 
ou a causa ativa para o ajuntamento de todos aque
les homens. Deus pode “ajuntar” alguém a seus 
pais. isto é. fazê-lo morrer (2 Rs 22.20). Aqui a 
ênfase está no produto final e em Deus como o 
agente que “ajunta”.

O termo ’ãsaph representa não só o processo de

levar coisas para um lugar comum: também repre
senta “levar” coisas para si mesmo. Depois que a 
colheita era colhida (“ajuntada”) na eira e no lagar de 
vinho, é que a Festa dos Tabernáculos devia ser 
celebrada (Dt 16.13). Em Dt 22.2, o homem deve 
“recolher" em sua casa (levar para casa e cuidar de) 
o animal perdido cujo dono não pôde ser achado. 
Desta maneira. Deus “recolhe” para Si os que são 
abandonados por suas famílias (SI 27.10). Aplica
ção especial desta acepção é “dar hospitalidade”: 
“E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, 
porque não houve quem os recolhesse em casa para 
ali passarem a noite" (Jz 19.15). “Ajuntar” também 
significa “ser consumido por” — Deus promete que 
as pessoas integrantes do Seu povo “nunca mais 
serão consumidas pela fome na terra” (Ez 34.29). 
Finalmente, usado deste modo o verbo significa “re
colher”. como quando Jacó “recolheu os pés na 
cama” (Gn 49.33, ARA).

A terceira ênfase é a “retirada” ou “remoção” de 
algo; a ação é vista da perspectiva de alguém que 
perde algo porque alguém o tomou (“recolheu”). 
No SI 85.3, a “cessação da indignação” representa 
este tipo de “retirada” de quem fala. Assim, a raiva 
“desaparece” : "Desviaste-le do ardor da tua ira”. 
Compare também a declaração de Raquel no nasci
mento de José: “Tirou-me Deus a minha vergonha” 
(Gn 30.23). Neste caso. Raquel fala da “destruição” 
da sua vergonha. “Ajuntar a alma” é “perder” a vida 
(Jz 18.25). Deus também pode ser o agente que 
“ajunta” ou “colhe uma alma”: “Não colhas a minha 
alma com a dos pecadores” (SI 26.9). Neste sentido,
'ãsaph pode significar “ser curado” de uma doença: 
“Tomara que o meu senhor estivesse diante do pro
feta que está em Samaria; ele o restauraria da sua 
lepra” (2 Rs 5.3).

JUNTO
A. Advérbios.

yahad ("líT): “junto, juntamente, semelhantemen
te, tudo de uma vez, todos juntos”. O termo yahad 
aparece cerca de 46 vezes e em todos os períodos 
do hebraico bíblico.

Usado como advérbio, a palavra enfatiza uma 
pluralidade na unidade. Em alguns contextos, a co
notação está na ação comum. Golias desafiou os 
israelitas, dizendo: “Disse mais o filisteu: Hoje, 
desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me 
um homem, para que ambos pelejemos” (1 Sm
17.10). Às vezes, a ênfase está no lugar comum: “E 
sucedeu que os restantes sc espalharam, que não
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ficaram dois deles juntos” (1 Sm 11.11). A palavra 
pode ser usada para designar estar no mesmo lugar 
ao mesmo tempo: “E os entregou na mão dos 
gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, pe
rante o SENHOR; e caíram estes sete juntamente' 
(2 Sm 21.9). Em outras passagens, yahad significa 
"ao mesmo tem po”: "Oh! Se a minha mágoa 
retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente 
se pusesse numa balança!” (Jó 6.2).

Em muitos contextos poéticos, yahad é sinôni
mo próximo de kullâm, “conjuntamente” . Porém, 
yahad é mais enfático e significa “tudo de uma vez, 
tudo junto”. Em Dt 33.5 (primeira ocorrência bíbli
ca), a palavra é usada enfaticamente e significa “to
dos juntos” ou “todos eles juntos”: “E o SENHOR 
foi rei em Jesurum, quando se congregaram [juntos] 
os cabeças do povo com as tribos de Israel". Con
fronte: “Certamente que os homens de classe baixa 
são vaidade, e os homens de ordem elevada são 
mentira; pesados em balanças, eles juntos são mais 
leves do que a vaidade" < SI 62.9). Em tais contextos. 
yahad enfatiza a totalidade de determinado grupo 
(cf. SI 33.15).

A palav ra yahad também enfatiza que coisas são 
"semelhantes" ou que a mesma coisa vai acontecer a 
todos: "Perecem igualmente o louco e o bruto e 
deixam a outros os seus bens" (SI 49.10).

yahdãw  (■'nn;): "todos semelhantemente, igual
mente. tudo de uma vez, todos juntos”. A segun
da forma adverbial, yahdãw ocorre em torno de 
92 vezes. Também fala de ação comum (“um con
tra o outro”, Di 25.11), lugar comum (“juntos”, 
Gn 13.6, primeira ocorrência bíblica desta forma) 
e tempo comum (ou seja, “logo que deito, dur
m o", SI 4.8, veja ARA). Em outros lugares, 
yahdãw também é sinônimo de kullâm, “conjun
tamente”. Em Is 10.8, yahdãw  significa “todos 
juntos” ou "igualmente”: “Não são meus prínci
pes todos eles reis?” Em Êx 19.8, esta palavra 
implica “tudo de uma vez” como também “todos 
juntos": “Então, todo o povo respondeu a uma 
voz ". O sentido “semelhantemente” aparece em 
Dt 12.22: "Porém, como se come o corço e o 
veado, assim comerás; o imundo e o limpo jun ta
mente comerão delas”.

B. Verbo.
O verbo yahad quer dizer “unir-se. encontrar- 

se” . Este verbo ocorre na Bíblia quatro vezes e 
iem cognatos no aram aico, ugarítico . árabe, 
eticpico e acadiano. Temos uma ocorrência em 
Gr. 49.6: "N'o seu secreto conselho, não entre

minha alma; com a sua congregação, minha glória 
não se ajunte

C. Substantivos.
Yãhid ( t í t ) :  “a própria pessoa, único, solitário, 

sozinho”. Esta palavra ocorrc 12 vezes como subs
tantivo ou como adjetivo. O termo yãhid  tem 
cognatos no ugarítico, aramaico e siríaco. A palavra 
pode ser usada com o significado de “eu. a minha 
alma”: “Livra a minha alma da espada e a minha 
predileta [“vida”, ARA; ou “única”], da força do 
cão” (SI 22.20; cf. SI 35.17).

Às vezes, esta palavra significa “único”: “Toma 
agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem 
amas” (Gn 22.2. primeira ocorrência bíblica da pa
lavra). Em duas passagens, esta palavra quer dizer 
“solitário" ou "sozinho": "Olha para mim e tem 
piedade de mim. porque estou solitário [“sozinho”. 
ARA] e aflito" (SI 25.16: cf. SI 68.6 j.

O substantivo yãhad ocorre só uma vez com o 
significado de "unidade". Davi disse aos benjamitas: 
"Se vós vindes a mim pacificamente e para me aju
dar, o meu coração se unirá convosco [estou pronto a 
me tomar um (ou a me unir) convosco]” (1 Cr 12.17). 
Este uso da palavra como substantivo é incomum.

JURAR
shãba‘ (vy.?'): “jurar, fazer juramento”. Esta é 

uma palavra comum ao longo da história do idioma 
hebraico. O fato de ela ocorrer mais de 180 vezes na 
Bíblia hebraica também atesta sua importância. O 
termo sliãba‘ aparece pela primeira vez na Bíblia 
hebraica em Gn 21.23,24, onde Abimeleque pede 
para Abraão: “Jura-me aqui por Deus que me não 
mentiras a mim, nem a meu filho. [...] E disse Abraão: 
Eu jurarei".

“Jurar” ou “fazer juramento” é confirmar uma 
promessa com veemência. Josué instrui os espiões 
com relação à Raabe de Jericó: “Entrai na casa da 
mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo 
quanto tiver, como lhe tendes jurado" (Js 6.22). 
Davi e Jônatas confirmaram vigorosamente o amor 
que tinham um pelo outro com um juramento (1 Sm
20.17). Submissão a Deus é empenhada por jura
mento (Is 19.18). Sofonias condena os sacerdotes 
“que se inclinam jurando ao SENHOR e juram por 
Malcã [o deus dos amonitasj” (Sf 1.5). Ao fazer e 
sustentar Suas promessas aos homens, Deus “jura" 
por Si mesmo. Deus disse a Abraão, depois da pro
va envolvendo a ordem dc sacrificar o filho Isaque: 
“Por mim mesmo, jurei, diz o SENHOR, porquanto 
fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu
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único, que deveras te abençoarei” (Gn 22.16,17; cf. 
Is 45.23; Jr 22.5). Deus também “jura" por Sua 
santidade (Am 4.2).

A raiz do verbo “jurar'’ e a raiz do algarismo 
"‘sete” são as mesmas em hebraico, e considerando 
que o número sete é o “número perfeito”, alguns 
conjeturam que “jurar" é a de alguma maneira “sete 
a si mesmo”, assim ligando a si mesmo com sete 
coisas. Talvez isto seja comparado pelo uso de 
“sete", quando Sansão se deixou amarrar por sete 
cordas de vime frescas (Jz 16.7) e permitiu que fos
sem tecidas sete tranças com os cabelos da sua ca
beça (Jz 16.13). A relação entre “jurar” e “sete” são 
inconclusivas.

JUSTIFICAR-SE
A. Verbo.

tsãdaq (p^S): “justificar-se, ser justo, estar no 
direito, ser justificado, fazer justiça”. Este verbo, 
que aparece menos de 40 vezes no hebraico bíblico, 
é derivado do substantivo tsedeq. Em nenhum lugar 
a questão da justiça é mais apropriada do que no 
problema do sofrimento do justo apresentado em

V

Jó, onde o verbo ocorre 17 vezes. A parte do Livro 
de Jó. a freqüência de tsãdaq nos diversos livros e 
pequena. A primeira ocorrência do verbo está em 
Gn 38.26, onde Judá admite que Tamar estava no 
seu direito: "Mais justa é ela do que eu, porquanto 
não a tenho dado a Selá, meu filho”.

O significado básico de tsãdaq é “ser justo”. É 
um termo legal que envolve todo o processo de jus
tiça. Deus é "justo" em todas as Suas relações e, em 
comparação com Ele, o homem não é justo: "Seria, 
porventura, o homem mais jusio do que Deus?” (Jó
4.17). Em certo sentido derivado, o caso apresenta
do pode ser caracterizado como causa justa em que 
todos os fatos indicam que a pessoa será inocentada 
de todas as acusações. Isaías convocou as nações 
para apresentar testemunhas que testemunhassem 
que o caso delas era certo: “Apresentem as suas 
testemunhas, para que se justifiquem, e para que se 
ouça, e para que se diga: Verdade é” (Is 43.9). Jó se 
preocupava com o seu caso e o defendeu diante dos 
amigos: “Ainda que eu fosse justo, lhe não respon
deria; antes, ao meu juiz pediria misericórdia” (Jó
9.15). O termo tsãdaq também é usado com o signi
ficado do resultado do veredicto, quando o homem 
é pronunciado “justo” e é judicialmente inocentado 
de todas as acusações. Jó acreditava que, no final 
das contas, o Senhor o vindicaria contra os seus 
oponentes (Jó 13.18).

Em seu padrão causativo, o significado do ver
bo traz mais claramente o sentido de pronuncia
mento judicial de inocência: “Quando houver con
tenda entre alguns, e vierem a juízo para que os 
juizes os julguem, ao justo [saddiq] justificarão 
[t.íí7í/í/q] e ao injusto condenarão” (Dt 25.1). Os 
israelitas foram incumbidos de apoiar a justiça em 
todas as áreas da vida. Quando o sistema de tribu
nal falhava por causa de corrupção, o ímpio era 
falsamente "justificado” e o pobre privado da jus
tiça por causa de acusações fabricadas. Absalão 
ganhou muitos partidários prometendo justiça aos 
proprietários de terras (2 Sm 15.4). Deus assegu
rou a Israel que. no fim, a justiça seria feita: “Não 
perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. 
De palavras de falsidade te afastarás e não matarás 
o inocente e o justo: porque não justificarei o ímpio” 
(Êx 23.6,7). O justo seguia o exemplo de Deus. O 
salmista exorta as pessoas a mudar o sistema judi
cial: "Defendei ti pobre e o órfão; fazei justiça ao 
aflito e necessitado” (SI 82.3).

A última esperança de Jó estava na declaração de 
Deus de justificação. O Antigo Testamento está de 
acordo com esta esperança. Quando a injustiça pre
valece. Deus é aquele que “justifica”.

A Septuaginta traduz o verbo por dikaiaõ (“fa
zer justiça. vindicar").

B. Substantivos.
tsedeq ( '!): Wdãqãh (n~Ti): “justiça". Es

tes substantivos vêm de uma raiz semítica que 
ocorre no hebraico, fenício e aramaico com um 
sentido jurídico. No fenício e no aramaico antigo, 
a palavra traz o sentido de "lealdade” demonstra
da por um rei ou sacerdote como servo do seu 
deus. Nestas línjzuas, uma forma da raiz é combi- 
nada com outras palavras ou nomes, particular
mente com o nome de uma deidade, nos nomes de 
reis. No Antieo Testamento conhecemos o nome 
Melquisedeque ("rei da justiça”). Significado mais 
limitado da raiz é encontrado no árabe (um idio
ma semítico do sul): “veracidade” (de proposi
ções). No hebraico rabín ico , o substantivo  
tsedãqãh significa “esmolas” ou “demonstrações 
de misericórdia” .

A palavra ts‘dãqãh, que ocorre 157 vezes, é 
encontrada ao longo do Antigo Testamento (com 
exceção de Êxodo, Levítico, 2 Reis. Eclesiastes, 
Lamentações de Jeremias, Habacuque e Sofonias). 
O termo tsedeq, que aparece 119 vezes, é encon
trado principalmente na literatura poética. O pri
meiro uso de tsedeq é: “Não fareis injustiça no
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juízo; não aceitarás o pobre, nem respeitarás o 
grande; com justiça  julgarás o teu próximo” (Lv
19.15); e o de ts(dãqãh é: “ (Abrão] creu [...] no 
SENHOR, e foi-lhe imputado isto por justiça"  
(Gn 15.6).

Os tradutores acham difícil traduzir estas duas 
palavras. As traduções mais antigas fundamentam 
sua compreensão na Septuaginta com a tradução 
dikaiosune (“justiça”) e na Vulgata iustitia ("justi
ça”). Nestas traduções, a relação legal dos seres hu
manos é transferida a Deus em sentido absoluto na 
função de Legislador e com as perfeições da "justi
ça" e retidão.

Os exegetas têm gastado muita tinta no esforço 
de entender contextualmente as palavras tsedeq e 
is dãqah. As conclusões dos investigadores indi
cam um significado duplo. Por um lado, as relações 
entre as pessoas e de uma pessoa com o seu Deus 
podem ser descritas como tsedeq, supondo que as 
panes sejam fiéis às expectativas umas das outras. 
É uma palavra relacionai. Na proposta de Jacó para 
Labão. Jacó usou a palavra ts'dãqãh para indicar a 
relação: “Assim, testificará por mim a minha justiça 
no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário 
estiv er diante de tua face [“quando inspecionares o 
salário que tu mepagaste”]” (Gn 30.33). Aqui "jus
tiça" tem o sentido de honestidade, oferta justa. Por 
outro lado. “justiça” como abstrato ou como o esta
do legal de um relacionamento também está presen
te no Antigo Testamento. O locus classicus é Gn 
15.6: "E creu ele [Abraão] no SENHOR, e foi-lhe 
imputado isto por justiça

Lamentavelmente, numa discussão do sentido 
dinâmico versus sentido estático da palavra, um 
ou outro ganha, ainda que ambos os elementos es
teiam presentes. Os livros dc Salmos e dos profe
tas usam o sentido de “justiça” como estado: 
“Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao 
SENHOR: olhai para a rocha de onde fostes corta
dos e para a caverna do poço de onde fostes cava
dos" (Is 51.1); e: “Perto está a minha justiça [vitó
ria]. vem saindo a minha salvação, e os meus bra
ços julgarão os povos; as ilhas me aguardarão e no 
meu braço esperarão” (Is 51.5). Esta tensão entre

'entido dinâmico e estático aparece traduzindo 
'-Sz Jeq por vitória. Assim, na discussão dos dois
- _bstantivos, os significados acham-se entre o di- 
r.imico e o estático.

O? substantivos tsedeq e ts‘dãqãh são termos 
ligiis que significam justiça em conformidade com

. :>rpo legal (a Lei: Dt 16.20), o processo judicial

(Jr 22.3), a justiça do rei como juiz (1 Rs 10.9; SI 
119.121; Pv 8.15) e também a fonte da justiça — o 
próprio Deus: “Julga-me segundo a tua justiça, SE
NHOR, Deus meu, e não deixes que se alegrem de 
mim” (SI 35.24,28).

A palavra “justiça” também engloba tudo o que 
Deus espera do Seu povo. Os verbos associados 
com “justiça" indicam a praticabilidade deste con
ceito. A pessoa julga, trata, sacrifica e fala com jus
tiça: e a pessoa aprende, ensina e busca a justiça. 
Fundamentado num relacionamento especial com 
Deus. o santo do Antigo Testamento pedia a Deus 
que o tratasse com justiça: "Ó Deus, dá ao rei os 
teus juízos e a tua justiça, ao filho do rei” (SI 72.1 j.

A Septuaginta dá as seguintes traduções: dikaios 
("aqueles que são retos, justos. íntegros, que se con
formam com as leis de Deus"): dikaiosune (“justi
ça. retidão” ): e eleemosune ("escritura de terra, es
mola. doação de caridade").

C. Adjetivo.
tsaddiq (“ '“ ^i: "íntegro, justo” . Esta forma 

adjetival aparece 206 vezes no hebraico bíblico. 
No antigo aramaico, o adjetivo significa a "lealda
de" de um rei ou sumo sacerdote para com o seu 
deus pessoal, representado muitas vezes por uni 
presente ao deus. Do mesmo modo, no fenício, o 
substantivo e o adjetivo aplicam-se ao relaciona
mento leal do rei diante dos deuses. Em Êx 9.27, a 
palavra é usada para aludir a Deus: “Esta vez pe
quei; o SENHOR é justo , mas eu e o meu povo, 
ímpios". Em Gn 20.4. tsaddiq é empregado para se 
referir a uma nação: “Senhor, matarás também uma 
nação justai"

JUSTO
hãstd (T“n): “aquele que é piedoso, religioso, 

santo, justo”. Os Salmos contêm 25 das 32 ocorrên
cias desta palavra.

Basicamente, hãstd significa aquele que pratica 
hesed (“misericórdia”), assim deve ser traduzido por 
“misericordioso”, "benigno”, “piedoso”, “santo” ou 
“justo”. A primeira ocorrência bíblica da palavra 
está em Dt 33.8, onde representa um ser humano: 
“E de Levi disse: Teu Tumim e teu Urim são para o 
teu amado” (“fidedigno", ARA). A palavra aparece 
no SI 32.6: “Pelo que todo aquele que é santo orara 
a ti. a tempo de te poder achar”. A palavra é aplica
da a Deus no SI 145.17: “Justo c o SENHOR em 
todos os seus caminhos e santo em todas as suas 
obras”.

Este substantivo é derivado do substantivo hesed.
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L
LÁBIO

sãphãh (rói?): “lábio, extremidade”. Esta palavra 
hebraica está relacionada com línguas cognatas nas quais 
a palavra semelhante significa “lábio” ou “extremida
de” (cf. a palavra acadiana saplu). A palavra sãphãh 
sofreu pequena mudança na história do idioma hebraico. 
Ocorre em torno de 175 vezes no Antigo Testamento, 
principalmente na literatura poética. A palavra é mui
to freqüente nos livros proféticos, com exceção de 
Isaías (13 vezes) e Ezequiel (sete vezes).

“Lábio” é primeiramente parte do corpo. Os “lá
bios” de Isaías foram limpos ritualmente pela brasa 
viva (Is 6.7). A compressão dos “lábios” era indica
ção de pensamentos ou motivação maus: “Fecha os 
olhos para imaginar perversidades; mordendo os 
lábios, efetua o mal” (Pv 16.30).

O uso de “lábio” como órgão da fala é mais fre
qüente. Com os lábios, ou a fala humana, pode-se 
queixar (SI 12.3 ), mentir (SI 31.18). falar maldade 
(SI 140.9) e falar perversidade (Pv 4.24). Por outro 
lado. o “lábio” (linguagem) do povo de Deus é: sem 
pecado (Jó 2.10), alegre (Jó 8.21), piedoso (SI 17.1). 
a palavra de Deus (SI 119.13). verdadeiro (Pv 12.19). 
sábio (Pv 14.7; 15.7), justo (Pv 16.13) e excelente 
(Pv 17.7). Em todos estes exemplos, “lábio" signi
fica uma maneira de falar: “Não convém ao tolo a 
fala excelente; quanto menos ao príncipe, o lábio 
mentiroso!” (Pv 17.7).

O uso de sãphãh é semelhante ao de lãsôn, “lín
gua”, em que ambas as palavras denotam fala e tam
bém a língua humana. O termo sãphãh com o signi
ficado de língua humana ocorre na expressão “a lín
gua de Canaã” (Is 19.18). Isaías descreveu a língua 
estrangeira como “povo de fala tão profunda, que 
não se pode perceber” (literalmente, “profundezas 
de lábio”. Is 33.19).

O uso metafórico de sãphãh (“extremidade”) 
aparece principalmente na literatura narrativa. A 
palavra denota a praia (orla) do mar (Gn 22.17) ou 
do rio (Gn 41.3), ou a extremidade dc algum materi
al (Êx 26.4), ou a borda dc uma vasilha (1 Rs 7.23).

A tradução da Septuaginta é cheilos (“lábio, orla, 
banco”).

LAMENTAR
'ãbal (yZX): “lamentar, prantear”. Esta palavra é 

comum no hebraico antigo e moderno. Encontrado

39 vezes no Antigo Testamento hebraico, 'ãbal é 
usado na forma verbal simples e ativa na poesia, e 
normalmente no sentido figurativo. Quando usado 
para se referir a luto pelos mortos em sentido lite
ral, a palavra é encontrada em seções prosistas e na 
forma reflexiva, indicando ação coadjuvante no su
jeito. Ocorre primeiro em Gn 37.34: “Então, Jacó 
[...] lamentou a seu filho muitos dias”.

Quando usado no sentido figurativo, ’ãbal ex
pressa o "lamento” feito pelas portas (Is 3.26), pela 
terra (Is 24.4) e pelos pastos (Am 1.2, ARA). Além 
de lamentar pelos mortos, pode-se “prantear” por 
Jerusalém (Is 66.10), pelo pecado (Ed 10.6) ou pelo

A

julgamento de Deus (Ex 33.4). Pode-se fingir ser 
pranteador (2 Sm 14.2) tão-somente vestindo rou
pas de lamentação.

LANÇAR
shãlak RT~ ): “lançar, arremessar, jogar, sub

verter". Esta raiz parece ser usada principalmente 
no hebraico, incluindo o hebraico moderno. A pala
vra shãlak é encontrada 125 vezes na Bíblia hebraica. 
Seu primeiro uso no Antigo Testamento acha-se em 
Gn 21.15. que diz que Hagar “lançou o menino 
[Ismael] debaixo de uma das árvores”.

A palavra é usada para descrever o ato de “lan
çar” ou “jogar' alguma coisa tangível: Moisés “lan
çou" um lenho nas águas para torná-las doces (Êx
15.25): Arão declarou que ele “lançou” ouro no logo 
e saiu um bezerro de ouro (Êx 32.24). A vide “dei
xará cair" ou "lançará” a sua flor (Jó 15.33).

O termo shãlak indica “rejeição” em Lm 2.1: 
“Como [...] o Senhor [...] derribou [shãlak] do céu 
à terra a glória de Israel". A palavra é usada figurati
vamente no SI 55.22: "Lança o teu cuidado sobre o 
SENHOR".

LARGURA
rõhab p rh j: “largura, amplitude, expansão”. O 

substantivo rõhab aparece 101 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra se refere à largura de uma 
expansão plana. Em Gn 13.17. lemos: “Levanta-te, 
percorre essa terra, no seu comprimento e. na sua 
largura; porque a ti a darei”. O termo rõhab sozinho 
às vezes representa o conceito de largura, amplitu
de ou o território total: “E irá passando por ele, e
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chegará até ao pescoço; e a extensão de suas asas 
encherá a largura da tua terra, ó Emanuel” (Is 8.8). O 
mesmo uso aparece em Jó 37.10, onde a ARC, ver
são de 1995, traduz a palavra “largas”. Esta idéia é 
figurativamente usada em 1 Rs 4.29 e descreve as 
dimensões do discernimento de Salomão: “E deu 
Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendi
mento, e largueza [rõhab] de coração, como a areia 
que está na praia do mar”.

Segundo, rõhab é usado para indicar a “densida
de” ou “largura” de um objeto. Em sua primeira 
ocorrência bíblica a palavra é usada para aludir à 
arca de Noé: “E desta maneira farás: de trezentos 
côvados o comprimento da arca, e de cinqüenta 
côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua 
altura” (Gn 6.15). Em Ez 42.10, a palavra represen
ta a “largura” da parede de um edifício no qual havia 
câmaras (cf. “grossura". Ez 41.9).

O termo rõhab é derivado do verbo rãhah. como 
o é o substantivo rhôb  ou rhõb.

fh ó b  1 — i ou r  hõb < i  i: "praça da cidade”. A 
palavra rhõb  <ou rhõb ■ ocorre 43 vezes na Bíblia. 
Os cognatos deste substantivo iparecem  no 
Ug ririco. acadiano e aramaico O vocábulo r^hõb

ma aos portões, como em Gn 19.2 ( ARA) (primeira 
ocorrência». Esta “praça da cidade" servia para fun- 
cces so-UlIí ; r m i r e u n i o e r ~~fr.t ~  ̂ e 
mações oficiais.

LAVAR
rõhas (fr?): "lavar, banhar-se". Esta palavra e 

comum no hebraico antigo e moderno e também é 
encontrada no ugarítico antigo. E usada umas 72 
vezes no texto do Antigo Testamento hebraico. A 
primeira ocorrência da palavra no texto ilustra um 
de seus usos mais comuns: "Traça-se. agora, um 
pouco de água: c lavai os vossos pés" (Gn 18.4).

Quando a palavra é usada figurativamente para ex
pressar vingança, a imagem é um pouco mais horrível: 
"O justo [...] lavará os seus pés no sangue do ímpio” 
SI 58.10). A ação de Pilatos em Mt 27.24 é reminis- 

céncia da declaração do salmista: “Lavo as minhas 
mãos na inocência” (SI 26.6). Normalmente, as partes 
ie um animal para sacrifício eram lavadas antes que 
rossem queimadas no altar (Êx 29.17). O termo rãlias 
é empregado no sentido de “tomar banho” ou “lavar- 
se" iÊx 2.5: 2 Sm 11.2). Olhos bonitos são descritos 
figurativamente como “lavados em leite” (Ct 5.12).

kãbas (253): “lavar”. Termo comum ao longo da 
história do hebraico para se referir a “lavar” roupa.

esta palavra também é encontrada 110 ugarítico e 110 
acadiano antigos, refletindo o aspecto de passagem. 
O termo kãbas ocorre no Antigo Testamento hebraico 
51 vezes. É encontrado pela primeira vez no Antigo 
Testamento em Gn 49.11, como parte da bênção de 
Jacó a Judá: “Ele lavará a sua veste no vinho”.

A palavra é usada no Antigo Testamento prima
riamente no sentido de “lavar” roupa, tanto para a 
limpeza habitual (2 Sm 19.24) como para a limpeza 
ritual (Êx 19.10.14; Lv 11.25). É empregada em 
paralelismo com a expressão “lavar-se”, como em 
Lv 14.8,9. O verbo kãbas é usado no sentido de 
“lavar” ou “banhar-sc” no sentido figurativo e no 
uso poético, como em Jr 4.14: “Lava o teu coração 
da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva".

LEÃO
a ri r-.x): "leão". Esta palavra, aparentemente 

emprestada do aramaico. só tem um cognato no 
aramaico. Ocorrendo em todos os períodos do 
hebraico bíblico, é atestada 83 vezes.

A pala\Ta representa "leão adulto”. Esta palavra
compara a: 1 r ir iG n  49.9). leão não desmama-

2 iOs 5.14). leão novo quejá não mama; 
e 3 <p:r Jz 14.5 k leão novo que já não mama e que 

obtenção de comida por conta própria.
O ".rio" era um animal muito temido (Am 3.12). 

:- :: .mente encontrado na Transjordânia (Jr 49.19) e 
nas áreas montanhosas (Ct 4.8). As várias caracte
rísticas do "leão" o tomam freqüente figura de força 
e poder Jz 14.18). de saque (Gn 49.9) e de plano 
malicioso 1 SI 10.9).

LEI
A. Substantivo.

tôrãh ( ~7'.~): "lei. direção, instrução”. Este subs
tantivo ocorre 220 vezes no Antigo Testamento 
hebraico.

Na literatura sapiencial. onde o substantivo 
não aparece com o artigo definido, tôrãh significa 
principalmente “direção, ensino, instrução”: “A 
doutrina do sábio é uma fonte de vida para desvi
ar dos laços da morte” (Pv 13.14), e “Aceita, peço- 
te. a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu 
coração” (Jó 22.22). A “instrução” dos sábios de 
Israel, que estavam encarregados da educação dos 
jovens, era designada a cultivar nos jovens 11111 
temor do Senhor, de forma que eles vivessem con
forme as expectativas de Deus. O sábio era um 
pai dos seus alunos: “O que guarda a lei é filho 
sábio, mas o companheiro dos comilões envergo
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nha a seu pai” (Pv 28.7; cf. Pv 3.1; 4.2; 7.2). O 
pai natural também podia instruir o filho no viver 
sábio, até como uma mulher temente a Deus era 
exemplo de “instrução” benigna: “Abre a boca 
com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua 
língua” (Pv 31.26).

A “instrução” dada por Deus a Moisés e aos 
israelitas ficou conhecida por “a lei" ou “a direção” 
(hã-tôrãh), e mais comumente por “a lei do Senhor”: 
"Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e 
andam nc/ lei do SENHOR" (SI 119.1), ou “a lei de 
Deus”: "E, de dia em dia, ele [Esdras] lia o livro da 
Lei de Deus" (Ne 8.18), e também por “a lei de 
[dada por] Moisés”: “Lembrai-vos d a Lei de Moisés, 
meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo 
o Israel” (Ml 4.4). A palavra se refere à totalidade 
da “lei”: “Porque ele estabeleceu um testemunho 
em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos 
nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos” 
(SI 78.5), ou a particulares: “Esta é. pois, a lei que 
Moisés propôs aos filhos de Israel” (Dt 4.44).

Deus tinha comunicado a “lei” que Israel devia ob
servar e pela qual viver: “E que gente há tão grande, 
que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta 
lei que hoje dou perante vós?” (Dt 4.8). O rei foi orien
tado a ter uma cópia da “lei” preparada para ele em sua 
coroação (Dt 17.18). Os sacerdotes foram incumbidos 
do estudo e ensino, bem como da jurisprudência fun
damentada na "lei” (Jr 18.18). Por causa da extrema 
apostasia, os últimos dias de Judá foram tempos em 
que não havia sacerdote que ensinasse (2 Cr 15.3). Dc 
fato, pelos dias do rei Josias a “lei” (quer a Torá intei
ra, ou um livro ou uma parte) foi recuperada: “E 
Hilquias [...] disse a Satã, o escrivão: Achei o livro da 
Lei na Casa do SENHOR” (2 Cr 34.15).

Os profetas convocaram Israel ao arrependimen
to voltando-se à tôrãli (“instrução”) de Deus (Is 1.10). 
Em relação ao novo procedimento dc Deus com o 
Seu povo nos termos do Novo Concerto, no qual a lei 
de Deus devia ser internalizada, Jeremias profetizou 
que o povo de Deus a obedeceria de boa vontade: 
“Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel 
depois daqueles dias, diz o SENHOR: porei a minha 
lei no seu interior c a escreverei no seu coração; e eu 
serei o seu Deus, e eles serão o meu povo” (Jr 31.33). 
O último profeta do Antigo Testamento lembrou os 
sacerdotes de suas obrigações (Ml 2) e desafiou o 
povo de Deus a se lembrar da “ler’ de Moisés em 
preparação da vinda do Messias (Ml 4.4).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: nomos 
(“lei. regra”); nomimos (“em conformidade com a

lei, legal” ); entole (“mandamento, ordem”); e 
prostagma (“ordem, mandamento, injunção”).

B. Verbo.
yãrãh (nr): “lançar, direcionar, orientar, ensinar, 

instruir”. O substantivo tôrãh é derivado desta raiz. 
O significado “lançai” aparece em Gn 31.51: “Disse 
mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis 
aqui esta coluna que levantei entre mim e ti”. O termo 
yãrãh quer dizer “ensinar” em 1 Sm 12.23: “Antes, 
vos ensinarei o caminho bom e direito".

LEMBRAR-SE
A. Verbo.

zãkar n z i): “lembrar-se, pensar, mencionar”. 
Esta raiz é achada no assírio, aramaico, árabe e 
etiópico. O grupo dc palavras (o verbo c os três 
substantivos dele derivados) é encontrado ao longo 
do Antigo Testamento. A primeira ocorrência de 
zãkar está em Gn 8.1 tendo Deus como sujeito: “E 
lembrou-se Deus de Noé, [...] e Deus fez passar um 
vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas”. Em 
Gn 9.15, Deus disse a Noé: “Então, me lembrarei 
do meu concerto, [...] e as águas não se tornarão 
mais em dilúvio, para destruir toda carne”. Como 
nestes dois casos (cf. Gn 6.18), “lembrar-se” é usa
do para se referir a Deus acerca das promessas do 
Seu concerto e é seguido por uma ação para cumprir 
o concerto. Deus livrou Ló de Sodoma por causa do 
concerto que fez com Abraão de, por meio dele, 
abençoar todas as nações (Gn 18.17-33): “Deus se 
lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destrui
ção” (Gn 19.29). Isto marca a história de Israel em 
todo o ponto principal: “E também tenho ouvido o 
gemido dos filhos de Israel, [...] e me lembrei do 
meu concerto [,..| e vos tirarei de debaixo das cargas 
dos egípcios” (Êx 6.5,6). A promessa de “lembrar- 
se” foi repetida no concerto no monte Sinai (Lv 
26.40-45), a recordação de Deus foi cantada nos 
Salmos (SI 98.3; 105.8,42; 106.45) e a promessa foi 
repetida pelos profetas com relação à restauração 
do cativeiro (Ez 16.60). A promessa do novo con
certo é: “Porque perdoarei a sua maldade e nunca 
mais me lembrarei dos seus pecados” (Jr 31.34).

Por causa disto, o povo de Deus ora como 
Moisés: “Torna-te da ira do teu furor. [...] Lembra- 
te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos 
quais por ti mesmo tens jurado” (Êx 32.12,13), ou 
como Neemias: “Lembra-te, pois, da palavra que 
ordenaste a Moisés” (Ne 1.8, citando Lv 26.33), ou 
como o salmista: “Não te lembres dos pecados da 
minha mocidade nem das minhas transgressões; mas,
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segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim” (SI
25.7), ou como Jeremias: “Lembra-te e não anules o 
teu concerto conosco” (Jr 14.21).

Os homens também “se lembram”. José disse ao 
mordomo de Faraó: “Porém lembra-te de mim [...] e 
que faças menção de mim a Faraó” (Gn 40.14). De 
novo “lembrar-se” significa mais que “recordar” — 
significa “reter no pensamento”, no que tange a di
zer àquele que pode entrar em ação (cf. SI 20.7). O 
termo zãkar tem conotações mais específicas em 
certas circunstâncias: “Ouvi isto. casa de Jacó, [...] 
que jurais pelo nome do SENHOR e fazeis menção 
do Deus de Israel” (Is 48.1). A ARA diz: “E 
confessais o Deus de Israel”. Ambas as versões 
apontam para a menção do nome de Deus na adora
ção. Davi designou “perante a arca do SENHOR 
alguns dos levitas por ministros; [...] para recorda
rem [...] ao SENHOR” (1 Cr 16.4; (“celebrar", 
ARA).

O concerto ordenava a Israel: "Lembrai-vos deste 
mesmo dia. em que saístes do Egito" iE.\ 13.3): "Lem- 
bra-te do dia do sábado" i Êx 20.8 r. "Porque re len:- 
brarás que foste servo na terra do Egito e que : 
SENHOR, teu Deus. te tirou dali com mão fone" 
(Dt 5.15 e muitas vezes i e "Leme ra : s das mara
vilhas que fez” 5'. 105.5: cf. i Cr 16.15 . Mas "os 
filhos ár Israel. - z l :  a: SENHOR, seu
Deus. que os Ir.isra ia  mão ie  tocos ;ei_> inimi
go f em redor" Jz $.54: cf. Si "5.41

B. Substantivos.
Zz-:-r — ■ t  : "recordacão.memorial".— — í

Do nome do Seu concerto. YHWH< "Senhor"). Deus 
disse: "Este é meu memorial de geração em gera
ção” Êx 3.15: cf. Si 30.4:135.131. O nome lembra-
*

na os atos em Seu cumprimento do concerto. Foi 
dito a Moisés que escrevesse um relalo da guerra 
com Amaleque "para memória [zikkãrôn] num li
vro e relata-o aos ouvidos de Josuc: que eu total
mente hei de riscar a memória [zeker ou zékcr] de 
Amaleque de debaixo dos céus” (Êx 17.14).

O substantivo zikkãrôn tem significados seme
lhantes. Deus deu a cobertura de bronze do aitar 
(Nm 16.40) e o montão de pedras no rio Jordão (Js 
4.7.20-24) como "memoriais" perpétuos para os 
filhos dc Israel. Os nomes das doze tribos de Israel 
foram gravados em duas pedras que eram presas ao 
éfode como “pedras de memória para os filhos de 
Israel: e Arão levará os seus nomes sobre ambos os 
seus ombros, para memória diante do SENHOR” 
iÊ \ 28.12; cf. Êx 28.29). Quando os filhos Israel 
empreendiam batalha e quando ofereciam sacrifíci

os, eles tinham de tocar trombetas para serem “por 
lembrança perante vosso Deus" (Nm 10.9.10).

O substantivo 'azkãrãh significa “oferta come
morativa” e ocorre principalmente em Levítico. Os 
“memoriais” eram dirigidos a Deus. Uma porção 
“memorativa” de cada oferta de manjares era quei
mada no altar (Lv 2.2,9,16), em outras palavras, 
uma porção pequena no lugar da quantidade inteira.

A Septuaginta traduz estas palavras por vários 
derivados de uma raiz, mimneski5, pelo qual a idéiu 
entra no Novo Testamento. Zacarias louvou ao Se
nhor Deus, porque Ele “nos levantou uma salvação 
poderosa na casa de Davi. [...] para lembrar-se do 
seu santo concerto” (Lc 1.69-73). Nossa necessida
de de uma lembrança é satisfeita em “fazei isto [...1 
em memória de mim” (1 Co 11.24.25).

LEVANTAR-SE
A. Verbo.

qüm z'~ : "levantar-se. erguer-se, voltar-se” . 
Esta palavra aparece em quase todos os idiomas 
semíticos. inclusive no hebraico e no aramaico bíbli
cos. Ocorre cerca de 630 vezes no hebraico bíblico e 
5G vezes no aramaico bíblico.

Der.ot^ qualquer movimento para uma posição 
e:e:a. como levantar-se da cama (Gn 19.33). ou é 
usaco como o oposto de sentar-se ou ajoelhar-se. 
como quando "se levantou Abraão de diante do seu 
morto” (Gn 23.3 >. Também pode se referir ao resul
tado de levantar, como quando José viu seu mo
lho se levantar e ficar em pé (Gn 37.7).

A palavra qúm pode ser usada sozinha, sem ob
jeto direto, para aludir à origem de algo, como quan- 
do Isaías diz: "Isto não subsistirá” (Is 7.7). As ve
zes. qúm é usado num modo intensivo com o senti
do de fortalecer: “Fortalece-me segundo a tua pala
vra” (SI 119.28). Também é usado para denotar a 
ocorrência inevitável de algo predito ou arranjado 
de antemão (Ez 13.6).

Num contexto militar, qúm podem significar "em
preender batalha”. Por exemplo, no SI 18.38 Deus 
diz: “Atravessei-os, dc sorte que não se puderam 
levantar' (cf. 2 Sm 23.10).

O termo qúm também c usado como ‘ãmad para 
indicar a continuação de algo — por exemplo: "Po
rém. agora, não subsistirá [continuará] o teu reino" 
(1 Sm 13.14). Às vezes indica validade, como quan
do os votos de uma mulher “não serão válidos” ("não 
ficarão dc pé”) se seu pai a proibir (Nm 30.5). Veja 
também Dt 19.15. que declara que o negócio só pode 
ser confirmado “pela boca de duas ou três testemu-
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ilhas”. Em algumas passagens, qúm significa “imó
vel”; assim os olhos de Eli estavam “fixos” ou "es
curecidos” (1 Sm 4.15).

Outro uso especial de qüm é “levantar outra vez”, 
como quando uma viúva sem filhos reclama com os 
anciões: “Meu cunhado recusa suscitar [levantar] a 
seu irmão nome em Israel” (Dt 25.7). Em outras 
palavras, o irmão recusa a continuar esse nome ou 
"levantá-lo novamente”.

Quando usado com outro verbo, qúm sugere o 
começo de uma ação. Quando a Escritura diz que 
Jacó “levantou-se, e passou o rio” Eufrates (Gn 
31.21), não significa que ele literalmente se levan
tou — somente que ele começou a cruzar o rio.

As vezes, qúm é parte de um verbo composto e 
não tem em si mesmo nenhum significado especial. 
Isto é verdade sobretudo nas ordens. Assim, Gn 28.2 
poderia ser traduzido por: “Vai a Padã-Arã”, em vez 
de: “Levanta-te, vai a Padã-Arã”. Outros significa
dos especiais surgem quando qúm é usado com cer
tas partículas. Com ‘al, “contra”, significa “lutar con
tra ou atacar”: “O homem que se levanta contra o seu 
próximo e lhe tira a vida” (Dt 22.26). Este é o signi
ficado em Gn 4.8, a primeira ocorrência bíblica. Com 
a partícula I f  (“contra”), qúm significa "fazer acusa
ção formal contra”: “Uma só testemunha contra nin
guém se levantará” (Dt 19.15). Com /' (“para”), qúm 
significa “testemunhar na defesa de”: “Quem será 
por mim contra os malfeitores?” (SI 94.16). A mes
ma construção pode significar “transferir por meio 
de escritura”, como quando o campo de Efrom foi 
transferido ou confirmado (Gn 23.17,18).

B. Substantivo.
mãqôm (aipc): “lugar, altura, estatura, perma

nência”. O Antigo Testamento contém três subs
tantivos relacionados a qúm. O mais importante 
destes é mãqôm que ocorre 401 vezes no Antigo 
Testamento. Refere-se ao lugar onde algo está (1 Sm
5.3), se assenta (1 Rs 10.19), permanece (2 Rs 8.21) 
ou está (Gn 1.9). Também se refere a um lugar mai
or, com o um país (Èx 3.8) ou a um espaço 
indeterminado entre dois pontos (1 Sm 26.13). Um 
"lugar” é às vezes uma tarefa ou ofício (Ec 10.4). 
Este substantivo é usado para significar um santuá
rio. isto é. um “lugar” de adoração (Gn 22.3).

LEVANTAR-SE DE MADRUGADA
shãkam (D30): “levantar-se cedo, começar cedo”. 

Achado no hebraico bíblico e moderno, este verbo 
ocorre umas 65 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. E achado pela primeira vez em Gn 19.2:

"E de madrugada vos levantareis e ireis vosso ca
minho”. Como neste exemplo, muitas das vezes em 
que shãkam é usado estão relacionadas com viajar. 
A palavra pode ser usada com verbos de ir (como 
acima) ou de acampai- (Jz 7.1). A palavra é empre
gada umas 30 vezes em referência a levantar-se cedo 
de manhã, como em 1 Sm 29.10, onde esta frase 
aparece duas vezes: “Agora, pois, amanhã de ma
drugada, levanta-te com os criados de teu senhor, 
que têm vindo contigo; e, levantando-vos pela ma
nhã de madrugada e havendo luz, parti”.

Várias vezes no Livro dc Jeremias, “levantar-se 
de madrugada” é usado com “falar” (Jr 7.13; 25.3;
35.14), “enviar” (Jr 7.25; 25.4; 29.19; 35.15; 44.4), 
“protestar” (Jr 11.7) ou “ensinar” (Jr 32.33). O SI 
127.2 dá um conselho interessante ao usar esta pa
lavra: “Inútil vos será levantar de madrugada, re
pousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá 
ele aos seus amados o sono”.

LIMPAR
A. Verbo.

tãher ("inç): “limpar, purificar”. A raiz desta 
palavra aparece mais de 200 vezes em várias formas
— como verbo, adjetivo ou substantivo.

Desde a queda de Adão e Eva, nenhum dos seus 
descendentes está limpo à vista do Deus santo: 
“Quem poderá dizer: Purifiquei o meu coração, lim
po estou de meu pecado!” (Pv 20.9). Fazendo Jó 
lembrar que protestos de inocência não são de pro
veito algum, Elifaz perguntou: “Seria, porventura, 
o homem mais justo do que Deus? Seria, porventura, 
o varão mais puro do que o seu Criador?” (Jó 4.17).

Contudo, há esperança, porque Deus prometeu ao 
Israel penitente: “E os purificarei de toda a sua malda
de com que pecaram contra mim c perdoarei todas as 
suas iniqüidades com que pecaram contra mim e com 
que transgrediram contra mim” (Jr 33.8). Ele disse: "E 
os livrarei de todos os lugares de sua residência em que 
pecaram e os purificarei; assim, eles serão o meu povo, 
e eu serei o seu Deus” (Ez 37.23).

O funesto efeito do pecado era reconhecido quan
do a pessoa contraía a terrível doença da lepra. De
pois que o sacerdote diagnosticava a doença, ele só 
podia declarar a pessoa “limpa” depois que as ceri
mônias de purificação tivessem sido feitas: “E lava
rá as suas vestes, e lavará a sua carne com água. c 
será limpo" (Lv 14.9).

Deus requereu que Seu povo observasse os ritos 
da purificação quando fosse à Sua presença para 
adoração. No Dia da Expiação, por exemplo, eram
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feitas cerimônias prescritas para “purificar” o altar 
das “imundícias dos filhos dc Israel’- e o “santifi
car” (Lv 16.17-19; cf. Êx 29.36ss). Os sacerdotes 
deviam ser “purificados” antes que fizessem suas 
tarefas sagradas. Moisés recebeu a seguinte ordem: 
“Toma os levitas [...] e purifica-os” (Nm 8 .6 ; cf. Lv 
8.5-13). Depois de terem sido mantidos cativos na 
imunda terra da Babilônia, “purificaram-se os sa
cerdotes e os levitas; e logo purificaram o povo, e 
as portas, e o muro [da cidade reconstruída de Jeru
salém]” (Ne 12.30).

A limpeza podia ser feita pela remoção física 
dos objetos dc corrupção. Durante a reforma do rei 
Ezequias, “os sacerdotes entraram dentro da Casa 
do SENHOR, para a purificar, e tiraram para fora. 
ao pátio da Casa do SENHOR, toda a imundícia que 
acharam no templo do SENHOR" (2 Cr 29.16>.

Alguns ritos exigiam sangue como agente purifi
cador: “E daquele sangue espargirá sobre ele [o al
tar] com o seu dedo sete vezes, e o purificará das 
imundícias dos filhos de Israel" (Lv 16.19). Saeriíí- 
cios eram oferecidos para fazer expiação pela mãe 
depois do parto: "[Ela] tomará [...] um para o 
holocausto e outro para a expiação do pecado: a,'- 
sim. o sacerdote por ela fará propiciação. e será 
limpa’' (Lv 12.8 ).

B. Adjetivo.
tãhôr (fino): “limpo. puro". A palavra denota 

ausência de impureza, sujeira, corrupção ou imper
feição. É aplicada concretamente a substâncias que 
sejam genuínas, ou não adulteradas, como também 
para descrever uma condição impoluta de natureza 
espiritual ou cerimonial.

É freqüente afirmar que o ouro é um material que 
está livre de ingredientes mais básicos. Assim a Arca 
do Concerto, a Mesa da Proposição, o Altar do 
Incenso e a sala do Templo eram revestidas de “ouro 
puro" (Êx 25.11; 37.11,26; 2 Cr 3.4, ARA). Algu
mas das mobílias e utensílios do Templo —  como o 
propiciatório, o castiçal, os pratos, colheres, 
escudelas, tigelas, tenazes, espevitadores — eram 
de “ouro puro” (Êx 37.6,16-24). As vestes do sumo 
?_cerdote tinham “duas cadeiazinhas (correntinhas) 
de ouro puro” e “uma lâmina de ouro puro" (Êx 
2S.14.22.36).

Deus exige que Seu povo tenha pureza espiritual e 
~oral. ilibado pelo pecado. Todo aquele que não está 
-ir.ipo de pecado está sujeito à rejeição e castigo divi-

s. Esta contaminação nunca é superada ou vencida. 
? r . :• fito de o pecado poluir uma geração após a outra, 

: pergunta: "Quem do imundo tirará o puroT' (Jó

14.4). Ainda que todas as aparências externas indi
quem o contrário, não se pode dizer que “o mesmo 
sucede ao [...] puro, como ao impuro” (Ec 9.2). A 
esperança está acessível ate ao maior dos pecadores, 
porque todo homem pode pedir a misericórdia de Deus 
e dizer: “Cria em mim, ó Deus, um coração puro e 
renova em mim um espírito reto” (SI 51.10).

Em nítido contraste com a natureza c ações po
luídas do gênero humano, “as palavras do SENHOR 
são palavras puras'' (SI 12.6). O Senhor é “tão puro 
de olhos, que não [pode] ver o mal” (Hc 1.13).

O termo "limpo" descreve a pureza mantida por 
evitar contato com outros seres humanos, abster-se 
de comer animais e de usar coisas que sejam declara
das eerimonialmente limpas. Reciprocamente, o re
sultado é a limpeza, se procedimentos rituais que 
simbolizam a remoção da contaminação são obser
vados.

Foi dito às pessoas do antigo concerto que "aque
le que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, 
imundo será >ete dias" (Nm 19.11). O sacerdote não 
devia se contaminar "por causa dum morto entre o 
seu povo. salvo por seu parente mais chegado” (Lv 
21.1.2i. Este relaxamento da norma era negado ao 
sumo sacerdote e ao nazireu durante “todos os dias 
que se separar[em] para o SENHOR" (Nm 6 .6ss).

Os rituais de limpeza enfatizavam o fato de que 
as pessoas eram concebidas e nascidas em pecado. 
Embora a concepção e o nascimento não fossem 
estigmatizados como algo imoral (da mesma manei
ra que a morte em si não era pecado), a mulher que 
tinha dado à luz permanecia impura até que se sub
metesse aos ritos de purificação formais (Lv 12). O 
capítulo 15 de Levítico prescreve o cerimonial de 
purificação para a mulher que tem fluxo menstruai, 
para o homem que tem emissões seminais e também 
para “a mulher com quem homem se deitar com 
semente da cópula” (Lv 15.18).

Para ser eerimonialmente "limpo”, o israelita tam
bém tinha de se abster de comer certos animais e até 
de tocá-los (Lv 11; Dt 14.3-21). Depois que os 
israelitas se fixaram na Terra Prometida, algumas 
modificações foram feitas nos regulamentos (Dt 
12.15,22; 15.22).

Os ritos de purificação freqüentemente envolvi
am o uso de água. Exigia-se que a pessoa a ser limpa 
se lavasse e lavasse suas roupas (Lv 15.27). Asper- 
gia-se água no indivíduo, em sua tenda e em todas as 
mobílias; “E um homem limpo tomará hissopo, e o 
molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela ten
da, e sobre todo fato, e sobre as almas que ali estive
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rem, como também sobre aquele que tocar os ossos, 
ou a algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma 
.sepultura” (Nm 19.18). Às vezes, a pessoa que esta
va sendo limpa tinha de trocar de roupa (Lv 6.11).

Contudo, os ritos não eram ações meritórias para 
obter o favor e perdão de Deus. Nem as cerimônias 
serviam ao seu propósito intencional se fossem fei
tas mecanicamente. A menos que os ritos expres
sassem o arrependimento e o sincero desejo do indi
víduo a ser limpo da corrupção do pecado, eles eram 
abominação a Deus e só agravavam a culpa do indi
víduo. Todo aquele que comparecesse perante Ele 
no ritual e cerimônia com “as vossas mãos [...] chei
as de sangue” (Is 1.15) e não suplicasse pela purifi
cação de suas transgressões, era julgado tão ímpio 
quanto o povo de Sodoma e Gomorra. A esperança 
de Sião se encontra na purificação por meio da ofer
ta: “E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas 
as nações, por presente ao SENHOR, sobre cava
los, [...] como quando os filhos de Israel trazem as 
suas ofertas em vasos limpos à Casa do SENHOR” 
(Is 66.20).

LÍNGUA
lãshôn (yto1?): “língua, idioma, fala”. Julga-se que 

esta palavra tenha a raiz que significa “lamber”, mas 
trata-se de conjectura. O substantivo aparece no 
ugarítico, acadiano (lisãnu), fenício e árabe. No Anti
go Testamento hebraico ocorre 115 vezes, principal
mente nos livros poéticos e. em menor freqüência, 
nos livros proféticos. A primeira ocorrência está em 
Gn 10.5: “Por estes, foram repartidas as ilhas das 
nações nas suas terras, cada qual segundo a sua lín
gua, segundo as suas famílias, entre as suas nações”.

O significado básico de lãshôn é “língua”, que é 
um órgão do corpo humano (Lm 4.4) e dos animais 
(Êx 11.7; Jó 41.1). O significado estendido da pala
vra como órgão da fala ocorre com mais freqüência. 
A pessoa pode ser “pesada” ou “lenta” de língua ou 
ter uma “língua” gaga (Êx 4.10). Ou pode ser fluente 
e claro: “E o coração dos imprudentes entenderá a 
sabedoria; e a língua dos gagos estará pronta para 
falar distintamente” (Is 32.4). Repare a descrição 
que o SI 45.1 faz da “língua”: “O meu coração ferve 
com palavras boas; falo do que tenho feito no to
cante ao rei; a minha língua é a pena de um destro 
escritor”. Na maioria das vezes, a palavra é melhor 
traduzida por “fala”, por causa das associações ne
gativas e positivas de lãshôn. Sobretudo na literatu
ra sapiencial, considera-se que a maneira da “fala” é 
a expressão externa do caráter de quem fala. A “fala”

do tolo é lisonjeira (SI 5.9), fraudulenta (SI 109.2), 
enganosa (SI 120.2,3), mentirosa (Pv 6.17), má (SI
140.11), falsa (Pv 26.28), difamadora (SI 15.3) e 
perversa ou subversiva (Pv 10.31). A “língua” do 
justo cura (Pv 15.4). Ainda que a “língua” possa ser 
tão afiada quanto uma espada (SI 57.4), é um meio 
de dar vida aos justos e morte aos ímpios: “A morte 
e a vida estão no poder da língua; e aquele que a ama 
comerá do seu fruto” (Pv 18.21; cf. Pv 21.23; 25.15). 
Os autores bíblicos falam sobre a inspiração divina 
à medida que o Senhor os capacita a falar: “O Espí
rito do SENHOR falou por mim, e a sua palavra 
esteve em minha boca” (2 Sm 23.2; cf. Pv 16.1). 
“Língua” com o significado de “fala” tem como si
nônimo phelu “boca” (SI 66.17), e mais raramente 
sãphãh, “lábio” (Jó 27.4).

Outra extensão do significado é “idioma”. Em 
hebraico, sãphãh e lãshôn denotam “língua" estran
geira: “Pelo que. por lábios estranhos e por outra 
língua, falará a este povo” (Is 28.11). Os indivíduos 
que não entendem algum “idioma” estrangeiro são 
descritos nestes termos: “Não verás mais aquele 
povo cruel, povo de fala tão profunda, que não se 
pode perceber, e de língua tão estranha, que não se 
pode entender” (Is 33.19).

O termo lãshôn também se refere a objetos que 
são moldados na forma de língua. O mais importan
te é a “língua de fogo”, que até assume o caráter de 
“comer” ou “devorar”: “Pelo que, como a língua de 
fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela 
chama, assim será a sua raiz” (Is 5.24). A associa
ção em Isaías de Deus aparecendo no julgamento 
com fumaça e fogo, dá lugar a uma boa descrição 
literária da ira do Senhor: “Eis que o nome do SE
NHOR vem de longe ardendo na sua ira e lançando 
espessa fumaça; os seus lábios estão cheios de in
dignação, e a sua língua é como um logo consumi
dor” (Is 30.27). Observe as palavras “lábios” e “lín
gua” aqui com o significado de “chamas de fogo”, 
embora a língua evoque a representação de uma lín
gua (órgão do corpo) junto com umalíngua (de fogo). 
Também foram chamadas de lãshôn uma barra de 
ouro (“cunha”, Js 7.21) e uma baía do mar (“braço”, 
Is 11.15), porque tinham a forma de língua.

A tradução da Septuaginta é glossa (“língua, idi
oma”).

LIVRO
sepher (~1DÇ): “livro, documento, escrito”. A 

palavra sepher parece ser um estrangeirismo da pa
lavra acadiana sipru (“mensagem escrita”, “docu
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mento”). A palavra aparece 187 vezes no Antigo 
Testamento hebraico, e a primeira ocorrência está 
em Gn 5.1: “Este é o livro das gerações de Adão. No 
dia em que Deus criou o homem, à semelhança de 
Deus o fez”. A palavra é rara no Pentateuco, com 
exceção de Deuteronômio (11 vezes). O uso au
menta nos livros históricos mais recentes (1 e 2 
Reis, 60 vezes, mas 1 e 2 Crônicas, 24 vezes; cf. 
Ester, 11 vezes e Neemias, nove vezes).

A tradução mais comum de sepher é “livro”. Um 
manuscrito era escrito (Êx 32.32: Dt 17.18) e selado 
(Is 29.11) para ser lido pelo destinatário (2 Rs
22.16). O sentido de sepher é semelhante a “rolo" 
(nígillãh): “Entra, pois, tu e lê pelo rolo [sepher] 
que escreveste da minha boca as palavras do SE
NHOR aos ouvidos do povo, na Casa do SENHOR, 
no dia de jejum; e também aos ouvidos de todo o 
Judá vindo das suas cidades as lerás” (Jr 36.6). O 
vocábulo sepher também está relacionado de perto 
com "livro” (sipra) (SI 56.8).

Muitos "livros" são nomeados no Antigo Testa
mento: o “memorial” ou “livro” dc atos memorá
veis (Ml 3.16), o “livro” da vida (SI 69.28), o “Li
vro” do Reto (Js 10.13). o “livro” das gerações (Gn
5.1), o “livro” do Senhor, o “livro” das crônicas dos 
reis de Israel e de Judá e as anotações no “livro” da 
história dos reis (2 Cr 24.27). Os profetas escreve
ram “livros” ao longo de suas vidas. A profecia de 
Naum começa com esta introdução: “Peso de Nínive. 
Livro da visão de Naum, o eleosita” (Na 1.1).

Jeremias tinha vários “livros” escritos além de 
suas cartas aos exilados. Ele escreveu um “livro” 
(“rolo”) sobre os desastres que sucederiam em Je
rusalém, mas o “livro” foi rasgado e queimado na 
lareira do rei Jeoaquim (Jr 36). Neste contexto, to
mamos conhecimento sobre a natureza dc como se 
escrevia um “livro”. Jeremias ditou a Baruque que 
escreveu com tinta no rolo (Jr 36.18). Baruque le
vou o “livro” aos judeus que tinham vindo ao tem
plo para jejuar. Depois que o “livro” foi confiscado 
e queimado, Jeremias escreveu outro rolo e levou 
outro “livro” escrito com severa condenação contra 
Jeoaquim e sua família: “Tomou, pois, Jeremias outro 
rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o 
qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as 
palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha 
queimado; e ainda se acrescentaram a elas muitas 
palavras semelhantes” (Jr 36.32).

Ezequiel recebeu a ordem de comer um “livro” 
(Ez 2.8—3.1) como ato simbólico do julgamento de 
Deus na restauração de Judá.

O termo sepher também pode significar “carta”. 
O profeta Jeremias escreveu uma carta aos exilados 
babilônios, instruindo-os a se fixarem na Babilônia, 
porque eles iriam ficar ali por 70 anos: “E estas são 
as palavras da carta [sepher] que Jeremias, o profeta, 
enviou, de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativei
ro. como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a 
todo o povo que Nabucodonosor havia transportado 
de Jerusalém para a Babilônia” (Jr 29.1).

O conteúdo do sepher variava. Podia conter uma 
ordem escrita, uma comissão, um pedido ou um de
creto. como em: “E se escreveu [Mordecai] em nome 
do rei Assuero, e se selou com o anel do rei; e envi
aram as canas pela mão de correios a cavalo e que 
cavalgavam sobre ginetes. que eram das cavalariças 
do rei" (Et S. 10). Ao se divorciar da esposa, um 
homem lhe dava um documento legal conhecido por 
sepher de divórcio iDt 24.1). Aqui sepher signifi
cava um “certificado” ou “documento legal”. Al
gum outro documento legal também podia ser cha
mado de sepher. Como “documento legal”, sepher 
podia ser publicado ou escondido por tempo apro
priado: "Assim diz o SENHOR dos Exércitos, o 
Deus de Israel: Toma estes autos [sepher], este auto 
de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os 
num vaso de barro, paia que se possam conservar 
muitos dias” i Jr 32.14).

A Septuaginta dá as seguintes traduções ao ter
mo hebraico sepher: biblion ("rolo, documento") e 
gramma ("carta, documento, escrita, livro”).

LONGE
rãhaq (prn): "longe”. Termo semítico comum, 

esta palavra era conhecida no acadiano e no ugarítico 
antigos antes do hebraico do Antigo Testamento. O 
termo rãhaq também é palavra comum no hebraico 
moderno. A palavra é usada cerca de 55 vezes no 
Antigo Testamento hebraico e aparece pela primei
ra vez em Gn 21.16.

O termo rãhaq é usado para expressar “distân
cia” de vários tipos. Pode ser “distância” de um 
lugar (Dl 12.21), como quando Jó sentiu que seus 
amigos se mantiveram “indiferentes” para com ele 
(Jó 30.10). As vezes, a palavra expressa “ausência" 
completa: “Porque se afastou [para longe] de mim o 
consolador que devia restaurar a minha alma” (Lm
1.16). “Estar distante” também era “abster-se”: “De 
palavras de falsidade te afastarás [estarás distante]" 
(Êx 23.7).

As vezes, rãhaq implica a idéia de “exílio”: “F. o 
SENHOR afaste dela os homens” (Is 6.12). “Lan
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çar longe para os confins da terra” é “ampliai- as 
fronteiras”: “Tu, SENHOR, aumentaste [as fron
teiras da terra]” (Is 26.15).

LOUCO
'ewil (‘7’lNr): “tolo, louco, insensato”. Esta pala

vra aparece principalmente na literatura sapiencial. 
A pessoa descrita por 'ewil é a que tem falta de 
sabedoria; na verdade, a sabedoria está além de sua 
compreensão (Pv 24.7). Em outra acepção, o “lou
co” ou “tolo” é o indivíduo moralmente indesejável 
que menospreza a sabedoria e a disciplina (Pv 1.7;
15.5). Ele escarnece da culpa (Pv 14.9), é briguento 
(Pv 20.3) e licencioso (Pv 7.22). Tentar lhe dar ins
trução é fútil (Pv 16.22).

LOUCURA
'iwwelet (r6 :)N): “estultícia, estupidez”. Este 

substantivo aparece 25 vezes no Antigo Testamen
to. Pode significar “tolice” no sentido de violar a lei 
de Deus, ou “pecado” (SI 38.5). A palavra também 
descreve as atividades e estilo de vida daquele que 
ignora as instruções da sabedoria (Pv 5.23). Em outra 
acepção, o substantivo significa “imprevidente”. Por 
conseguinte, 'iwwelet descreve o modo como um 
jovem é propenso a agir (Pv 22.15) e o modo como 
o tolo ou estúpido tagarela (Pv 15.2).

ífbãlãh (n^D:): “estultícia, doidice, insensatez, 
impropriedade, estupidez”. Este substantivo abs
trato aparece 13 vezes no Antigo Testamento. Seu 
uso em 1 Sm 25.25 significa “desconsiderar a von
tade de Deus”. O termo i f  hãlãh é usado como pala
vra para aludir a pecado sério (Gn 34.7, primeira 
ocorrência).

LOUVAR
A. Verbos.

hãlal Ç?$n): “louvar, celebrar, glorificar, cantar 
(louvor), gloriar-se”. O significado “louvar” é na 
verdade o significado da forma intensiva do verbo 
hebraico hãlal, o qual em sua forma ativa simples 
quer dizer “gloriar-se” . Neste último sentido, hãlal 
6 encontrado em suas formas cognatas no acadiano 
antigo, do qual o babilônio e o assírio são dialetos. 
A palavra é encontrada no ugarítico no sentido de 
“aclamação" e talvez “jubilação”. Encontrado mais 
de 160 vezes no Antigo Testamento, hãlal é usado 
pela primeira vez em Gn 12.15, onde é observado 
que por causa da grande beleza de Sara, os príncipes 
de Faraó a “gabaram” (“louvaram”, “recomendaram”) 
diante de Faraó.

Enquanto que hãlal é utilizado simplesmente para 
indicar “louvar” pessoas, inclusive orei (2 Cr 23.12) 
ou a beleza de Absalão (2 Sm 14.25), a palavra é 
usada normalmente em referência a “louvar” a Deus. 
De fato, não só todas as coisas vivas, mas todas as 
coisas criadas, inclusive o Sol e a Lua, são convoca
dos a louvar “Deus” (SI 148.2-5,13; 150.1). Tipica
mente, tal “louvor” é exigido e expresso no santuá
rio, sobretudo nos dias especiais de festas (Is 62.9).

O nome hebraico do Livro de Salmos é o equiva
lente da palavra “louvores” e é um pouco mais apro
priado que “Salmos”, que vem do grego e tem a ver 
com o acompanhamento de cânticos com instru
mentos de cordas de qualquer tipo. Não surpreende 
nenhum pouco que o Livro de Salmos contenha mais 
da metade das ocorrências de hãlal em suas diversas 
formas. Os Salmos 113— 118 são tradicionalmente 
chamados de “Salmos de Hallel”, porque têm a ver 
com louvar a Deus pela libertação da escravidão 
egípcia sob o comando de Moisés. Por causa disto, 
eles são parte importante do tradicional culto da 
Páscoa. Não há razão pai a duvidar que estes foram 
os hinos cantados por Jesus e os discípulos na Quin
ta-Feira Santa quando Ele instituiu a Ceia do Senhor 
(Mt 26.30).

A palavra hãlal é a origem de “aleluia”, expres
são hebraica de “louvor” a Deus que praticamente 
passou para todas as línguas do mundo. O hebraico 
“aleluia” é traduzido em geral por “Louvai ao SE
NHOR!” O termo hebraico é traduzido mais tecni
camente por “Louvemos a Já”, o termo “Já” é uma 
forma encurtada do termo “Jeová”, o único nome 
israelita para Deus. A palavra “Já” é encontrada no
SI 68.4 (ARC), refletindo o texto hebraico. A maio
ria das versões inglesas segue a tradução tradicional 
“Senhor”, prática começada no judaísmo antes dos 
dias do Novo Testamento, quando o termo hebraico 
para “Senhor” foi substituído por “Jeová”, embora 
provavelmente signifique algo como “Aquele que 
faz ser”. A aproximação grega de “aleluia” é encon
trada quatro vezes no Novo Testamento na forma 
“aleluia” (Ap 19.1,3,4,6). A hinologia cristã certa
mente ficaria grandemente empobrecida se o vocá
bulo “aleluia” fosse removido de repente de nossa 
linguagem de louvor.

yãdãh (nr): “agradecer, louvar, glorificar”. Pala
vra hebraica comum em todos os seus períodos, 
este verbo é termo importante no linguajar de ado
ração. O termo yãdãh é encontrado quase 120 vezes 
na Bíblia hebraica, sendo a primeira vez na história 
do nascimento de Judá, filho de Jacó e Leia: “E
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concebeu outra vez e teve urn filho, dizendo: Esta 
vez louvarei ao SENHOR. Por isso, chamou o seu 
nome Judá” (Gn 29.35).

Como era de se esperar, esta palavra é encontra
da muitas vezes no Livro de Salmos (umas 70 ve
zes). Como expressão de agradecimento ou louvor, 
é parte natural do ritual ou adoração pública como 
também do louvor pessoal a Deus (SI 30.9,12;
35.18). Os agradecimentos são dirigidos ao nome 
do Senhor (SI 106.47; 122.4).

Em 1 Rs 8.33, significa “louvar”: “Quando o teu 
povo de Israel for ferido diante do inimigo, por ter 
pecado contra ti, e se converterem a ti, e confessa
rem o teu nome...”

B. Substantivos.
fhillãh  (n^nn): “glória, louvor, cântico de lou

vor, ações louváveis”. O termo fhillãh  ocorre 57 
vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, esta palavra denota uma qualidade ou 
atributo de uma pessoa ou coisa, “glória” ou “as
pecto louvável”: “Ele é o teu louvor e o teu Deus, 
que te fez estas grandes e terríveis coisas que os 
teus olhos têm visto” (Dt 10.21). Israel é a “glória” 
de Deus. porquanto esse povo subsiste num estado 
divinamente exaltado e santificado: “Nem estejais 
em silêncio, até que confirme e até que ponha a 
Jerusalém por louvor na terra” (Is 62.7; cf. Jr 13.11).

Segundo, em alguns casos fhillãh  representa as 
palavras ou cântico pelos quais Deus é louvado 
publicamente, ou pelos quais Sua “glória" é declara
da abertamente: “O meu louvor [aqui se fala do 
Messias] virá de ti na grande congregação” (SI
22.25). O SI 22.22 é até mais claro: “Então, declara
rei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no 
meio da congregação”.

Em uma terceira acepção, fhillãh é termo técni- 
co-musical para cântico {shir) que exalta ou louva a 
Deus: “Cântico de Davi” ou “Salmo de Louvor de 
Davi'’ (título do SI 145, correspondendo ao versículo
1 no hebraico). Talvez Neemias 11.17 se refira a 
mestre de coro (regente de coral) ou àquele que con
duz tal cântico de “louvor": “E Matanias, [...] filho 
tíe Asafe, o chefe, que era quem começava a dar 
graças na oração [que no começo era o líder de lou
vor na oração]”.

Finalmente, fhillãh  descreve ações que são dig
nas de "louvor” ou ações para as quais o fazedor 
merece "louvor e glória”. Este significado está na 
primeira ocorrência bíblica da palavra: “Ó SENHOR, 
quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, 
glorificado em santidade, terrível em louvores [em

ações dignas de louvor], operando maravilhas [mi
lagres]?” (Êx 15.11).

Dois outros substantivos relacionados são 
mahalãl e hillülim. O substantivo mahalãl aparece 
uma vez (Pv 27.21) e denota o grau de “louvor” ou 
a sua falta. O substantivo hillülim, que ocorre duas 
vezes, quer dizer “jubilação festiva” no quarto ano 
na época da colheita (Lv 19.24; Jz 9.27).

jôdãh (h tf ) :  “ação de graças, louvor”. Esta im
portante forma substantivai, encontrada umas 30 
vezes no Antigo Testamento, é usada no sentido de 
“ação de graças” . A palavra foi preservada no 
hebraico moderno como palavra habitual para dizer 
"obrigado". No texto hebraico tôdãh é empregado 
para indicar "ação de graças" ou “louvor” nos

s

cânticos de adoração (SI 26.7: 42.4). As vezes, a > * * 7 
palavra é utilizada para se referir ao coro ou procis
são de ação de graças (Ne 12.31,38). Uma das ofer
tas de paz (sacrifícios pacíficos) ou “sacrifícios de 
louvor" era designada á oferta de ação de graças ou 
de louvor (Lv 7.12).

LUGAR ALTO
bãmãh ( t: "lu-^ar alto". Este substantivo ocor-* • w

re em outros idiomas semíticos e significa “costas" 
de animal ou de homem (ugarítico), a inclinação ou 
"costas" de montanha (acadiano) e o “bloco” (d e - 
pedrai ou sepultura de um santo (árabe). O termo 
bãmãh é usado aproximadamente 100 vezes no 
hebraico bíblico, sendo que a primeira ocorrência 
e>tá em Lv 26.30: “E destruirei os vossos altos, e 
desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso 
cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses; a minha 
alma se enfadará de vós”. A maioria dos usos está 
nos Livros de 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas, com o 
sentido cultuai de “lugar alto”. A palavra é nu amen
te usada no Pentateuco ou na literatura poética ou 
profética.

O verbo bãmãh com o sentido de “costas” ainda 
é encontrado no Antigo Testamento hebraico: “Pelo 
que os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás 
sobre as suas alturas” (Dt 33.29). Compare com a 
ARA: “Os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisa
rás os seus altos".

O uso metafórico que a Bíblia faz de “costas" 
das nuvens e das ondas do mar apresenta proble
mas aos tradutores: “Subirei acima das mais altas 
[bãmãh] nuvens e serei semelhante ao Altíssimo" 
(Is 14.14), e "[Elel sozinho estende os céus e anda 
sobre os altos [literalmente, “os lugares altos”] do 
mar” (Jó 9.8). Problema semelhante é encontrado
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no SI 18.33 (cf. 2 Sm 22.34; Hc 3.19); “Faz os 
meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas 
alturas''. Nestas passagens, bãmãh deve ser en
tendido idiomaticamente, significando “autorida

de”»
A palavra é usada metaforicamente para retratar 

que o Senhor é o Sustentador do Seu povo: “Ele o 
fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as 
novidades do campo; e o fez chupar mel da rocha e 
azeite da dura pederneira'’ (Dt 32.13; cf. Is 58.14). 
(.) idiotismo “cavalgar sobre as alturas da terra” é 
uma maneira hebraica de expressar a proteção de 
Deus do Seu povo. Expressa a natureza exaltada de 
Israel, cujo Deus é o Senhor.

Nem todo bãmãh literal era um lugar alto de cul
to. A palavra pode sc referir a uma unidade geográ
fica: “Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado 
como um campo, e Jerusalém se tornará em mon
tões de pedras, e o monte desta casa |o Templo], em 
lugares altos de um bosque" (Mq 3.12; cf. Am 4.13). 
Os cananeus cultuavam seus deuses nestas colinas, 
onde os sacerdotes pagãos apresentavam sacrifíci
os aos deuses: Israel imitou a prática (1 Rs 3.2), 
mesmo quando sacrificavam ao Senhor. As nações 
circunvizinhas tinham lugares altos dedicados a 
Qucmós (1 Rs 11.7), Baal (Jr 19.5) e outras deida- 
des. No “lugar alto” era construído um templo e 
dedicado a um deus: “IJeroboão] fez casa dos altos

e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não 
eram dos filhos de Levi” (1 Rs 12.31). Símbolos 
cultuais eram acrescentados como decoração: pila
res sagrados ( 'aserãh) e árvores ou postes sagrados 
rjnasw tkâl) ' evc&vaírr tftsutiãui/y u /n r  urrr ifcfi rpiír: ■ 
‘‘Porque também eles edificaram altos, e estátuas 
[pedras sagradas], e imagens do bosque sobre todo 
alto outeiro [gib‘ãh\ e debaixo de toda árvore ver
de” ( I Rs 14.23; cf. 2 Rs 16.4).

Antes que o Templo fosse construído, Salomão 
adorou o Senhor no grande bãmãh de Gideão (1 Rs
3.4). Isto era permitido até que o Templo foi 
construído. Contudo, a história mostra que Israel 
logo adotou estes “lugares altos” dos costumes pa
gãos. O bãmãh era encontrado nas cidades de Samaria 
(2 Rs 23.19), nas cidades de Judá (2 Cr 21.11) e até 
em Jerusalém (2 Rs 23.13). O bãmãh era lugar de 
prostituição cultuai: “Suspirando pelo pó da terra 
sobre a cabeça dos pobres eles pervertem o cami
nho dos mansos; c um homem e seu pai entram à 
mesma moça, para profanarem o meu santo nome. E 
se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empe
nhadas e na casa de seus deuses bebem o vinho dos 
que tinham multado (Am 2.7,8).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
hupselos (“alto, elevado”), bania (transliteração do 
hebraico), bomos (“altar”), esteia (“pilar”) e hupsos 
(“altura, lugar alto”).

M
MACHO

A. Substantivo.
zãkãr (-oi): “macho”. Os cognatos desta palavra 

aparecem no acadiano, aramaico e árabe. Ocorre 82 
vezes e em geral na prosa remota (de Gênesis a 
Deuteronômio), só cinco vezes nos profetas bíbli
cos e nunca na sabedoria bíblica ou na literatura 
poética.

O termo zãkãr enfatiza a “masculinidade” em 
contraste com a “feminilidade”. Esta palavra enfoca 
o sexo do indivíduo assim designado. “E criou Deus
o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; 
macho e fêmea os criou” (Gn 1.27). A palavra pode 
ser usada para aludir não só a um “macho adulto”, 
mas também a uma “criança do sexo masculino” (Lv
12.7). O vocábulo zãkãr é usado coletivamente em 
muitas passagens — na forma singular, com uma 
referência plural (Jz 21.11).

Em alguns contextos, a palavra representa “ani
mal macho”: “E de tudo o que vive, de toda carne, 
dois de cada espécie meterás na arca, para os con- 
servares vivos contigo; nuicho e fêmea serão” (Gn
6.19).

B. Adjetivo.
zãkãr ("O): “macho”. Às vezes, zãkãr é usado 

como adjetivo: “Conta todo primogênito varão dos 
filhos de Israel da idade de um mês para cima” (Nm
3.40). A palavra aparece em Jr 20.15: “Nasceu-te um 
filho [homem]; alegrando-o com isso grandemente”.

MÃE
'em (cn): “mãe, avó, madrasta”. Os cognatos 

desta palavra aparecem cm quase todos os idiomas 
semíticos, inclusive no ugarítico e no aramaico. O 
hebraico bíblico a atesta 220 vezes e cm todos os 
períodos.
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O significado básico da palavra tem a ver com a 
relação física do indivíduo chamado “mãe". Esta 
ênfase da palavra ocorre em Gn 2.24 (primeira ocor
rência bíblica): “Portanto, deixará o varão o seu pai 
e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão 
ambos uma carne”. O termo 'em às vezes represen
ta “mãe” de animal: “Assim farás dos teus bois e 
das tuas ovelhas; sete dias estarão com sua mãe, e 
ao oitavo dia mos darás” (Êx 22.30). A expressão 
“pai e mãe” é a frase bíblica para aludir a pais: 
“[Mardoqueu] criara a Hadassa (que é Ester, filha 
do seu tio), porque não tinha pai nem mãe [viva]” 
(Et 2.7). O “descendente imediato da mãe de al
guém” é seu irmão (Gn 43.29), da mesma maneira 
que a “descendente imediata da mãe de alguém” é 
sua irmã (Gn 20.12). Estas expressões enfatizam 
que as pessoas assim retratadas são irmãos ou ir
mãs germanos, visto que a palavra hebraica 'ãh (“ir
mão”) e 'ãhót (“irmã”), significando irmão germano 
e meio-irmão, deixam o assunto obscuro. Por outro 
lado, em Gn 27.29 esta frase parece significar pes
soas com relação mais distante: “Sirvam-te povos, 
e nações se encurvem a ti; sê senhor de teus irmãos, 
e os filhos da tua mãe se encurvem a ti; malditos 
sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os 
que te abençoarem”.

O termo 'em representa os parentes de sangue 
mais afastados do que a mãe do indivíduo. Em 1 Rs
15.10, a palavra significa “avó”: “E quarenta e um 
anos reinou em Jerusalém; e era o nome de sua mãe 
[avó] Maaca, filha de Absalão”. Esta palavra tam
bém significa “madrasta”. Quando José contou seu 
sonho à sua família, “repreendeu-o seu pai e disse- 
lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura 
viremos eu, e tua mãe [madrasta], e teus irmãos a 
inclinar-nos perante ti em terra?” (Gn 37.10; cf. Gn 
35. lóss onde lemos que Raquel morrera). A palavra 
significa sogra ou a mãe da esposa: “E, quando um 
homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é”
i Lv 20.14). A mulher por quem uma nação se origi
na é chamada de “mãe”. Ela é a primeira “mãe” ou 
''mãe” tribal, uma ancestral: “E dize: Assim diz o 
Senhor JEOVÁ a Jerusalém: A tua origem e o teu 
nascimento procedem da terra dos cananeus; teu 
pai era amorreu, e a tua mãe, hetéia” (Ez 16.3). 
Mesmo mais afastada fisicamente está Eva, “a mãe 
de todos os viventes” (Gn 3.20).

O termo 'em descreve todos os antepassados 
femininos: “Esteja na memória do SENHOR a ini
qüidade de seus pais, e não se apague o pecado de 
sua mãe" (SI 109.14).

Um grupo de pessoas, um povo ou uma cidadc 
pode ser personificado c chamado de “mãe”. Oséias 
chama os sacerdotes (provavelmente) de “mãe” de 
Israel: “Por isso, cairás de dia, e o profeta contigo 
cairá de noite; e destruirei a tua mãe" (Os 4.5). O 
povo de Israel, o Reino do Norte, é a “mãe” de Judá: 
"Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela 
qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem 
eu vos tenha vendido? Eis que por vossas, maldades 
fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa 
mãe foi repudiada" (Is 50.1; cf. Os 2.4,7).

Uma cidade importante pode ser chamada de 
"mãe" de seus cidadãos: "Tu procuras matar uma 
cidade que é mãe em Israel" (2 Sm 20.19).

O título "mãe em Israel" era título de respeito 
pelos dias de Débora i Jz 5.7).

“A mãe de um caminho" é o ponto de partida de 
estradas: “Porque o rei de Babilônia parará na en
cruzilhada, tv> cimo cios dois caminhos para fazer 
adivinhações" (Ez 21.21 ).

MANDAMENTO
mitswãh ( r s n :  "mandamento”. Este substanti-

t 2 *

vo ocorre 181 vezes no Antigo Testamento. Sua 
primeira ocorrência é em Gn 26.5, onde mitswãh é 
sinônimo de hõq ("estatuto") e tôrãh (“lei”): “Por
quanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o 
meu mandado [mandamento], os meus preceitos, os 
meus estatutos e as minhas leis”.

No Pentateuco. Deus sempre é o Doador do 
mitswãh: "Todos os mandamentos que hoje vos 
ordeno guardareis para os fazer, para que vivais, 
e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra 
que o SENHOR jurou a vossos pais. E te lembra- 
rás de todo o caminho pelo qual o SENHOR, teu 
Deus. te guiou no deserto estes quarenta anos, 
para te humilhar, para te tentar, para saber o que 
estava no teu coração, se guardarias os seus man
damentos ou não” (Dt 8.1,2). O “mandamento” 
pode ser uma prescrição (“tu farás”) ou uma pros- 
crição (“ tu não farás"). Os mandamentos eram 
dados na audiência dos israelitas (Êx 15.26; Df
11.13). que deviam “obedecê-los” (Lv 4.2ss) e 
“guardá-los” (Dt 4.2; SI 78.7). Qualquer fracasso 
em não obedecê-los significava quebra do concer
to (Nm 15.31), transgressão (2 Cr 24.20) e 
apostasia (1 Rs 18.18).

O plural de mitswãh denota “corpo de leis” dado 
por revelação divina. Os mandamentos são a “pala
vra” de Deus: “Como purificará o jovem o seu ca
minho? Observando-o conforme a tua palavra” (SI
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119.9). Eles também são conhecidos por “os man
damentos de Deus”.

Fora do Pentateuco, “mandamentos” são dados 
por reis (1 Rs 2.43), pais (Jr 35.14), pessoas (Is
29.13) e mestres da sabedoria (Pv 6.20; cf. Pv 5.13). 
Somente cerca de dez por cento de todas as ocor
rências no Antigo Testamento se ajustam nesta ca
tegoria.

As traduções da Septuaginta são: entole (“man
damento; ordem") e prostagma (“ordem; manda
mento; injunção”).

MANHÃ
A. Substantivo.

bõqer (“ip'3): “manhã”. Esta palavra aparece por 
volta de 214 vezes e em todos os períodos do 
hebraico bíblico.

Esta palavra significa “manhã”, embora não ao 
período de tempo anterior ao meio-dia. Antes, indi
ca o momento em que a noite está mudando para dia 
ou o intervalo ao término da noite: “Então, esten
deu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o 
SENHOR trouxe sobre a terra um vento oriental 
todo aquele dia e toda aquela noite; e aconteceu que 
pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos” 
(Êx 10.13).

O termo bõqer representa o tempo logo antes do 
nascimento do sol. Em Jz 19.25, lemos que os ho
mens de Gibeá estupraram e abusaram da concubina 
do levita “toda a noite até pela manhã, e, subindo a 
alva, a deixaram” (cf. Rt 3.13). No antigo Oriente 
Próximo, a noite era dividida em três vigílias. O 
último período da noite era chamado vigília da ma
nhã (Êx 14.24). Durava das duas da manhã até ao 
amanhecer, e em tal contexto a palavra indica este 
período de tempo.

A palavra bõqer quer dizer “alvorada” ou “ama
nhecer”. Em Êx 14.27. é informado que a água do 
mar Vermelho “retomou a sua força [o seu estado 
normal] ao amanhecer [literalmente, “na virada da 
manhã”]". Em Jó 38.12, o termo bõqer é usado como 
sinônimo de “amanhecer”: “Ou desde os teus dias 
deste ordem à madrugada ou mostraste à alva o seu 
lugar"?

Às vezes, bõqer parece significar “de manhã 
cedo” ou logo após a alvorada: “E veio José a eles 
pela manhã e olhou para eles, e eis que estavam 
turbados” (Gn 40.6). Assim, Moisés “levantou-se 
pela manhã de madrugada” e subiu o monte Sinai. 
Ele se levantou antes da alvorada para que pudesse 
comparecer diante de Deus pela “manhã”, como Deus

tinha mandado (Êx 34.2,4). Pela “manhã”, Jacó viu 
que sua noiva era Léia e não Raquel, como ele espe
rava (Gn 29.25; cf. 1 Sm 29.10).

Como oposto de noite, a palavra retrata todo o 
período da luz do dia. O salmista ora que é bom “de 
manhã anunciar a tua benignidade e, todas as noites, 
u tua fidelidade” (SI 92.2), em outras palavras, c 
bom sempre estar louvando a Deus (cf. Am 5.8).

No SI 65.8. bõqer representa um lugar, especifi
camente. o lugar onde o sol nasce: “E os que habi
tam nos confins da terra temem os teus sinais; tu 
fazes alegres as saídas da manhã e da tarde”.

Pelo menos uma vez a palavra parece descrever a 
ressurreição: “Como ovelhas, são enterrados [os 
descrentes]; a morte se alimentará deles; os retos 
terão domínio sobre eles na manhã” (SI 49.14).

O termo bõqer quer dizer “o dia seguinte”. Este 
significado aparece primeiro em Êx 12.10, onde Deus 
diz a Israel não deixar nada da Páscoa “até à manhã. 
Eu sou o SENHOR" (cf. Lv 22.30).

B. Verbo.
bãqar ( i “2 ): "tratar, cuidar, buscar com prazer”. 

Embora este verbo seja encontrado somente sete 
vezes no hebraico bíblico, aparece nos períodos 
antigo, médio e recente, e na prosa e na poesia. A 
palavra tem cognatos no árabe e no nabateu. Alguns 
estudiosos relacionam este verbo ao substantivo 
bãqãr, “manada, gado. boi”.

Em Lv 13.36. bõqer significa “tratar”: “A tinha 
se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará 
pêlo amarelo". A palavra, no SI 27.4, implica “bus
car com prazer ou deleite”: “Para contemplar a for
mosura do SENHOR e aprender no seu templo”.

MÃO
yãd (T): “mão, lado. borda, ao lado de, largura da 

mão, porção, braço (peça lateral de cadeira, sofá, 
etc.), monumento, virilidade (órgão sexual masculi
no), poder, domínio”. Esta palavra tem cognatos na 
maioria dos outros idioinas semíticos. O hebraico 
bíblico a atesta por volta de 1.618 vezes e em todos 
os períodos.

O sentido primário desta palavra é “mão”: “En
tão, disse o SENHOR Deus: Eis que o homem é 
como um de nós, sabendo o bem e o mal; ora, pois, 
para que não estenda a sua mão, e tome também da 
árvore da vida” (Gn 3.22, primeira ocorrência bíbli- 
ca). As vezes, a palavra é usada junto com um obje
to que pode ser pego pela “mão”: “Ou, se a ferir 
com pedra à mão [literalmente, “pedra dc mão”]” 
(Nm 35.17). Em uso semelhante, a palavra significa
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“ser humano”: “E sc levantara contra o príncipe 
dos príncipes, mas, sem mão, será quebrado [ou 
seja, "sem agência humana”]” (Dn 8.25; cf. Jó 34.20).

Em Is 49.2, a palavra "mão” é usada para se 
referir a Deus. Deus diz a Moisés que Ele porá Sua 
"mão” sobre a entrada da caverna e o protegerá (Êx 
33.22). Esta é uma figura de linguagem, um 
antropomorfismo pelo qual Deus promete Sua pro
teção. A “mão” de Deus é outro termo para o “po
der” de Deus (cf. Jr 16.21). A expressão “entre suas 
mãos” significa “em seu peito” : “E. se alguém lhe 
disser: Que feridas são essas nas tuas mãos [em teu 
peito]”? (Zc 13.6).

O termo yãd é empregado em várias outras ex
pressões dignas de nota. O “levantar a mão” pode 
estai' envolvido o “fazer um juramento" < Gn 14.22 ). 
“Apertar as mãos” [literalmente, "dar as mãos”] é 
outro gesto de tomada de juramento (cf. Pv 11.21). 
“Ser a mão sobre alguém” (Gn 37.27) ou "pôr a mão 
sobre alguém” (Êx 7.4) é prejudicá-lo. "Pôr a mão 
com” significa "fazer causa comum com akuém"

W  W

(Êx 23.1). Se a mão não "alcança" algo. significa que 
a pessoa "não pode pagar" i Lv 5.7). Quando o com
patriota está “impossibilitado de estender a mão”, é 
porque ele não pode se sustentar (Lv 25.35).

“Pôr a mão na boca” é gesto de silêncio i Pv 30.32). 
“Pôr a mão sob alguém” significa submeter-se a ele 
(1 Cr 29.24). “Dar algo na mão de alguém" é confiar 
nele (Gn 42.37).

Um segundo grupo importante de passagens usa 
yãd para descrever a localização e usos da mão. Pri
meiro, a palavra significa “lado”, onde a mão está 
localizada: “Também Absalão se levantou pela ma
nhã e parava a uma banda do caminho da porta” (2 
Sm 15.2). Em 2 Cr 21.16, a palavra significa “bor
da”: “Despertou, pois, o SENHOR contra Jeorão o 
espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da 
banda [literalmente, “pela mão”] dos etíopes”. Uso 
semelhante em Êx 2.5 emprega esta palavra para 
aludir aos “bancos” do rio Nilo: “E a filha de Faraó 
desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passea
vam pela borda do rio [Nilo]”. Neste sentido, yãd 
pode representar “comprimento e largura”. Em Gn 
34.21, lemos que a terra era (literalmente) “larga de 
mãos”: ‘ Estes varões são pacíficos conosco; por
tanto, habitarão nesta terra e negociarão nela; eis 
que a terra é larga de espaço diante da sua face”.

Segundo, visto que a mão recebe uma parte ou 
fração de algo, a palavra pode significar “parte” ou 
“fração”: “E apresentou-lhe as porções que esta
vam diante dele; porém a porção de Benjamim era

cinco vezes maior do que a de qualquer deles” (Gn 
43.34).

Terceiro, yãd vem a significar o que apóia algo, 
um “apoio” (1 Rs 7.35ss) ou um “descanso” de 
braço (1 Rs 10.19).

Quarto, considerando que uma mão pode ser 
mantida erguida como “sinal”, yãd tem o significado 
de “monumento” ou “esteia”: “Já chegou Saul ao 
Carmelo, c eis que levantou para si uma coluna' (1 
Sm 15.12).

Quinto, yãd às vezes representa o “órgão sexual 
masculino” : “E sobes, e alargas a tua cama, e fazes 
concerto com eles; amas a sua cama, onde quer que 
a vês [tu vês a virilidade deles]” (Is 57.8; cf. Is 
57.10; 6.2: 7.20).

Em várias passagens, yãd é usado no sentido de 
“poder” ou "domínio” : “Também Davi feriu a 
Hadadezer. rei de Zobá. junto a Hamate. indo ele 
estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates” (1 
Cr 18.31. "Ser entregue nas mãos de alguém” signi
fica ser entregue no "poder" dessa pessoa: “Deus o 
entregou nas minhas mãos. pois está encerrado, 
entrando numa cidade de portas e ferrolhos” (1 Sm 
23.7: cf. Pv 18.21).

"Encher as mãos de alguém” pode ser termo téc
nico para "instalá-lo" no cargo: “E vestirás com eles 
a Arão. teu irmão, e também a seus filhos; e os 
ungirás. e os consagrarás [literalmente, “encherás as 
mãos"], e o* santificarás. para que me administrem 
o sacerdócio” (Êx 28.41).

O termo yãd é unido à preposição bc e outras 
preposições para ampliação de significado. Não há 
mudança de significado, só uma forma mais longa: 
“Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas 
mãos?' (1 Sm 26.18).

MÃO DIREITA
yãmin (fC'): “mão direita” . Esta palavra tem 

cognatos atestados no ugarítico, no árabe, siríaco, 
aramaico e etiópico. Ocorre cerca de 137 vezes e em 
todos os períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra representa a parte do corpo 
chamada “mão direita”: “E tomou José a ambos, a 
Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a 
Manassés na sua mão esquerda, à [mão] direita de 
Israel” (Gn 48.13). Eúde era “preso à mão direita”
— era canhoto: “Então, os filhos de Israel clamaram 
ao SENHOR, e o SENHOR lhes levantou um liber
tador: Eúde, filho de Gera, benjamita, homem ca
nhoto” (Jz 3.15). O termo yãmin é usado em senti
do figurativo. O fato de Deus tomar alguém pela
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"mão direita” significa que Ele o fortalece: “Eu, o 
SENHOR, teu Deus, te tomo pela tua mão direito e 
te digo: não temas, que eu te ajudo” (Is 41.13). A 
Bíblia fala antropomorficamente e atribui a Deus 
partes do corpo humano c, em particular, a “mão 
direita” (Êx 15.6). A Bíblia ensina que Deus é espí
rito e não tem corpo ou partes do corpo (cf. Êx 
20.4; Dt 4.15-19). Esta figura é usada para designar 
Deus na ação de fazer a Sua vontade entre os ho
mens e trabalhar cm benefício deles (mostrando Seu 
favor): “E eu disse: isto é enfermidade minha; e logo 
me lembrei dos anos da destro do Altíssimo” (SI
77.10).

Segundo, yãmin representa direção, à “direita”. 
Neste uso, a palavra especifica a localização de al
guém ou algo: “Mas os filhos de Israel foram pelo 
meio do mar em seco: e as águas foram-lhes como 
muro à sua mão direita c à sua esquerda” (Êx 14.29). 
Em outros contextos, yãmin quer dizer “direção a”: 
“Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, apar
ta-te dc mim; se escolhcres a esquerda, irei para a 
direita; e, se a direita escolheres, eu irei para a es
querda” (Gn 13.9, primeira ocorrência bíblica).

Terceiro, yãmin ó usado para aludir a partes do 
corpo que não sejam a mão direita. Em Jz 3.16, a 
palavra é empregada para se referir à coxa (literal
mente, “coxa da mão direita”): “E Eiíde fez uma 
espada de dois fios, do comprimento de um côvado, 
e cingiu-a por debaixo das suas vestes, à sua coxa 
direita”. A palavra é usada em l Sm 11.2 junto com 
olho e. em Êx 29.22, com ombro (“coxa”, ARA).

Quarto, esta palavra é empregada para significar 
“sul”, visto que o sul está à “direita” quando se está 
de frente para o leste: “Então, subiram os zifeus a 
Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre 
nos nos lugares fortes do bosque, no outeiro de 
Haquila. que está à mão direita de Jesimom?” (1 Sm
23.19).

y'mãmi (\3D’): “mão direita, ao lado direito, o 
lado direito (do corpo), meridional” . Este substan
tivo aparece 25 vezes no Antigo Testamento. O 
termo yrnãm iquer dizer “mão direita” em Êx 29.20, 
primeira ocorrência bíblica. Em 1 Rs 7.21, a pala
vra diz respeito ao “lado direito” em relação a um 
local. O vocábulo y*mãmi aparece em Ez 4.6 com o 
significado de “lado direito” do corpo. Em 1 Rs 
6 .X, a palavra implica “meridional”: “A porta da 
câmara do meio estava do lado direito [meridional] 
da casa”.

temãn (|Dn): “sul, quarto meridional, para o sul". 
Este substantivo faz 22 ocorrências bíblicas. Em

sua primeira ocorrência bíblica (Êx 26.18), a palavra 
se refere à direção “sul". O termo temãn também 
quer dizer “sul” ou “quarto meridional” como em Js
15.1.

MAR
yãun (d;): "mar, oceano”. Esta palavra tem 

cognatos no aramaico, acadiano, ugarítico, fenício e 
etiópico. Ocorre por volta de 390 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico.

Esta palavra se refere ao volume de águas em 
distinção às porções de terra (continentes e ilhas) c 
aos céus: "Porque em seis dias fez o SENHOR os 
céus e a terra, o mar e tudo que neles há” (Êx 20.11). 
Usado neste sentido, yãm significa “oceano”. Este é■ -• c*
o significado em Gn 1.10, primeira ocorrência bíbli
ca da palavra. Diferente do uso no singular, no qual 
a palavra é um substantivo coletivo, ela aparece 
aqui no plural: ”E chamou Deus à porção seca Ter
ra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares”.

O termo yãm é empregado para designar “ma
res” quer salgados ou doces. O mar Grande é o mar 
Mediterrâneo: "Desde o deserto e desde este Líba
no até ao grande rio. o rio Eufrates, toda a terra dos 
heteus e até o grande mar para o poente do sol será 
o vosso termo" < Js 1.4). Este mar também é chama
do o mar dos Filisteus (Êx 23.31) e o mar Ocidental 
(Dt 11.24). O mar Morto é chamado o mar Salgado 
(Gn 14.3). o mar da Campina (Dt 3.17; “o mar da 
Arabá”. ARA) e o mar do Oriente (Ez 47.18). As
sim, yãm c usado para designar “mar” salgado no 
interior do continente. Também é usado para aludir 
a “mar” de água doce. como o mar da Galiléia: “De
pois, descerá este termo e irá ao longo da borda do 
mar de Quinerete para a banda do oriente” (Nm
34.11).

A palavra é usada para aludir direção oeste ou 
para o oeste, na acepção de em direção ao mar Gran
de: “Levanta, agora, os teus olhos e olha desde o 
lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e 
do oriente, e do ocidente” (Gn 13.14). Em Gn 12.8, 
yãm significa “no lado oeste”: “E moveu-se dali para 
a montanha à banda do oriente de Betei e armou a 
sua tenda, tendo Betei ao ocidente e Ai ao oriente”. 
Esta palavra também diz respeito ao lado de algo e 
não só a uma direção, mas é o lado que dá para o 
oeste: “Deu uma volta para a banda do ocidente” 
(Ez 42.19). Êxodo 10.19 usa yãm como adjetivo 
que modifica o substantivo “vento”: “Então, o SE
NHOR trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual 
levantou os gafanhotos”.
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O termo yãm é usado para descrever a grande pia 
que se encontrava imediatamente em frente do Lu
gar Santo: “Quebraram mais os caldeus as colunas 
de cobre que estavam na Casa do SENHOR, como 
também as bases e o mar dc cobre que estavam na 
Casa do SENHOR; e levaram o seu bronze para 
Babilônia” (2 Rs 25.13). O mar de cobre também é 
chamado “mar” de fundição (1 Rs 7.23) ou simples
mente “mar” (Jr 27.19).

A palavra yãm se aplica a rios poderosos como o 
Nilo: “E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará 
e secará” (Is 19.5). Esta declaração ocorre no meio 
de uma profecia contra o Egito. Portanto, “o rio” é 
o rio Nilo. Mas, visto que o termo “rio” está em 
paralelismo sinônimo com “mar”, este último ter
mo também se refere ao Nilo. Ezequiel 32.2 usa yãm 
para se referir aos braços do rio Nilo: “E tu foste 
como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e 
turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus 
rios”. Esta palavra também é usada para aludir ao 
rio Eufrates (Jr 51.36).

Em algumas ocasiões, a palavra yãm pode repre
sentar o deus cananeu Yamm. “o que sozinho esten
de os céus e anda sobre os altos do mar” (Jó 9.8). Se 
for entendido como declaração sobre Yamm, então 
esta passagem se leria: “E anda sobre as costas de 
Yamm”. O paralelismo entre “céus” e “mar” nos 
leva a concluir que a referência é ao “mar” literal. O 
SI 89.9,10 é o trecho mais provável de se ver uma 
menção de Yamm, pois ali a palavra é identificada 
como um dos inimigos de Deus em proximidade 
imediata com a deusa Raabe: ‘Tu dominas o ímpeto 
do mar [Yamm]; quando as suas ondas se levantam, 
tu as fazes aquietar. Tu quebrantaste a Raabe como 
se fora ferida de morte; espalhaste os teus inimigos 
com o teu braço poderoso”. Observe, especialmen
te, Jó 7.12: “Sou eu, porventura, o mar [Yamm], ou 
a baleia, para que me ponhas uma guarda?” (cf. Jó 
26.12; SI 74.13).

MARAVILHA
môphet (noio); “maravilha, sinal, portento”. As 

36 ocorrências desta palavra se dão em todos os 
períodos da literatura bíblica, menos na literatura 
sapiencial. A literatura poética a manifesta apenas 
cinco vezes e somente nos Salmos.

Primeiro, esta palavra significa o ato divino ou a 
exibição especial de poder divino: “Quando voltares 
ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as 
maravilhas que tenho posto na tua mão” (Ex 4.21, 
primeira ocorrência bíblica da palavra). Os atos que

efetuam as maldições divinas são chamados “maravi
lhas”. Assim, a palavra não se refere necessariamente 
a um ato milagroso, se “milagre” significa algo fora do 
âmbito da providência ordinária.

Segundo, a palavra descreve um “sinal” de Deus 
ou uma prova de evento futuro: “E deu, naquele 
mesmo dia. um sinal, dizendo: Este é o sinal de que 
o SENHOR falou: Eis que o altar se fenderá, e a 
cinza que nele está se derramará” (1 Rs 13.3). Este 
sentido tem. às vezes, a acepção de “símbolo” ou 
“prodígio": "Ouve. pois. Josué, sumo sacerdote, tu 
e os teus companheiros que se assentam diante de 
ti. porque são homens portentosos" (Zc 3.8: cf. SI
71.7).

MATAR
shãhat < —7 '̂): "sacrificar, matar". Esta palavra e 

comum no hebraico antigo e moderno, como tam
bém no ugarítico antigo. A idéia de que o antigo 
termo acadiano sahasu ("esfolar") possa estar rela
cionado. parece ter algum apoio no uso especial de 
shãhat em 1 Rs 10.16.17: "ouro batido” (veja tam
bém 2 Cr 9.15,16). O termo shãhat ocorre na Bíblia 
hebraica por volta de 80 vezes. Aparece pela pri
meira vez em Gn 22.10: "E estendeu Abraão a sua 
mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho”. Ex
pressar "matar" para sacrifício é o uso mais fre
qüente de shãhat (51 vezes) e, corno se poderia 
esperar, a palavra é encontrada cerca de umas 30 
vezes só no Livro de Levítico.

A palavra shãhat às vezes implica “sacrificar" 
animais para comer 11 Sm 14.32,34; Is 22.13). Vári
as vezes a palavra é usada para aludir a “matança" 
de pessoas (Jz 12.6: 1 Rs 18.40; 2 Rs 10.7.14). Às 
vezes, é dito que Deus “mata” pessoas (Nm 14.ló). 
O Judá apóstata foi tão longe quanto “sacrificar” 
crianças como sacrifícios aos falsos deuses (Ez 
16.21: 23.39: Is 57.5).

hãrag (nn): “matar, assassinar, destruir”. Este 
termo é usado no hebraico moderno em sua forma 
verbal e substantivai para expressar a idéia de “ma
tar. sacrificar”. O fato de ser encontrado no Antigo 
Testamento umas 170 vezes, reflete o quão comum 
este verbo foi usado para indicar o ato de tirar a vida 
animal ou humana. O verbo hãrag é achado pela 
primeira vez no Antigo Testamento na história de 
Caim e Abel (Gn 4.8; veja também Gn 4.14,15).

Raramente sugerindo matança ou assassinato pre
meditado, este termo é usado para aludir à “matança" 
de animais, inclusive para sacrifício, e à violência 
pessoal inumana de homem contra homem. O termo
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hãrag não é a palavra usada no Sexto Mandamento 
(Êx 20.13; Dt 5.17). A palavra aqui é rãsah, e visto 
que implica matar com premeditação, o mandamento 
é melhor traduzido por: “Não assassinarás”.

A palavra hãrag significa morte indiscriminada
mente, tanto na batalha como fora dela (Nm 31.7,8; 
Js 8.24; 2 Sm 10.18). A palavra só raramente é usa
da para se referir à matança de homens sob as or
dens de Deus. Em tais ocasiões, a forma causativa 
do verbo hebraico comum para “morrer” é encon
trada com facilidade. Em geral, hãrag se refere à 
“matança” violenta e destruição, às vezes até dizen
do respeito à “matança” de vinhas por granizo (SI 
78.47).

rãtsah (nsn): “matar, assassinar, destruir”. Este 
verbo ocorre mais de 40 vezes no Antigo Testamen
to e sua concentração está no Pentateuco. O termo 
rãtsah é raro no hebraico rabínico e seu uso vem 
aumentado no hebraico moderno com o significado 
exclusivo de “assassinar”. Fora do hebraico, o ver
bo aparece no árabe com o significado de “machu
car, esmagar”.

O termo rãtsah aparece principalmente no ma
terial legal do Antigo Testamento. Não é de surpre
ender. visto que a lei de Deus incluía regulamentos 
sobre a vida e providências para lidar com o assas
sino. O Decálogo apresenta o princípio geral numa 
declaração simples, a qual contém a primeira ocor
rência do verbo: "Não matarás [assassinarás]” (Êx
20.13). Outra provisão pertence à pena: “Todo aque
le que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das 
testemunhas, matarão o homicida” (Nm 35.30). 
Antes de a pessoa ser morta, era-lhe assegurada um 
julgamento.

O Antigo Testamento reconhece a distinção entre 
assassinato premeditado e morte não intencional. Para 
assegurar os direitos do homicida involuntário que 
sem querer matava alguém, a lei dispunha de três 
cidades de refúgio (Nm 35; Dt 19; Js 20—21) em 
cada lado do rio Jordão, para a qual o homicida fugia 
e buscava asilo: “Para que ali se acolha o homicida 
que ferir a alguma alma por erro” (Nm 35.11). A 
provisão dava ao homicida acesso ao sistema de tri
bunal, pois ele poderia ser “morto” pelo vingador de 
sangue se ficasse dentro de sua própria comunidade 
(Nm 35.21). Ele devia ser julgado (Nm 35.12) e, se 
fosse considerado culpado de assassinato não pre
meditado, era-lhe exigido que ficasse na cidade de 
refúgio até a morte do sumo sacerdote (Nm 35.28). A 
severidade do ato de assassinato é destacada até na 
exigência de exílio no caso de assassinato não preme

ditado. O culpado de homicídio involuntário devia 
ser entregue ao vingador de sangue que mantém o 
direito de matar o homicida involuntário, caso este 
saísse do território da cidade de refúgio antes da mor
te do sumo sacerdote. Por outro lado, se o homicida 
involuntário fosse acusado de assassinato premedi
tado (exemplos do qual são dados emNm 35.16-21), 
o vingador de sangue podia executai- o assassino sem 
julgamento. Deste modo, o Antigo Testamento res
salta os princípios da santidade da vida e da retribui
ção. Só nas cidades de refúgio o princípio da retribui
ção era suspenso.

Os profetas usam rãtsah para descrever o efeito 
da injustiça e ilegalidade em Israel: “Porque não há 
verdade, nem benignidade, nem conhecimento de 
Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, 
e o matar, e o furtar, e o adulterar” (Os 4.1,2; cf. Is 
1.21; Jr 7.9). O salmista também expressa metafori
camente a privação dos direitos das vítimas indefe
sas de assassinato: “Matam a viúva e o estrangeiro e 
ao órfão tiram a vida” (SI 94.6).

A Septuaginta dá a seguinte tradução: phoneuein 
(“assassinar, matar”).

MEDIR
A. Verbo.

mãulad ( td ) :  “medir, estender”. Encontrada no 
hebraico antigo e moderno, no uso moderno esta 
palavra tem a acepção de “inspecionar”. A palavra 
tem cognatos no acadiano, fenício e árabe. Ocorre 
53 vezes no texto do Antigo Testamento hebraico. 
O significado básico do verbo é ilustrado em sua 
primeira ocorrência no Antigo Testamento: “Porém, 
medindo-o com o ômer...” (Êx 16.18). O termo 
mãdad é usado não apenas para se referir a “medir” 
volume, mas também a “medir” distância (Dt 21.2) 
e extensão (Nm 35.5).

Uso bastante horrível encontra-se em 2 Sm 8.2 
onde. depois de derrotar os moabitas, Davi “os mediu 
com cordel, fazendo-os deitar por terra, c os mediu 
com dois cordéis para os matar, e com um cordel 
inteiro para os deixar em vida”.

A grandeza do Deus Criador está expresso na 
pergunta “Quem mediu com o seu punho as águas, e 
tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em 
uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os 
outeiros em balanças?” (Is 40.12). Outrossim, Deus 
“parou e mediu [inspecionou] a terra” (Hc 3.6).

A palavra mãdad também expressa a idéia de 
estender e estirar: “Então, [Elias] se mediu [se es
tendeu] sobre o menino três vezes” (1 Rs 17.21).
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B. Substantivo.
middãh (rno): “medida, extensão, tamanho, es

tatura, seção, área”. Das 53 vezes em que ocorre 
este substantivo, 25 estão em Ezequiel. O restante 
das ocorrências da palavra está espalhado ao longo 
de todos os períodos do hebraico bíblico.

Este substantivo se refere ao ato dc “medir” : 
“Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, 
nem no peso, nem na medida" (Lv 19.35). Em Ez
41.17, esta palavra é usada para aludir à “medida” 
de comprimento, e em Jó 28.25, à “medida” de lí
quidos.

Segundo, middãh significa a coisa medida ou o 
“tamanho”. Êxodo 26.2 (primeira ocorrência) espe
cifica: “Todas estas cortinas serão de uma medida 
[do mesmo tamanho]”. A palavra também se refere 
à duração da vida da pessoa: “Faze-me conhecer 
[dar-me conta], SENHOR, [d]o meu fim, e [d]a 
medida dos meus dias [o quão curta a minha vida 
realmente é]” (SI 39.4). Um “homem de medida” é 
alguém de grande “estatura" ou “tamanho”: “Tam
bém feriu ele [Benaia] a um homem egípcio, homem 
de grande altura, de cinco côvados [cerca de 2,28 
metros de altura]” (1 Cr 11.23).

Tercero, middãh às vezes representa uma “por
ção medida” de uma coisa: “A outra porção reparou 
Malquias, filho de Harim, e Hassube, filho de Paate- 
Moabe, como também a Torre dos Fornos” (Ne
3.11). Em Ez 45.3, a palavra parece descrever a 
“área medida”.

MEDITAR
hãgãh (rnn): “meditar, gemer, prantear, grunhir, 

articular, falar”. Esta palavra é comum no hebraico 
antigo e moderno. Encontrada somente 25 vezes no 
Antigo Testamento hebraico, parece ser um termo 
onomatopéico e reflete os sons de gemido e suspiro 
que se faz enquanto se medita, pelo menos quando 
os anciões a praticavam. Este significado é visto em 
sua primeira ocorrência no texto: “Não se aparte da 
tua boca o livro desta Lei; antes, medita nele dia e 
noite” (Js 1.8). Talvez o SI 1.2 seja a referência mais 
conhecida sobre o “meditar" na lei de dia e de noite.

O termo hãgãh também expressa o “urro" dos 
leões (Is 31.4) e o “arrulho” das pombas (Is 38.14). 
Quando a palavra é usada no sentido de “prantear”, 
enfatiza os dolorosos sons de luto, como é visto 
neste paralelismo: “Por isso, gemerei por Moabe; 
sim, gritarei por todo o Moabe, pois os homens de 
Quir-Heres se lamentarão” (Jr 48.31). A idéia de 
que o exercício mental e o planejamento são acom

panhados por fala baixa, parece estar refletida em 
Pv 24.1,2: “Não tenhas inveja dos homens malig
nos, [...] porque o seu coração medita a rapina, e os 
seus lábios falam maliciosamente”.

MEIO
tãwek (~in): “meio, metade”. Esta palavra, que 

também aparece no ugarítico, ocorre em torno de 
418 vezes no hebraico bíblico e em todos os perío
dos.

O termo tãwek indica a parte de um espaço, lu
gar, número de pessoas, coisas ou linha, que não 
está na ponta ou está fora da extremidade. Esta ên
fase está em Gn 9.21: "E [Noé] bebeu do vinho e 
embebedou-se: e descobriu-se no meio de sua ten
da”. Em muitos contextos, a palavra significa "en
tre”, não necessariamente no centro: “E levantou 
[Faraó] a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do pa- 
deiro-mor. no meio dos seus servos" (Gn 40.20). 
Êxodo 14.29 usa tãwek como extensão da palavra 
“por": “Mas os filhos de Israel foram pelo meio do 
mar em seco". A idéia "dentro” é enfatizada com a 
adição de palavras como me im, “barriga, entranhas”, 
ou lêb, “coração": “O meu coração é como cera e 
derreteu-se dentro de mim” (SI 22.14). Esta palavra 
às vezes significa "em" no sentido de “misturado 
em algo": "E estenderam as lâminas de ouro e as 
cortaram em fios. para entretecer entre o pano azul” 
(Êx 39.3).

A palavra tãwek quer dizer “meio” quando apli
cada a um objeto ou indivíduo entre dois outros: 
“Fizeram também as campainhas de ouro puro. 
pondo as campainhas no meio das romãs nas bordas 
da capa" (Êx 39.25). Com o mesmo sentido, mas 
exigindo uma tradução diferente, aparece em Jz 15.4: 
"E foi Sansão, e tomou trezentas raposas, e, toman
do tições. as virou cauda a cauda, e lhes pôs um 
tição no meio de cada duas caudas”. Este parece ser 
o significado da palavra em sua primeira ocorrência 
bíblica: "E disse Deus: Haja uma expansão no meio 
das águas, e haja separação entre águas e águas” (Gn
1.6). Em Nm 35.5, a palavra significa “no centro": 
“E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 
dois mil côvados, e da banda do sul, dois mil côvados. 
e da banda do ocidente, dois mil côvados, e da banda 
do norte, dois mil côvados, e a cidade no meio". Em 
outras passagens, esta palavra significa a linha cen
tral hipotética que divide algo em duas partes iguais: 
“E [Abraão] trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo 
meio, e pôs cada parte deles em frente da outra" 
(Gn 15.10; cf. Ez 15.4).
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Em algumas ocasiões, tãwek é usado substanti- 
vamente e significa “o meio ou a parte central que 
separa uma coisa de ou tra” : “Seom, rei dos 
nmorreus, [...] senhoreava desde Aroer, que está à 
borda do ribeiro de Arnom, c desde o meio do ri
beiro” (Js 12.2).

A palavra ocorre só sete vezes sem uma prepo
sição que a precede.

MENINO
tupli (HÇ): “o mais fraco, menino, criança, 

pequenino, filhinho” . Os cognatos deste substanti
vo aparecem no árabe e no etiópico. Todas menos 
quatro das 42 ocorrências desta palavra sc dão na 
literatura em prosa e principalmente na narrativa 
prosista antiga (pré-monárquica).

Basicamente esta palavra significa os integran
tes de uma tribo nômade que não podem marchar ou 
que só podem marchar por extensão limitada. A 
palavra implica os “mais fracos”. Lemos de homens 
e dos taphim, ou aqueles que eram incapazes de se 
movimentar com pressa durante longas extensões: 
"Então, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem 
comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vi
vamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os 
nossos filhos [os pequeninos; “filhinhos”, ARA]” 
(Gn 43.8). Esta acepção está mais clara em Gn 
50.7,8: “E José subiu para sepultar o seu pai; e 
subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos 
da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, 
como também toda a casa de José, e seus irmãos, e 
a casa de seu pai; somente deixaram na terra de Gósen 
os seus meninos”. Eles deixaram as mulheres e os 
velhos para tomar conta dos animais e dos bebês. 
Estes versículos deixam claro que só os homens fo
ram.

Em diversas passagens, taph descreve só as cri
anças e os velhos: “E toda a sua fazenda, e todos os 
seus meninos, e as suas mulheres levaram presos e 
despojaram-nos de tudo o que havia em casa” (Gn 
34.29, primeira ocorrência). Todos os siquemitas
capazes foram mortos (Gn 34.26).

\

As vezes, a palavra significa “crianças”: “Porém 
todas as crianças fêmeas que não conheceram al
gum homem, deitando-se com ele, para vós deixai 
viver” (Nm 31.18; cf. Nm 31.17).

MENOSPREZAR
m ã’as (CND): “rejeitar, recusar, desprezar”. Este 

verbo é comum no hebraico bíblico e moderno. Ocor
re por volta de 75 vezes no Antigo Testamento e é

encontrado pela primeira vez em Lv 26.15: “E se 
rejeitardes os meus estatutos”.

Deus não força o homem a fazer Sua vontade, 
assim Ele às vezes tem dc rejeitá-lo: “Porque tu 
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, 
para que não sejas sacerdote diante de mim” (Os
4.6). Embora Deus tivesse escolhido Saul para ser 
rei, a resposta de Saul causou uma mudança na ati
tude de Deus: “Porquanto tu rejeitaste a palavra do 
SENHOR, ele também te rejeitou a ti, para que não 
sejas rei” (1 Sm 15.23).

Como criatura com livre escolha, o homem pode 
“rejeitar” Deus: “Porquanto rejeitastes ao SE
NHOR, que está no meio de vós” (Nm 11.20). Ao 
mesmo tempo, o homem pode “rejeitar” o mal (Is 
7.15,16).

Quando as coisas que Deus requer são feitas 
pelos motivos ou atitudes erradas, Deus “menos
preza” tais ações: “Aborreço, desprezo as vossas 
festas” (Am 5.21). A pureza de coração e a atitude 
são mais importantes a Deus do que a perfeição e a 
beleza do ritual.

MESSIAS
A. Substantivos.

mãshiah (IT2?D): “ungido, Messias”. Das 39 ocor
rências de mãshiah, nenhuma ocorre na literatura 
sapiencial. Elas estão espalhadas ao longo do res
tante dos tipos e períodos da literatura bíblica.

Primeiro, mãshiah se refere àquele que é ungido 
com óleo e simboliza o recebimento do Espírito 
Santo, capacitando-o a fazer uma tarefa designada. 
Os reis (1 Sm 24.6), os sumos sacerdotes e alguns 
dos profetas (1 Rs 19.16) foram ungidos desta for
ma: “Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do 
povo...” (Lv 4.3, primeira ocorrência bíblica). No 
caso de Ciro, ele foi ungido só com o Espírito de 
Deus e comissionado para ser o “libertador ungido” 
de Israel (Is 45.1). Os patriarcas também são cha
mados de “ungidos”: “Não toqueis nos meus ungi
dos e não maltrateis os meus profetas” (SI 105.15).

Segundo, a palavra é, às vezes, transliterada por 
“Messias”. Depois da promessa feita a Davi (2 Sm
7.13), mãshiah diz respeito imediatamente à dinas
tia davídica, mas, em última instância, aponta para 
o “Messias”, Jesus Cristo: “Os reis da terra se le
vantam, e os príncipes juntos se mancomunam con
tra o SENHOR e contra o seu ungido” (SI 2.2). Em 
Dn 9.25, a palavra é transliterada: “Sabe e entende: 
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar 
Jerusalém, até ao Messias, o Príncipe...” O Novo
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Testamento também atesta a palavra neste último 
significado (Jo 1.41). Na maioria das vezes, a pala
vra é traduzida (“Cristo”) no Novo Testamento em 
vez de ser transliterada (“Messias”). Veja também 
Ungir.

mishãh (nntfD): “unção”. Este substantivo ocor
re 21 vezes e só em Êxodo, Levítico e Números. 
Sempre acompanha a palavra hebraica que significa 
óleo. A primeira ocorrência está em Ex 25.6: “E 
azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, 
e especiarias para o incenso”.

B. Verbo.
mãshah (níç): “untar com óleo ou tinta, ungir”. 

Este verbo, que aparece 69 vezes no hebraico bíbli
co, tem cognatos no ugarítico, acadiano, aramaico e 
árabe. Os objetos deste verbo são as pessoas, as 
vítimas sacrificais e os objetos de adoração. Arão e 
seus filhos são os objetos deste verbo em Êx 30.30: 
"Também ungirás a Arão e a seus filhos e os santi- 
ficarás para me administrarem o sacerdócio”.

METADE
A. Substantivo.

hatsi (’Sn): “metade, no meio, meio”. Esta pala
vra aparece cerca de 123 vezes e em todos os perí
odos do hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra é usada para indicar a “meta
de” de qualquer coisa. Este significado aparece pri
meiramente cm Êx 24.6: “E Moisés tomou a metade 
do sangue e a pôs em bacias; e a outra metade do 
sangue espargiu sobre o altar”.

Segundo, hatsi significa “meio”, como em sua 
primeira ocorrência bíblica: “E aconteceu, à meia- 
noite riiteralmente, “no meio da noite”], que o SE
NHOR feriu todos os primogênitos na terra do Egi
to" (Êx 12.29). Em Êx 27.5, a palavra significa “no 
meio”: “E as porás dentro do cerco do altar para 
baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do 
altar.

B. Verbo.
hãtsãh (nxn): “dividir”. Este verbo aparece apro

ximadamente 15 vezes no hebraico bíblico e tem 
cognatos no fenício, moabita e árabe. A palavra tem 
o significa mais comum de “dividir”, como em Êx 
21.35: "Então, se venderá o boi vivo, e o dinheiro 
dele se repartirá igualmente”.

MINISTRAR
A. Verbo.

shãrat (T^r.): “ministrar, servir, oficiar”. Esta 
pjJavra é termo comum no uso do hebraico antigo e

moderno, em várias formas verbais e substantivais. 
Aparece no fenício antigo, e alguns estudiosos tam
bém a vêem no ugarítico antigo. O termo shãrat só 
é encontrado pouco menos dc 100 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. A primeira vez em que é usa
do na Bíblia hebraica acha-se na história de José 
quando ele se torna escravo de Potifar: “José achou 
graça a seus olhos e servia-o" (Gn 39.4).

Como termo para se referir a servir ou ministrar. 
shãrat deve ser distinguido do termo para aludir ao 
trabalho mais servil, 'ãbud, do qual é derivada a 
palavra que significa “escravo” ou “servo”. O ter
mo shãrat é usado caracteristicamente para se refe
rir a “serviço” feito por trabalhadores domésticos 
régios (2 Sm 13.17; 1 Rs 10.5). No modo da idéia 
moderna de “funcionário público”, a palavra é usa
da em referência a funcionários da corte e escravos 
reais (1 Cr 27.1; 28.1; Et 1.10).

Eliseu “serviu” Elias (1 Rs 19.21). Os reis es
trangeiros vão “servir” ao povo de Deus (Is 60.10).

Este termo é usado como termo especial para o 
serviço na adoração. Os sacerdotes levíticos deviam 
“estar diante do SENHOR, para o setrir" (Dt 10.8). 
Eles também deviam “estar perante a congregação 
para ministrar-lhe" (Nm 16.9). No Templo pós- 
exílio, não será permitido que os levitas que anteri
ormente tinham “ministrado” na idolatria “sirvam” 
como sacerdotes, mas, antes, como funcionários da 
manutenção do Templo (Ez 44.11-14).

B. Substantivo.
shãrat (rn sj): “m inistro, servo” . A forma 

substantivai do verbo ocorre várias vezes com o 
significado de “ministro” ou “servo”. Como pessoa 
de confiança de Moisés, Josué é chamado “servi
dor” (ou “servo”, “assistente”, “ajudante”) em Êx
24.13. Os anjos são “ministros [...] que executais o 
seu beneplácito” (Sl 103.21; cf. SI 104.4).

MISERICÓRDIA
A. Substantivo.

hesed (Tpn): “benignidade, amor firme, graça, 
misericórdia, fidelidade, bondade, devoção”. Esta 
palavra é usada 240 vezes no Antigo Testamento, 
sendo especialmente freqüente nos Salmos. O ter
mo é um dos mais importantes no vocabulário da 
teologia e ética do Antigo Testamento.

A Septuaginta quase sempre traduz hesed por 
eleos (“misericórdia”), e este uso está refletido no 
Novo Testamento. As versões bíblicas modernas, 
em contrapartida, geralmente preferem traduções 
próximas da palavra “graça”.
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Em geral, podemos identificar três significados 
básicos da palavra, que sempre interagem: “força”, 
“firmeza'’ e “amor”. Qualquer compreensão da pa
lavra que não indique todos os três significados, 
inevitavelmente perde algo de sua riqueza. “Amor” 
por si só facilmente se torna sentimentalizado ou 
universalizado à parte do concerto. Contudo “for
ça” ou “firmeza” sugere só a realização de uma obri
gação legal ou outra qualquer.

A palavra diz respeito principalmente aos direi
tos e obrigações mútuos e recíprocos entre as par
les de uma relação (especialmente Jeová e Israel). 
Mas hesedé não só uma questão de obrigação, mas 
também de generosidade. É não só uma questão de 
lealdade, mas também de misericórdia. A parte mais 
fraca busca a proteção e bênção do protetor e ben
feitor, mas ela pode não ter direitos absolutos sobre 
isso. A parte mais forte permanece fiel à sua pro
messa, mas retém sua liberdade sobretudo com res
peito à maneira na qual ele implementará tais pro
messas. O termo hesed implica envolvimento e com
promisso pessoais numa relação além das normas 
da lei.

O amor matrimonial está relacionado com hesed. 
O casamento, sem dúvida, é uma questão legal, e há 
sanções legais para infrações. Contudo a relação, se 
saudável, em muito transcende as meras legalidades. 
O profeta Oséias aplica a analogia ao hesed de Jeová 
por Israel dentro do concerto (por exemplo, Os 2.21). 
Por conseguinte, “devoção” é às vezes a melhor pala
vra capaz de capturar a acepção do original. Os escri
tores hebraicos ressaltavam o elemento de firmeza 
(ou força) comparando hesed com ’emet (“verdade, 
confiabilidade”) e 'emúnãh (“fidelidade”).

O uso bíblico fala de alguém “fazendo”, “mos
trando” ou “mantendo” hesed. O conteúdo concre
to da palavra se torna evidente quando usado no 
plural. As “misericórdias”, “benignidades” ou “fi- 
delidades” de Deus são Seus atos concretos e espe
cíficos de redenção na realização de Sua promessa. 
Um exemplo aparece em Is 55.3: “Porque convosco 
farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes 
beneficências de Davi”.

O termo hesed tem tanto Deus quanto o homem 
como sujeito. Quando o homem é o sujeito de hesed, 
a palavra descreve generosidade ou lealdade a ou
trem: “E disse-lhe Davi: [...] Usarei contigo 
[Mefibosete] de beneficência por amor de Jônatas, 
teu pai” (2 Sm 9.7). Só raramente o termo é aplicado 
explicitamente ao afeto ou fidelidade do homem para 
com Deus. O exemplo mais claro provavelmente é Jr

2.2: "Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: 
Assim diz o SENHOR: Lembro-me de ti, da benefi
cência da tua mocidade e do amor dos teus 
desposórios, quando andavas após mim no deserto”.

O homem exerce hesed a várias unidades dentro 
da comunidade — à família e parentes, mas também 
a amigos, convidados, senhores e escravos. Ter hesed 
aos humildes e necessitados é especificado com fre
qüência. A Bíblia usa de modo proeminente o termo 
hesed para resumir e caracterizar uma vida de 
santificação dentro do concerto e em resposta a ele. 
Oséias 6.6 declara que Deus deseja “misericórdia 
["amor firme”! e não sacrifício” (ou seja, vida fiel 
além de adoração). Semelhantemente, Mq 6.8 ca
racteriza hesed no resumo que os profetas fizeram 
da ética bíblica: "Ele te declarou, ó homem, o que é 
bom; e [...] ames a beneficência'’.

Por trás de todos estes usos tendo o homem 
como sujeito permanecem as repetidas referências 
ao hesed de Deus. É uma de Suas características 
mais centrais. A misericórdia de Deus é oferecida ao 
Seu povo que precisa da redenção do pecado, dos 
inimigos e das dificuldades. Um refrão reincidente 
que descreve a natureza de Deus é “grande [“abun
dante"] em hesed' (Êx 34.6: Ne 9.17; SI 103.8; Jn
4.2). Toda a história da relação de concerlo dc Jeová 
com Israel pode ser resumida em termos de hesed. E 
o único elemento permanente no tluxo da história 
do concerto. Até a Criação é o resultado do hesed dc 
Deus (SI 136.5-9). O seu amor dura até “mil gera
ções" (Dt 7.9; cf. Dt 5.10; È.\ 20.6), realmente “é 
para sempre” (sobretudo nos refrões de certos sal
mos, como no SI 136).

As palavras usadas em paralelismo sinônimo com 
hesed ajudam a defini-lo e explicá-lo. A palavra co- 
mumente associada com hesed é ’emet (“fidelidade, 
confiabilidade” ): "Preservem-me a sinceridade 
[hesed] e a retidão [ 'emet]" (SI 25.21, ARA). O ter
mo 'emúnãh com significado semelhante também é 
comum: “Lembrou-se da sua benignidade [hesed] c 
da sua verdade [ ’emúnãh] para com a casa de Isra
el”. Esta ênfase é apropriada quando Deus é o sujei
to, porque o Seu hesed é mais forte e mais duradou
ro do que o do homem. A investigação etimológica 
sugere que o significado primitivo de hesed possa 
ter sido “força” ou “permanência”. Nesse caso, cer
to uso enigmático de hesed cm Is 40.6 seria explica
do: “Toda carne é erva, e toda a sua beleza, como as 
flores do campo”.

A associação de hesed com o “concerto” impede 
que seja mal-entendido como mera providência ou
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amor por todas as criaturas. Aplica-se principal
mente ao amor particular de Deus por Seu povo 
escolhido e convencionado. O “concerto” também 
acentua a reciprocidade da relação, mas visto que o 
hesed de Deus está, em última instância, além do 
concerto, no final das contas não será abandonado, 
mesmo quando a parte humana seja infiel e deva ser 
disciplinado (Is 54.8,10). Considerando que seu tri
unfo e implementação finais são escatológicos, hesed 
pode implicar a meta e o fim de toda a história de 
salvação (SI 85.7,10; 130.7; Mq 7.20).

O substantivo próprio Hasadias (1 Cr 3.20) está 
relacionado com hesed. O nome de filho de Zorobabel 
significa “Jeová c fiel/gracioso”, um resumo ade
quado da mensagem do profeta.

B. Adjetivo.
hãstd (T:?n): “santo, piedoso, devoto, fiel. justo, 

religioso”. O adjetivo hãstd, derivado de hesed, é 
usado para descrever o israelita fiel. O hesed de 
Deus provê o padrão, modelo e força, pelos quais a 
vida do hãsid deve ser dirigida. Uma referência ao 
homem “piedoso” aparece no SI 12.1: “Salva-nos, 
SENHOR, porque faltam os homens benignos; por
que são poucos os fiéis entre os filhos dos homens". 
Em geral, um sufixo ou pronome possessivo que se 
refere a Deus é anexado à palavra, indicando Seu 
apelo especial àqueles que pautam a vida segundo 
Ele: “Amai ao SENHOR, vós todos os que sois 
seus santos [literalmente, “Seus piedosos”]; por
que o SENHOR guarda os fiéis e retribui com abun
dância aos soberbos” (SI 31.23).

Seguindo o grego hosios e o latim sanctus, a tra
dução freqüente de hãstd é a palavra “santo”, que 
deve ser entendida 110 sentido de santificação (de
pendente da graça) e não em termos moralistas (de 
bondade nativa).

MONTAR
rãkab (3571): “montar, fazer montar”. Já encon

trada no acadiano e 110 ugarítico antigos, esta pala
vra também é comum no hebraico antigo e moderno. 
Ocorre por volta de 70 vezes 110 texto da Bíblia 
hebraica e é achada pela primeira vez em Gn 24.61: 
"E Rebeca se levantou com as suas moças, e subi
ram sobre os camelos e seguiram 0 varão”. Além de 
camelos. 0 relato bíblico registra a equitação de mulos 
2 Sm 13.29). jumentos (1 Sm 25.42), cavalos (Zc
i .5) e carros (2 Rs 9.16). “Montar” em cavalos é 
'imbólico de uma aliança com a Assíria (Os 14.3).

A declaração de Isaías de que "o SENHOR vem 
.\:va '.qando em uma nuvem ligeira” (Is 19.1) c um

interessante paralelo à referência do texto ugarítico 
ao deus Baal como “cavaleiro nas nuvens”. Isto não 
compara Baal com Deus, mas simplesmente chama 
a atenção à imagem semelhante que é usada e à influ
ência de uma literatura em outra.

MORAR
A. Verbos.

yãshab Pt';): “morar, assentar-se, permanecer, 
habitar, ficar”. A palavra ocorre mais de 1.100 ve
zes ao longo do Antigo Testamento, e esta raiz está 
espalhada nos outros idiomas semíticos antigos.

O termo yãshab é usado pela primeira vez em 
Gn 4.16, em sua conotação mais comum de “mo
rar” : “E saiu Caim[...] c habitou na terra de Node". 
A palavra aparece novamente em Gn 18.1: “Estan
do ele [Abraão] assentado à porta da tenda". Em 
Gn 22.5, yãshab é traduzido assim: "Ficai-vos aqui 
com o jumento, e eu e o moço iremos até ali; e. 
havendo adorado, tornaremos a vós”. A palavra tem 
0 sentido de “permanecer": "Permanece viúva em 
casa de teu pai” (Gn 38,11, ARA), e é usada para se 
referir a Deus em sentido semelhante: “Tu, SE
NHOR. permaneces eternamente, e o teu trono, de 
geração em geração" (Lm 5.19). A promessa de res
tauração do cativeiro era: “E cdificarão casas e as 
habitarão" (Is 65.21).

O termo yãshab é. às vezes, combinado com 
outras palavras para formar expressões de uso co
mum. Por exemplo: “Será também que, quando si 
assentar sobre o trono do seu reino...” (Dt 17.18; 
cf. 1 Rs 1.13.17,24), tendo 0 significado de “come
çar a reinar". “Assentar-se à porta” significa “fazer 
julgamento” ou "decidir um caso”, como em Rt 4.1,2 
e 1 Rs 22.10. “Assenta-te à minha mão direita” (SI
110.1) significa assumir posição governante como 
deputado. "Ali me assentarei, para julgar todas as 
nações em redor” (J1 3.12) era promessa de julga
mento escatológico. “Assentar-se no pó” ou “sen
tar-se no chão” (Is 47.1) era sinal de humilhação e 
pesar.

A palavra yãshab é utilizada figurativamente para 
se referir a Deus. As sentenças: “Vi o SENHOR 
assentado sobre o seu trono” (1 Rs 22.19); “Aquele 
que habita nos céus se rirá” (SI 2.4); e “Deus sc 
assenta sobre o trono da sua santidade” (SI 47.S) 
descrevem Deus como 0 Rei exaltado acima do uni
verso. A ideia que Deus também “mora” entre os 
homens é expressa por este verbo: “Edificar-tne-ia.s 
tu [Davi] casa para minha habitação?” (2 Sm 7.5: 
cf. SI 132.14). O uso de yãshab em tais versículos.
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como em 1 Sm 4.4: O “SENHOR dos Exércitos, que 
habita entre os querubins”, descreve Sua presença 
na Arca do Concerto no Tabernáculo e no Templo.

A palavra também é usada para retratar o ho
mem que está na presença de Deus: “Uma coisa 
pedi ao SENHOR e a buscarei: que possa morar na 
Casa do SENHOR todos os dias da minha vida” (SI 
27.4; cf. SI 23.6). “Tu os introduzirás e os plantarás 
no monte da tua herança, no lugar que tu, ó SE
NHOR, aparelhaste para a tua habitação” (Êx 15.17).

shãkan (pç): “morar, habitar, estabelecer-se, 
permanecer”. Esta palavra é comum a muitos idio
mas semíticos, inclusive o acadiano e o ugarítico 
antigos, e é encontrada ao longo de todos os níveis 
da história hebraica. O verbo shãkan ocorre quase 
130 vezes no Antigo Testamento hebraico.

A palavra shãkan é usada pela primeira vez no 
sentido de “morar"’ em Gn 9.27: “E habite nas ten
das de Sem”. Moisés recebeu a ordem: "E me farão 
um santuário, e habitarei no meio deles” (Êx 25.8).

O termo shãkan é proveniente da vida nômade e 
significa “viver em tenda". Assim, “levantando 
Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava se
gundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de 
Deus” (Nm 24.2). Neste versículo, shãkan diz res
peito a “acampamento” temporário, mas também 
pode se referir a ficar “estabelecido” permanente
mente (SI 102.28). Deus prometeu dar segurança a 
Israel, “para que habite no seu lugar e não mais seja 
movido” (2 Sm 7.10).

A versão da Septuaginta do Antigo Testamento 
usa grande número de palavras gregas para traduzir 
yãshab e shãkan. Mas uma palavra, katoikein, é 
sem dúvida a de uso mais freqüente que qualquer 
outra. Esta palavra também expressa no Novo Tes
tamento a “habitação” do Espírito Santo na Igreja: 
“Para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração” 
(Ef 3.17). O termo grego skenein (“viver em tenda” ) 
também toma parte neste sentido, sendo a tradução 
mais direta de sãkan. Falando sobre Jesus, Jo 1.14 
diz: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”. O 
Livro de Hebreus compara os sacrifícios do Taber
náculo feitos por Israel no deserto com o sacrifício 
de Jesus oferecido no verdadeiro Tabernáculo: “Eis 
aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois 
com eles habitará [skenein], e eles serão o seu povo, 
c o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus” 
(Ap 21.3).

B. Substantivo.
mishkãn (]S£fo): “lugar de habitação, tenda". Esta 

palavra ocorre quase 140 vezes e freqüentemente se

refere ao “Tabernáculo” do deserto (Êx 25.9). O 
termo mishkãn também foi usado mais tarde para se 
referir ao “Templo”. Este uso provavelmente abriu 
caminho para o conhecido termo sffkinãh, que foi 
extensamente usado no judaísmo mais recente para 
se referir à “presença” de Deus.

C. Particípio.
yãshab (zlt): “permanecente, habitante”. Este 

particípio é, por vezes, usado como adjetivo sim
ples: “Jacó era varão simples, habitando em ten
das” (Gn 25.27). Mas a palavra é mais freqüente
mente usada como em Gn 19.25: “E todos os mora
dores daquelas cidades”.

MORRER
ntut (r'D): “morrer, matar”. Este verbo ocorre em 

todos os idiomas semíticos (incluindo o aramaico 
bíblico) desde os tempos mais primitivos, e no egíp
cio. O verbo ocorre por volta de 850 vezes no 
hebraico bíblico e em todos os períodos.

Essencialmente, müt significa “perder a vida”. A 
palavra é usada para aludir à “morte física”, com 
referencia a homens e animais. Gênesis 5.5 registra 
que Adão viveu “novecentos e trinta anos: e mor
reu”. Jacó explica a Esaú que, se o rebanho fosse 
tocado com muita rapidez, os mais novos entre eles 
“morreriam" (Gn 33.13). Em certo ponto, este ver
bo também é usado para se referir ao tronco de uma 
planta (Jó 14.8). De modo fortuito,.müt é figurati
vamente empregado para aludir à terra (Gn 47.19) 
ou sabedoria (Jó 12.2). Também há a singular ex
pressão hiperbólica de que o coração de Nabal tinha 
“amortecido” ("morrido” ) dentro dele, indicando que 
ele fora vencido por grande medo (1 Sm 25.37).

Em certo radical intensivo, esta raiz é utilizada 
para se referir ao último ato infligido em alguém que 
já está próximo da morte. Assim Abimeleque, ten
do a cabeça fraturada por uma mó, pediu ao moço 
que levava as suas armas que o “matasse” (Jz 9.54). 
No radical causativo habitual, este verbo significa 
“provocar a morte” ou “matar”; Deus é quem “mata" 
e faz viver (Dt 32.39). Normalmente, tanto o sujei
to quanto o objeto deste uso são pessoais, embora 
haja exceções — como quando os filisteus personi
ficaram a Arca do Concerto e exigiram sua remoção 
para que ela não os “matasse” (1 Sm 5.11). A morte 
neste sentido também pode ser infligida aos animais 
(Êx 21.29). Esta palavra descreve “dar morte a", 
“executar” no mais amplo sentido, inclusive na guerra 
e nas sentenças judiciais de execução (Js 10.261.

Deus é claramente o Regente último da vida e da
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morte (cf. Dt 32.39). Esta idéia está sobretudo clara 
no relato da Criação, no qual Deus fala ao homem 
que ele certamente “morrerá” se comer do fruto proi
bido (Gn 2.17, primeira ocorrência do verbo). Apa
rentemente não havia morte antes dessa época. 
Quando a serpente questionou Eva, ela associou 
desobediência com morte (Gn 3.3). A serpente re
petiu as palavras de Deus, mas as negou (Gn 3.4). 
Quando Adão e Eva comeram do fruto, a morte 
espiritual e física veio sobre Adão e Eva e seus 
descendentes (cf. Rm 5.12). Eles experimentaram a 
morte espiritual imediatamente, resultando em ver
gonha e na tentativa de cobrir a nudez (Gn 3.7). O 
pecado e/ou a presença da morte espiritual exigiu 
uma cobertura, mas a provisão do homem era inade
quada; assim Deus fez uma cobertura perfeita na 
forma de um redentor prometido (Gn 3.15) e uma 
cobertura tipológica de peles de animais (Gn 3.21).

MORTE
mãwei (rno): “morte”, Esta palavra aparece 150 

vezes no Antigo Testamento. A palavra mãwet ocor
re como antônimo dc liayyim (“vida”): “Os céus e a 
terra tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te 
tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldi
ção; escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua 
semente” (Dt 30.19). Na linguagem poética, mãwet 
é utilizado com mais freqüência que nos livros his
tóricos: Jó—Provérbios (aproximadamente 60 ve
zes), Josué—Ester (em torno de 40 vezes); mas nos 
profetas maiores só cerca de 25 vezes.

A “morte” é o fim natural da vida humana nesta 
terra; é um aspecto do julgamento de Deus sobre o 
homem: “Mas da árv ore da ciência do bem c do mal, 
dela não comerás; porque, no dia em que dela come- 
res. certamente morrerás" (Gn 2.17). Por conse
guinte. todos os homens morrem: “Sc estes morre
rem como morrem todos os homens, [...] então, o 
SENHOR me não enviou” (Nm 16.29). O Antigo 
Testamento usa “morte” cm expressões como “o 
dia da [...] morte” (Gn 27.2) e “o ano da morte” (Is
6.1. ARA), ou para marcar um evento acontecido 
antes (Gn 27.7,10) ou depois (Gn 26.18) do 
passamento de alguém.

A "morte'' também sobrevêm a alguém de ma
neira violenta, como execução de justiça: “Quando 
também em alguém houver pecado, digno do juízo 
de morte, e haja de morrer, e o pendurares num 
madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madei
ro (Dt 21.22.23). Saul declarou que Davi era “filho 
•i-i morre”, porque ele queria matar Davi (1 Sm 20.31;

cf. Pv 16.14). Em uma de suas experiências, Davi 
compôs um salmo que expressa o quão próximo ele 
esteve da morte: “Porque me cercaram a.s ondas de 
morte, as tonentes de Belial me assombraram. Cor
das do inferno me cingiram. e encontraram-me laços 
de morte” (2 Sm 22.5,6; cf. SI 18.5,6). Isaías predis
se que o Servo Sofredor devia morrer uma morte 
violenta: “E puseram a sua sepultura com os ímpios 
e com o rico, na sua morte\ porquanto nunca fez 
injustiça, nem houve engano na sua boca” (Is 53.9).

Associado com o significado de “morte” está o 
significado de “morte por pestilência”. Numa cida
de sitiada com condições anti-higiênicas, a pestilên
cia rapidamente reduziria a população debilitada. 
Jeremias alude a este tipo de morte como julgamen
to de Deus sobre o Egito (Jr 43.11); note que aqui 
“morte” se refere a “morte por fome e pestilência”. 
Lamentações descreve a situação de Jerusalém an
tes da queda: “Fora, me desfilhou a espada, dentro 
de mim está a morte” (Lm 1.20; cf. também Jr 21.8,9).

Finalmente, a palavra mãwet denota o “reino dos 
mortos” ou o sh‘"oL Este lugar da morte tem portas 
(SI 9.13; 107.18) e câmaras (Pv 7.27); o caminho 
dos ímpios leva a este domicílio (Pv 5.5).

Isaías esperava que a “morte” acabasse quando a 
plena monarquia do Senhor fosse estabelecida: “Ani
quilará a morte para sempre, e assim enxugará o 
Senhor JEOVÁ as lágrimas de todos os rostos, e 
tirará o opróbrio do seu povo dc toda a terra” (Is
25.8). Paulo afirmou com base na ressurreição de 
Jesus que este evento já tinha acontecido (1 Co 
15.54), mas João olhou mais para frente, para a 
esperança da ressurreição, quando Deus enxugará 
nossas lágrimas (Ap 21.4).

O termo fmütãh  quer dizer “morte”. Uma de 
suas ocorrências está no SI 79.11: “Chegue à tua 
presença o gemido dos presos; segundo a grandeza 
do teu braço, preserva aqueles que estão sentencia
dos à morte [literalmente, os filhos da mortel” (cf. 
SI 102.20).

A palavra mãmôt se refere à “morte”. O termo 
mãmôt aparece em Jr 16.4: “E morrerás da morte 
dos traspassados no meio dos mares” (cf. Ez 28.8).

MUITO
A. Advérbio.

m' ’õd (iND): “excessivamente, muito, grandemen
te, altamente". Esta palavra ocorre por volta de 300 
vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. 
Um verbo com alcance semântico básico semelhan
te aparece no acadiano, no ugarítico e no árabe.
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O termo n v ’Õd funciona adverbialmente e sisnifi-cj

ca “muito". A ênfase mais superlativa aparece cm 
Gn 7.18. onde a palavra é aplicada à “quantidade de 
uma coisa": "E prevaleceram as águas e cresceram 
^r.mdemente sobre a terra". Em SI 47.9, tif  77d é usa
do para aludir a “magnificação” e “exaltação”: “Os 
escudos da terra são de Deus; ele está muito eleva
do!" A duplicação da palavra é uma maneira de real
çar seu significado básico que é “muito”: “E as águas 
prevaleceram excessivamente sobre a terra” (Gn 7.19).

B. Substantivo.
me’õd (1ND): “poder” . Esta palavra é usada subs- 

tantivamente na seqüência “coração, alma, poder”: 
“Amarás, pois, o SENHOR, teu Deus, de todo o 
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
poder" (Dt 6.5).

MULHER
'isshãh (n£?N): “mulher, varoa, esposa, noiva, 

cada” . Esta palavra tem cognatos no acadiano, 
ugarítico, aramaico, árabe e etiópico. Ocorre por 
volta de 781 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos do idioma.

Este substantivo conota um ser humano femini
no, independente de idade ou virgindade. Portanto, 
aparece em correlação com “homem” ( 'ish)-. “Esta 
será chamada varoa, porquanto do varão foi toma
da” (Gn 2.23). Este é o significado em seu primeiro 
uso bíblico: “E da costela que o SENHOR Deus 
tomou do homem [’ãdãm\ formou uma mulher; e 
trouxe-a a Adão” (Gn 2.22). O enfoque aqui está na 
identificação de feminilidade em vez de estar no 
papel familiar.

A ênfase no papel familiar de “esposa” surge em 
passagens como Gn 8.16: “Sai da arca tu, e tua 
mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos 
contigo".

Em acepção especial, a palavra conota “esposa” no 
■entido de mulher que está sob autoridade e proteção 
de um homem. O foco está na relação familiar conside
rada como entidade legal c social: “E tomou Abrão a 
Sarai, sua mulher, c a Ló, filho de seu irmão, e toda a 
sua fazenda, que haviam adquirido” (Gn 12.5).

Em Lm 2.20, ’isshãh é sinônimo dc “mãe”: “Hão 
de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as cri
anças que trazem nos braços? |sua própria prole, os 
pequeninos que nasceram saudáveis?]” Em Gn 29.21
i cf. Dt 22.24), conota “noiva” ou “prometida”: “E 
disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque 
:ieu> dias são cumpridos, para que eu entre a ela”. 

Eclesiastes 7.26 usa a palavra genericamente para

aludir a “mulher” em geral ou feminilidade: “E eu 
achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mu
lher cujo coração são redes e laços” (cf. Gn 31.35).

Esta palavra é usada raramente para se referir a 
animais: “De todo animal limpo tomaras para ti sete 
e sete: o macho e sua fêmea: mas dos animais que não 
são limpos, dois: o macho e sua fêmea'’ (Gn 7.2).

Este termo também é empregado de modo figu
rativo, chamando guerreiros e/ou heróis estrangei
ros de "mulheres” , em outras palavras, fracos, 
efeminados e covardes: "Naquele tempo, os egípci
os serão como mulheres, e tremerão, e temerão por 
causa do movimento da mão do SENHOR dos Exér
citos" (Is 19.16).

Em algumas passagens, 'isshãh significa “cada” 
ou “toda": "Porque cada mulher pedirá à sua vizinha 
e à sua hóspeda vasos de prata” (Êx 3.22; cf. Am 
4.3). Uso especial desta acepção ocorre em passa
gens como Jr 9.20. onde junto com f  ‘ut (“próximo”) 
significa "uma": “Ouvi, pois, vós, mulheres, a pala
vra do SENHOR, e os vossos ouvidos recebam a 
palavra da sua boca; e ensinai o pranto a vossas fi
lhas. e cada uma. à sua companheira, a lamentação”.

MULTIDÃO
A. Substantivo.

hãmôn (”271: "multidão, comoção vivaz, agita
ção, tumulto, alvoroço, comoção, tumulto, ruído, aglo
meração. abundância". Este substantivo aparcce 85 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

A palavra representa uma “comoção” ou “agita
ção vivaz": "Atenta desde os céus e olha desde a tua 
santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo c 
as tuas obras poderosas? A ternura das tuas entra
nhas e das tuas misericórdias detém-se para comi
go!” (Is 63.15).

O termo hãmôn descreve o rebuliço ou a agita
ção de uma multidão de pessoas: “Vi um grande 
alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a 
mim, teu servo: porém não sei o que era” (2 Sm
18.29). Em Is 17.12, a palavra é com parada 
sinonimamente com sã ’ôn, “estrondo”: “Ai da mul
tidão dos grandes povos que bramam como bramam 
os mares e do rugido das nações que rugem como 
rugem as impetuosas águas!”

As vezes, hãmôn descreve 0 ruído elevado por 
uma multidão agitada de pessoas (um “tumulto”): "E 
Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoro
ço é esta [elevada pela informação de que a batalha 
foi perdida]”? (1 Sm 4.14). Em Is 13.4, a palavra 
retrata o som poderoso de um exército reunido em
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vez de descrever o clamor confuso de uma cidade em 
luto: ‘'Já sc ouve a gritaria da multidão sobre os mon
tes. semelhante à dc um grande povo, a voz do reboliço 
dc reinos e de nações já congregadas. O SENHOR 
dos Exércitos passa em revista o exército de guerra”. 
Um leão novo comendo sua presa não é perturbado 
pelo ruído de um grupo de pastores tentando assustá- 
lo (Is 31.4). Há exceções à regra que a palavra repre
senta o som de um número grande de pessoas. Em 1 
Rs 18.41, hãmôn significa o barulho de um pesado 
aguaceiro dc chuva (cf. Jr 10.13). e em Jr 47.3 descre
ve o tumulto de carruagens.

Por vezes, hãmôn quer dizer uma “multidão” ou 
“aglomeração”, da qual pode surgir um tumulto. Com 
freqüência a palavra representa um exército grande: 
"E atrairei a ti para o ribeiro de Quisom a Sísera, 
capitão do exército de Jabim. com os seus carros e 
com a sua multidão [“muitas tropas”]” (Jz 4.7; cf. 1 
Sm 14.16). Em outro lugar, hãmôn representa um 
povo inteiro: “E repartiu a todo o povo e a toda a 
multidão dc Israel...” (2 Sm 6.19). Finalmente, qual
quer grande ajuntamento ou grande número de pes
soas (Gn 17.4, primeira ocorrência) pode ser repre
sentado por esta palavra.

O termo hãmôn indica muitas coisas: “SENHOR, 
Deus nosso, toda esta abundância que preparamos, 
para tc cdificar uma casa ao teu santo nome, vem da 
tua mão e é toda tua” (1 Cr 29.16).

A abundância de possessões ou riqueza é indicada 
por hãmôn, como em: “Vale mais o pouco que tem o 
justo do que as riquezas de muitos ímpios” (SI 37.16; 
cf. Ec 5.10, paralelo a “prata” (dinheiro); Is 60.5).

Por fim, hãmôn se refere a um grupo de pessoas 
organizadas ao redor de um rei, especificamente, 
seus cortesãos: “Filho do homem, dize a Faraó, rei 
do Egito, e à sua multidão [sua comitiva ou séqiiito 
real]: A quem és semelhante na tua grandeza?” (Ez
31.2). Assim, no SI 42.4. a palavra descreve uma 
procissão festiva, um tipo de cortejo.

B. Verbo.
hãmãh (non): “Fazer barulho, tumultuar, rugir, 

gemer, latir, soar. lamentar”. Este verbo, que ocorre 
33 vezes no hebraico bíblico, tein cognatos no 
aramaico e no árabe. O SI 83.2 contém uma ocorrên
cia: "Porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e 
os que te aborrecem levantaram a cabeça” .

MULTIPLICAR
A. Verbo.

rabãh <~"i: "multiplicar, aumentar, ficar nu
meroso. ficar grande”. Este verbo também aparece

no acadiano, árabe, amorita e aramaico bíblico. O 
hebraico bíblico o atesta em torno dc 220 vezes e 
em todos os períodos. Esta palavra deve ser com
parada com gãdal e rãbab.

Basicamente, a palavra conota aumento numéri
co. Refere-se ao processo dc crescer numericamen
te: Deus disse às criaturas do mar e do ar: “Frutificai, 
e multiplicai-vos’’' (Gn 1.22, primeira ocorrência). 
Em Gn 38.12, a palavra diz respeito ao resultado 
final no sentido de que uma grande quantidade de 
algo veio a existir: “Passando-se, pois, muitos dias, 
morreu a filha de Sua, mulher de Judá [literalmente, 
“e os dias foram multiplicados”]”. Quando utiliza
do com a palavra “dias”, a palavra também significa 
“vida longa”: “E multiplicarei os meus dias como a 
areia” (Jó 29.18; cf. Pv 4.10). Às vezes, rabãh se 
refere ao aumento em riqueza, embora em tais casos 
o material seja especificado claramente (cf. Dt 8.13: 
“E se acrescentar a prata e o ouro”).

Este verbo pode ser usado para aludir a ser gran
de quantitativamente. Em Gn 7.17 está escrito que 
“cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se 
elevou sobre a terra”. Aqui o verbo quer dizer "au
mentar em quantidade”. Uso semelhante ocorre em 
Gn 15.1, onde Deus fala a Abrão: “Eu sou o teu 
escudo, o teu grandíssimo galardão”. O primeiro 
exemplo fala do processo de aumentar e o último, 
do produto final (algo que ficou maior).

Em acepção especial, este verbo significa o pro
cesso de crescimento: “Seus filhos enrijam, cres
cem [a campo aberto]” (Jó 39.4). O termo rãbãh 
também é usado para aludir ao produto final: “Eu 
te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cres- 
cestc, e te engrandeceste, c alcançaste grande for
mosura; avultaram os seios, e cresceu o teu cabe
lo” (Ez 16.7). Acepção um pouco diferente ocorre 
em Ez 19.2, onde o verbo fala do cuidado de um 
pai por seu descendente: “[Ela] criou os seus fi
lhotes” .

Por vezes, rãbãh é empregado com outro verbo 
para significar seu aumento em ocorrência ou fre
qüência. Em algumas passagens, significa que um 
processo é contínuo: “O povo traz muito mais do 
que basta para o serviço da obra” (Êx 36.5), literal
mente, "as pessoas continuam trazendo”. Também 
significa um grande número de vezes com o sentido 
dc “repetidamente”. O pecador é exortado a se vol
tar para Deus, “porque grandioso é em perdoar” (Is 
55.7). Este sentido aparece nitidamente em Am 4.4: 
“Vinde a Betei e transgredi; a Gilgal, e multiplicai as 
transgressões”.
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B. Substantivos.
'arbeh (rGiN): “gafanhoto”. Este substantivo, que 

aparece 24 vezes, refere-se a uin tipo de “gafanhoto” 
infestante: “Estende a tua mão sobre a terra do Egito, 
para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egi
to e comam toda a erva da terra” (Êx 10.12).

Vários outros substantivos relacionados com este 
verbo ocorrem raramente. O termo marbeh, que 
aparece uma vez, quer dizer “abundância” (Is 33.23). 
A palavra marbit, que é encontrada 5 vezes, diz 
respeito a um “grande número” (1 Sm 2.33) ou à 
"metade” (2 Cr 9.6). O vocábulo tarbüt tem uma 
única ocorrência e significa “aumento” (Nm 32.14). 
Ocorrendo seis vezes, tarbit quer dizer “juro, incre
mento. usura” (Lv 25.36).

MURO
hômãh (nDin): "muro". Esta palavra é encontra

da ein vários idiomas semíticos e até no egípcio. No 
fenício, tem o significado mais restrito de “fortifica
ções”. Julga-se que o significado da raiz seja “prote
ger”, como no árabe chama, “proteger”.

O termo hômãh ocorre em torno de 120 vezes na 
Bíblia hebraica. Sua primeira ocorrência está em Êx 
14.22: “E os filhos de Israel entraram pelo meio do 
mar em seco; e as águas lhes foram como muro à sua 
direita e à sua esquerda”. E raro no Pentateuco, nos 
livros históricos e nos livros poéticos. O uso mais 
freqüente está em Neemias, onde Neemias é incum
bido de reconstruir os “muros” de Jerusalém.

O significado primário de hômãh é o “muro” que 
cerca uma cidade, visto que no antigo Israel o povo 
tinha dc se proteger construindo um “muro” bem 
fortificado (cf. Lv 25.29.30). Pedras eram usadas na 
construção do "muro”: "E estava com ele Tobias, o 
amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma 
raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra” 
(Ne 4.3). O “muro" também era fortalecido por lar
gura maior e outros dispositivos. Dos tempos dc

Salomão, muros duplos (casamatas) serviam dc pro
pósito estratégico no sentido de que eram fáceis de 
construir e podiam ser enchidos com pedras e entu
lho no caso de assédio. Também havia outra possi
bilidade durante o assédio: “Então, a cidade foi ar
rombada, e todos os homens de guerra fugiram dc 
noite pelo caminho da porta que está entre os dois 
muros junto ao jardim do rei (porque os caldeus 
estavam contra a cidade em redor)” (2 Rs 25.4).

No caso de guerra, o inimigo sitiava a cidade e 
fazia esforços para quebrar o “muro” com urn aríete. 
O objetivo era forçar uma brecha larga o bastante 
para as tropas entrarem na cidade: “E Jeoás, rei de 
Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, 
filho de Acazias, em Betc-Semes, e veio a Jerusalém, 
e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de 
Efraim até à porta da esquina, quatrocentos côvados 
[cerca de 120 metros]” (2 Rs 14.13). Nos dias da 
invasão e vitória de Nabucodonosor sobre Jerusa
lém, cie teve de demolir os “muros” da cidade: “E 
queimaram a Casa de Deus, e dervibaram os muros de 
Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, des
truindo também todos os seus preciosos objetos” (2 
Cr 36.19). Por isto. Neemias, cerca dc 135 anos de
pois, teve de ajudar seus fracassados compatriotas a 
reconstruir os "muros": "Então, lhes disse: Bem ve
des vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está 
assolada e que as suas portas têm sido queimadas; 
vinde, pois. e reedifiquemos o muro de Jerusalém e 
não estejamos mais em opróbrio” (Ne 2.17).

O termo hômãh também se referia a qualquer 
“muro”, quer cercasse edifícios ou bairros da cida
de, como os recintos do Templo: “E havia um muro 
fora da casa em redor c na mão do homem, uma cana 
de medir, de seis côvados, de um côvado e quatro 
dedos cada um; e ele mediu a largura do edifício: 
uma cana, e a altura, uma cana” (Ez 40.5).

A Septuaginta dá a seguinte tradução: leichos 
(“muro”).

N
NAÇÃO

gôy (’13): “nação, povo, gentio”. Fora da Bíblia, 
este substantivo aparece somente nos textos de Mári 
(acadiano) e talvez no fenício-púnico. Esta palavra 
ocorre por volta de 56 vezes e em todos os períodos 
do hebraico bíblico.

O termo gôy diz respeito a um “povo” ou “na
ção, normalmente com implicações de unidade/iden
tidade territorial ou governativa. Esta ênfase está 
nas fórmulas de promessa nas quais Deus prome
teu tornar alguém uma “nação” grande, poderosa e 
numerosa (Gn 12.2). Certamente estes adjetivos
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descreviam as características futuras dos descen
dentes do indivíduo em comparação com os outros 
povos (cf. Nm 14.12). Assim, gôy representa um 
grupo de indivíduos que são considerados como uma 
unidade em relação à origem, língua, terra, jurispru
dência e governo. Esta significado está em Gn 10.5 
(primeira ocorrência): “Por estes, foram repartidas 
as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segun
do a sua língua, segundo as suas famílias, entre as 
suas nações”. Deuteronômio 4.6 não lida com a iden
tidade política e nacional, mas com a unidade religi
osa, sua sabedoria, perspicácia, jurisprudência jus
ta e, sobretudo, com sua proximidade a Deus: 
“Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a 
vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os 
olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos 
e dirão: Só este grande povo é gente sábia e inteligen
te”. Certamente tudo isso está em vista como resul
tado da eleição divina (Dt 4.32ss). A grandeza de 
Israel é devida à grandeza do seu Deus e dos grandes 
atos de Deus realizados em Israel e para ele.

A palavra 'a/n. "povo. nação", indica inter-rela- 
cionamentos pessoais e subjetivos com base na as
cendência familiar comum e/ou na união de concer
to. enquanto que gôy sugere uma entidade política 
com um território próprio: "Agora. pois. se tenho 
achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me 
faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei. para 
que ache graça aos teus olhos; e atenta que esta 
nação é o teu povo" (Êx 33.13). Porém, gôy pode 
ser usado para se referir a povo, à parte de sua 
identidade territorial: “E vós me sereis reino sacer-

/V

dotal e povo santo” (Ex 19.6).
Por vezes, gôy é quase um nome derrogatório 

para grupos não israelitas ou para os "gentios”: "E 
vos espalharei entre as nações e desembainharei a 
espada atrás de vós” (Lv 26.33). Esta conotação 
negativa nem sempre está presente quando a pala
vra é usada para aludir aos gentios: “Porque do cume 
das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo: eis 
que este povo habitará só e entre as nações não será 
contado” (Nm 23.9). Certamente, em contextos que 
lidam com adoração, o termo gôyim diz respeito aos 
não israelitas: “Assim, ao SENHOR temiam e tam
bém a seus deuses serviam, segundo o costume das 
nações dentre as quais tinham sido transportados”
2 Rs 17.33). Em passagens como Dt 4.38, gôyim 

descreve especificamente os habitantes primitivos 
de Canaã antes da Conquista israelita. Israel devia

manter afastado e distinto dos “gentios” (Dt 7.1) 
e era exemplo de verdadeira religiosidade diante de

les (Dt 4.6). Por outro lado, como bênção para to
das as nações (Gn 12.2) e como “nação” santa e 
reino de sacerdotes (Êx 19.6). Israel devia ser o meio 
pelo qual a salvação era declarada às nações (genti
as) e elas viriam a reconhecer a soberania de Deus 
(Is 60). Assim o Messias é a luz das nações (Is
49.6).

NÃO
’ayin (rx): "nenhum, não, nada, senão, nem”. Os 

cognatos desta palavra aparecem no acadiano. 
ugarítico e fenício (púnico). A palavra ocorre 789 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

O termo ’ayin pode ser usado sozinho, sem sufi
xos e não numa cadeia de construção. Quando usada 
assim, a palavra significa inexistência. Este é seu 
uso e significado em Gn 2.5 (primeira ocorrência): 
“E não havia homem para lavrar a terra”. Precedido 
pela partícula 'ím. a palavra significa “não”: “Está o 
SENHOR no meio de nós, ou não?” (Êx 17.7). Em 
Gn 30.1, esta construção significa “senão”. Em ou
tros contextos, a palavra significa “nada”: “O tem
po da minha vida é como nada diante de ti" (SI
39.5).

No estado construto, ’ayin tem o mesmo signifi
cado básico. Em certa acepção especial, a palavra é 
virtualmente um predicado que significa "não há" 
ou "não temos" (Nm 14.42; cf. Gn 31.50). Em vári
os contextos, a palavra significa “sem”: “Onde não 
há [sem] conselho os projetos saem vãos" (Pv 15.22). 
Precedido pela preposição min, ’ayin quer dizer 
“porque" (Jr 7.32). Em outro lugar, a palavra ex
pressa negação simples: “Têm ouvidos, mas não 
ouvem, nem há respiro alnum na sua boca" (SI
135.17).

Com um pronome sufixado, ’ayin nega a existên
cia de alguém ou algo assim representado. Com o 
pronome sufixado “ele”, a palavra quer dizer “ele já 
não era” : “E andou Enoque com Deus; e não se viu 
mais [c já  não era], porquanto Deus para si o to
mou” (Gn 5.24).

Este termo deve ser distinguido de outro ’ayin. 
que significa “dc onde" ou “donde”.

NARIZ
A. Substantivo.

’aph (tí<): “nariz, narinas, face, ira, raiva”. Esta 
palavra semítica geral tem. cognatos no acadiano. 
ugarítico, fenício. aramaico e árabe. Aparece em to
dos os períodos do hebraico bíblico e por volta de 
277 vezes.
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O significado fundamental da palavra é “nariz”, 
corno parte literal do corpo. O termo 'aph traz este 
significado no singular, enquanto que o dual se refe
re às “narinas” pelas quais o ar entra e sai: “E for
mou o SENHOR Deus o homem do pó da terra e 
soprou em seus narizes o fôlego da vida” (Gn 2.7, 
primeira ocorrência bíblica).

Em outros contextos, ’aph no dual representa a 
“face inteira”. Deus amaldiçoou Adão declarando: 
“No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te 
tornes à terra” (Gn 3.19). Esta ênfase aparece com a 
expressão “colocar o rosto no chão”: "E os irmãos 
de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na 
terra” (Gn 42.6).

As palavras “extensão do rosto ou narinas” 
constituem um idiotismo que significa “longanimi- 
dade" ou “vagaroso em se irar". É usado para se 
referir a Deus e ao homem: “JEOVÁ, o SENHOR, 
Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e gran
de em beneficência e verdade” (Êx 34.6). O 
idiomatismo contrário significando “rápido cm se 
irar”, tem o significado literal de “curto de rosto/ 
narinas”. Implica um semblante mutável, uma dis
posição caprichosa. Provérbios 14.17 usa este idio
tismo com ênfase um pouco mais forte: “O que 
presto se ira fará doidices. e o homem de más imagi
nações será aborrecido”. A precisão desta tradução 
é apoiada pelo paralelismo da expressão e “o ho
mem de más imaginações”. Claro que ’apli tem de 
significar algo mal aos olhos de Deus.

Por fim, a forma dual pode significar “ira” (só 
em quatro passagens): “Porque o espremer do leite 
produz manteiga, e o espremer do nariz produz san
gue. e o espremer da ira produz contenda” (Pv 30.33: 
cf. Êx 15.8).

A forma singular significa “nariz” em torno de
25 vezes. Em Nm 11.19,20, a palavra representa o 
nariz humano: “[Vós, IsraelJ comereis [a carne que 
Deus proverá] um mês inteiro, até vos sair pelos 
narizes, até que vos enfastieis”. Isaías 2.22 deixa 
claro que a palavra representa o lugar onde está a 
respiração: “Afastai-vos, pois, do homem cujo fô
lego está no seu nariz’. Talvez a tradução de tais 
passagens seja aceitável. A primeira passagem se 
refere aos dois buracos ou narinas, enquanto que a 
segunda passagem parece dizer respeito a toda par
te frontal das passagens nasais (onde a pessoa está 
ciente de que a respiração está ocorrendo). Esta 
palavra é usada para aludir à estrutura protuberante 
do rosto: “O nariz e as orelhas te tirarão, e o que te 
ficar de resto cairá à espada” (Ez 23.25; cf. Ct 7.4).

O termo 'aph também é aplicado ao “nariz” de ani
mais. Em Jó 40.24, Deus fala de um animal das 
grandes águas: “Podê-lo-iam, porventura, caçar à 
vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz?”

A palavra pode ser usada antropomorficamente 
para aludir a Deus. Certamente passagens como Dt 
4.15-19 deixam óbvio que Deus é Espírito (Jo 4.24) 
e não tem corpo como os homens. Ainda falando de 
modo figurativo, pode-se dizer: “Ensinaram os teus 
juízos a Jacó e a tua lei a Israel; levaram incenso ao 
teu nariz e o holocausto sobre o teu altar” (Dt 33.10; 
cf. SI 18.8,15). O idiomatismo “alto de nariz" quer 
dizer “altivo” (cf. o idiomatismo em português: “ter 
o nariz empinado”): “Por causa do seu orgulho, o 
ímpio não investiga; todas as suas cogitações são: 
Não há Deus” (SI 10.4).

A forma singular significa “raiva” ou “ira”. Este 
significado aparece primeiramente em Gn 30.2: “En
tão, se acendeu a ira de Jacó contra Raquel”. Este 
significado é aplicado a Deus como figura de lingua
gem (antropopatia) por meio da qual se atribui a Ele 
emoções humanas. Considerando que Deus é infini
to, eterno e inalterável e na medida que a raiva é uma 
emoção que representa mudança na reação do indi
víduo (cf. Nm 25.4). Deus, na verdade, não fica 
irado, Ele só parece estar assim aos olhos dos ho
mens (cf. Pv 29.8). O Espírito de Deus pode se 
apossar de um homem e movê-lo para uma “raiva” 
santa (Jz 14.19; 1 Sm 11.6).

B. Verbo.
'ãnaph (HPN): "irar-se”. Este verbo, que tem 

cognatos na maioria dos idiomas semíticos, ocorre 
39 vezes no hebraico bíblico e cm todos os perío
dos. O verbo aparece em Is 12.1: “Edirás, naquele 
dia: Graças te dou, ó SENHOR, porque, ainda que 
te iraste contra mim, a tua ira sc retirou” .

NECESSITADO
A. Substantivo.

'ehyôn (]V“N): “necessitado”. Esta palavra tam
bém aparece no ugarítico e no etiópico. O hebraico 
bíblico a atesta cerca de 60 vezes (33 vezes só nos 
Salmos) e em todos os períodos.

Este substantivo se refere, primeiro, a alguém que 
é pobre em sentido material. Tal indivíduo pode ter 
perdido a terra da sua herança: “Mas, ao sétimo, a 
soltarás e deixarás descansar, para que possam co
mer os pobres do teu povo, e do sobejo comam os 
animais do campo” (Êx 23.11). Ele entrou cm dificul
dades financeiras (Jó 30.25) c talvez tenha falta do 
que se vestir (Jó 31.19) ou do que comcr (SI 132.15).
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Em segundo lugar, ’ebyôn se refere à falta de 
posição social que causa a necessidade de proteção. 
A primeira ocorrência bíblica iraz esta ênfase. Deus 
garante proteção para tal pessoa: “Não perverterás 
o direito do teu pobre na sua demanda” (Êx 23.6). O 
justo defende os necessitados e indefesos: “Dos 
necessitados era pai e as causas de que não tinha 
conhecimento inquiria com diligência” (Jó 29.16; cf. 
Pv 31.9; Rm 3.14.15). Provisões divinas estão en
volvidas nas estipulações mosaicas, como a rever
são das terras hereditárias dos ancestrais no ano 
sabático (Êx 23.11), o cancelamento de emprésti
mos (Dt 15.4) e a extensão especial de empréstimos 
(Dt 15.7,9,11).

Em terceiro lugar, este substantivo descreve a 
condição espiritual do indivíduo perante Deus: 
“Assim diz o SENHOR: Por três transgressões dc 
Israel e por quatro, não retirarei o castigo, porque 
vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um 
par dc sapatos" (Am 2.6). Neste versículo, 'ebyôn 
está cm paralelismo sinônimo com "justo", o que 
significa que descreve uma qualidade moral.

B. Verbo.
’ãbãh (.rçK): "anuir, aceitar, consentir”. Este \ er- 

bo. que ocorre em torno de 52 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico, é às vezes associ-d: 
com o substantivo 'ebyôn. “necessitado". Os me— 
mos radicais aparecem no acadianc "desejar" . ára
be ("recusar"i. aramaico "querer” e egípcio "de
sejar” i. Em Dt 13.S. este verbo quer dizer "consen
tir”: "Não consentirá* com e'.e. nem o ouvirás".

NOBRE
A. Substantivos.

'addir "nobre, principal, imponente".
Como substantivo, 'addir é comparado em Jz 5.13 
a "poderoso": "Então, o Senhor fez dominar sobre 
os magníficos, entre o povo ao que ficou dc resto; 
fez-me o SENHOR dominar sobre os valentes”. A 
palavra também ocorre em Jr 14.3 e Jr 30.21. Em 2 
Cr 23.20. 'addir c comparado a “capitães e podero
sos". A palavra é aplicada ao Messias. O Messias é 
nenhum outro senão o próprio Deus: "Mas o SE
NHOR ali nos será grandioso, lugar de rios e cor
rentes largas" (Is 33.21).

Dois substantiv os que ocorrem com menos fre
qüência são 'adderet e 'eder. O termo 'adderet quer 
dicer "roupa de luxo exterior, manto, capote”. Esta 
r_l.v zi aparece em Gn 25.25 com o sentido de “man- 

O '.ermo eder se refere a uma “roupa de luxo 
exterior” i Mq 2.8).

B. Adjetivos.
'addir (T1X): “poderoso, majestoso”. A palavra 

'addir (adjetivo ou substantivo) ocorre por volta de
26 vezes no hebraico bíblico e principalmente nas 
passagens poéticas (de todos os períodos). O 
ugarítico e o fenício atestam cognatos da palavra.

Em sua primeira ocorrência, o adjetivo 'addir 
descreve a santidade (majestosa) superior de Deus 
que foi mostrada ao libertar Israel da escravidão 
egípcia: "O SENHOR, quem é como tu entre os 
deuses? Quem é como tu. glorificado cm santidade, 
terrível em louvores, operando maravilhas?" (Ê \ 
15.111. Aqui. a idéia de poder superior também e 
sugerida (cf. Êx 15.6: 1 Sm 4.8). É o poder eterno e 
soberano de Deus que venceu Seus inimigos: "E deu 
morte a reis famosos" (SI 136.18) — Ele era (é) 
mais poderoso do que os reis poderosos. Por con
seguinte. Seu nome Sua pessoa) é louvado como 
soberano em poder e majestade: "Ó SENHOR, Se
nhor nosso, quão ma-mítico em toda a terra é o teu 
nome!” i SI S. 1. ARA >. A palavra tem duas implica
ções: poder e esplendor. Só Deus é o Senhor (exerce 
'addir sobre os oceanos (SI 93.4) e as montanhas 
(SI 76.4).

Deus também exalta outras coisas. Ele as torna 
majest: s,.s. A exaltação de Israel é descrita na figura 
de um cedro < Ez 17.231.

Dois outros adjetivos estão relacionados com esta 
palavra. O termo 'adderet usado como adjetivo e 
substantivo ocorre 12 vezes. Em Ez 17.8, a palavra 
implica "nobre” ou "majestoso": "Numa boa terra, 
à borda de muitas águas, estava ela plantada [...] 
para que fosse videira excelente T 'adderet]". O ter
mo 'eder ocorre uma vez como adjetivo (Zc 11.13). 
onde modifica o valor dc uma quantia de dinheiro.

C. Verbo.
’ãdür (~nN): "ser majestoso”. Este verbo só ocorre 

duas vezes e no uso poético. A palavra aparece em 
Is 42.21: “O SENHOR sc agradava dele por amor 
da sua justiça; engrandeceu-o pela lei e o fez glorio
so [ 77dãr]". A palavra também ocorre em Ex 15.11.

NOITE
laylãh (n1?’1?): “noite”. Os cognatos deste subs

tantivo aparecem no ugarítico. moabita. acadiano. 
aramaico, sírio, árabe e etiópico. A palavra ocorre 
cerca de 227 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos.

O termo laylãh quer dizer “noite”, o período de 
tempo durante o qual está escuro: "E Deus chamou 
à luz Dia: e às trevas chamou Noite” (Gn 1.5, pri
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meira ocorrência bíblica). Em Êx 13.21 e passagens 
semelhantes, a palavra significa “de noite” ou “du
rante a noite”: “E o SENHOR ia adiante deles, de 
dia numa coluna de nuvem [...] c de noite numa co
luna de fogo, para os alumiar, para que caminhas
sem de dia e de noite'. Esta palavra é usada de modo 
figurativo para se referir à proteção: “Toma conse
lho. executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do 
meio-dia como a noite; esconde os desterrados e não 
descubras [traias] os vagueantes” (Is 16.3). O ter
mo laylãh também delineia profunda calamidade sem 
a presença confortante c a direção de Deus e/ou 
delineia outros tipos de aflição: “Onde está Deus, 
que me fez? Que dá salmos entre a noiteV  (Jó 35.10). 
Durante os tempos do Antigo Testamento a “noi
te’’ era dividida em três vigílias: 1) do pôr-do-sol às 
10 da noite (Lm 2.19), 2) das 10 da noite às 2 da 
manhã (Jz 7.19) e 3) das 2 da manhã ao amanhecer 
(Êx 14.24).

NOME
shem (D27): “nome, reputação, memória, reno

me". Os cognatos desta palavra aparecem no 
acadiano, ugarítico, fenício, aramaico c árabe. Esta 
palavra ocorre em torno de 864 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

Nem sempre é verdade que o “nome” de um indi
víduo revela sua natureza. Nomes que usam 
estrangeirismos e palavras antigas não eram prova
velmente entendidos. Claro que nomes como “ca
chorro” (Calebe) e “abelha” (Débora) não eram 
indicativos das pessoas que os tinham. Talvez al
guns nomes denotassem uma única característica 
decisiva do seu portador. Em outros casos, um 
“nome” lembra um acontecimento sofrido ou um 
estado de espírito que os pais (ou um deles) experi
mentavam ou logo antes do nascimento da criança e/ 
ou na ocasião dc lhe dar um nome. Outros nomes 
fazem uma declaração sobre o indivíduo. Este senti
do de nome como identificação aparece em Gn 2.19 
(uma ocorrência primitiva desta palavra)”: “E tudo 
o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o 
seu nome'’. Por outro lado, os nomes pelos quais 
Deus se revelou ( 'adõnãy, 'el ’elõlúm) refletem algo 
de Sua pessoa e obra.

O termo shem é sinônimo de “reputação” ou 
“fama”: “E disseram: Eia, edifiquemos nós uma ci
dade e uma torre cujo cume toque nos ccus e façamo- 
nos um nome, para que não sejamos espalhados 
sobre a face de toda a terra” (Gn 11.4). “Dar um 
nome a alguém” é tomá-lo famoso: “E quem há como

o teu povo. como Israel, gente única na terra, a quem 
Deus foi resgatar para seu povo? E a fazer-se um 
nome e a lazer-vos estas grandes e terríveis coisas, 
para a tua terra?” (2 Sm 7.23). Se o nome vai adiante 
de alguém, sua “reputação” de fama é tornada co
nhecida: “E correu a tua fama entre as nações, por 
causa da tua formosura" (Ez 16.14). A fama pode 
incluir poder: "E este alçou a sua lança contra tre
zentos. e os feriu, e tinha nome entre os três” (2 Sm 
23.18). Este sentido, “homens de reputação”, apa
rece em Gn 6.4: "Estes eram os valentes que houve 
na antigüidade, os varões de fa m a ’.

Esta palavra às vezes é um sinônimo de “memó
ria" ou “reputação" (aquilo que permanece): “As
sim. apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não 
deixam a meu marido nome, nem resto sobre a terra” 
(2 Sm 14.7). Neste aspecto, “nome” pode incluir 
propriedade ou herança: “Por que se tiraria o nome 
de nosso pai do meio da sua família, porquanto não 
teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de 
nosso pai" (Nm 27.4).

A palavra shem conota “renome” e “continua
ção" (naqueles que subsistem depois de alguém): 
"E levantaram-se perante Moisés com duzentos c 
cinqüenta homens dos filhos de Israel, maiorais da 
congregação, chamados ao ajuntamento, varões de 
nome” (Nm 16.2 ). Este significado está na expres
são “levantar o nome depois de si”: "No dia em que 
tomares a terra da mão dc Noemi, também a toma- 
rás da mão de Rute. a moabita, mulher do falecido, 
para suscitar o nome do falecido sobre a sua herda
de” (cf. Dt 9.14: 25.6: Rt 4.5).

NOVO
A. Verbo.

hãdash (r~ni: "renovar”. Este verbo aparece na 
literatura pós-mosaica (com exceção de Jó 10.17). 
A raiz é encontrada em todos os idiomas semíticos 
com o mesmo sentido. Em geral, os radicais são h-d- 
th. A primeira ocorrência dc hãdash na Bíblia está 
em 1 Sm 11.14: “Disse Samuel ao povo: Vinde, va
mos nós a Gilgal c renovemos ali o reino”.

B. Substantivo.
hõdesh (irin): “lua nova, mês”. Este substantivo 

ocorre por volta de 283 vezes no hebraico bíblico e 
em todos os períodos.

A palavra se refere ao dia no qual a lua crescente 
reaparece: “Escondeu-se, pois, Davi no campo; e, 
sendo a lua nova, assentou-se o rei para comer pão” 
(1 Sm 20.24). Isaías 1.14 usa esta palavra para alu
dir à testa que,.acontecia nesse dia: “As vossas Fes
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tas da Lua Nova, e as vossas solenidades, as aborre
ce a minha alma” (cf. Nm 28.14; 29.6).

O termo hõdesh diz respeito a um “mês” ou ao 
período de uma lua nova à oulra. O sentido de me
dida de tempo durante o qual algo acontece vemos 
em Gn 38.24; “E aconteceu que, quase três meses 
depois, deram aviso a Judá”. Em acepção relaciona
da, a palavra não se refere tanto a uma medida de 
tempo no que tange a um período de tempo ou a um 
mês de calendário. Estes “meses” , às vezes, são 
nomeados (Êx 13.4) e, às vezes, numerados (Gn
7.11).

C. Adjetivo.
hâdãsh (D'nn): “novo, renovado”. Este adjetivo 

aparece 53 vezes no hebraico bíblico.
O termo hâdãsh quer dizer “novo” tanto no sen

tido de recente (em oposição a velho), quanto no 
sentido de algo que antes não existia. A primeira 
acepção aparece em Lv 23.16: "Até ao dia seguinte 
ao sétimo sábado, contareis cinqüenta dias: então, 
oferecereis nova oferta de manjares ao SENHOR”. 
A primeira ocorrência bíblica de hãdãsh (Êx 1.81 
demonstra o segundo significado: "Depois, levan
tou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera 
a Jo>e\ Esta segunda acepção ocorre na discussão 
de Isaías sobre a salv ação futura. Por exemplo, em 
Is 42.10. um novo ato salvador de Deus produzirá 
um novo cântico de louvor a Ele: "Cantai ao SE
XHOR um cântico novo e o seu louvor, desde o fim 
da terra". O salmista usa a expressão “um cântico 
novo” neste sentido. Ocorreu um novo ato salvador 
de Deus e um cântico correspondente a esse ato o 
celebra. O "novo” é contrastado com o antigo, o 
primeiro: “Eis que as primeiras coisas passaram, e 
:• :.is coisas eu vos anuncio, e. antes que venham à 

Luz. vo-las faço ouvir” (Is 42.9). Jeremias 31.31-34 
emprega esta mesma acepção que fala do novo con- 
ceno (cf. Ez 11.19; 1S.31).

Vm significado singular aparece em Lm 3.23, 
: z i t  .zdãsh significa “renovado” . Da mesma ma- 
zzízjl que a criação de Deus é renovada e revigorada,

-:m é i  Sua compaixão e misericórdia: “Novas são 
_ . _±_ manhã; grande é a tua fidelidade”. Esta acepção 
r'*_L relacionada mais de perto com o verbo do qual 
es*a palavra é derivada.

NUDEZ
À. Substantivos.

\r.-:âh — < i: "nudez, coisa indecente”. Trinta 
r ___s das 53 ocorrências deste substantivo estão 
r.is '.eis ; .:viai> de Lv 18 e 20. O restante dc suas

ocorrências está espalhado ao longo dos vários pe
ríodos da literatura do Antigo Testamento, com a 
exceção notável da literatura poética.

Esta palavra retrata os órgãos sexuais masculi
nos ou femininos. Em sua primeira ocorrência bíbli
ca. 'envãh implica exposição vergonhosa: “E viu 
Cam. o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber 
a ambos seus irmãos, fora. Então, tomaram Sem e 
Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus 
ombros e. indo virados para trás, cobriram a nudez 
do seu pai: e os seus rostos eram virados, de manei
ra que não viram a nudez do seu pai” (Gn 9.22,23). 
Esta palavra é usada para aludir à nudez feminina 
(os órgãos sexuais expostos) e é símbolo de vergo
nha. Em Lm 1.8. a Jerusalém saqueada e devastada 
é retratada como mulher cuja nudez está exposta. 
"Descobrir a nudez dc alguém” é eufemismo fre
qüente para coabitação: “Nenhum homem se chega
rá a qualquer parenta da sua carne para descobrir a 
sua nudez. Eu sou o SENHOR” (Lv 18.6).

A expressão "coisa indecente” representa qual
quer impureza num acampamento militar ou qual
quer violação das leis de abstinência sexual — emis- 
são noturna não adequadamente limpa, coabitação 
sexual e outras leis de pureza (por exemplo, 
excremento enterrado no acampamento): “Porquan
to o SENHOR, teu Deus. anda no meio do teu arraial, 
para te livrar e entregar os teus inimigos diante de li; 
pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja 
coisa feia [literalmente, "uma matéria de coisa inde
cente"'] em ti e se tome atrás de ti” (Dt 23.14). Em Dt
24.1. ‘envãh parece trazer este significado em qual
quer violação das leis de pureza — se um noivo não 
fica satisfeito com sua noiva "por nela achar coisa 
feia [impureza]”, ele pode se divorciar. Obviamente 
esta evidência não é de coabitação anterior, visto que 
tal pecado merece a morte (Dt 22.13ss).

As “partes indefesas” ou “nudez” de uma terra 
são retratadas por ‘envãh em Gn 42.9: “Vós sois 
espias e viestes para ver a nudez, da terra”.

Outros substantivos relacionados com esla pa
lavra aparecem com menos freqüência. O termo 
ma'ar, que se refere à “nudez sexual”, ocorre em 
sentido figurativo em Na 3.5. A palavra ‘êrõtn ocor
re como substantivo abstrato cm várias ocasiões. 
Esta palavra representa a idéia mais geral de ficar 
sem roupa, sem necessariamente sugerir infâmia. 
Significa o “estado de estar despido". Em Ez 16.7,39, 
a palavra 'êrõtn aparece como “nu” ou alguém que 
está em sua “nudez”.

Dois substantivos, ía 'ar e môrãh, têm um signi
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ficado diferente. O termo la ‘ar, que ocorre 13 ve
zes. quer dizer “lâmina” (Nm 6.5) ou “faca” para 
afiar os lápis dos escribas (Jr 36.23). O significado 
da palavra como “bainha de espada” (1 Sm 17.51) 
tem um cognato no ugarítico. O termo môrãh tam
bém quer dizer "lâmina” (1 Sm 1.11).

B. Adjetivos.
'ãrôm (Di"l>*) ou ‘ãrõm (2Í“>‘): "nu”. Esta palavra 

ocorre 16 vezes. A primeira ocorrência está em Gn 
2.25: “E ambos estavam nus, o homem e a sua mu
lher; c não se envergonhavam”.

Outro adjetivo encontrado seis vezes na poesia 
bíblica é ‘eryãh. Parece ser grafia variante de ‘envãh. 
Uma ocorrência está cm Ez 16.22: “Quando tu es
tavas nua, e descoberta”.

C. Verbo.
77rãh (rr<): “derramar-se, desnudar, destruir, 

espalhar-se” . Este verbo, que aparece 14 vezes no 
hebraico bíblico, tem cognatos no acadiano, fenício, 
egípcio e siríaco. A palavra significa “derramar-se” 
em Is 32.15: “Até que se derrame sobre nós o Espí
rito lá do alto”. Em Lv 20.19, o verbo implica “des
nudar”. A palavra 77rãh é usada, em Is 3.17, no 
sentido de “destruir”: “Portanto, o Senhor fará 
tinhosa a cabeça das filhas de Sião e o SENHOR 
porá a descoberto a sua nudez”. No SI 37.35, a 
palavra significa “espalhar-se”.

NUMERAR
A. Verbo.

süphar nçc): “numerar, contar, proclamar, de
clarar". A relação deste verbo com verbos seme- 
lhantes cm outros idiomas é muito debatida, mas 
ocorre no ugarítico. etiópico e antigo árabe do sul. 
Atestado em todos os períodos do hebraico bíblico, 
a palavra ocorre cerca de 110 vezes.

Na forma verbal básica, este verbo significa “nu
merar” ou “contar”. Este significado está em sua 
primeira ocorrência bíblica, Gn 15.5: “Então, o le
vou forac disse: Olha. agora, para os céus e conta as 
estrelas, se as podes contar". Aqui a contagem é um 
processo que não tem conclusão à vista. Em Lv
35.13, a ênfase está na tarefa completada: “Quan
do, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu 
fluxo, contar-se-ão sete dias para a sua purifica
ção”. Outra acepção deste uso é “numerar” ou “le
vantar o censo”: “E o coração doeu a Davi, depois 
de haver numerado o povo” (2 Sm 24.10). O verbo 
também é usado para designar pessoas em traba
lhos específicos: “E contou Salomão setenta mil 
homens de carga” (2 Cr 2.2). Outro uso especial

ocorre em Ed 1.8, onde sãphar quer dizer “contar 
de acordo com uma lista” à medida que o recebedor 
ouve: “Estes [os utensílios do Templo] tirou Ciro, 
rei da Pérsia, pela mão dc Mitrcdate, o tesoureiro, 
que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá”. 
No SI 56.8. a palavra significa “tomar conta de” ou 
estar ciente e preocupado com cada detalhe de algo: 
“Tu contaste as minhas vagueações”. Este verbo 
também significa "medir” no sentido de como se faz 
com o trigo: "Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, 
como a areia do mar. até que cessou de contar, por
quanto não havia numeração” (Gn 41.49). Final
mente. o verbo sãphar retrata o ato de registrar algo 
à escrita ou enumerar: "O SENHOR, ao fazer des
crição [registro] dos povos, dirá: Este é nascido ali” 
(SI 87.6).

Em cerca de 90 ocasiões, este verbo aparece numa 
forma intensiva. Na maior parte o verbo nesta forma 
quer dizer "recontar" para oralmente alistar em deta
lhes. A única exceção a este significado está em Jó 
38.37: "Quem numerará as nuvens pela sabedoria? 
Ou os odres dos céus. quem os abaixará[?]”. Em to
das as outras ocasiões o verbo significa uma declara
ção vocal (lista ou enumeração) de uma série de de
terminados fatos. Em Gn 24.66, Eliezer, servo de 
Abraão, “contou alsaque todas as coisas que fizera”. 
Ele lhe deu um relatório resumido, mas completo, de 
suas atividades. Assim Isaquc sabia quem era Rebeca 
c por que ela estava lá. por isso a tomou como espo
sa. Em sentido semelhante, mas um pouco diferente. 
Jacó “contou" quem ele era — que ele era da mesma 
família (Gn 29.131. Neste caso, a palavra representa 
algo diferente de um relatório. Representa um relato 
da genealogia de Jacó e. talvez, dos eventos da vida 
dos seus pais. Esta ênfase em contar com precisão é 
especialmente proeminente em Nm 13.27, onde os 
espiões informam a Moisés o que eles tinham visto 
na Palestina. Até mais enfático é Êx 24.3, onde a 
palavra retrata uma repetição detalhada do que 
Moisés ouvira de Deus: “Vindo, pois, Moisés e con
tando ao povo todas as palavras do SENHOR e to
dos os estatutos...” Mais uma vez, em Is 43.26, uma 
descrição detalhada c precisa está claramente em vis
ta. Neste caso, o profeta tem em mente a apresenta
ção de um caso da lei: “Procura lembrar-me; entre
mos em juízo juntamente; apresenta as tuas razões, 
para que te possa justificar”. Por causa do significa
do predominante apresentado acima, o SI 40.5 pode
ria ser traduzido assim: “Se eu os declarasse e falasse 
deles, mas eles seriam muito numerosos para serem 
recontados” (em vez de “contados”).
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Em pelo menos um caso, o verbo no radical 
intensivo significa “exibir”, “recontar ou alistar 
em detalhes sendo um exemplo vivo” . Este signi-

A

ficado aparece primeiramente em Ex 9.16. onde 
Deus diz a Moisés que diga a Faraó: “Mas deve
ras para isto te mantive, para mostrar o meu po
der em ti c para que o meu nome seja anunciado 
em toda a terra”.

B. Substantivos. 
misphãr (”i£Op): “medida, (certo) número, rela

to”. Este substantivo ocorre em torno de 132 vezes. 
O termo misphãr quer dizer “medida” (quantida
de), como em Gn 41.49. Em Gn 34.30 (primeira 
ocorrência bíblica), a palavra se refere a “certo nú
mero” no sentido do total da soma de indivíduos 
que são contados: “Sendo eu pouco povo em núme
ro. ajuntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha 
casa”. A palavra significa “relato” (o que é apresen
tado em um relatório detalhado) em Jz 7.15.

sepher ( " ? ) :  “livro, tabuinha” . Este substanti
vo aparece no acadiano, fenício e aramaico (inclu
indo o aramaico bíblico), e em todos os períodos 
do hebraico bíblico. Ocorre 187 vezes no Antigo 
Testamento. Basicamente, esta palavra descreve 
algo no qual se escreve. Em Êx 17.14. "disse o 
SENHOR a Moisés: Escreve isto para memória 
num livro". Em Is 30.8, sepher representa uma 
tabuinha. Em Gn 5.1 (primeira ocorrência bíblica 
desta palavra) significa algo no qual algo foi escrito 
ou um registro escrito: “Este é o livro das gerações 
de Adão”. Tal documento escrito pode ser um re
sumo da lei de Deus (Êx 24.7). Durante a monar
quia. sepher veio a representar uma carta (2 Sm
11.14). Ainda mais tarde, significa o decreto escri
to de um rei enviado por todo o seu império (Et 
' .22). Normalmente, a palavra significa “livro” (Ex 
52.321 — um registro completo do que quer que sc 
_ _eira preservar com precisão. Esta palavra pode 
dignificar o modo como se escreve, a língua ou o 
texto escritos (Is 29.11).

sõpher (~sa): “escriba” . O termo sõpher, que 
_Tiiece aproximadamente 50 vezes no hebraico bí- 
: .:o . também ocorre no acadiano, ugarítico e 
iran;aico. No início da monarquia, o “escriba” chefe 

: mais alto funcionário da corte próximo ao rei
2 Sm i.1 7 ). Seu trabalho era recebcr e avaliar toda 

. “ r^rondència real — responder a correspondên- 

. .  -em importância e entregar o restante ao funcio- 
■_r.: adequado ou ao próprio rei. Ele também es- 

e/ou compunha as comunicações reais 
aos súditos do reino. Havia um corpo in

teiro de escribas secundários sob sua direção. Como 
funcionário dc alta conf iança, às vezes ele era envol
vido em contar e administrar grandes afluências da 
renda real (2 Rs 12.10) e, em participar, de certos 
trabalhos diplomáticos (2 Rs 19.2). Mais tarde. 
sõpher representava o funcionário judeu na corte 
persa que era responsável pelos pertences judeus 
(Ed 7.11). Na comunidade depois do Exílio, esta 
palavra passou a significar alguém que era instruí
do na Escritura do Antigo Testamento e, sobretu
do. na lei mosaica (o Pentateuco; Ed 7.6). A pala
vra ocorre pela primeira vez em Jz 5.14, onde seu 
significado é debatido. Alguns estudiosos a tradu
zem por "escriba" (a ARA traduz, por: “a vara de 
comando").

Alguns outros substantivos estão relacionados 
com o verbo sõpher. Três deles só ocorrem uma 
vez: scphãr. "numeração” ou "censo" (2 Cr 2.17): 
siphrãh. "livro" (SI 56.8): sphõrãh. "número" ou 
"soma" iSl 71.15).

NUVEM
'ãnãn cr;?): "nuvem, névoa, nuvem de tempesta

de. fumaça". Os cognatos desta palavra aparecem 
no aramaico e no árabe. Suas 87 ocorrências estão 
espalhadas ao longo do material bíblico.

A palavra significa “massa de nuvem”. A pala
vra 'ãnãn é empregada especialmente para aludir ;t 
“massa de nuvem” que comprovava a presença es
pecial de Deus: “E o SENHOR ia adiante deles, de 
dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo cami
nho" (Êx 13.21). EmÊx 34.5, esta presença é repre
sentada por ‘ãnãn somente: “E o SENHOR desceu 
numa nuvem e se pôs ali junto a ele [Moisés]; e ele 
apregoou o nome do SENHOR”.

Quando a arca do concerto foi levada ao lugar 
santo, “sucedeu que, saindo os sacerdotes do san
tuário, uma nuvem encheu a Casa do SENHOR. E 
não podiam ter-se em pé os sacerdotes para minis
trar, por causa da nuvem, porque a glória do SE
NHOR enchera a Casa do SENHOR” (1 Rs 8.10,11 >. 
Assim, a “nuvem” comprovava a presença da glória 
de Deus. O salmista escreveu que Deus estava ro
deado por “nuvens e obscuridade” (SI 97.2); Deus 
aparece como o controlador e soberano da natureza. 
Esta descrição é, de algum modo, paralela com as 
descriçõcs feitas dc Baal, o senhor da tempestade e 
o deus da natureza, apresentadas na mitologia 
ugarítica. A “nuvem” é sinal e figura de “proteção 
divina” (Is 4.5) e serve como barreira que esconde a 
plenitude da santidade e glória divinas, assim como
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também barra a aproximação do homem pecador a 
Deus (Lm 3.44). Portanto a relação do homem com 
Deus é iniciada e mantida por Deus e não humana
mente iniciada ou sustentada.

Em sua primeira ocorrência bíblica, ‘ãnãn é usa
do junto com o sinal de Deus de que Ele nunca mais 
iria destruir a terra por inundação: “O meu arco 
tenho posto na nuvem; este será por sinal do con
certo entre mim e a terra" (Gn 9.13). Em outro lu
gar, a qualidade transitória da nuvem é usada para 
simbolizar lealdade (Os 6.4) e a existência de Israel 
(Os 13.3). Deus fala em Is 44.22, que depois do 
castigo apropriado Ele desfará “as tuas transgres
sões como a névoa, e os teus pecados, como a nu
vem''.

A palavra ‘ãnãn pode significar "nuvem dc tem
pestade '’ e scr usada para sim bolizar “força 
invasiva”: “Então, subirás, virás como uma tem
pestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a

terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povo? 
contigo” (Ez 38.9; cf. Jr 4.13). Em Jó 26.S. está 
escrito que a nuvem de tempestade é dc Deus: "Pren
de as águas em densas nuvens, e a nuvem não i t  
rasga debaixo delas”. Em várias passagens, a espes
sa nuvem de tempestade e a escuridão que a acom
panha são símbolos de “tristeza” (Ez 30.18) e/ou 
"julgamento divino” (Ez 30.3).

O termo ‘ãnãn representa a “fumaça” que sobe 
do incenso ardente: “E porá o incenso sobre o foge. 
perante o SENHOR, e a nuvem do incenso cobrirá : 
propiciatório, que está sobre o Testemunho, para 
que não morra” (Lv 16.13). Esta “nuvem de fuma
ça” pode descrever a cobertura entre a presença de 
Deus (acima do propiciatório) e o homem pecador. 
Nesse caso, provavelmente também simboliza _ 
“glória divina”. Por outro lado, muitos estudiosos 
sentem que retrata as orações humanas oferecidas a 
Deus.

O
ODIAR

A. Verbo.
sãne' íx:o): “odiar, indispor-se com”. Este ver

bo aparece no ugarítico, moabita, aramaico c árabe, 
ocorrendo em todos os períodos do hebraico e por 
volta de 145 vezes na Bíblia.

O verbo sãne' representa uma emoção que varia 
de “ódio” intenso à mais fraca “indisposição com" 
alguém ou algo, e é usado para se referir a pessoas e 
coisas (inclusive idéias, palavras e objetos inanima
dos).

O sentido forte da palavra simboliza a emoção 
do ciúme e, portanto, sãne’ é o sentimento que os 
irmãos dc José experimentaram quando o pai deles 
preferiu José (Gn 37.4; cf. Gn 37.11). Este “ódio'’ 
aumentou quando José relatou os sonhos que teve 
(Gn 37.8). Obviamente, a palavra abrange emoção 
que varia de “desdém amargo” ao “ódio aberto", 
pois em Gn 37.18ss os irmãos tramaram a morte de 
José e obtiveram sua remoção de cena.

Esta ênfase pode ser mais realçada pelo uso du
plo da raiz. O pai de Dalila contou a Sansão: “Por 
certo dizia eu que de todo a aborrecias [literalmente, 
“odiando, tu a odiaste” |” (Jz 15.2).

Uso especial de sãne ’ é incoativo, indicando a 
iniciação da emoção. “Amnom a aborreceu [“come
çou a odiá-la”] com grandíssimo aborrecimento.

porque maior era o aborrecimento com que a abor
recia [“com que começou a odiá-la”] do que o amor 
com que a amara” (2 Sm 13.15). Esta ênfase aparece 
outra vez em Jr 12.8: "Tornou-se a minha herança 
para mim como leão numa floresta; levantou a sua 
voz contra mim; por isso, eu a aborreci [“vim a 
odiá-la”]” (cf. também Os 9.15).

Em sentido mais fraco, sãne’ significa “indis- 
por-sc com” algo ou alguém. Jetro aconselhou a 
Moisés que escolhesse homens que aborrecessem 
[“se indispusessem com”] a avareza para seren;

A

juizes secundários sobre Israel (Ex 18.21). Uso muito 
freqüente, mas cspccial do verbo, significa “não ser 
amado”. Por exemplo, sãne’ pode indicar que al
guém é “indigno de confiança”, portanto, um inimi
go a ser expulso do território. Este sentido é encon
trado em uma ocorrência bíblica antiga, na qual 
Isaque disse a Abimeleque e seu exército: “Por que 
viestes a mim, pois que vós me aborreceis e me 
enviastes de vós?” (Gn 26.27). A palavra pode sig
nificar “não amado” no sentido de relações matri
moniais deterioradas: “E o pai da moça dirá ao; 
anciãos: Eu dei minha filha por mulher a este ho
mem, porém ele a aborreceu [ou seja, “voltou-se 
contra ela"’]” (Dt 22.16). Esta acepção está especi
almente clara cm Ez 23.28, onde o verbo está em 
sinônimo paralelo com “apartado”: “Eis que eu te
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entregarei na mão dos que aborreces, na mão daque
le > de quem se tinha apartado a tua alma”. No caso 
de du-ii esposas em uma família, na qual uma era 
p referia  _cima da outra, pode-se dizer que ela era 
amaia e .. outra "aborrecida” ou “odiada” (Dt21.15). 
E -u  énrase acha-se em Gn 29.31: “Vendo, pois, o 
SENTíQR que Léia era aborrecida, abriu a sua raa- 
ire r rem Raquel era estéril”. A palavra, usada 

particípio passivo, representa uma mulher 
re;e::adã: "Pela mulher aborrecida [não amada], quan- 
u: se casa” (Pv 30.23).

B. Substantivo. 
sinãh  (nxpto): “ódio”. Este substantivo aparece 

1“ vezes no Antigo Testamento. Números 35.20 é 
uma de suas ocorrências: “Se também a empurrar 
com ódio. ou com intento lançar contra ele alguma 
coisa...”

OFERECER
A. Verbo.

qãrab írnp): “oferecer, chegar perto, aproximar”. 
E>ta palavra aparece em quase todos os ramos dos
a. mas semíticos desde os tempos mais remotos e 

em rodos os períodos. O hebraico também atesta o 
'• erbo em todos os períodos e por cerca de 295 ve
zes. i Aparece nove vezes no aramaico bíblico.)

Em geral, qãrab significa “aproximar” ou “che
gar perto de alguém ou de algo” à pane de qualquer 
semido de intimidade. Em Gn 12.11 (primeira ocor
rem ;ia bíblica), a palavra é usada para aludir à proxi- 
mziade de espaço, a estar especialmente perto de 
_ g : "E aconteceu que, chegando ele para entrar no 
Zg;::. disse a Sarai, sua mulher...” A palavra repre- 
-enta estar perto de algo (ou de alguém) que o sujci- 
: ê Éx 32.19), fala (Nm 9.6) ou até toca (Êx 36.2)

ibjeto ou pessoa em questão.
Este verbo também é usado para se referir à pro- 

umidade temporal no sentido de que algo está a 
p : nto de acontecer. O termo qãrab é empregado 
p -  a aludir à iminência de ocasiões alegres, como as 
restas religiosas: “Guarda-te que não haja palavra 
ac- Belial no teu coração, dizendo: Vai-se aproxi- 

_ o sétimo ano. o ano da remissão” (Dt 15.9).
- r „  -Ta também é usada para descrever a iminência 
ae eventos pressentidos: “Esaú disse no seu cora- 
-ã: Caegar-se-ão os dias de luto de meu pai [lite
ralmente. "meu pai logo morrerá”]” (Gn 27.41).

A palavra qãrab é utilizada em vários sentidos 
;:r.;:os. Em todas estas ocasiões envolvimento 

pcis: al esiá sugerido. A idéia não é simplesmente 
; -mr per.: de algo < ou de alguém), mas estar ativ a e

pessoalmente envolvido com isso (com ele). Em 
contextos militares, a palavra significa conflito ar
mado. Em Dt 2.37, o Senhor elogiou Israel, porque 
“à terra dos filhos de Amom não chegas te". Contu
do, em Dt 2.19 ele lhe permitiu “chegar perto” da
quela terra: “E chegarás até defronte dos filhos de 
Amom; não os molestes e com eles não contendas". 
A mais recente passagem (Dt 2.37) usa a palavra 
tecnicamente para aludir a cerrar em batalha. Israel 
não se aproximou da terra de Amom: eles não cerra
ram em batalha contra eles|(cf. Js 8.5). Em algumas 
passagens, este sentido marcial não é imediatamen
te óbvio para o leitor casual, mas está todavia pre
sente: “Quando os malvados [...] investiram contra 
mim, para comerem as minhas carnes” (SI 27.2). O 
SI 27.3 (“Ainda que um exército me cercasse... " I 
substancia que este uso do verbo é “cerrar cm bata
lha” (cf. SI 91.10; 119.150).

O termo qãrab é usado tecnicamente para se 
referir a ter relações sexuais. Em Gn 20.4, antes de 
Abimeleque declarar sua inocência com respeito a 
Sara, lemos que ele “ainda não se tinha chegado a 
ela” (cf. Dt 22.14; Is 8.3).

Em outro uso técnico, a palavra representa cada 
passo que se dá para apresentar uma oferta e adorar 
a Deus. Esta idéia aparece primeiramente em Éx
3.5, onde Deus diz. a Moisés que não “se aproxime" 
sem antes tirar as sandálias. Mais tarde, a reunião 
de Israel com o representante de Deus era uma apro
ximação de Deus (Êx 16.9). No Sinai, eles se aproxi
maram para receber a lei de Deus (Dt 5.23,27). No 
radical causativo. o verbo descreve a apresentação 
sacrifical das ofertas (Lv 1.14) feitas pelos sacerdo
tes (Lv 1.5) ao Senhor (Lv 1.13).

Israel também sc aproximava do representante 
do Senhor em casos legais sérios, de forma que Deus. 
o grande Rei e Juiz, desse a solução (Js 7.14). No 
juízo final, todas as pessoas serão reunidas perante 
Deus. Elas terão de “chegar perto” dEIe para ouvi
rem ereceberem Seu julgamento (Is 41.1; 48.16).

B. Substantivos.
qorbãn (T3~“): “oferta, oblação”. Este substan

tivo ocorre em torno de 80 vezes no hebraico bíbli
co. A palavra também c encontrada no etiópico e no 
antigo árabe do sul. A primeira ocorrência da pala
vra é usada para aludir a uma “oferta" apresentada 
como sacrifício: “Quando algum de vós oferecer ofer
ta ao SENHOR, oferecereis as vossas ofertas de 
gado. de vacas e de ovelhas” (Lv 1.2).

Alguns outros substantivos relacionados apare- 
cem menos: qãrôb, “próximo” (Ex 32.27); qirbãh
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ocorre duas vezes com o significado de aproximar- 
se para adorar a Deus e oferecer sacrifício (SI 73.28; 
Is 58.2): qurbãn, que aparece duas vezes, quer di
zer “sustento, oferta" (Ne 10.35; 13.31) — parece 
ser uma pronunciação recente de qorbãn. A palavra 
q'rãb, que aparece oito vezes, é um estrangeirismo 
aramaico. Significa '‘guerra, batalha" ou o engaja
mento na batalha (Sl 55.18).

C. Adjetivos.
qãrôb (3’np): “perto , próximo". Esta palavra 

ocorre cerca de 77 vezes. O adjetivo qãrôb repre
senta proximidade no espaço (Gn 19.20, primeira 
ocorrência bíblica) e proximidade epistemológica (Dt
30.14). 0  adjetivo também aparece em Ez 6.12: “O 
que estiver longe morrerá de peste; e o que está 
perto cairá à espada".

O adjetivo qorbãn é paralelo a qãrôb no signifi
cado. O termo qãrôb, que ocorre 11 vezes, significa 
“próximo, perto". Representa proximidade íntima 
(normalmente em contexto cultuai referindo-se à 
atividade cultuai). Uma ocorrência está em Ez 45.4: 
“Este será o lugar santo da terra; ele será para os 
sacerdotes, ministros do santuário, que dele se apro
ximam para servir ao SENHOR”.

OFERTA
minhãh (nnpo): “oferta de manjares [cereais], ofer

ta, tributo, dom. presente, sacrifício, oblação”. A 
tradução “oferta de manjares [cereais]” é, em geral, 
muito mais precisa.

O termo minliãli é encontrado umas 200 vezes 
no Antigo Testamento e em todos os períodos do 
hebraico, embora no hebraico moderno, porquanto 
seja usada no sentido de “presente”, também seja 
utilizada para se referir às “orações da tarde”. Este 
uso poster-ior-é eco óbvio da liturgia do Antigo 
Testamento relacionada com os sacrifícios. Apare
ce em outros idiomas semíticos, como no árabe e 
no fenício. e parece ser usado no ugarítico antigo 
no sentido de “tributo , presente” . A palavra 
minhãh aparece pela primeira vez no Antigo Tes
tamento em Gn 4.3: “Caim trouxe do fruto da terra 
uma oferta ao SENHOR". Este uso reflete a cono
tação mais comum de minhãh como “oferta de le
gumes ou de cereais”.

O vocábulo minhãh é empregado muitas vezes 
no Antigo. Testamento para designar “dom" ou 
“presente” que é dado por uma pessoa à outra. Por 
exemplo, quando Jacó voltava para casa depois dc 
vinte anos, sua culpa e medo de Esaú há muito 
existentes, o instigou a enviar um “presente” (su

borno) bastante grande de cabras, bodes, ovelhas e 
outros animais (Gn 32.13-15). Por conseguinte, 
Jacó orientou seus filhos a levar “ao varão um pre
sente” (Gn 43.11) para satisfazer o governante egíp
cio que, mais tarde, mostrou-se ser seu filho José 
que ele julgava perdido. Todos os que tiveram no
tícia da grande sabedoria dc Salomão lhe trouxeram 
um “presente” apropriado (1 Rs 10.25), repetindo 
o ato anualmente.

Com freqüência minhãh é usado no sentido de 
“tributo" pago a um rei ou suserano. A entrega do 
“tributo” do povo de Israel ao rei de Moabe feita 
pelo seu juiz-Iibertador, tornou-se ocasião para a 
libertação dc Israel do controle moabita, quando Eúde 
assassinou Eglom mediante uma manobra bastante 
astuta (Jz 3.15-23). Anos depois, quando Davi con
quistou os moabitas, eles se tornaram “servos de 
Davi. trazendo presentes [tributos]” (2 Sm 8.2). 
Oséias proclamou a Israel que seu deus-touro pa
gão “será levado à Assíria como presente [tributo]” 
(Os 10.6, ARA). Outras passagens onde minhãh 
tem o significado de “tributo” são: Sl 72.10; 1 Rs 
4.21; 2 Rs 17.3,4.

O termo minhãh é empregado para se referir a 
qualquer “oferta” ou “presente” feito a Deus, quer 
seja uma “oferta de vegetais” ou um “sacrifício de 
sangue". A história do Caim c Abel ilustra de modo 
vivido este uso aeral: “Caim trouxe do fruto da terra 
uma oferta ao SENHOR. E Abel também trouxe dos 
primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura; e 
atentou o SENHOR para Abel e para a sua oferta. 
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou” 
(Gn 4.3-5). Os sacrifícios de animais que foram 
indevidamente apropriados pelos malvados filhos 
de Eli. chamavam-se tão-somente de “oferta do Se
nhor” (1 Sm 2.17). Em cada caso, “oferta” é tradu
ção de minhãh.

Uso comum de minhãh, sobretudo nos textos 
mais recentes do Antigo Testamentos, diz respeito 
a "ofertas dc manjares [grãos/cereais]”. As vezes, 
referia-se à “olérta de manjares [cereais]” dos pri
meiros frutos “de espigas verdes, tostadas ao fogo”. 
(Lv 2.14). Em tais ofertas incluíam-se óleo e olíbano 
que eram queimados com o grão. Semelhantemente, 
a “oferta de manjares [grãos]” podia ser na forma de 
farinha extremamente fina sobre a qual se colocava 
óleo e olíbano. Por vezes, o óleo era misturado com 
a “oferta de manjares [ccrcais]” (Lv 14.10,21; 23.13; 
Nm 7.13) novamente na forma de farinha finíssima.
O sacerdote apanhava um punhado desta farinha 
finíssima, queimava-a como porção comemorativa
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e o que sobrava lhe pertencia (Lv 2.9,10). A “oferta 
de manjares [cercais]” era na forma de farinha fina 
misturada com óleo, depois formada em bolos c as
sada ou numa panela ou numa sertã — frigideira 
larga e rasa (Lv 2.4,5). Outras descrições deste tipo 
de “oferta de manjares [cereais]” assada são encon
tradas em Nm 6.15 e Lv 7.9. Estas “ofertas de man
jares [cereais]” assadas sempre deviam ser feitas 
sem fermento, mas misturadas com sal e óleo (Lv
2.11.13). ...___ .

O minhãh era prescrito como “oferta de manja
res" de farinha amassada com óleo para ser coloca
do junto com a oferta que era inteiramente queima
da — o holocausto. Uma libacão de vinho também 
seria adicionada. Esta regra particular aplicava-se 
especialmente ã Festa das Semanas ou Pentecostes
i Lv 23.18). à "oferta contínua" diária i Éx 29.3S-421 
e a todos os holocausíos ou sacrifícios gerais Nm 
15.1-16». A "oferta de manjares [cereais]” seria quei
mada, ao passo que o vinho era derramado ao pé : 
£:^r c ?mo o o sangue d : ar imal sacrificaL

Os sacrifícios reguiares diários da m anhã e da

—  -  . —  _  __________  - -  , —  V « r  -  - —

t z í  'carcstis' aa lirie"  1 F_s lt.15 : cf. Ed y.4.5: Si 
1- 1.2 . "c sa.rrií:cic a_ urde .

O termo minhãh proporciona interessante sim
bolismo para o profeta quando eie se refere a res
tauração dos judeus: "E trarão todos os vossos ir
mãos. dentre todas as nações, por presente ao SE
NHOR. sobre cavalos, e em carros. [...] ao meu san
to monte, a Jerusalém, diz o SENHOR, como quan
do os filhos de Israel trazem as suas ofertas em
■ j-sos limpos à Casa do SENHOR” (Is 66.20). Em 

visão da adoração universal de Deus, Malaquias 
:u o minhãh dado como “oblação pura” a Deus 

pelos crentes de todos os lugares (Ml 1.11).
frümãh C rnn) “oferta alçada, oferta, oblação". 

E>:a palavra é encontrada na literatura da antiga 
Ugarite no termo "pão da oferta”, como também em 

. 5 os períodos do hebraico. No hebraico moderno 
e usado no sentido de "contribuição”, quase como no 
_s: encontrado em Ez 45.13,16, onde diz respeito a 
•_ma contribuição a ser dada ao príncipe. O termo 
r nunãh é encontrado aproximadamente 70 vezes no 
Antigo Testamento c é usado pela primeira vez no 
texto do Antigo Testamento em Ex 25.2: “Fala aos 
filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada; de 
todo homem cujo coração se mover voluntariamente, 
dele tomareis a minha oferta alçada”.

Em mais de um terço dc suas ocorrências no tex
to bíblico, frümãh  é traduzido por “oferta alçada” e 
todas estas ocasiões são encontradas em Êxodo. 
Levítico. Números (onde ocorre a maioria) e Deute- 
ronômio. Esta tradução é derivada aparentemente 
do fato de que a palavra está baseada na raiz semítica 
comum “ser elevado, exaltado”. A conclusão é que 
tais “ofertas” eram levantadas pelo sacerdote em 
algum tipo de movimento quando era colocado no 
altar. Isto é ilustrado claramente em Nm 15.20: “Das 
primícias da vossa massa oferecereis um bolo em 
oferta alçada ; como a oferta da eira. assim o 
oferecereis” . De textos como este. parece que 
frümãh  era usado no período primitivo para se re
ferir a “contribuições" ou "presentes” que consisti
am no produto da terra, refletindo o caráter agrícola 
do Israel primitivo. Veja Dt 12.6.11.17 para outros 
exemplos.

O termo frümãh é usado para designar os pre- 
semes ou contribuições a Deus. mas que eram sepa
rado > especificamente para os sacerdotes: “Seme
lhantemente. toda oferta de todas as coisas santifi- 
:adas d: ? filhos de Israel, que trouxerem ao sacer
dote. será >ua" Nm 5.9). Tais "ofertas” deviam ser 
dadas a : ? sacerdotes por causa de um concerto es
pecial aue Deus fizera: “Todas as ofertas alçadas 
das santidade^, que os filhos de Israel oferecerem ao 
SENHOR, tenho dado a ti [Arão], e a teus filhos, c 
a ruas filhas contigo, por estatuto perpétuo; con
certo perpétuo de sal perante o SENHOR é. para ti 
e para a tua semente contigo" (Nm 18.19). Tais ofer
tas. ou contribuicões. eram às vezes de crãos ou de^  c

produtos de grão: "Com os bolos oferecerá pão 
levedado como sua oferta, com o sacrifício de lou
vores da sua oferta pacífica. E de toda oferta ofere
cerá um deles por oferta alçada ao SENHOR, que 
será do sacerdote que espargir o sangue da oferta 
pacífica” (Lv 7.13,14). Parte dos sacrifícios animais 
também era designada por frümãh para os sacerdo
tes: “Também a espádua direita dareis ao sacerdote 
por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos” 
(Lv 7.32; cf. Lv 10.14,15; Nm 6.20). Tais contribui
ções aos sacerdotes eram obviamente para abaste
cer os sacerdotes e suas famílias dos necessários 
gêneros alimentícios, visto que a sua tribo, Levi, 
não recebera nenhuma terra para dela retirar o ali
mento.

Considerando que todos os sacerdotes tinham 
de ser da tribo de Levi. herdando dos pais o ofício, 
nem todos os levitas podiam atuar como sacerdo
tes. Em primeiro lugar, havia muitos sacerdotes.
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Outrossim. alguns eram necessários para trabalhar 
no Tabernáculo. c depois no Templo, para manu
tenção e limpeza, algo compreensível quando se 
pensa em tudo o que estava envolvido no sistema 
sacrifical. Os levitas na verdade moravam em vári
as regiões de Israel e era da responsabilidade deles 
o bem-estar dos israelitas entre os quais viviam. A 
eles, corno às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros 
residentes, seriam dados os dízimos de todos os 
produtos da fazenda a cada terceiro ano (Dt
14.28,29). Os levitas, por sua vez, deviam dizimar 
o dízimo que recebiam e dar ao Senhor o próprio 
dízimo do que recebiam do povo. Parte desse
dízimo devia ser um früm ãh  ou “oferta alçada”

.>

aos sacerdotes, os descendentes de Arão (veja Nm 
18.25-32).

A fim de fornecer os materiais necessários para a 
construção do Tabernáculo no deserto, Moisés foi 
instruído a receber uma “oferta” ou früm ãh. A 
“oferta” devia ser de todos os tipos de metais pre
ciosos e pedras, como também dos habituais mate
riais de construção, como madeira e peles (Êx 25.3- 
9). Quando Moisés o anunciou ao povo dc Israel, 
ele disse: “Tomai, do que vós tendes, uma oferta 
para o SENHOR; cada um, cujo coração é volunta
riamente disposto, a trnrá por oferta alçada ao SE
NHOR” (Êx 35.5), seguindo-se uma lista dos mate
riais necessários (Êx 35.6-8). A implicação aqui é 
dupla: o frümãh  é realmente do Senhor e é melhor 
dado livremente, de boa vontade, proveniente de 
um coração generoso. No período do Segundo Tem
plo, após o Exílio, a prata, o ouro e os utensílios do 
Templo são chamados “a oferta para a Casa de nos
so Deus” (Ed 8.25), também com o significado de 
contribuição.

O frümãh  era, às vezes, uma “oferta” que tinha 
o significado de imposto, uma taxa obrigatória que 
era cobrada de todo israelita do sexo masculino dc 
vinte anos de idade ou mais, para ser pago para o 
sustento do Tabernáculo e, mais tarde, do Templo 
(Êx 30.11-16). Este imposto era arrecadado de to
dos os homens sem qualquer concessão por sua si
tuação financeira: “O rico não aumentará, e o pobre 
não diminuirá da metade do siclo, quando derem a 
oferta ao SENHOR, para fazer expiação por vossas

A

almas" (Ex 30.15). Este imposto na verdade tinha 
sua base no censo ou contagem da população mas
culina, sendo exigido como resgate ou expiação da 
ira de Deus, pelo fato de tal censo ter sido feito (2 
Sm 24.1). O aspecto prático era que fornecia o sus
tento financeiro necessário para o santuário. Outro

exemplo de frümãh  no sentido de imposto pode ser 
visto em Pv 29.4: “O rei com juízo sustém a terra, 
mas o amigo de subornos a transtorna” . A pesada 
taxação de Salomão que levou à divisão do reino 
pode ser um caso em questão (1 Rs 12).

Uso muito diferente de frümãh é encontrado em 
Ez 45.1.48.9.20.21, onde se refere a uma “oblação”, 
que era aquela porção de terra na qual o Templo 
pós-exílio seria construído, como também às aco
modações para os sacerdotes e levitas. Esta área de 
terra é chamada “a santa oferta” (Ez 48.20; “a re
gião sagrada". ARA). Visto que pertence a Deus da 
mesma maneira que o frümãh  lhe era dado como 
sacrifício.

qorbãn “oferta, oblação, sacrifício”. O
termo qorbãn é encontrado em vários idiomas 
semíticos e é derivado do verbo “chegar, aproxi
mar”. É encontrado no acadiano antigo no sentido 
de “presente", enquanto que uma forma do verbo é 
encontrada no ugarítico para se referir à oferta de 
um sacrifício. Encontrado ao longo da história do 
hebraico, no hebraico recente ou moderno é usado 
no sentido de "oferta” e “consagração”. Na Septua
ginta é traduzido por “presente”.

Enquanto que a raiz “chegar, aproximar” é en
contrada literalmente centenas de vezes no Antigo 
Testamento, o substantivo derivado qorbãn só ocor
re por volta de 80 vezes. Todas menos duas das 
ocorrências no Antigo Testamento são encontradas 
nos livros de Números e Levítico. As duas exceções 
estão em Ezequiel (Ez 20.28; 40.43), livro que tem 
grande preocupação com o ritual. A palavra ocorre 
pela primeira vez em Lv 1.2.

O termo qorbãn pode ser traduzido por “aqui
lo que alguém leva [aproxima] a Deus ou ao altar". 
Não causa surpresa, então, que a palavra seja usa
da como termo geral para todos os sacrifícios, quer 
de animais ou de verduras. Já na primeira referen
cia a "sacrifício” em Levítico encontramos qorbãn 
como “oferta" queimada — holocausto: “Quando 
algum  de vós o ferecer o ferta  ao SENHOR, 
oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de 
ovelhas. Se a sua oferta for holocausto...” (Lv 1.2,3; 
cf. Lv 1.10; 3.2,6; 4.23). A primeira referência a 
qorbãn como “oferta de manjares [cereais]” está 
em Lv 2.1: “E, quando alguma pessoa oferecer oferta 
de manjares ao SENHOR, a sua oferta será de flor 
de farinha” .

Verificamos em Nm 7 o que talvez seja a maior 
concentração de exemplos do uso de qorbãn. Nes
te único capítulo, a palavra é usada umas 28 vezes
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e se refere a todos os tipos de ofertas de animais c 
manjares [cereais], mas com atenção especial aos 
vários utensílios de prata e ouro que eram ofereci
dos no santuário. Por exemplo, a oferta dc Eliabe 
“foi um prato de prata, do peso de cento e trinta 
siclos, uma bacia de prata, do peso de setenta siclos, 
[...] ambos cheios de flor de farinha, amassada com 
azeite, para oferta de manjares; uma taça de dez 
siclos, de ouro, cheia de incenso; um novilho, um 
carneiro, um cordeiro de um ano, para holocausto” 
(Nm 7.25-27).

Nos dois usos encontrados em Ezequiel, ambos 
estão no sentido geral de “oferta”. Em Ez 20.28, a 
palavra diz respeito à “provocação [pagã] das suas 
ofertas”, que o Israel apóstata dava aos outros deu
ses, enquanto que em Ez 40.43, qorbãn se refere 
aos sacrifícios regulares de animal.

qurbãn (]2~ip): “oferta da lenha”. O termo qurbãm 
está relacionado de perto com qãrbãn e é encontra
do em Ne 10.34: 13.31. Aqui se refere à “oferta da 
lenha” que seria fornecida para a queima dos sacrifí
cios no Segundo Templo. Sortes eram lançadas en
tre o povo, sacerdotes e le\ itas para determinar quem 
traria a “oferta da lenha" ou o combustível nos tem
pos determinados ao longo do ano.

'ãlãh (rrrix): "holocausto, oferta queimada por 
inteiro”. Esta palavra tem cognatos no aramaico 
antigo e bíblico. Ocorre em torno de 280 vezes no 
hebraico bíblico e em todos os períodos.

Em sua primeira ocorrência bíblica, 'ãlãh identi
fica um tipo de “oferta” apresentada a Deus: “E 
edificou Noé um altar ao SENHOR; e tomou de 
todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu 
holocaustos sobre o altar” (Gn 8.20). Sua segunda 
acepção ocorre em Lv 1.4, onde representa a “coisa 
que é oferecida”: “E porá a sua mão sobre a cabeça 
do holocausto, para que seja aceito por ele. para a 
sua expiação”.

Este tipo de “oferta” podia ser feito com bezer
ro (Lv 1.3-5), ovelha, cabra (Lv 1.10) ou ave (Lv
1.14). O oferecedor punha as mãos sobre a vítima 
sacrifical, transferindo-lhe simbolicamente o seu 
pecado e culpa. Depois que matava o animal (no 
lado norte do altar), o sacerdote apanhava o sangue, 
o qual era apresentado perante o Senhor antes de 
ser aspergido ao redor do altar. Em se tratando de 
ave. o sacerdote lhe torcia o pescoço c deixava o 
sangue escorrer no lado do altar (Lv 1.15). Este 
sacrifício efetuava uma expiação, uma cobertura pai a 
o pecado necessário antes que a essência do sacrifí
cio fosse apresentada a Deus. A seguir, a “oferta”

era dividida em pedaços. Estes eram purificados 
cuidadosamente (exceto as partes que não deviam 
ser purificadas) e colocados no altar (Lv 1.6-
9.12,13). O sacrifício inteiro era consumido pelo 
fogo e sua essência enviada a Deus como cheiro 
aplacador (agradável). A pele do animal era dada ao 
sacerdote como sua porção (Lv 7.8).

A palavra ‘õlãh foi alistada pela primeira vez 
nas prescrições e descrições administrativas do 
Antigo Testamento como a oferta mais freqüente. 
Diariamente exigia-se a apresentação de um cordei
ro pela manhã e outro pela tarde — o “holocausto" 
contínuo (Ex 29.38-42). Cada mês era consagrado 
por urn “holocausto" de dois bezerros, um carneiro 
e sete cordeiros (Nm 28.11-14). O mesmo sacrifício 
era administrado sob mandato durante cada dia da 
Festa dos Pães Asmos e da Páscoa i Nm 28.19-24) e 
da Festa das Semanas (Nm 28.26-29). Outras fes
tas declaradas também exigiam “holocaustos”. Os 
vários ritos de purificação demandavam “holocaus- 
tos” c ofertas "pelo pecado”.

O significado central de 'õlãh como “holocausto" 
era a entrega total do coração e vida do oferecedor a 
Deus. As ofertas pelo pecado podiam acompanhar 
o holocausto quando o oferecedor estava especial
mente preocupado com uma cobertura ou expiação 
de pecado (2 Cr 29.27). Quando as ofertas de paz 
acompanhavam os "holocaustos” a preocupação do 
oferecedor enfocava a comunhão com Deus (2 Cr 
29.31-351. Antes da legislação mosaica, parece que 
o “holocausto” servia à ampla gama de significados 
expressos em todos os vários sacrifícios mosaicos.

'isseh i N  i: "oferta queimada, oferta feita pelo 
fogo". Sessenta e duas das 64 ocorrências desta pa
lavra se dão nas prescrições sacramentais de Êxodo-— 
Deuteronómio. As outras duas ocorrências (Js 
13.14; 1 Sm 2.28) trazem o mesmo significado e 
contexto sacramental.

Todos os sacrifícios legítimos tinham de ser apre
sentados perante Deus em Seu altar, e todos eles 
envolviam queimar até certo ponto. Por isso, todos 
podem ser chamados de ofertas queimadas. A pala
vra 'isseh aparece pela primeira vez em Êx 29.18: 
“Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar; e 
um holocausto para o SENHOR, cheiro suave, uma 
oferta queimada ao SENHOR”.

’ãshãm (aç.x): “oferta pela culpa, ofensa, culpa-' 
presente de restituição, presente de expiação”. O 
substantivo 'ãshãm ocorre 46 vezes no hebraico 
bíblico, sendo que 33 de suas ocorrências estão 110 
Pentateuco.
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0  significado mais freqüente da palavra é “oferta 
pela culpa” : “E a sua expiação [“oferta pela cul
pa", ARA] trará ao SENHOR, pelo seu pecado 
que pecou” (Lv 5.6). Este tipo especializado de 
oferta pelo pecado (Lv 5.7) devia ser oferecido 
quando era negado a alguém o que lhe era devido. 
A quantidade estimada defraudada seria paga 20 
por cento a mais (Lv 5.16; 6.5). As infrações dos 
rituais e os períodos de lepra e contaminação tira
vam de Deus um produto ou serviço que por direi
to lhe pertencia, exigindo o reembolso mais a resti
tuição. Toda violação dos direitos de propriedade 
requeria o pagamento da plena reparação e o preço 
da restituição (20 por cento) ao violado, como tam
bém a apresentação da oferta pela culpa a Deus 
como o Senhor de todos (ou seja, como um senhor 
feudal acima de todos). Se a parte ofendida esti
vesse morta, a reparação e a restituição seriam fei
tas a Deus (isto é, seriam dadas aos sacerdotes, 
Nm 5.5-10). Em geral, a “oferta pela culpa” con
sistia em um carneiro (Lv 5.15) ou um cordeiro. O 
oferecedor apresentava a vítima e punha as mãos 
sobre ele. O sacerdote aspergia o sangue ao redor 
do altar, queimava as partes escolhidas no altar e 
recebia o que sobrava como comida (Lv 7.2-7). 
Quando um leproso limpo fazia esta oferta, o san
gue do sacrifício era aplicado na sua orelha direita, 
no polegar direito e no dedão direito do pé (Lv
14.14).

Em algumas passagens,'ãshãm é empregado para 
aludir a uma ofensa contra Deus c a culpa incorrida 
por isto: “E disse Abimeleque: Que é isto que nos 
fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste 
povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós 
um delito” (Gn 26.10, primeira ocorrência). Aqui há 
um sentido adicional que a parte ofendida puniria o 
perpetrador do crime.

Em dois versículos (Nm 5.7,8), ’ãshãm repre
senta o reembolso feito àquele que foi prejudicado: 
“E confessará o pecado que fez; então, restituirá 
pela sua culpa segundo a soma total, e lhe acrescen
tará o seu quinto, e o dará àquele contra quem se fez 
culpado. Mas, se aquele homem não tiver resgata- 
dor, a quem se restitua pela culpa, então, a culpa 
que se restituir ao SENHOR será do sacerdote, além 
do carneiro da expiação com que por ele fizer expi
ação”. No hebraico, a palavra é o valor da coisa 
inicial tomada da parte ofendida, cujo valor lhe será 
devolvido, quer dizer, sua reparação ou restituição. 
Esta idéia básica está ampliada de forma que a pala
vra vem a significar um presente feito a Deus para

remover a culpa (1 Sm 6.3), ou expiar o pecado (Is
53.10) diferente das ofertas especificadas a serem 
apresentadas no altar.

ÓLEO
A. Substantivos.

sheinen (/jD£): “óleo (de oliva), azeitona, perfu
me, madeira de oliveira”. Os cognatos desta palavra 
aparecem no ugarítico, acadiano, fenício, siríaco, 
árabe e aramaico. Esta palavra ocorre ern torno de 
190 vezes e em todos os períodos do hebraico bíbli
co.

O termo sheinen significa “azeite” de oliveira: 
“Então, levantou-se Jacó pela manhã, de madruga
da. e tomou a pedra que tinha posto por sua cabe
ceira. e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima 
dela” (Gn 28.18). O "óleo” de oliveira também era 
usado para ungir o portador de cargo futuro (Êx 
25.6: 2 Rs 9.6). a cabeça como sinal de luto (2 Sm
14.2), a cabeça como sinal de alegria (Sl 23.5) e o 
lóbulo da orelha, polegar c dedão do pé como ritual 
de purificação (Lv 14.17). A palavra sheinen é usa
da como preservativo no escudo de couro (2 Sm
1.21) e na cozedura (Éx 29.2) e como medicamento 
(Ez 16.9). Este “óleo" é queimado para dar luz (Êx
25.6). Seus muitos usos tornaram o óleo de oliveira 
valioso artigo de comércio (Ez 27.17).

Em muitos contextos, sheinen talvez queira di
zer a própria “azeitona”: “E vós, recolhei o vinho, e 
as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas 
vasilhas" (Jr 40.10).

Uma vez a palavra parece significar pratos pro
fusos ou pratos misturados com muito “óleo”: “E o 
SENHOR dos Exércitos dará, neste monte, a todos 
os povos uma festa com animais gordos” (Is 25.6).

O termo sheinen é “um tipo de perfume” ou 
azeite de oliva misturado com certos odores para 
fazer um perfume, em passagens como Ct 1.3: “Para 
cheirar são bons os teus ungüentos; como ungüento 
derramado é o teu nome”.

O vocábulo sheinen às vezes modifica “madei
ra” : “E, no oráculo, fez dois querubins de madeira 
de oliveira, cada um da altura de dez côvados” (1 Rs
6.23).

O substantivo relacionado mismãh ocorre qua
tro vezes. Significa “robustos” ou “vigorosos" (“gor
dos”, Is 10.16) e “regiões férteis” (Dn 11.24).

B. Verbo.
O verbo saman, que aparece cinco vezes, tem 

cognatos no aramaico, siríaco e árabe. A palavra 
significa “crescer” ou “engordar” (Ne 9.25; Jr 5.28).
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C. Adjetivo.
O adjetivo samen, que ocorre 10 vezes, nos 

cognatos ugaríticos significa: “gordo” (Ez 34.16), 
“abundante” no sentido de engordar (Gn 49.20, pri
meira ocorrência), “fértil” (Nm 13.20), “robusto” 
ou “musculoso” (Jz 3.29) e “grande” (Hc 1.16).

OLHAR
nãbat (c?J): “olhar, considerar, ver”. Este verbo 

é encontrado no hebraico antigo e moderno. Ocorre 
aproximadamente 70 vezes no Antigo Testamento.
0  primeiro uso deste termo está cm Gn 15.5, onde 
é usado no sentido dc "dar uma boa olhada”, quan
do Deus ordenou a Abraão: "Olha, agora, para os 
céus e conta as estrelas, se as podes contar”.

Enquanto nãbat é usado para se referir ao “as
pecto” físico (Ex 3.6), a palavra é usada em sentido 
figurado com o significado de apreensão espiritual e 
interior. Deus fala a Samuel: “Não atentes para a 
sua aparência” (1 Sm 16.7), quando o profeta pro
curava um rei entre os filhos de Jessé. O sentido de 
“considerar” (com perspicácia) está expresso em Is 
51.1,2: “Olhai para a rocha de onde fostes corta
dos. [...] Olhai para Abraão” . “Prestar atenção” 
parece ser o significado em Is 5.12: “Não olham 
para a obra do SENHOR”.

OLHO
‘ayin (]’<): “olho, poço, superfície, aparência, 

fonte”. O termo ‘ayin tem cognatos no ugarítico, 
acadiano, aramaico c em outros idiomas semíticos. 
Ocorre aproximadamente 866 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico (cinco vezes no 
aramaico bíblico).

Primeiro, a palavra representa o órgão físico 
"olho”. Em Gn 13.10, ‘ayin é usado para aludir ao 
"olho” humano: “E levantou Ló os seus olhos e viu 
toda a campina do Jordão”. Também é usado para 
aludir aos “olhos” de animais (Gn 30.41), de ídolos
1 SI 115.5) e dc Deus (Dt 11.12, antropomorfismo). 
A expressão “entre os olhos” significa “na testa”: 
”E te será por sinal sobre tua mão e por lembrança 
entre teus olhos; para que a lei do SENHOR esteja 
em tua boca” (Êx 13.9). Os “olhos” são usados como 
sinal típico de “fraqueza” ou “lesão”: “E aconteceu 
que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se 
escureceram, de maneira que não podia ver, chamou 
a Esaú. seu filho mais velho” (Gn 27.1). A “menina 
do olho" é o componente central, a íris: “Guarda- 
me como à menina do olho" (SI 17.8). Os “olhos” 
podem ser característica especial de “beleza”: “E

era ruivo, e formoso de semblante [bonito de olhos], 
e de boa presença” (1 Sm 16.12),

A palavra ‘ayin é usada em conexão com expres
sões de “ver”: “E eis que vossos olhos vêem, e os 
olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que 
vos fala" (Gn 45.12). A expressão “levantar os olhos" 
é explicada por um verbo que a segue: alguém levanta 
os olhos para fazer algo — o que quer que o verbo 
estipule <cf. Gn 13.10). “Levantar os olhos” também 
pode ser ato que expressa "desejo”, “anseio”, “devo
ção”: "E aconteceu, depois destas coisas, que a mu
lher de seu senhor pôs os olhos [olhou com desejo] 
em José" (Gn 39.7). Os “olhos” podem ser usados 
na obtenção ou busca de julgamento, no sentido de 
“ver intelectualmente", "avaliar” ou “fazer uma ava
liação ou buscar prova de fidelidade”: "Então, tu dis- 
seste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os 
meus olhos sobre ele" (Gn 44.21).

As vezes. "olhos" mostram qualidades mentais, 
como arrependimento: “E não vos pese [literalmen
te. “não deixe seu olho olhar com pesar em”] coisa 
alguma das vossas alfaias; porque o melhor de toda 
a terra do Egito será vosso” (Gn 45.20).

Os “olhos" são usados figurativamente para se 
referir a habilidades, atos e estados mentais e espi
rituais. Assim a "abertura dos olhos” em Gn 3.5 
(primeira ocorrência) significa ficar autônomo para 
estabelecer para a si mesmo padrões do bem e do 
mal. Em passagens como Pv 4.25, o “olho” retrata 
uma faculdade moral: "Os teus olhos olhem direi
tos. e as tuas pálpebras olhem diretamente diante 
de ti". Em Pv 23.6, a palavra é usada para aludir a 
um estado moral (literalmente, “olho mau” ): “Não 
comas o pão daquele que tem os olhos malignos [o 
egoísta], nem cobices os seus manjares gostosos". 
Um indivíduo pode servir como guia ou os "olhos" 
de alguém: "Ora, não nos deixes; porque tu sabes 
que nós nos alojamos no deserto; de olhos nos ser
virás" (Nm 10.31).

A expressão “aos olhos de”, significa "na opi
nião de alguém”: “E ele entrou a Agar, e ela conce
beu: e, vendo ela que concebera, foi sua senhora 
desprezada aos seus olhos" (Gn 16.4).

Esta mesma expressão ou “dos olhos de” pode 
significar que uma coisa ou assunto está “escondi
do" do conhecimento de alguém: “De maneira que 
algum homem se houver deitado com ela, e for ocul
to aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado” 
(Nm 5.13).

Em Êx 10.5, a palavra representa a “superfície 
visível da terra”: “E cobrirão a face da terra, que a
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terra não se poderá ver”. Levítico 13.5 usa ‘ayin para 
representar a “aparência da pessoa”: “E. ao sétimo 
dia, o sacerdote o examinará; e eis que, se a praga, ao 
seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu 
f“se aos seus olhos a infecção não mudou” !”. Uma 
“cintilação ou faísca” é descrita na expressão “dar 
seus olhos”, em passagens corno Pv 23.31: “Não 
olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quan
do resplandece [dá seus olhos] no copo”.

O termo ‘ayin também representa “fonte” (lite
ralmente, “olho d’água”): “E o Anjo do SENHOR a 
achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à 
fonte no caminho de Sur” (Gn 16.7).

m a‘yãn (V?9): “fonte”. Esta palavra aparece 23 
vezes no Antigo Testamento. Em Lv 11.36, ma ‘yãn 
significa “fonte”: “Porém d fonte ou cisterna, em 
que se recolhem águas, será limpa, mas quem tocar 
no seu cadáver será imundo”. Outro exemplo é en
contrado em Gn 7.11: “No ano seiscentos da vida 
de Noé [...] se romperam todas as fontes do grande 
abismo, e as janelas dos céus se abriram”.

ORAR
A. Verbo.

pãlal ('?'??): “orar, interferir, mediar, julgar” . 
Encontrada no hebraico bíblico e moderno, esta pa
lavra ocorre 84 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. É empregada quatro vezes na forma ver
bal intensiva; as restantes 80 vezes são encontradas 
na forma reflexiva ou recíproca, na qual a ação geral
mente aponta de volta para o sujeito. Na forma in
tensiva, pãlal expressa a idéia de “mediar, colocar- 
se entre duas partes", sempre entre seres humanos. 
"Pecando [...] o homem contra o SENHOR, quem 
rogará por ele?" (1 Sm 2.25). “Mediar” requer “fa
zer julgamento”. como em Ez 16.52: “Tu queju l-  
gaste a tuas irmãs”. Nas duas referências restantes, 
nas quais a forma intensiva é usada, pãlal expressa, 
em Gn 48.11. “fazer julgamento” e, no Sl 106.30, 
“colocar-se entre”.

A primeira ocorrência de pãlal no Antigo Testa
mento está em Gn 20.7, onde a forma reflexiva ou 
recíproca do verbo expressa a idéia de “interceder 
por, orar no interesse de”: “E rogará por ti”. Tal 
oração de intercessão é freqüente no Antigo Testa
mento: Moisés “ora" para que o povo seja liberto 
das serpentes ardentes (Nm 21.7); ele “ora” por Arão 
(Dt 9.20); e Samuel “intercede” continuamente por 
Israel (1 Sm 12.23). A oração é dirigida não apenas a 
Jeová, mas também aos ídolos pagãos (Is 44.17). Às 
vezes, a oração é feita a Jeová para que Este aja con

tra um inimigo: “O que me pediste acerca de 
Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi" (2 Rs 19.20).

A razão por que esta forma verbal é usada para 
expressar o ato de orar não está totalmente clara. 
Considerando que esta forma verbal aponta de vol
ta para o sujeito, num sentido reflexivo, talvez 
enfatize a parte que a pessoa que ora tem em suas 
orações. Outrossim, visto que a forma verbal pode 
ter um significado recíproco entre o sujeito e o obje
to, ela ressalta o fato de que oração é basicamente 
comunicação, a qual sempre tem de ser nos dois 
sentidos para que seja real.

B. Substantivo.
rphillãh (“ •'” ): "oração”. Esta palavra, que apa

rece 77 vezes no hebraico bíblico, é a palavra hebraica 
mais geral para designar “oração”. Ocorre primeira
mente em 1 Rs 8.28: “Volve-te, pois, para a oração 
de teu servo e para a sua súplica”. No fim, a casa de 
Deus será uma Casa de “Oração” para todos os 
povos (Is 56.7). Será a esta casa que todas as nações 
virão adorar a Deus. A palavra pode significar tanto 
“oração" não-litúrgica e não-poética, quanto “ora
ção" litúrgica e poética. No último significado espe
cial, rphillãh é usado como título de salmo em cinco 
salmos e como título da oração dc Habacuque (He
3.1). Nestes usos. rphillãh significa um conjunto dc 
oração para música e canto no culto de adoração 
formal. No Sl 72.20. a palavra descreve todos os 
salmos ou as "orações" dos Salmos 1—72, sendo 
que apenas um dos quais é especificamente chama
do de "oração" (Sl 17.1).

ORDENAR
txãwãh (H'a): "comandar, ordenar”. Este verbo 

só ocorre no hebraico bíblico (em todos os perío
dos) e no aramaico imperial (a partir de cerca de 500 
a.C.). As ocorrências bíblicas enumeram 485 apro
ximadamente.

Essencialmente, este verbo se refere à comunica
ção verbal pela qual um superior “ordena” a um 
subordinado. A palavra implica o conteúdo do que 
foi dito. Faraó “deu ordens” a seus homens a res
peito de Abrão, os quais escoltaram Abrão e os que 
o acampanharam para fora do Egito (Gn 12.20). 
Esta “ordem” define uma ação pertinente para uma 
situação específica. A palavra tsãwãh também tem 
a conotação de “ordem” no sentido de estabelecer 
urna regra pela qual um subordinado deve agir em 
toda situação semelhante que vier a ocorrer periodi
camente. No jardim do Éden (primeira ocorrência 
desta palavra na Bíblia), Deus “ordenou” (“fixou a
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regra"): “De toda árvore do jardim comerás livre
mente" (Gn 2.16). Ncstc caso. a palavra não con
tém o conteúdo da ação, mas enfoca a própria ação.

Uma das fórmulas que ocorrem periodicamente 
na Bíblia é “X fez tudo o que Y lhe ordenou”. Por 
exemplo, Rute “fez conforme tudo quanto sua so
gra lhe tinha ordenado” (Rt 3.6). Isto significa que 
ela executou as “ordens” de Noemi. Fórmula seme
lhante, “X fez corno Y ordenou”, é encontrada pela 
primeira vez em Nm 32.25, onde os filhos de Rúben 
e Gade dizem a Moisés que, “como ordena meu 
senhor, assim farão teus servos” . Estas fórmulas 
indicam o cumprimento ou a intenção dc cumprir as 
“ordens” de um superior.

O verbo tsãwãh é empregado para aludir a uma 
comissão ou incumbência, corno o ato de “ordenar”, 
“dizer" ou “enviar” alguém a fazer uma tarefa parti
cular. Em Gn 32.4, Jacó “ordenou” (“comissionou”) 
seus servos a entregarem a seu irmão Esaú certa 
mensagem particular. Eles agiram como seus emis
sários. Jacó literalmente “ordenou” (“comissionou”) 
que seus filhos o enterrassem na caverna de Macpela 
(Gn 49.29.30) e depois morreu. Esta “ordem” cons
tituía uma última vontade e testamento — uma obri
gação ou dever. O verbo indica novamente designar 
alguém para ser o emissário de outrem.

O sujeito mais freqüente deste verbo é Deus. Ele 
não deve ser questionado ou “ordenado” a explicar 
a obra de Suas mãos (Is 45.11). Ele diz a Israel que 
Suas “ordens” são singulares, exigindo compromis
so interior e não só obediência exterior, como as 
ordens dos homens exigem (Gn 29.13). Sua “or
dem" é dada a Moisés desde cima do propiciatório 
(Éx 25.22) e de Suas “ordens” no Sinai (Lv 7.38; cf. 
Lv 17.lss). Em outras ocasiões quando Ele “orde
na”, a coisa simplesmente acontece; Sua palavra é 
ativa e poderosa (SI 33.9). Ele também emite “or
dens” através dos profetas e para eles (Jr 27.4), que 
explicam, aplicam e falam Suas “ordens” (Jr 1.17).

ORELHA
A. Substantivo.

'õzen (}\a): “orelha, ouvido”. O substantivo ’õzcn 
é comum nos idiomas semíticos. Aparece 187 ve
zes no Antigo Testamento, principalmente para de
signar uma parte do corpo. A primeira ocorrência 
está em Gn 20.8: “E levantou-se Abimeleque pela 
manhã, dc madrugada, chamou todos os seus servos 
e falou todas estas palavras em seus ouvidos; e te
meram muito aqueles varões”.

A “orelha” era o lugar para colocar brinco (Gn

35.4); assim podia ser furado como prova de servi
dão perpétua (Êx 21.6).

Vários verbos são encontrados em relação a “ore
lha” ou "ouvido”: “fazer ouvir” ou “informar” (Ez
24.26). "estar aberto” ou “prestar atenção” (SI
10.17). "escutar” (SI 78.1), “tapar” (Is 33.15), “en
durecer" ou “fazer-se de surdo” (Is 6.10) e “tinir"
(1 Sm 3.11).

Também se diz que os animais têm “orelhas” (P\
26.17). Idiomaticamente. Deus tem "ouvidos”: “Não 
escondas de mim o teu rosto no dia da minha angús- 
lia: inclina para mim os teus ouvidos: no dia em que 
eu clamar, ouve-me depressa” (SI 102.2). Nesta 
passagem em particular, pode-se fazer uma tradu
ção mais idiomática: "Não escondas de mim a Tua 
face quando estou em angústia. Escuta a minha ora
ção e. quando eu clamar, me responda logo”. Em 
outro lugar, lernos: "Ouvindo, pois. Samuel todas 
as palavras do povo. as falou perante os ouvidos do 
SENHOR" (1 Sm 8.21): aqui a ARA traduz mais 
idiomaticamente a expressão "as falou perante os 
ouvidos" por "as repetiu perante o” . Compare: 
“Ouvindo, pois. Samuel todas as palavras do povo, 
as repetiu perante o SENHOR”. O Senhor abre os 
ouvidos (literalmente, "fura as orelhas”) (SI 40.6), 
faz os ouvidos (SI 94.9) e forma os ouvidos (Pv
20.12) para permitir que o homem receba direção 
do seu Criador. Como Criador. Ele também pode 
ouvir e responder às necessidades do Seu povo (SI
94.9). O Senhor revela Suas palavras aos “ouvi
dos" dos Seus profetas: "Porque o SENHOR o 
revelara aos ouvidos de Samuel, um dia antes que 
Saul viesse" (1 Sm 9.15). Visto que os israelitas 
não haviam respondido à mensagem profética, eles 
tinham-se feito espiritualmente surdos: “Ouvi. 
isto. ó povo louco e sem coração, que tendes olhos 
e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis” (Jr
5.21). Depois do Exílio, o povo de Deus buscou 
experimentar um despertamento espiritual e uma 
nova sensibilidade pela Palavra de Deu.s, o que, 
nas palavras de Isaías, deve ser comparado à aber
tura dos “ouvidos” (Is 50.5).

ORGULHO
A. Verbo.

gã’ãh (nic): “orgulhar-se, exaltar-se”. Este ver
bo aparece sete vezes no hebraico bíblico. A pala
vra ocorre em Êx 15.1 no sentido de “exaltar-se”: 
“Cantarei ao SENHOR, porque sumamente se exal
tou [“triunfou gloriosamente”, ARA]; lançou no mar 
o cavalo e o seu cavaleiro”.
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B. Substantivos.
£<íV)/i (]ÍN3): “orgulho” . Esta raiz só ocorre nos 

idiomas semíticos do noroeste, como no ugarítico: 
gan, "orgulho”. Este substantivo é uma palavra 
poética que só é encontrada nos livros poéticos, 
nos profetas (12 vezes em Isaías). no Cântico de 
Moisés (Êx 15.7) e em Levítico (Lv 26.19). No 
hebraico rabínico, gã’ôn significa homem de grande 
cultura. Um gã ’ôn era o chefe das academias rabínicas 
de Susã e Pumpedita na Babilônia. Saadia Gaon foi 
um dos mais destacados.

Em sentido positivo g ã ’òn, como o verbo, signi
fica “excelência” ou “majestade”. A “majestade” de 
Deus foi expressa na libertação de Israel pelo mar 
Vermelho (Êx 15.7). Israel, como povo redimido, é 
considerado uma expressão da “majestade” de Deus: 
“Escolherá para nós a nossa herança, a glória [ma
jestade] de Jacó, a quem amou” (Sl 47.4). Aqui, o 
significado de gã’ôn é perto do de kãbôd, “glória”.

Relacionado com “majestade” está a palavra 
gã 'ôn atribuída à natureza como algo poderoso, exu
berante, rico e espesso. Os poetas usam a palavra 
para se referir às ondas orgulhosas ( Jó 38.11) ou ao 
espesso matagal do Jordão: “Se te fatigas correndo 
com homens que vão a pé, como poderás competir 
com cavalos? Se tão-somente numa terra de paz 
estás confiado, que farás na enchente [literalmente, 
“majestade”! do Jordão? (Jr 12.5; cf. Jr 49.19;
50.44).

A maioria dos usos de gã’ôn é negativa no senti
do de conotar “orgulho” humano como antônimo de 
humildade (Pv 16.18). Provérbios coloca gã 'ôn junto 
com arrogância, mau comportamento e linguajar 
perverso. Em sua independência do Senhor, Israel, 
como nação majestosa, tendo sido separada por um 
Deus majestoso, tinha se desviado e reivindicado 
sua excelência como prerrogativa ganha por ela. A 
nova atitude de insolência não foi tolerada por Deus: 
“Jurou o Senhor JEOVÁ pela sua alma, o SENHOR, 
Deus dos Exércitos: Tenho abominação pela sober
ba de Jacó e aborreço os seus palácios; e entregarei 
a cidade e tudo o que nela há” (Am 6.8).

As traduções da Septuaginta são: hubris (“inso
lência, arrogância”) e huperephania (“arrogância, 
altivez, orgulho”).

Alguns outros substantivos estão relacionados 
com gã'ôn. O substantivo ge'ãh ocorre uma vez e 
significa “orgulho” (Pv 8.33). O substantivo 
ga ’a\vãh, que é encontrado 19 vezes, também signi
fica “orgulho”: “E todo este povo o saberá, Efraim 
e os moradores de Samaria, que, em soberba e alti

vez de coração...” (Is 9.9). O substantivo g e ’üt apa
rece oito vezes e se refere à “majestade”: “Ainda 
que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende 
a justiça; ate na terra da retidão, ele. pratica a iniqüi
dade e não atenta para a majestade do SENHOR” 
(Is 26.10).

C. Adjetivos.
O adjetivo g e \o  qual julga-se ser um erro escribal 

da palavra g e ’elu aparece somente uma vez como 
“orgulhoso” (Is 16.6). O termo ge'eh também quer 
dizer “orgulhoso" em suas oito ocorrências, uma 
vez cm Is 2.12: "Porque o dia do SENHOR dos 
Exércitos será contra todo o soberbo e altivo”.

O termo g a 'ayôn. que quer dizer “orgulho”, apa
rece uma vez no hebraico bíblico (Sl 123.4).

OSSO
‘etsem (ü3<): "osso, corpo, substância, plenitu

de, mesmo”. Os cognatos desta palavra aparecem 
no acadiano, púnico, árabe e etiópico. A palavra 
aparece cerca de 125 vezes no hebraico bíblico e em 
todos os períodos.

Esta palavra representa comumente um “osso” 
humano. Em Jó 10.11. 'etsem é usado para denotar 
o osso como uma das partes constituintes do coipo 
humano: "De pele e carne me vestiste e de ossos e 
nervos me entreteceste” . Quando Adão comentou 
que Eva era “osso dos seus ossos” e carne da sua 
carne, ele se referia ao fato de ela ter sido criada do 
osso de uma de suas costelas (Gn 2.23, primeira 
ocorrência bíblica ). O termo ‘etsem usado junto com 
o termo “carne" pode indicar relação de sangue: 
“Então. Labão disse-lhe [a Jacó]: Verdadeiramente 
és tu o meu osso e a minha carne” (Gn 29.14).

Outra acepção deste significado aparece em Jó
2.5, onde, usado junto com “carne”, ‘etsem repre
senta o "corpo” humano: “Estende, porém, a tua 
mão, e toca-lhe nos ossos e na carne [no corpo]”. 
Uso semelhante aparece em Jr 20.9, onde a palavra 
usada sozinha (e na forma plural) provavelmente 
representa toda a “estrutura corporal” do profeta: 
“Então, disse eu: Não me lembrarei dele e não fala
rei mais no seu nome; mas isso foi no meu coração 
como fogo ardente, encerrado nos meus ossos”. 
Juizes 19.29 (ARA) relata que um levita pegou a 
sua concubina, que fora violentada e assassinada, 
cortou-a em doze pedaços “por seus ossos” (de 
acordo com os “ossos” ou estrutura física) e en
viou uma parte para cada uma das doze tribos de 
Israel. Em várias passagens, a forma plural repre
senta o “lugar do vigor ou sensação” : “Os seus
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ossos estão cheios do vigor da sua juventude" (Jó 
20.11; cf. Jó 4.14).

Em outra acepção, ‘etsem é usado para indicar o 
"lugar da dor e doença”: "De noite, se me traspas- 
sam os meus ossos, e o mal que me corrói não des
cansa’’ (Jó 30.17).

O plural de ‘etsem significa, às vezes, o “ser 
inteiro” da pessoa: “Tem misericórdia de mim, SE
NHOR. porque sou fraco; sara-me, SENHOR, por
que os meus ossos estão perturbados” (SI 6.2). Aqui 
a palavra é um sinônimo paralelo de “eu”.

Esta palavra é freqüentemente usada para alu
dir a “ossos de mortos” : “E todo aquele que so
bre a face do campo tocar a algum que for morto 
pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de 
algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 
sete dias” (Nm 19.16). Relacionado de perto com 
esta acepção está o uso de ‘etsem para se referir a 
"restos mortais”, incluindo provavelmente o sen
tido de cadáver mumificado: “E José fez jurar os 
filhos de Israel, dizendo: Certamente, vos visita
rá Deus, e fareis transportar os meus ossos da
qui” (Gn 50.25).

A palavra ‘etsem às vezes representa “ossos de 
animais”. Por exemplo, o cordeiro da Páscoa devia 
ser comido numa única casa e “não levarás daquela

A

carne fora da casa, nem dela quebrareis osso" (Ex 
12.46).

A palavra, às vezes, retrata a “substância de algo”: 
“E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés 
havia como uma obra de pedra de safira e como o 
parecer do céu na sua claridade [como o osso do 
céu]” (Êx 24.10). Em Jó 21.23, a palavra significa 
“plenitude”: “Um morre na força da sua plenitude, 
estando todo quieto e sossegado”. Em outros luga
res, ‘etsem significa “mesmo”: “E, no mesmo dia, 
entrou Noé, e Sem, e Cam, e Jafé, os filhos de Noé, 
como também a mulher de Noé, e as três mulheres 
de seus filhos, com ele na arca” (Gn 7.13).

OURO
zãhãb (-nj): “ouro”. Es(a palavra tem cognatos 

no árabe e no aramaico. Ocorre em torno de 385 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

O termo zãhãb se refere à “mina de ouro” ou ao 
“ouro em seu estado bruto”. Este é o significado 
em sua primeira ocorrência bíblica: “O nome do 
primeiro é Pisom; este é o que rodeia toda a terra 
de Havilá. onde há ouro” (Gn 2.11). A palavra 
também é usada para se referir ao “ouro” que já  foi 
refinado: “Mas ele sabe o meu caminho; prove-

me, e sairei como o ouro” (Jó 23.10). O “ouro” 
podia ser batido (1 Rs 10.16) e purificado (Êx
25.11). Também se podia falar de “ouro” fino — o 
melhor ouro (2 Cr 3.5).

A palavra zãhãb pode ser considerada como 
“objeto de riqueza”: “E ia Abrão muito rico em gado. 
em prata e cm ouro" (Gn 13.2). Como tal, a ênfase 
está no “ouro” como artigo valioso ou precioso. Por 
conseguinte, a palavra é usada em comparações: 
"Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal; 
nem se trocará por jóia de ouro fino" (Jó 28.17).

O “ouro” era um dos espólios de guerra: "Porém 
toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro 
são consagrados ao SENHOR: irão ao tesouro do 
SENHOR” (Js 6.19).

O “ouro” era comprado e vendido como objeto 
de mercadoria: “Os mercadores de Sabá e Raamá. 
eram eles os teus mercadores; [eles pagavam suas 
mercadorias] em todos os mais refinados aromas, e 
em toda pedra preciosa, e em ouro" (Ez 27.22).

O vocábulo zãhãb era usado como presente caro: 
“Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de 
prata e de ouro, eu [não poderia fazer nada]” (Nm
22.18).

Este metal era usado como material para a con
fecção de jóias e outros artigos valiosos: “E aconte
ceu que, acabando os camelos dc beber, tomou o 
varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 
duas pulseiras para as suas mãos. do peso de dez 
siclos de ouro" (Gn 24.22). O templo de Salomão 
foi adornado com "ouro" 11 Rs 6.20-28).

O “ouro" era usado como dinheiro, sendo troca
do em vários pesos e valores (de acordo com seu 
peso): "Fez também trezentos escudos de ouro ba
tido: três arráteis de ouro mandou pesar para cada 
escudo” (1 Rs 10.17; cf. 2 Sm 12.30). O "ouro” 
existia até na forma de “moedas” (Ed 2.69).

O termo zãhãb é empregado para aludir à cor de 
“ouro": "Que são aqueles dois raminhos de oliveira 
que estão junto aos dois tubos de ouro, que vertem 
de si azeite domado?” (Zc 4.12, ARA).

OUSTR
A. Verbo.

shãma' (>‘D^): “ouvir, dar atenção a, escutar, 
obedecer, publicar”. Esta palavra ocorre ao longo 
dos idiomas semíticos, incluindo o hebraico e o 
aramaico bíblicos. O verbo shãma ‘ aparece em to
das as camadas históricas do hebraico, e por volta 
dc 1.160 vezes na Bíblia. A palavra é atestada nove 
vezes no aramaico bíblico.
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Basicamente, este verbo significa “ouvir” algo, 
mas há várias outras acepções. Em Gn 37.17, um 
homem falou a José que ele “ouviu” os irmãos de 
José dizerem: “Vamos a Dotã”; em outras palavras, 
ele sem querer os “ouviu” dizer. O termo shãma‘ 
também é usado para aludir a “espiar”, ou ouvir 
intencionalmente uma conversa. Sara “ouviu” o que 
os três homens disseram a Abrão (Gn 18.10).

José pediu que seus irmãos o “ouvissem” en
quanto contava o que tinha sonhado (Gn 37.6). Em
1 Cr 28.2, Davi disse à sua audiência que “ouvis
sem” o que ele dizia: eles deviam lhe dar atenção 
total.

“Ouvir" algo implica em “ler conhecimento”, 
como quando Abimeleque disse a Abraão que ele 
não sabia nada sobre a controvérsia sobre os testa
mentos, porque ninguém lhe tinha falado nada a 
respeito c ele não o tinha “ouvido” (Gn 21.26). A 
palavra shãma' também implica “obter conheci
mento” : “Ouvindo os caldeus que tinham sitiado 
Jerusalém esta notícia, retiraram-se de Jerusalém” 
(Jr 37.5).

A palavra também significa “vir a saber” algo. 
Moisés disse aos homens impuros que esperassem 
enquanto ele “ouvia” o que o Senhor lhe ordenaria 
em relação a eles (Nm 9.8). Seu intento claramente 
era mais do que só “ouvir” algo; ele pretendia “ob
ter alguma coisa do conhecimento” do Senhor.

O verbo representa a mera “audição” de algo, 
como quando Adão e Eva “ouviram” o som que 
Deus fazia ao entrar no jardim (Gn 3.8, primeira 
ocorrência bíblica). “Fazer alguém ouvir” algo (sem 
especificação do que foi ouvido) sugere “convocar” 
a pessoa (1 Rs 15.22).

“Ouvir” pode ser intelectual e espiritualmente. 
No sentido espiritual, “ouve-se” a Palavra de Deus

(Nm 24.4), ou “aprende-se” de Deus. Reciproca
mente. Deus falou a Abraão que Ele tinha-lhe “ou
vido” a oração e agiria de acordo (Gn 17.20). Neste 
contexto, “ouvir” não só significa ouvir o que é dito, 
mas concordar com a intenção ou petição (cf. Gn
16.11). No caso de ouvir e dar atenção a uma auto
ridade superior, shãma‘ significa “obedecer”. Na 
semente de Abraão, seriam abençoadas todas as 
nações, porque ele “ouviu” (obedeceu) a voz de Deus 
(Gn 22.18).

Outra acepção de audição “intelectual” aparece 
cm Gn 11.7, onde lemos que Deus planejou confun
dir a língua humana, “para que não entenda um a 
língua do outro”.

Ter um “coração que ouve” é ter “discernimento" 
ou "entendimento” (1 Rs 3.9). Certamente quando 
Moisés disse aos juizes de Israel que “ouvissem” 
casos, ele queria dizer mais que ouvir com os ouvi
dos. Ele queria que eles examinassem os méritos de 
cada caso para tomarem uma decisão justa (Dt 1.16).

B. Substantivos.
shãma' (>'?T): “coisas ouvidas por acidente, 

boato”. Esta palavra ocorre raramente no Antigo 
Testamento, como em Js 6.27: “Assim, era o SE
NHOR com Josué: e corria a sua fama por toda a 
terra” .

shema' P ç r): "algo ouvido de propósito, rela
tório”. O Antigo Testamento atesta esta palavra 17 
vezes. Gênesis 29.13 contém uma ocorrência: “E 
aconteceu que, ouvindo Labão as novas [shema'] 
dc Jacó, filho de sua irmã. correu-lhe ao encontro”.

slVmu‘rãh (~>“^r): “revelação, algo ouvido”. 
Esta palavra aparece 27 vezes. Uma ocorrência 
está em Is 28.9: “A quem, pois, se ensinaria a 
ciência? E a quem se daria a entender o que se 
Ouviu [slVmü ‘rãh]''!"

P
PAI

77b (3N): “pai, avô, antepassado, ancestral”. Os 
cognatos desta palavra ocorrem no ugarítico, 
acadiano, fenício e cm outros idiomas semíticos. O 
hebraico bíblico a atesta por volta de 1.120 vezes e 
em todos os períodos.

Basicamente, 77b diz respeito à relação familiar 
representada pela palavra “pai”. Este é o significa
do da palavra em sua primeira ocorrência bíblica: 
"Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e

apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne” 
(Gn 2.24). Em passagens poéticas, a palavra é com
parada, às vezes, com 'em, “mãe”: “E à corrupção 
clamar: tu és meu pai; e aos bichos: vós sois minha 
mãe e minha irmã” (Jó 17.14). A palavra também é 
usada junto com “mãe” para representar os pais 
(Lv 19.3). Mas diferente da palavra 'em, 'ãib nunca 
é usado para aludir a animais.

O termo 'ãh também quer dizer “avô” e/ou “bi
savô”, como em Gn 28.13: “Eu sou o SENHOR, o
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Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque”. Tais 
progenitores do lado da mãe eram chamados “pai de 
tua mãe” (Gn 28.2). Este substantivo é empregado 
para se relerir a qualquer pessoa de toda a linhagem 
de homens dc quem determinado indivíduo é des
cendente: “E ele [Elias] sc foi ao deserto, caminho 
de um dia, c veio, e se assentou debaixo de um 
zimbro; e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já 
basta, 6 SENHOR; toma agora a minha vida, pois 
não sou melhor do que meus pais'’ (1 Rs 19.4). Em 
tal uso, a palavra pode dizer respeito ao primeiro 
homem, um “antepassado”, um clã (Jr 35.6), uma 
tribo (Js 19.47), um grupo com chamada especial (1 
Cr 24.19), uma dinastia (1 Rs 15.3) ou uma nação 
(Js 24.3). Assim, o “pai” não quer dizer necessari
amente o homem que diretamente gerou determina
do indivíduo.

Este substantivo descreve a relação adotiva, so
bretudo quando é usado para se referir ao “funda
dor de uma classe ou esfera de atividades”, como 
um comércio: “E Ada teve a Jabal; este foi o pai dos 
que habitam em tendas e têm gado” (Gn 4.20).

O termo ’ãb pode ser um título de respeito apli
cado a uma pessoa mais velha, como quando Davi 
disse a Saul: “Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do 
teu manto na minha mão” (1 Sm 24.11). A palavra 
também é aplicada a mestres: “O que vendo Eliseu. 
clamou: Meu pai, meu pai, carros dc Israel e seus 
cavaleiros!” (2 Rs 2.12). Em 2 Rs 6.21, a palavra é 
atribuída ao profeta Eliseu, e em Jz 17.10, a um 
sacerdote. Esta palavra também é um título de res
peito quando usado para aludir ao “marido” : “Ao 
menos desde agora não me invocarás, dizendo: Pai 
meu, tu és o guia da minha mocidade?” (Jr 3.4). Em 
Gn 45.8, o substantivo é usado para sc referir a um 
“conselheiro” : “Assim, não fostes vós que me 
enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto 
por pai [conselheiro] de Faraó, e por senhor de toda 
a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito”. 
Em cada caso, o sujeito descrito como “pai” ocupa
va uma posição ou status e recebia a honra devida a 
um “pai”.

Junto com bayit (“casa”), a palavra ’ãb signifi
ca “família” : “Aos dez deste mês. tome cada um 
para si um cordeiro, segundo as casas dos pais”

*  X

(Ex 12.3). As vezes, o plural da palavra usado 
sozinho representa “família”: “Estas são as cabe
ças dos pais [casasl dos levitas, segundo as suas 
famílias” (Êx 6.25).

Deus é descrito como o “pai” de Israel (Dt
32.6). Ele é Aquele que os gerou e os protegeu,

A quele que eles devem venerar e obedecer. 
Malaquias 2.10 nos fala que Deus é o “pai” de 
todos o povos. Ele é sobretudo o “protetor" ou 
"pai" dos órfãos: ‘'Pai dc órfãos e juiz de viúvas 
é Deus no seu lugar santo” (Sl 68.5). Como o 
"pai” de um rei. Deus se alinha especialmente 
com aquele homem e seu reino: “Eu lhe serei por 
pai. e ele me será por filho; e, se vier a transgre
dir. castigá-lo-ei com vara de homens” (2 Sm 7.14). 
Nem todo rei era filho dc Deus — só aqueles que 
Ele adotava. Em sentido especial, o Rei perfeito 
era o Filho adotado de Deus: “O SENHOR me 
disse: Tu és meu Filho: eu hoje te gerei” (Sl 2.7). 
A extensão, poder e duração do Seu Reino estão 
garantidos pela soberania do Pai (cf. Sl 2.8,9). 
Por outro lado. um dos nomes da entronização do 
Messias é "Pai Eterno”: “E o seu nome será Ma
ravilhoso Conselheiro. Deus Forte, Pai da Eter
nidade. Príncipe da Paz" (Is 9.6).

PALMA
A. Substantivo.

kaph ih?): "palma (da mão)”. Os cognatos deste 
substantivo são atestados no acadiano, ugarítico. 
aramaico. árabe, etiópico e egípcio. Ocorre por vol
ta de 193 vezes no hebraico bíblico e em todos os 
períodos.

Basicamente, kaph representa a “palma”, a par
te côncava da mão em oposição aos dedos e dorso 
da mão. Lemos que parte do ritual da purificação dc 
um leproso é que "o sacerdote tomará do logue de 
azeite e o derramará na palma da sua própria mão 
esquerda" (Lv 14.15).

A palavra descreve toda a face anterior da mão 
quando é posta em forma de concha ou a “concavi
dade da mão”. Deus disse a Moisés: “Quando a 
minha glória passar, te porei numa fenda da penha e 
te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passa
do" (Éx 33.22; cf. Sl 139.5).

Esta palavra significa “punho”, especificamente 
o interior do punho. A mulher de Sarepta disse a 
Elias: “Vive o SENHOR, teu Deus, que nem um 
bolo tenho, senão somente um punhado de farinha 
numa panela e um pouco de azeite numa botija” (1 
Rs 17.12). Tratava-se, realmente, de quantidade 
muito pequena de farinha — o suficiente para fazer 
apenas um pequeno biscoito.

O termo kaph também se refere à palma da mão 
incluindo os dedos. É onde se batem palmas em 
alegria e aplauso: “Então, ele tirou o filho do rei. e 
lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho; e o fizeram
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rei. e o ungiram, e bateram as mãos, e disseram: Viva 
o rei!” (2 Rs 11.12). “Aplaudir com as mãos” tam
bém é expressão de desprezo e desdém (Nm 24.10). 
A palma das mãos pode ser levantada ao céu cm 
oração como símbolo dc ânsia de receber. Moisés 
disse a Faraó: “Em saindo da cidade, estenderei as 
mãos ao SENHOR" (Êx 9.29).

Esta palavra sugere a parte interior de um aperto 
de mão em distinção da mão como um todo: “Então, 
disse o SENHOR a Moisés: Estende a mão e pega- 
lhe pela cauda. (E estendeu a mão c pegou-lhe pela 
cauda, e tornou-se em vara na sua mão.)” (Êx 4.4). 
Um aperto de mão pode significar a entrada em pe
nhor (Pv 6.1). Colocar a vida (nepliesh) nas própri
as mãos é pôr a si mesmo cm perigo (Jz 12.3).

Em muitas passagens, kaph é sinônimo da mão 
inteira. Jacó disse a Labão que “Deus atendeu f...| 
ao trabalho das minhas mãos” (Gn 31.42). Talvez a 
mesma acepção ocorra em passagens como Gn 20.5: 
"Em sinceridade do coração c em pureza das mi
nhas mãos, tenho feito isto”.

A palavra é usada simbólica e figurativamente 
com o sentido de “poder”. Gideão, falando com o 
Anjo do Senhor, reclamou: “Agora, o SENHOR nos 
desam parou e nos deu na mão [poder] dos 
midianitas” (Jz 6.13). Israel não estava literalmente 
nas mãos dos midianitas, mas fora dominado por 
eles e estava sob seu controle.

Uma vez a palavra representa as patas de ani
mal: "E tudo o que anda sobre as suas patas, isto é, 
todo animal que anda a quatro pés, vos será por 
imundo” (Lv 11.27).

Em muitos trechos, kaph significa a sola do pé, a 
parte côncava. Este significado aparece em Gn 8.9 
(primeira ocorrência bíblica): “A pomba, porém, não 
achou repouso para a planta de seu pé” (cf. Js 3.13, 
onde a palavra é usada para aludir à sola do pé hu
mano).

Vários objetos côncavos, arqueados ou batidos 
são representados por kap. Primeiro, é usado para 
aludir à articulação da coxa: “E, vendo que não pre
valecia contra ele [Jacól, tocou [o Anjo do Senhorj 
a juntura de sua coxa; e se deslocou a juntura da 
coxa de Jacó, lutando com ele” (Gn 32.25). Segun
do, certo recipiente ou vasilha moldada é chamada 
de kaph: “Também farás os seus pratos, e as suas 
colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com 
que se hão de cobrir; de ouro puro os farás” (Êx
25.29). Terceiro, a palavra é usada para aludir à 
concavidade de uma funda: “A vida de teus inimi
gos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo

de uma funda” (1 Sm 25.29). Quarto, os enormes 
ramos de palmeira (ramos estes que têm forma de 
mão) são retratados pela palavra: “E, ao primeiro 
dia, tomareis para vós ramos de formosas árvores, 
ramos dc palmas, ramos de árvores espessas” (Lv
23.40). Finalmente, em Ct 5.5 esta palavra descreve 
o pedaço curvo de metal ou madeira que forma a 
maçaneta da porta.

B. Verbo.
kãphaph (!'r“2): "dobrar, curvar”. Esta palavra 

aparece cinco vezes na poesia bíblica e tem cognatos 
no acadiano e no árabe. O verbo ocorre em Is 58.5: 
"Que incline a cabeça como o junco e estenda debai
xo de si pano de saco grosseiro e cinza?”

PÃO
lehem (Z~~): "pão. refeição, comida, fruta” . Esta 

palavra tem cognatos no ugarítico , siríaco , 
aramaico, fenício e árabe. O termo lehem ocorrc 
por volta de 297 vezes e em todos os períodos do 
hebraico bíblico.

Este substantivo se refere a “pão” em distinção 
à carne. A dieta dos hebreus primitivos consistia 
ordinariamente de pão, carne e líquidos: “E te humi
lhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o 
maná, que tu não conhcceste, nem teus pais o co
nheceram. para te dar a entender que o homem não 
viverá só de pão. mas que de tudo o que sai da boca 
do SENHOR viverá o homem” (Dt 8.3). O “pão” 
era assado: "E será que todo aquele que ficar de 
resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por 
uma moeda de prata e por um bocado de pão” (1 Sm
2.36). Mesmo quando usado sozinho, lehem pode 
significar "pão": "E te perguntarão como estás e te 
darão dois pães. que tomaras da sua mão” (1 Sm
10.4). Neste uso. a palavra sempre é precedida por 
um número. O "pão” também era assado em bolos 
(2 Sm 6.19).

Um “pedaço de pão” é termo para comida mo
desta. Assim, Abraão disse aos seus três convida
dos: “Traga-se. agora, um pouco de água; [...] e tra
rei um bocado de pão, para que esforceis o vosso 
coração" (Gn 18.4.5). Em 1 Sm 20.27, lehem repre
senta uma refeição completa: “Disse, pois, Saul a 
Jônatas, seu filho: Por que não veio o filho de Jessé, 
nem ontem nem hoje, a comer pãoT\ Portanto, “fa
zer pão” pode na verdade significar “preparar uma 
refeição”: “Para rir se fazem convites, e o vinho 
alegra a vida” (Ec 10.19). O “sustento do pão" é o 
“sustento da vida": “Quando eu vos quebrantar o 
sustento do pão, então, dez mulheres cozerão o vos
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so pão num forno e tornar-vos-ão o vosso pão por 
peso; e comereis, mas não vos fartareis” (Lv 26.26). 
A Bíblia se refere ao “pão da face” ou “pão da pre
sença”, que era o pão que ficava constantemente 
diante de Deus no lugar santo do Tabernáculo ou 
Templo: “E sobre a mesa porás o pão da proposi
ção perante a minha face continuamente” (Ex 25.30).

Em várias passagens, lehein representa o grão do 
qual o "pão” é feito: “E começaram a vir os sete 
anos de fome, como José tinha dito; e havia fome 
em todas as terras, mas em toda a terra do Egito 
havia pão” (Gn 41.54). O sentido de “grão” está 
muito claro em 2 Rs 18.32: “Até que eu venha e vos 
leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de 
mosto, terra de pão e de vinhas”.

O vocábulo lehein pode descrever comida em 
geral. Em Gn 3.19 (primeira ocorrência bíblica), sig
nifica a dieta inteira: “No suor do teu rosto, comc- 
rás o teu pão". Esta acepção pode incluir carne, 
como ocorre em Jz 13.15,16: “Então, Manoá disse 
ao Anjo do SENHOR: Ora, deixa que te detenha- 
mos e te preparemos um cabrito. Porém o Anjo do 
SENHOR disse a Manoá: Ainda que me detenhas, 
não comerei de teu pão". Em 1 Sm 14.24,28, lehein 
inclui mel, e em Pv 27.27, leite de cabras. O termo 
lehein também pode representar “comida” para ani
mais: “Que dá aos animais o seu sustento [lehein] e 
aos filhos dos corvos, quando clamam” (Sl 147.9; 
cf. Pv 6.8). Carne e grão oferecidos a Deus são cha
mados de “o pão de Deus”: “Porque oferecem as 
ofertas queimadas do SENHOR, o pão do seu Deus” 
(Lv 21.6; cf.Lv 22.13).

Há vários usos especiais ou figurativos de lehein. 
O “pão” da impiedade é “comida” ganha por malda
de: “Porque [os homens maus] comem o pão da 
impiedade e bebem o vinho das violências” (Pv
4.17). Compare o “pão” ou “comida" ganha por 
fraude (Pv 20.17) e mentiras (Pv 23.3). Assim, em 
Pv 31.27, a esposa boa “olha pelo governo de sua 
casa e não come o pão da preguiça”, isto é, comida 
imerecida. O “pão da minha porção acostumada” é 
a comida que a pessoa ganha (Pv 30.8).

Figurativamente, os homens são a “comida” ou 
“presa” para seus inimigos: “Tão-somente não 
sejais rebeldes contra o SENHOR e não temais o 
povo desta terra, porquanto são eles nosso pão" 
(Nm 14.9). O salmista em sua tristeza diz que 
suas lágrimas são sua “comida” (Sl 42.3). As más 
ações são comparadas a comida: “Contudo, a sua 
comida [do homem mau] se mudará nas suas entra
nhas; fel de áspides será interiormente” (Jó 20.14).

Em Jr 1 1.19, lehem representa o “fruto da árvore” 
e é figura do homem e sua descendência: “Porque 
não sabia que imaginavam projetos contra mim. 
dizendo: Destruamos a árvore com o seu fruto e 
cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais 
memória do seu nome”.

maisãh (HSD): “pão sem fermento”. Este subs
tantivo ocorre 54 vezes, todas menos 14 no 
Pentateuco. O restante das ocorrências está em nar
rativas em prosa ou no exame que Ezequiel faz do 
novo templo (Ez 45.21).

No Oriente antigo, o pão doméstico era feito 
acrescentando-se massa fermentada à amassadeira e 
trabalhando a massa fresca. O pão feito às pressas 
não ia massa fermentada (levedada): Ló “fez-lhes 
banquete e cozeu bolos sem levedura, e comeram” 
(Gn 19.3). Neste caso. a palavra representa o pão 
feito apressadamente para convidados inesperados. 
As festa* de I>rael envolviam freqüentemente o uso 
de pão sem fermento, talvez por causa da relação 
entre fermentação, apodrecimento e morte (Lv 
2.4ss). ou porque o pão sem fermento fazia os ju 
deus recordarem a partida precipitada do Egito e os 
rigores da marcha do deserto.

PVRTE
A. Partícula.

bad (“?): "parte, porção, membros, pedaço de 
pano. poste, broto, sozinho, só, à parte de, além 
de". Esta palavra ocorre em torno de 219 vezes e em 
todos os períodos do hebraico bíblico.

Primeiro, bad significa uma “parte” ou “porção" 
de algo. Em Êx 30.34. diz respeito àporção ou quan
tidade de especiarias misturadas para fazer incenso 
para a adoração de Deus. Em Jó 18.13, a palavra 
representa os membros dos ímpios (cf. Jó 41.12. 
“membros" do crocodilo).

Segundo, a palavra significa “pedaço de pano": 
"Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem 
a carne nua” (Êx 28.42, primeira ocorrência desta 
acepção). Esta palavra sempre é usada para se refe
rir às vestes sacerdotais ou pelo menos a uma peça 
do vestuário usado por aquele que comparece dian
te de Deus ou do Seu altar.

Terceiro, bad significa um pedaço comprido de 
madeira ou material lenhoso. A arca, os altares e a 
mesa do Pão da Presença eram carregados por varas 
que passavam por argolas presas a estes artigos: "E 
meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para 
se levar com elas a arca” (Êx 25.14, primeira ocor
rência nesta acepção). Em Ez 19.14, bad é usado
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para aludir aos “brotos” ou ramos de uma vinha: 
"Eis que essa videira lançou para ela as suas raízes 
e estendeu para ela os seus ramos" (cf. Ez 17.6). As 
portas de uma cidade são badhn (Jó 17.16).

Quarto, na maioria de suas ocorrências (152 ve
zes) esta palavra é precedida pela preposição /*. 
Este uso significa “sozinho” (89 vezes): "E disse o 
SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; 
far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele” 
(Gn 2.18, primeira ocorrência da palavra). Em uma 
segunda acepção, a expressão identifica uma “uni
dade”, uma unidade única, distinta: “E ajuntarás cinco 
destas cortinas por si e as outras seis cortinas tam
bém por si” (Êx 26.9). Duas vezes a palavra é usada 
como advérbio de limitação, significando “só”: 
"Vede, isto tão-somente achei: que Deus fez ao ho
mem reto, mas ele buscou muitas invenções” (Ec
7.29). Quando seguido pela preposição min (ou ‘al), 
a palavra funciona como advérbio que significa “à 
parte de” ou “além de”: “Assim, partiram os filhos 
de Israel de Ramessés para Sucotc, coisa de seiscen
tos mil de pé, somente de varões, sem contar os 
meninos"’ (Êx 12.37). Em Nm 29.39, a tradução 
“além de” é apropriada: “Estas coisas fareis ao SE
NHOR nas vossas solenidades, além dos vossos 
votos, e das vossas ofertas voluntárias” . Em 33 
passagens, a palavra é precedida pela preposição 
min, mas ainda significa “além de”.

B. Verbo.
bãtdad (TG): “isolar-se, ficar só”. Este verbo tem 

um cognato no árabe. Uma de suas três ocorrências 
está no SI 102.7: “Velo e sou como o pardal solitá
rio no telhado".

PARTIR
nãsa' (?op): “viajar, partir, sair, marchar”. En

contrada ao longo do desenvolvimento do idioma 
hebraico, esta raiz também é encontrada no acadiano 
antigo. A palavra é usada quase 150 vezes na Bíblia 
hebraica. Aparece pela primeira vez em Gn 11.2, 
onde nãsa ‘ sc refere à “migração” de pessoas para a 
área da Babilônia. Provavelmente é o termo mais 
comum no Antigo Testamento que diz respeito ao 
movimento de clãs e tribos. Com efeito, a palavra é 
usada quase 90 vezes só no Livro de Números, vis
to que este livro registra a “jornada” do povo de 
Israel do Sinai a Canaã.

Esta palavra tem o significado básico de “arran
car” estacas de tenda (Is 33.20) em preparação a 
“mudar” a tenda c a propriedade para outro lugar; 
assim se empresta naturalmente ao termo geral de

“viajar”. Está escrito que Sansão “travou” (“arran
cou”) a porta da entrada da cidade com ambas as 
suas ombreiras (Jz 16.3), como também “arrancou” 
a estaca das tranças tecidas (Jz 16.14). O termo 
nãsa ‘ é usado para descrever o “movimento” do 
anjo de Deus e da coluna de nuvem, à medida que se 
colocavam entre os israelitas e os egípcios persegui
dores no mar dos Juncos (Êx 14.19). EmNm 11.31, 
a palavra se refere ao “surgimento repentino” do 
vento que trouxe as codornizes para alimentar os 
israelitas no deserto.

A palavra nãsa ' proporciona vasta gama de tra
duções, dependendo do contexto.

PASSAR (1)
hãlaph (~?n): "passar, dissipar, mudar, ultrapas

sar, transgredir”. Comum no hebraico bíblico e mo
derno. este termo aparecc em torno de 30 vezes no 
Antigo Testamento hebraico. Quando usado na for
ma ativa simples, hãlaph só aparece na poesia (com 
exceção de 1 Sm 10.3). e tem o significado de “pas
sar-'. A palavra é tipicamente usada na narrativa ou 
na prosa com o significado de “mudar”. Com este 
significado, hãlaph ocorre pela primeira vez no 
Antigo Testamento em Gn 31.7: “Mas vosso pai 
me enganou e mudou o salário dez vezes” (cf. Gn
31.41). O termo hãlaph expressa o “ímpeto” de um 
dilúvio (Is 8.81. de um vendaval (Is 21.1) e do pró
prio Deus (Jó 9.11). A palavra tem o significado de 
“dissipar" ou “desaparecer” com referência a dias 
(Jó 9.26), chuva (Ct 2.11) e ídolos (Is 2.18). Não só 
salários, mas as vestes são “mudadas” (Gn 35.2; Sl
102.26). “Mudar” é “renovar” as forças (Is 40.31;
41.1); uma árvore “se renova” quando brota outra 
vez (Jó 14.7).

PASSAR (2)
A. Verbo.

'ãbar ("Ç>*): “atravessar, passar”. Este verbo 
ocorre em todos os idiomas semíticos e cm todos os 
períodos desses idiomas, incluindo o hebraico e 
aramaico bíblicos. A Bíblia atesta cerca dc 550 usos 
deste verbo no hebraico.

O verbo se refere principalmente ao movimento 
espacial, a “mover-se, passar, atravessar”. Este sig
nificado básico pode ser usado para aludir a “pas
sar” por determinado local para chegar ao outro lado, 
como quando Jacó “cruzou” o Eufrates para fugir 
de Labão (Gn 31.21). Outro uso específico deste 
significado geral é “atravessar” algo. O Sl 8.8 fala 
que tudo o que “cruza” os mares está sob o controle



PASSAR 215 PASSAR A NOITE

de Adão. O termo ‘abar  também significa mera
mente “ir até”. Amós diz aos seus ouvintes não 
“passarem” a Berseba (Am 5.5). “Ir até” um indiví
duo é ultrapassá-lo (2 Sm 18.23). Abrão “atraves
sou” Canaã até Manre; cie não saiu da terra (cf. Gn
12.6). A palavra também é usada para se referir a 
“passar” por algo. Abraão implorou aos três ho
mens que não “passassem" por ele, mas que paras- 
sem e se refrescassem (Gn 18.3). As vezes, 'ãbar é 
usado para aludir a “ignorar” uma lei, ordem ou con
certo, como se não tivesse compromisso. Quando o 
povo resolveu entrar na Palestina contra o comando 
de Deus, Moisés disse: “Por que quebrantais ao 
mandado do SENHOR?” (Nm 14.41).

Este verbo ocorre pela primeira vez em Gn 8.1, 
onde significa “passar no cume de”. Deus fez com 
que o vento “passasse” sobre o Dilúvio e o levasse.

A palavra também quer dizer “dissipar”, deixar 
de ser, como em Gn 50.4, onde os dias de luto sobre 
Jacó tinham “passado”.

Várias expressões técnicas aparecem onde esta 
raiz tem um significado regular e especializado. Por 
exemplo, aquele que “cruza” os mares é marinheiro 
(Is 23.2, uso técnico sem elhante aparece no 
acadiano). O termo 'ãbar é usado no comércio com 
prata ou dinheiro no sentido de contar dinheiro dc 
acordo com a taxa de “saída” (passagem) (Gn 
23.16ss). Em Ct. 5.5, o verbo é usado com o signi
ficado de “fluxo”, como o que o líquido faz (mirra 
“fluida” ou “líquida”). A expressão “passar para 
scr numerado” é expressão que significa passar de 
um status para outro (subir de posto militar) em Ex 
30.13,14.

O radical intensivo de ‘abar é usado em dois 
sentidos especiais: de “revestir” com metais preci
osos (1 Rs 6.21) e do ato do boi engravidar uma 
vaca (Jó 21.10). O verbo também tem significados 
especiais no radical causativo: “dedicar” o primogê
nito ao Senhor (Êx 13.12); “oferecer” uma criança 
queimando-a no fogo (Dt 18.10); “fazer” um som 
“aparecer” (Lv 25.9); “transferir soberanamente” 
um reino ou “fazê-lo passar” para a liderança de 
outro (2 Sm 3.10); “recolher” ou “fazer cessar” (1 
Rs 15.12); e “afastar” algo (SI 119.37).

B. Substantivos.
'ibrí (’"D?): “hebreu” . A origem e o significa

do desta palavra, que aparece 34 vezes, são mui
to debatidos. A palavra é um termo genérico anti
go para aludir a uma variedade de povos semíticos 
e é um tanto quanto aparentada com a palavra 
bárbaro. Abrão é identificado como “hebreu” (Gn

14.13). Este termo étnico indica origem familiar, 
considerando que o termo “filhos de Israel” é um 
termo político e religioso. No antigo Oriente Pró
ximo, o vocábulo “hebreu” era, inquestionavel
mente. aplicado a um grupo bem maior do que os 
is ra e lita s . A palavra  aparece  nos e scrito s 
ugaríticos, egípcios e babilônicos, descrevendo 
uma mistura diversa de peregrinos nômades ou. 
no mínimo, os que em certa época foram nôma
des. Às vezes, a palavra é um termo de derrisão. 
Tal uso lembra 1 Sm 29.3. onde os líderes filisteus 
perguntaram a Aquis: ”Que fazem aqui estes 
hebreusT' Há debate considerável sobre identifi
car hebreu com o fam oso H abiru  (déspota 
semítico) que ocupou o Egito na primeira metade 
do segundo milênio a.C.

Vários outros substantivos são derivados do ver
bo ‘<7bar. Ocorrendo 89 vezes, ’eber se refere ao 
“lado" (1 Sm 14.1 > ou "extremidade” (Êx 28.26) de 
algo. Quando diz respeito a rios ou mares, 'eber 
significa a “extremidade ou lado oposto àquele que 
fala" ou "o outro lado" (J.s 2.10). O termo m a'bãrãh, 
que ocorre oito vezes, quer dizer “vau” (Js 2.7) e 
“desfiladeiro" ou "passagem” (l Sm 14.4). O termo 
ma‘bãrãh ocorre três vezes com o significado de: 
“batida" (de um bordão. Is 30.32), “vau” (Gn 32.22) 
e "desfiladeiro" ou "passagem” (1 Sm 13.23). A 
palavra ’abãrãh. que ocorre duas vezes, significa 
“cruzai'" ou "vadear" (2 Sm 19.18).

PASSAR A NOITE
lún (f*?): "ficar, alojar, passar a noite, habitar, 

pousar”. Também encontrada no ugarítico antigo, 
esta palavra continua em uso desde o hebraico bíbli
co até os dias de hoje. O termo hebraico moderno 
para "hotel" é derivado deste termo. O verbo lún é 
usado em torno de 60 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. Sua primeira ocorrência está em Gn 19.2. 
onde aparece duas vezes: “Eis agora, meus senho
res. entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e 
passai nela a noite. [...1 E eles disseram: Não! An
tes, na rua passaremos a noite''.

No mesmo tempo cm que é usado em relação as 
seres humanos que passam a noite, lún também é 
usado para aludir a animais que passam a noite, 
como o unicórnio (Jó 39.9; “boi selvagem”, ARA), 
o pelicano e o ouriço (Sf 2.14). A palavra não signi
fica necessariamente dormir a noite inteira, mas é 
empregada para indicar estar localizado em deter
minado lugar durante a noite: “Não [...] ficará a gor
dura da minha festa de noite até de manhã [literal
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mente, “passar a noite até de manhã'']” (Êx 23.18). 
De modo semelhante, o uso figurativo da palavra 
tem a conotação de “habitar, ficar”: “Comigoficará  
o meu erro” (Jó 19.4); “A justiça habitava nela, 
mas. agora, homicidas” (Is 1.21); “A sua alma pou
sará no bem” (Sl 25.13); “Aquele que o tem ficará  
satisfeito" (Pv 19.23).

PASSO
A. Substantivo.

p a ‘am (CJ?s): “passo, pé, tropel, pedestal, gol
pe. bigorna”. Os cognatos atestados deste substan
tivo aparecem no ugarítico (jfn) e no fenício. As 
ocorrências bíblicas desta palavra chegam ao núme
ro aproximado de 117 e aparecem em todos os perí
odos do idioma.

As acepções desta palavra estão relacionadas 
com o significado básico de “pé hum ano” . O 
salmista usa este significado no Sl 58.10: “O justo 
se alegrará quando vir a vingança; lavará os seus 
pés no sangue do ímpio". Em Êx 25.12, a palavra é 
aplicada aos “pedestais” ou “pés” da Arca do Con
certo: "E fundirás para ela quatro argolas de ouro e 
as porás nos quatro cantos [pés] dela: duas argolas 
num lado dela e duas argolas no outro lado dela” . 
Em outro lugar, a palavra significa os “passos” 
que a pessoa dá ou “pegadas” : “Dirige os meus 
passos nos teus caminhos, para que as minhas 
pegadas não vacilem” (Sl 17.5). Juizes 5.28 aplica 
a palavra aos "passos” de um cavalo galopante ou 
o seu “tropel'’. Este enfoque na batida do pé é 
estendido uma vez para o “golpe” de uma lança: 
“Então, disse Abisai a Davi: [...] Deixa-me, pois, 
agora, encravá-lo com a lança, ao chão, de um só 
golpe” (1 Sm 26.8. ARA). Finalmente, p a ‘am re
presenta um objeto com forma de pé, uma “bigor
na" (“safra", Is 41.7).

B. Advérbio.
p a ‘am (0?s): “uma vez, agora, mais ainda”. Esta 

palavra funciona como advérbio com o foco num 
acontecimento ou no tempo. Em Êx 10.17, a pala
vra traz esta ênfase: "Agora, pois, peço-vos que 
perdoeis o meu pecado somente desta vez e que 
oreis ao SENHOR, vosso Deus”. A primeira ocor
rência bíblica da palavra enfoca a finalidade, o poder 
absoluto, de um acontecimento: “Esta é agora osso 
dos meus ossos e carne da minha carne” (Gn 2.23). 
O ímpeto deste significado aparece claramente na 
tradução de Gn 18.32. Abraão disse a Deus: “Ora, 
não se ire o Senhor que ainda só mais esta vez [só 
ainda mais uma vez] falo”.

PÁTIO
hãtser (nsn): “pátio, átrio, cercado”. Esta pala

vra está relacionada com um verbo semítico comum, 
que tem dois significados: “estar presente”, no sen
tido de viverem certo lugar (acampamento, residên
cia, pátio), e "incluir, encerrar, apertar”. No Antigo 
Testamento hebraico, hãtser aparece em torno de 
190 vezes; seu uso está bem distribuído ao longo do 
texto hebraico, com exceção dos profetas menores.

Em alguns dicionários hebraicos, o uso de hãtser 
como “habitação fixa”, “povoamento” ou “aldeia” 
está separado do significado de “pátio”. Mas a mai
oria dos dicionários modernos identifica só uma raiz 
com dois significados relacionados.

A primeira ocorrência bíblica de hãtser está em 
Gn 25.16: 'Estes são os filhos de Ismael, e estes 
são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus 
castelos: doze príncipes segundo as suas famílias”. 
Aqui hãtser está relacionado com o primeiro signi
ficado da raiz: esta ocorre com menos freqüência 
que o uso que significa “pátio”. O termo hãtser 
(“povoamento") era um lugar onde as pessoas vivi
am sem muro para protegê-las. A palavra é explicada 
em Lv 25.31: "Mas as casas das aldeias que não têm 
muro em roda serão estimadas como o campo da 
terra; para elas haverá resgate, e sairão no jubileu”.

A palavra hãtser significa os “assentamentos” 
dos povos semi-nômades: os ismaelitas (Gn 25.16), 
os aveus (Dt 2.23) e Quedar (Is 42.11). A palavra 
hãtser também denota “povoamento” de pessoas 
fora dos muros da cidade. As cidades dc Canaã eram 
relativamente pequenas e não podiam conter toda a 
população. Em tempos de paz, os residentes da 
cidade construíam casas e oficinas fora dos muros 
da cidade e estabeleciam um bairro em separado. Sc 
a população crescesse, o rei ou governante resolvia 
incluir o novo bairro, cercando-o com um muro e 
incorporando o bairro à cidade existente para prote
ger a população de bandidos e guerreiros. Jerusalém 
pouco a pouco foi se estendendo para o lado orien
tal; nos dias de Ezequias era uma grande cidade. 
Nos dias de Hulda, a profetisa, o crescimento era 
tamanho, que ela morava cm uma expansão conhe
cida em hebraico por misneh: “Ela habitava em Je
rusalém, na segunda parte [bairro]” (2 Rs 22.14).

O Livro de Josué inclui as vitórias de Israel sobre 
as principais cidades de Canaã como também os su
búrbios: “Aim, e Rimom, e Eter, e Asã: quatro cida
des e as suas aldeias” (Js 19.7; cf. Js 15.45,47; 21.12).

O uso predominante de hãtser é com o sentido 
de “pátio”, quer de casa, palácio ou do Templo.
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Cada casa tinha cm geral um pátio cercado por muro 
ou qualquer parte da casa contígua a várias casas: 
“Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão; 
porém ambos logo partiram apressadamente, e en
traram em casa dc um homem, em Baurim, o qual 
tinha um poço no seu pátio, e para ali desceram” (2 
Sm 17.18). O palácio de Salomão tinha vários “pá
tios” —  um “pátio” exterior, um “espaço cercado” 
ao redor do palácio e um "pátio” ao redor do qual o 
palácio foi construído. Semelhantemente, o Templo 
tinha vários pátios. O salmista expressou sua ale
gria por estar nos “pátios” do Templo, onde os pás
saros construíam para si ninhos (Sl 84.3); “Porque 
vale mais um dia nos teus átrios do que, em outra 
parte, mil. Preferiria estar à porta da Casa do meu 
Deus, a habitar nas tendas da impiedade” (Sl 84.10). 
O povo de Deus olhava para o futuro, para a aglo
meração de todos os “pátios” do povo de Deus: 
“Nos átrios da Casa do SENHOR, no meio de ti, 6 
Jerusalém!” (Sl 116.19).

As traduções da Septuaginta são: atile (“pátio, 
propriedade rústica, casa, pátio exterior, palácio"). 
epaulis ( “quinta, propriedade rural com terreno ca
sas e anexos, residência” ) e konte (''aldeia, pequena 
cidade”).

PAZ
A. Substantivos.

shalôm (Cite): “paz, completitude, perfeição, 
bem-estar, saúde”. A raiz é raiz semítica comum 
com o significado de “paz” no acacliano, ugarítico, 
fenício, aramaico, siríaco, árabe e etiópico.

O termo shalôm é muito importante no Antigo 
Testamento e manteve seu lugar no hebraico misnaico, 
rabínico e moderno. No Israel de hoje, as pessoas saú
dam os recém-chegados e uns aos outros com as pala
vras mãh slomka (“Qual é a sua paz?”, “Como vai?”) 
e perguntam sobre a “paz” ("bem-estar”) da família.

O uso dc shalôm é freqüente (237 vezes) e vari
ado ein sua amplitude semântica. As primeiras duas 
ocorrências em Gênesis já indicam as mudanças no 
significado: “E tu irás a teus pais cm paz [shalôm 
no sentido de “com tranqüilidade” , “descansada- 
mente”, “despreocupadamente”]; em boa velhice 
serás sepultado” (Gn 15.15); e "Que nos não faças 
mal. como nós tc não temos tocado, e como te fize
mos somente bem, e te deixamos ir em paz [shalôm, 
com o significado dc “incólume” e “ilcso”J” (Gn
26.29). Contudo, ambos os usos são essencialmen
te o mesmo, já que expressam a raiz que significa 
“estar são”. A expressão is slrlõmt (“amigo da mi

nha paz”) no Sl 41.9: “Até o meu próprio amigo 
íntimo [literalmente, “amigo de minha paz"], em 
quem eu tanto confiava, que comia do meu pão. 
levantou contra mim o seu calcanhar” (cf. Jr 20.10). 
significa um estado no qual se pode se sentir à von
tade. confortável com alguém. A relação é de har
monia e inteireza, que é o oposto do estado de dis
cussão e guerra: "Pacífico sou, mas, em eu falando, 
já eles estão em guerra” (Sl 120.7). O termo shalôm. 
como estado harmonioso da alma e da mente, esti
mula o desenvolvimento das faculdades e aptidões. 
O estado de estar á vontade é vivenciado externa e 
interiormente. No hebraico, encontra expressão na 
frase Ir shalôm Cem paz"): "Em paz [h shalôm] 
também me deitarei e dormirei, porque só tu. SE
NHOR. me fazes habitar em segurança" (Sl 4.8).

Estreitamente associado com o comentado aci
ma está o significado de "bem-estar", sobretudo o 
“bem-estar” pessoal ou a "saúde". Este significado 
é encontrado em perguntas: "E disse Joabc a Amasa: 
Vai contigo bem. meu irmão? E Joabe. com a mão 
direita, pegou da barba de Amasa. para o bei jar" (2 
Sm 20.91. ou na expressão preposicional /'shalôm 
com o verbo “perguntar": "E ele lhes perguntou 
como estavam e diise: Vosso pai, o velho de quem 
falastes. esta bem? Ainda vive?" (Gn 43.27).

A palavra shalôm  também significa "paz”, 
indicativa de uma relação bem-sucedida entre duas 
ou mais panes. Neste sentido, shalôm encontra ex- 
pressão na fala: "Uma flecha mortífera é a língua 
deles: fala engano: com a sua boca fala cada um de 
paz [literalmente, "em paz"] com o seu companhei
ro. mas no seu interior arma-lhe ciladas" (Jr 9.8): na 
diplomacia: "Porém Sísera fugiu a pé para a tenda 
de Jael. mulher de Héber. queneu. porquanto havia 
paz entre Jabim. rei de Hazor. e a casa de Héber. 
queneu" (Jz 4.17): e na guerra: "E será que. se te 
responder em paz e te abrir, todo o povo que se 
achar nela te será tributário e te servirá” (Dt 20.11).

Isaías profetizou sobre o “Príncipe da Paz" (Is
9.6). cujo reino introduzirá um governo de "paz" 
(Is 9.7). Ezequiel falou que o novo concerto c con
certo de "paz”: “E farei com cies um concerto de 
piiz: e será um concerto perpétuo; e os estabelece
rei. e os multiplicarei, e porei o meu santuário no 
meio deles para sempre” (Ez 37.26). O Sl 122 é um 
dos grandes salmos em celebração e em oração pela 
“paz de Jerusalém”: “Orai pela paz dc Jerusalém! 
Prosperarão aqueles que te amam” (Sl 122.6). Nas 
bênçãos, a paz de Deus era concedida a Seu povo: 
"Paz haverá sobre Israel” (Sl 125.5).



PAZ 218 PECADO

A Septuaginta dá as seguintes traduções: eirene 
(“paz, bem-estar, saúde"); eirenikos (“pacífico, cal
mo"); soteria (“libertação, preservação, salvação”); 
e hugiainein (“gozar dc boa saúde, são”).

Outro substantivo relacionado é shelêm , que 
ocorre 87 vezes e significa “oferta de paz”: “E en
viou certos jovens dos filhos de Israel, os quais 
ofereceram holocaustos e sacrificaram ao SENHOR 
sacrifícios pacíficos de bezerros” (Ex 24.5).

B. Verbos.
shalêm (D‘?ç): “completar, estar inteiro, são”. 

Este verbo ocorre 103 vezes. Em 1 Rs 9.25. a pala
vra significa “completar”: “E assim acabou a casa”.

Outro verbo, shãlam, quer dizer “fazer paz”: 
“Sendo os caminhos do homem agradáveis ao SE
NHOR. ate a seus inimigos faz que tenham paz com 
ele” (Pv 16.7).

C. Adjetivo.
shalêm (□‘?‘4,): “completo, perfeito”. Esta pala

vra é encontrada em Gn 15.16 com o significado de 
não estar bem “completo”: “E a quarta geração tor
nará para cá; porque a medida da injustiça dos 
amorreus não está ainda cheia". Em Dt 25.15. a 
palavra significa “perfeito”.

PÉ
regei p n ) :  “pé. perna”. A palavra regei é en

contrada em muitos idiomas semíticos e se refere a 
uma parte do corpo. No Antigo Testamento, a pala
vra c usada num total de 245 vezes, tendo sua pri
meira ocorrência em Gn 8.9.

O termo regei se refere ao “pé” de um homem 
(Gn 18.4). de um animal (Ez 29.11), de um pássaro 
(Gn 8.9) ou até dc uma mesa (uso raro; Êx 25.26). O 
uso da palavra também é estendido para significar 
“perna”: “E trazia grevas de bronze por cima de 
seus pés e um escudo de bronze entre os seus om
bros" (1 Sm 17.6). O termo regei é empregado 
eufemicamente para aludir à área genital; assim, uri
na c “água das pernas” (2 Rs 18.27) e cabelos púbicos 
são os “cabelos dos pés (pernas)” (Is 7.20; “cabe
los das vergonhas”. ARA). O lugar inferior dos pés 
deu lugar a um idiotismo: “Desde a planta do teu pé 
até ao alto da cabeça” (cf. Dt 28.35), significando a 
"extensão total do corpo”.

“Fé” é metáfora de “arrogância” : “Não venha 
sobre mim o pé  dos soberbos, e não me mova a mão 
dos ímpios” (Sl 36.11). É usado para representar 
Israel: “E mais não farei mover o pé de Israel desta 
terra que tenho dado a seus pais, contanto somente 
que tenham cuidado dc fazer conforme tudo o que

lhes tenho ordenado e conforme toda a Lei que 
Moisés, meu servo, lhes ordenou” (2 Rs 21.8).

Em expressões antropomórficas, Deus tem 
“pés”. Assim Deus se revelou com um pavimen
to de pedra de safira tão claro quanto o céu debai
xo dos Seus “pés” (Êx 24.10). Os autores da Es
critura retratam que há escuridão sob os “pés” de 
Deus (Sl 18.9). que as nuvens são o pó dos Seus 
“pés" (Na 1.3) e a peste ia sob os Seus “pés” (Hc 
3.5). Seus “pés” descansam na terra (Is 66.1); o 
templo também é o descanso dos Seus “pés” : “E 
glorificarei o lugar em que assentam os meus pés" 
(Is 60.13). Semelhantemente, os serafins tinham 
"pés" que eram cobertos com um par de asas en
quanto permaneciam na presença de Deus (Is 6.2); 
o querubim tinha “pés” que Ezequiel descreveu 
(Ez 1.7).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: pous 
"pé" ) e skelos (“perna”).

PECADO
A. Substantivos.

'ãwen U’N): “iniqüidade, vaidade, sofrimento”. 
Alguns estudiosos acreditam que este termo tem 
cognatos nas palavras árabes ’ãna (“cansar-se, fati- 
gar-se")e ’aynun (“fraqueza, sofrimento, dificulda
de" ). ou com a palavra hebraica ’ayin (“nada”). Esta 
relação implicaria que 'ãwen significa a ausência de 
tudo o que tem valor verdadeiro. Por conseguinte, 
denotaria "indignidade moral” como nas ações da 
maldade, projetos maus ou discurso falso.

Outros estudiosos acreditam que o termo impli
ca um "fardo doloroso ou dificuldade”, isto é, que o 
pecado é uma carga trabalhosa e exaustiva de “difi
culdades e sofrimentos” que o ofensor causa a si 
mesmo ou a outros. Este significado é indicado no 
Sl 90.10: "A duração da nossa vida é de setenta 
anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a oiten- 
(a anos. o melhor deles é canseira e enfado [dificul
dades]". Significado semelhante aparece em Pv 22.8: 
“O que semear a perversidade segará males [ 77wr»J; 
e a vara da sua indignação falhará”.

A palavra 'ãwen c um termo geral para designar 
"pecado” ou “ofensa”, como em Mq 2.1: “Ai da
queles que. nas suas camas, intentam a iniqüidade’ 
(cf. Is 1.13). Em algumas passagens, a palavra diz 
respeito à “falsidade” ou “engano”: “As palavras 
da sua boca são malícia e engano; deixou de enten
der e de fazer o bem” (Sl 36.3). “Porque os terafins 
têm falado vaidade [“coisas vãs”, ARA]” (Zc 10.2).
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Isaías 41.29 retrata os ídolos que enganam aqueles 
que os adorain: ‘‘Eis que todos são vaidade; as suas 
obras não são coisa alguma; as suas imagens de fun
dição são vento e nada".

’ãshãm (aE?N): ‘'pecado, culpa, oferta pela cul
pa, transgressão, oferta pela transgressão” . Os 
cognatos aparecem no árabe com 'ilhmun (“pecado, 
ofensa, maldade, crime”), 'athima (“pecar, errar, 
deslizar”) e ’ãthimun (“pecaminoso, ilícito, mau, 
depravado”); mas o uso árabe não inclui a idéia de 
restituição. Nos textos ugaríticos de Ras Shamra, a 
palavra atm ocorre em passagens semelhantes. Os 
estudiosos acreditam que esta palavra ugarítica sig
nifique “ofensa” ou “oferta pela culpa”, mas isto 
não pode ser averiguado.

O termo 'ãshãm implica a condição de “culpa” 
incorrida por algum mal, como em Gn 26.10: “E 
disse Abirneleque: [...] E tu terias trazido sobre nós 
um delito” . A palavra também se refere à ofensa em 
si que necessariamente acarreta culpa: “Porque Is
rael e Judá não foram abandonados. [...] ainda que a 
sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de 
Israel" (Jr 51.5). Significado semelhante da palavra 
ocorre em Sl 68.21: "Mas Deus ferirá gravemente a 
cabeça de seus inimigos e o crânio cabeludo do que 
anda em suas culpas [“delitos", ARAJ”.

A maioria das ocorrências de 'ãsham se aplica à 
expiação feita para satisfazer alguém que foi preju
dicado, ou à “expiação da culpa” ou “oferta pela 
culpa” (ARA) apresentada no altar pelo ofensor 
arrependido depois de pagar uma expiação dc seis 
quintos dos danos infligidos (Nm 5.7,8). A “expia
ção da culpa” era o sacrifício do sangue de um car
neiro: “E trará ao sacerdote um carneiro sem man
cha do rebanho, conforme a lua estimação, para ex
piação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação 
do seu erro em que errou sem saber; c lhe será per
doado” (Lv 5.18; cf. Lv 7.5,7; 14.12,13). A declara
ção teológica mais significativa que contém 'ãshãm 
encontra-se em Is 53.10, que diz que o Servo de 
Jeová foi designado como um 'ãsham para o gênero 
humano pecador. Isto sugere que a Sua morte forne
ceu uma expiação de 120 por cento da lei de Deus 
que foi quebrada.

‘ãmãl (^ç?): “mal, dificuldade, infortúnio, dano. 
agravo, injustiça, maldade, trabalho”. Este substan
tivo está relacionado com o verbo hebraico ‘ãmal 
(“trabalhar, labutar”). O cognato árabe 'ainila quer 
dizer “ficar cansado pelo trabalho duro” . O aramaico 
‘amai significa “fazer” sem a necessária conotação 
de trabalho penoso. O uso cananeu fenício deste

termo era mais próximo do árabe. O Livro de 
Eclesiastes (que mostra considerável influência 
fenícia) descreve claramente este uso: “Também eu 
aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei de
baixo do sol" (Ec 2.18). “E também que todo ho
mem coma e beba e goze do bem de todo o seu 
trabalho" < Ec 3.13). Um exemplo relacionado apa
rece no Sl 107.12: “Eis que lhes abateu o coração 
com trabalho: tropeçaram, e não houve quem os 
ajudasse".

Em geral, 'ãmãl se refere ou às dificuldades e 
sofrimentos que o pecado causa no pecador ou às 
dificuldades que ele impõe a outros. Jeremias 20.18 
descreve a aflição imposta a si mesmo: "Por que saí 
da madre para ver trabalho ['ãmãl] e tristeza e para 
que se consumam os meus dias na confusão?" Ou
tro exemplo é encontrado em Dt 26.7: "Então, cla
mamos ao SENHOR. Deus de nossos pais: e o SE
NHOR ouviu a nossa voz e atentou para a nossa 
miséria ['o?ü]. e para o nosso trabalho [‘ãmãl\, e 
para a nossa opressão [/í/Aü.?]".

Jó 4.8 ilustra o sentido de dificuldade quando o 
dano é imposto a outros: "Segundo eu tenho visto, 
os que lavram iniqüidade [ m m i] e semeiam o mal 
[ ‘ãmãl] segam isso mesmo". A palavra aparece no 
Sl 140.9: "Quanto aos que. cercando-me, levantam 
a cabeça, cubra-os a maldade dos seus lábios”. 
Habacuque 1.5 também se refere às dificuldades 
impostas a outros: "Por que razão me fazes ver a 
iniqüidade [ ’ãu tvz] e ver a vexação [ 'ãmãl]'! Porque 
a destruição e a violência estão diante de mim; há 
também quem suscite a contenda e o litígio".

‘ãwõn ( ) :  "iniqüidade, maldade". Esta palavra 
é derivada da raiz 'ãwãh. que significa “ser curvado, 
torcido, deturpado, pervertido” ou “torcer, perver
ter". O cognato árabe 'awã quer dizer "torcer, cur
var". Alguns estudiosos consideram o termo árabe 
gharã ("errar de caminho”) como o verdadeiro 
cognato. mas há menos justificação para esta inter
pretação.

O termo 'ãwõn retrata que o pecado é uma per
versão de vida (uma torção da maneira certa), uma 
perversão da verdade (uma torção no erro) ou uma 
perversão da intenção (um dobramento da retidão 
em desobediência voluntariosa). A palavra “iniqüi
dade” é o melhor equivalente em uma palavra, em
bora a raiz latina iniquitas na verdade signifique “in
justiça, falta de retidão, hostil, adverso” .

A palavra 'ãwõn aparece com freqüência ao lon
go do Antigo Testamento em paralelismo com ou
tras palavras relacionadas com pecado, como hattã’t



PECADO 220 PECADO

("pecado") e pesa' (“transgressão”). Alguns exem
plos são 1 Sm 20.1: “Davi [...] disse perante Jônatas: 
Que fiz eu? Qual é o meu crime [ 'ãvvõ/í]? E qual é o 
meu pecado [hattã V] diante de teu pai, que procura 
tirar-me a vida?” (cf. Is 43.24; Jr 5.25). Note tam
bém Jó 14.17: “A minha transgressão [pesa‘\ está 
selada num saco. e amontoas as minhas iniqüidades 
['ãwõn}” (cf. Sl 107.17: Is 50.1).

Em Is 59.12, os malfeitores penitentes reconhe
cem sua “iniqüidade”: “Porque as nossas transgres
sões se multiplicaram perante ti, e os nossos peca
dos testificam contra nós: porque as nossas trans
gressões estão conosco, e conhecemos as nossas 
iniqüidades” (cf. 1 Sm 3.13). “Iniqüidade” é algo a 
ser confessado: “E Arão porá ambas as mãos sobre 
a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas 
as iniqüidades dos filhos de Israel” (Lv 16.21). “E a 
geração de Israel [...1 fizeram confissão dos seus 
pecados c das iniqüidades de seus pais” (Ne 9.2; cf. 
Sl 38.18).

A graça de Deus remove ou perdoa a “iniqüida
de": "E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que 
passe de ti a tua iniqüidade” (Zc 3.4; cf. 2 Sm 24.10). 
A sua expiação cobre a “iniqüidade”: “Pela miseri
córdia e pela verdade, se purifica a iniqüidade; e, 
pelo temor do SENHOR, os homens se desviam do 
mal" (Pv 16.6: cf. Sl 78.38).

O vocábulo ‘ãwõn diz respeito a “culpado de 
iniqüidade", como em Ez 36.31: “Então, vos 
lembrareis dos vossos maus caminhos [...] e tereis 
nojo em vós mesmos das vossas maldades [“iniqüi
dades”, ARA] e das vossas abominações” (cf. Ez
9.9). A palavra também alude ao “castigo da iniqüi
dade": “Então. Saul lhe jurou pelo SENHOR, di
zendo: Vive o SENHOR, que nenhum mal [“casti
go”, ARA] te sobrevirá por isso” (1 Sm 28.10). Em 
Êx 28.38, 'ãwõn é usado como o objeto de nãsã' 
(“suportar, carregar, levar, perdoar”), para sugerir 
levar o castigo pela “iniqüidade” dos outros. Em Is 
53.11, somos informados que o Servo de Jeová le
vou as conseqüências das “iniqüidades” do gênero 
humano pecador, incluindo Israel.

rãshã' (>”iíh): “mau, ímpio, ilícito, culpado”. 
Alguns estudiosos relacionam esta palavra com o 
árabe rãs'a (“soltar-se. deslocar-se"), embora o ter
mo não seja usado ativamente no árabe literário. O 
cognato aramaico r*sa ‘ quer dizer “ser mau” c o 
siríaco apel significa “agir com maldade”.

O termo rãshã‘ conota geralmente uma “turbu
lência” e “inquietude” (cf. Is 57.21) ou algo desarti
culado ou desregulado. Por isso, Robert B.o 7

Girdlestone sugere que o termo se refira à inquieta
ção e confusão nas quais os ímpios vivem, e à agita
ção perpétua que eles causam nos outros.

Em algumas ocasiões, rãshã' leva o sentido de 
ser “culpado de crime": “Não admitirás falso rumor 
e não porás a tua mão com o ímpio, para seres tes
temunha falsa" (Êx 23.1): “Tira o ímpio da presença 
do rei. e o seu trono se firmará na justiça” (Pv 25.5); 
“A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a 
boca dos ímpios [forma plural] engole a iniqüidade” 
(Pv 19.28; cf. Pv 20.26).

Justificai’ os "ímpios” é classificado como crime 
odioso: "O que justifica o ímpio e o que condena o 
justo abomináveis são para o SENHOR, tanto um 
como o outro" (Pv 17.15; cf. Êx 23.7).

O rãshã' é culpado de hostilidade para com Deus 
e Seu povo: "Levanta-te. SENHOR! Detém-no, 
derriba-o. livra a minha alma do ímpio, pela tua es
pada" (Sl 17.131: "Tenha já  fim a malícia dos ímpios 
[forma plural], mas estabeleça-se o justo” (Sl 7.9). 
A palavra é aplicada, em Is 13.11, ao povo da 
Babilônia e. em Hc 1.13, aos caldeus.

hattã’t (.~N̂ v>: "pecado, culpado de pecado, pu
rificação de pecado, oferta pelo pecado”. O subs
tantivo hattã r aparece em torno de 293 vezes e em 
todos os períodos da literatura bíblica.

A acepção básica desta palavra é “pecado” ima
ginado no sentido de errai’ o caminho ou o alvo (155 
vezes ). O termo hattãit se refere a uma ofensa con
tra um homem: "Então, irou-se Jacó e contendeu 
com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual 
é a minha transgressão [ /w « ‘]? Qual é o meu peca
do, que tão furiosamente me tens perseguido?” (Gn
31.36). São passagens como esta que provam que 
hattã't não é apenas uma palavra geral para “peca
do”. Considerando que Jacó usou duas palavras di
ferentes, ele provavelmente quis dar a entender duas 
acepções diferentes. Além disso, um completo es
tudo de palavras mostra diferenças básicas entre 
hattã’t e outras palavras traduzidas por “pecado”.

Na maioria dos casos, esta palavra descreve um 
pecado contra Deus (Lv 4.14). Os homens devem 
se voltar do “pecado”, o qual é um caminho, um 
estilo de vida ou um ato que diverge do que Deus 
determinou (1 Rs 8.35). Eles devem se apartar do 
“pecado” (2 Rs 10.31), entristecer-se por ele (Sl
38.18) e confessá-lo (Nm 5.7). O substantivo apa
rece primeiramente em Gn 4.7, onde Caim é avisado 
que “o pecado jaz à porta”. Esta citação introduzir 
uma segunda acepção da palavra — “pecado” em 
geral. É certo que tal ênfase aparece em Sl 25.7,
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onde o substantivo representa pecado rebelde (in
dicado em geral por pãsa '): “Não te lembres dos 
pecados da minha mocidade nem das minhas trans
gressões”.

Em algumas passagens, o termo conota a culpa 
ou a condição de pecado: “O clamor de Sodoma e 
Gomorra sc tem multiplicado, e f...] o seu pecado se 
tem agravado muito” (Gn 18.20).

Em duas passagens, a palavra significa “purifi
cação de pecado”: “E assim lhes farás, para os puri
ficar: Esparge sobre eles da água da expiação” (Nm 
8.7; cf. Nm 19.9).

A palavra hattat quer dizer “oferta pelo peca
do” ou “expiação do pecado” (135 vezes). A lei da 
“oferta pelo pecado” ou “expiação do pecado” está 
registrada em Lv 4—5.13; 6.24-30. Tratava-se de 
uma oferta por alguns “pecados” específicos come
tidos involuntariamente, sem a intenção de cometê- 
los e talvez até sem o saber (Lv 4.2; 5.15).

Também derivado do verbo hãtã' há o substanti
vo h e t\ que ocorre 33 vezes no hcbraico bíblico. 
Esta palavra significa "pecado" no sentido de errar 
o alvo ou o caminho. Pode ser pecado contra um 
homem (Gn 41.9. primeira ocorrência da palavra) 
ou contra Deus (Dt 9.18). Em segundo lugar, conota 
a “culpa” dc tal ato (Nm 27.3). O salmista confessa 
que sua mãe estava na condição de pecado e culpada 
(cf. Rm 5.12) quando ele foi concebido (Sl 51.5). 
Finalmente, várias passagens usam esta palavra para 
aludir a idéia de “castigo pelo pecado” (Lv 20.20).

O substantivo hattõ’t, com a forma reservada 
àqueles que são tipificados com a característica re
presentada pela raiz, é usado como adjetivo (enfáti
co) e como substantivo. A palavra ocorre 19 vezes. 
Os homens são “pecadores” (1 Sm 15.18) e sujeitos 
à penalidade de uma ofensa (1 Rs 1.21). A primeira 
ocorrência da palavra está em Gn 13.13: “Ora, eram 
maus os varões de Sodoma e grandes pecadores con
tra o SENHOR”.

B. Adjetivos.
rãshã‘ O^n): “ímpio, culpado” . No exemplo 

típico de Dt 25.2, esta palavra se refere a uma 
pessoa “culpada de crime”: “E será que, se o injus
to merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará 
açoitar diante de si”. Referência semelhante apare
ce em Jr 5.26: “Porque ímpios [forma plural] se 
acham entre o meu povo; cada um anda espiando, 
como se acaçapam os passarinheiros; armam laços 
perniciosos, com que prendem os homens”. Em 2 
Sm 4.1 l ,o  adjetivo rãshã' é usado especificamen
te para aludir a assassinos: “Quanto mais a ímpios

homens, que mataram um homem justo em sua 
casa. sobre a sua cama?” A expressão “culpado de 
morte" (rãshã' lãmüt) ocorre em Nm 35.31 e é 
aplicada a um assassino.

Faraó e seu povo são retratados como pessoas 
“ímpias" culpadas de hostilidade contra Deus e Seu 
povo (Êx 9.27).

ra' (>"7): "mau, ímpio, iníquo, depravado, cor
rupto. triste". A raiz deste termo é disputada. Al
guns estudiosos acreditam que o termo acadiano 
raggu ("mau. perverso") seja um cognato. Alguns 
estudiosos derivam ra' da palavra hebraica rã 'a ’ 
(“quebrar, estraçalhar, esmagar"), que é um cognato 
do hebraico rãsas (“estraçalhar, quebrar em peda
ços”); rãsas. por sua vez. está relacionado com o 
árabe radda ("esmagar, machucar” ). Se esta deriva
ção estivesse correta, implicaria que ra ' conota pe
cado no sentido de dano destrutivo. Mas esta cono
tação não é apropriada em alguns contextos nos quais 
ra' é encontrado.

O termo ra' diz respeito àquilo que é “mau” ou 
“perverso" em ampla variedade de aplicações. Gran
de parte das ocorrências da palavra significa algo 
moralmente mau ou nocivo, referindo-se freqüente
mente a homens: "Então, todos os maus e filhos de 
Belial. dentre os homens que tinham ido com Davi... 
(1 Sm 30.221: ”E disse Ester: O homem, o opressor 
e o inimigo é este mau Hamã" (Et 7.6); “Clamam, 
porém ele não responde, por causa da arrogância 
dos maus" (Jó 35.12: cf. Sl 10.15). O adjetivo ra' 
também é usado para denotar palavras “más” (Pv
15.26). pensamentos "maus" (Gn 6.5) ou ações 
“más" (Dt 17.5: Xe 13.17). Ezequiel 6.11 descreve 
as conseqüências horrendas para Israel em resulta
do de suas acões: "Assim diz o SENHOR Deus: 
Bate as palmas, bate com o pé e dize: Ah! Por todas 
as terríveis abominações da casa de Israel! Pois cai
rão à espada, e de fome, e de peste” (ARA).

O termo ra' quer dizer “mau” ou desagradável 
no sentido de causar dor ou provocar infelicidade: 
“E Jacó disse a Faraó: [...] Poucos e maus foram os 
dias dos anos da minha vida” (Gn 47.9); “E, ouvin
do o povo esta má notícia, entristeceram-se” (Ex 
33.4: cf. Gn 37.2); “Correção molesta | r a ‘J há para 
o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão 
morrerá" (Pv 15.10).

A palavra ra‘ também conota ferocidade ou sel- 
vageria: “E atirou para o meio deles, quais mensa
geiros de males [/•« ‘], o ardor da sua ira: furor, indig
nação e angústia” (Sl 78.49); “Um animal selvagem 
o comeu” (Gn 37.20, ARA; cf. Gn 37.33; Lv 26.6).
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Em usos monos freqüentes, r a ‘ implica severi
dade: “Porque assim diz o Senhor JEOVÁ: Quanto 
mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos [...] 
contra Jerusalém” (Ez 14.21; cf. Dt 6.22); desagra
do: “E o SENHOR de ti desviará toda enfermidade; 
sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos 
egípcios” (Dt 7.15; cf. Dt 28.59); mortalidade: 
“Quando eu enviar as terríveis [rw ‘1 flechas da fome 
contra eles para sua destruição" (Ez 5.16; cf. “espa
da maligna”, Sl 144.10); ou tristeza: “E o rei me 
disse: Por que está triste o teu rosto?” (Ne 2.2).

A palavra também se aplica a algo de qualidade 
pobre ou inferior, como terra “má” (Nm 13.19), 
figos “maus” (Jr 24.2). vacas “leias" (Gn 41.3,19) 
ou animal sacrifical "mau” (Lv 27.10,12,14).

Em Is 45.7, descrevendo Suas ações, Jeová diz: 
'Eu faço a paz e crio o mal [ra‘]". Neste contexto, 

o que se intenciona não é o “mal” moral, mas antes 
a antítese da slullôm ("paz, bem-estar, felicidade”). 
O versículo inteiro afirma que, como Soberano ab
soluto, o Senhor cria um universo governado por 
uma ordem moral. Calamidade e infortúnio com cer
teza serão o resultado da maldade de homens ímpios.

C. Verbos.
‘ãbari~ü? ): “transgredir, atravessar, cruzar, pas

sar por". Esta palavra ocorre como verbo só quando 
se refere a pecar. O termo ‘ãbar tem o sentido de 
“transgredir” um concerto ou ordem, ou seja, o 
ofensor “passa além" dos limites fixados pela lei de 
Deus e cai em transgressão e culpa. Este significado 
aparece em Nm 14.41: “Mas Moisés disse: Por que 
quebrantais ["transgredis”, ARA] ao mandado do 
SENHOR? Pois isso não prosperará”. Outro exem
plo está em Jz 2.20: "Pelo que a ira do SENHOR se 
acendeu contra Israel: e disse: Porquanto este povo 
traspassou [“transgrediu", ARA] o meu concerto 
que tinha ordenado a seus pais e não deu ouvidos à 
minha voz" (cf. 1 Sm 15.24; Os 8.1).

Na sua maioria, V7bar ilustra o movimento dc “cru
zar" ou “passar”. (O termo em latim transgredior, 
do qual obtemos a palavra transgredir, tem o signifi
cado semelhante de “ir além de” ou “atravessar”.) 
Esta palavra se refere a cruzar um regato ou fronteira 
(“passar”. Nm 21.22), invadir um país (“passou”, Jz
11.32), cruzar uma fronteira para ir contra um exérci
to hostil (“passar”, 1 Sm 14.4), marchar (“passe
mos”. Is 51.23), transbordar as margens de um rio ou 
outras barreiras naturais (“passa”, Is 23.10), passar 
navalha na cabeça (“passar”, Nm 6.5) e o transcurso 
do tempo (“passaram”, 1 Cr 29.30).

h ã tã ' (Nün): “perder, pecar, ser culpado, ser pri

vado, perder o direito, purificar”. Este verbo apare
ce 238 vezes e em todas as partes do Antigo Testa
mento. Também é encontrado no assírio, aramaico, 
etiópico, sabeu e árabe.

O significado básico deste verbo é ilustrado em 
Jz 20.16. Havia 700 soldados benjamitas canhotos 
que “atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e 
não erravam''. O significado é ampliado em Pv 19.2: 
"E o que se apressa com seus pés peca'. A forma 
intensiva é usada em Gn 31.39: “Nem te apresentei 
o que era despedaçado pelas feras; sofri o dano” 
(ARA).

Deste significado básico vem o uso principal da 
palavra para indicar fracasso moral para com Deus 
e os homens, e certos resultados de tais ações más. 
A primeira ocorrência do verbo está cm Gn 20.6, 
sendo que esta é a palavra de Deus para Abimele- 
que depois que ele tinha tomado Sara: “Bem sei eu 
que na sinceridade do teu coração fizeste isto: e 
também eu te tenho impedido de pecar contra mim” 
(cf. Gn 39.9).

O pecado contra Deus está definido em Js 7.11: 
“Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto 
que lhes tinha ordenado". Observe também Lv 4.27: 
“E. se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar 
por erro, fazendo contra algum dos mandamentos 
do SENHOR aquilo que se não deve fazer e assim 
for culpada”. O verbo também se refere ao resulta
do do mal. como em Gn 43.9: “Serei réu dc crime 
para contigo para sempre". Depois de proibir práti
cas matrimoniais adúlteras, Dt 24.1-4 conclui: “Pois 
é abominação perante o SENHOR; assim não farás 
pecar a terra ["não trarás culpa à terra”]”. Seme
lhantemente. aqueles que pervertem a justiça são 
descritos como "os que fazem culpado ao homem 
em uma causa" (Is 29.21; “os quais por causa de 
uma palavra condenam um homem”, ARA). Isto 
conduz ao significado em Lv 9.15: "E tomou o bode 
da expiação do pecado,' [...] e o degolou, e o prepa
rou por expiação do pecado”. No Sl 51.7 está des
crito o efeito das ofertas pelo pecado ou expiação 
do pecado: “Purifica-me com hissopo, e ficarei puro” 
(cf. Nm 19.1-13). Outro efeito é visto na palavra do 
profeta para a má Babilônia: “Pecaste [perdeste o 
direito, foste privado] contra a tua alma” (Hc 2.10).

A palavra é usada concernente aos atos cometi
dos contra homens, como em Gn 42.22: “Não vo-Io 
dizia eu, dizendo: Não pequeis contra o moço?”, e 
cm 1 Sm 19.4: “Não peque [não seja injusto] o rei 
contra seu servo Davi, porque ele não pecou [não 
foi injusto] contra ti”.
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A Septuaginta traduz o grupo de palavras 540 
vezes pelo verbo hamartanõ e os substantivos de
rivados. Eles ocorrem 265 vezes no Novo Testa
mento. O fato dc que todos “pecaram” continua 
sendo enfatizado no Novo Testamento (Rm 3.10- 
18,23; cf. 1 Rs 8.46; Sl 14.1-3; Ec 7.20). O desen
volvimento do Novo Testamento é que Cristo, “ha
vendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, 
está assentado para sempre à destra de Deus. Por
que. com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre 
os que são santificados” (Hb 10.12,14).

PEDRA
'eben (]3N): “pedra”. Uma comparação entre os 

idiomas semíticos mostra que 'eben era a palavra 
comum para designar “pedra” entre os antigos. Os 
cognatos exatos filológicos e semânticos são encon
trados no acadiano. ugarítico, fenício, aramaico, an
tigo árabe do sul e em vários dialetos etiópicos. O 
Antigo Testamento grego traduz 'eben por liíhos 
(Alt1- ç ). Usado quase exclusivamente para se referir 
a pedras que podem ser transportadas, 'eben deve 
ser diferenciado de sela', "rocha” , e súr. "rochedo 
íngreme”.

O substantivo eben ocorre no Antigo Testamento 
260 vezes, com freqüência quase igual no singular i e 
coletivo) quanto no plural. Aparece mais vezes na 
prosa do que na poesia.

A Palestina era (e é) famosa por haver "pedra" 
em todos os lugares. A “pedra" fazia pane tão gran
de na consciência do escritor antigo, que serviu ao> 
interesses literários de símile (Ex 15.5). metáfora 
(Ez 11.19) ehipérbolefl Rs 10.27; 2 Cr 1.15; 9.2” . 
O fato de a construção com “pedras" ser a regra em 
vez da exceção na Palestina c sugerido pela insinua
ção do escritor bíblico ao costume mesopotâmico 
de usar tijolos de barro (Gn 11.3). Não obstante, 
parece que os artesãos israelitas nos dias de Davi 
ficaram um pouco para trás na arte de trabalhar em 
pedras, pois canteiros de Tiro foram empregados 
para construírem a residência real (2 Sm 5.11).

Além do uso como material de construção, as 
"pedras” serviam como tampa de poço (Gn 29.3ss), 
recipiente para armazenamento (Êx 7.19), peso (Dt 
25.13;Pv 11.1) e pedras para atiradeira (1 Sm 17.49). 
Linhas de prumo eram pedras suspensas (Is 34.11). 
As vezes, os pavimentos eram feitos de “pedra” (2 
Rs 16.17). A Bíblia fala dc granizos (Js 1Ü.11; Ez
13.1 lss). O costumc israelita de fazer enterros em 
caverna presume tumbas de pedra (Is 14.19). Em 
três ocasiões, quando o corpo não foi enterrado,

amont.oaram-se “pedras” sobre ele (Js 7.26; 8.29; 2 
Sm 18.17).

As leis do Pentateuco relativas aos conceitos de 
pureza-impureza estipulavam que certos crimes 
eram punidos com apedrejamento. A fórmula pa
drão empregava ou o verbo vagam ou o saqal segui
do por uma preposição e o substantivo 'eben. Entre 
esta pena. estavam os crimes dc blasfêmia (Lv 24.23; 
Nm 15.35.36). adoração a Moloque (Lv 20.2). ido
latria iDt 13.10) e prostituição (Dt 22.21,24). Ori
ginalmente. apedrejar era um meio de meramente 
expulsar da comunidade o transgressor da lei. Con
tudo. no Israel antigo era um meio de pena de morte 
com a qual a comunidade se livrava do ofensor im
puro sem entrar em contato direto com ele.

No que diz respeito ao culto, as estatuetas de 
"pedra" esculpidas adoradas em todo o Oriente Pró
ximo. eram estritamente proibidas paru Israel (Lv
26.1). Esculpir a "pedra" que seria usada no culto 
seria profaná-la lÉx 20.25). Altares e memoriais 
comuns no tempo patriarcal e no período da Con
quista da Palestina, eram feitos de "pedras” não 
trabalhadas (Gn 2s.l8ss: 31.45; Js 4.5; 24.26,27). 
Entre os objetos cultuais do santuário que Israel fez 
no deserto, somente as tábuas do Decálogo foram 
feitas de "pedra" lÊx 24.12: 34.1.4: Dt 4.13; Ez
40.42 — as tábuas de pedra do Templo de Ezequiel 
serviam apenas para propósitos utilitários).

"Pedras" preciosas como ônix (Gn 2.12) e safira 
Ez 1.261 são mencionadas na Bíblia, sobretudo em 

relação ao éfode e ao peitoral do sumo sacerdote (Éx 
39.6s> . A dispendiosidade das vestes do sumo sa
cerdote correspondia ao artesanato especial do 
santíssimo lugar onde Arão ministrava.

Em certos textos, 'eben recebeu interpretações 
teológicas. Em Gn 49.24. Deus é chamado a "Pedra 
de Israel". E várias ocorrências de 'eben no Antigo 
Testamento são consideradas messiânicas, como está 
evidenciado pelo Antigo Testamento grego, escri
tos rabínicos e o Novo Testamento. Entre tais evi
dências. temos: Gn 28.18: Sl 118.22: Is 8.14; 28.1(>: 
Dn 2.34: Zc 4.7.

PEGAR
tãphas (L'DFl): “tocar, pegar, tomar, prender, se

gurar. agarrar, manejar, tratar” . Este verbo é encon
trado no hebraico bíblico e moderno. Ocorre em tor
no de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. A 
palavra c achada pela primeira vez em Gn 4.21, 
onde expressa a idéia de segurar algo nas mãos para 
usá-lo: “Este foi o pai de todós os que tocam harpa
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e órgão". Outras coisas que são “seguras” com a 
mão ou “pegas” são: espada (Ez 21.11), escudo (Jr
46.9), arco (Am 2.15) e foice (Jr 50.16). O perito na 
tôrãh, “lei”, é aquele que “trata” da lei, mas que 
também às vezes a trata mal : “E os que tratavam da 
lei não me conheceram” (Jr 2.8).

“Agarrar” alguém pode ser prendè-lo: “E assim 
Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes” 
(Jr 37.14). E freqüente tãphas ser usado no sentido 
de “capturar”: “Porém ao rei de Ai tomaram vivo e 
o trouxeram a Josué” (Js 8.23). “Agarrar” ou “pren
der” corações é aterrorizar: “Para que possa apa
nhar a casa de Israel no seu coração, porquanto 
todos sc apartaram de mim para seguirem os seus 
ídolos” (Ez 14.5).

'ãhaz (ihn): “prender, pegar, segurar, apoderar- 
se”. Encontrada em vários idiomas semíticos, inclu
sive no acadiano antigo, esta palavra é comum ao 
longo das fases do idioma hebraico. Ocorre quase 
70 vezes no Antigo Testamento hebraico. É usada 
pela primeira vez no Antigo Testamento no sentido 
passivo com referência ao carneiro "travado pelas 
suas pontas [chifres]” (Gn 22.13) e, assim, tornou- 
se substituto de Isaque.

Ao mesmo tempo que 'ãhaz é um termo comum 
para aludir a segurar coisas fisicamente, como o ato 
de Jacó “segurar” o calcanhar de Esaú (Gn 25.26), 
'ãhaz também é usado em sentido metafórico ou 
figurativo. Na Sua ira. Deus “agarrou” Jó pelo pes
coço (Jó 16.12). Por outro lado, o salmista testemu
nha que na Sua graça, Deus o “segura” pela mão 
direita (Sl 73.23). Aflição e sofrimento “se apode
ram” dos inimigos de Israel (Èx 15.14,15). O horror 
"se apodera” do povo do oriente (Jó 18.20).

Esta palavra nos dá o nome dc Acaz, rei dc Judá 
(2 Rs 16).

PELEJAR
A. Verbo.

lãham (“n1?): “lutar, pelejar, empreender comba
te”. Esta palavra é encontrada em todos os períodos 
do hebraico, como também no ugarítico antigo. Apa
rece mais de 170 vezes no texto da Bíblia hebraica. O 
termo lãham ocorre pela primeira vez em Êx 1.10, 
onde faraó expressa o temor de que os escravos 
israelitas venham a se multiplicar e se unir com um 
inimigo para “pelejarem” contra os egípcios.

Enquanto a palavra é comumcnte usada no con
texto de “exércitos engajados em batalha campal” 
uns contra os outros (Nm 21.23: Js 10.5; Jz 11.5), 
também descreve “combate simples, corpo a cor

po” (1 Sm 17.32,33). Deus “peleja” as batalhas por 
Israel (Dt 20.4). Em vez de espadas, palavras fala
das por língua mentirosa “pelejam” contra os ser
vos de Deus (Sl 109.2).

Na etimologia folclórica, lãham está relacionado 
com lehem. o termo hebraico para “pão”, na conten
ção de que guerras são empreendidas por pão. Con
tudo, não há boa base para tal etimologia.

B. Substantivo.
milhãmãh (rpnrp): “batalha, guerra”. Este subs

tantivo ocorre mais dc 300 vezes no Antigo Testa
mento e indica o quanto a experiência e a terminolo
gia militares desempenhavam um papel na vida dos 
antigos israelitas. Uma das primeiras ocorrências dc 
milhãmãh vemos em Gn 14.8: “Então, saiu o rei dc 
Sodoma, e o rei de Gomorra, e [...] ordenaram bata
lha contra eles no vale de Sidim”.

PENSAR
A. Verbo.

hãshab (irn i: "pensar, planejar, inventar, ten
cionar. intentar, estimar, contar, imaginar, imputar”. 
Esta palavra ocorre 123 vezes no Antigo Testamen
to e implica qualquer processo mental envolvido 
em planejar ou conceber.

O termo hãshab pode ser traduzido por "pla
nejar” em associação com o sentido de “pensar e 
considerar". O indivíduo que é dotado por Deus, 
“projeta" excelentes obras em ouro e outros obje
tos primorosos (Èx 35.35). A palavra lida com a 
m aldade, como quando Hamã “planejou” um 
conluio contra o povo judeu (Et 8.3). Como servo 
do Senhor. Davi orou pelos que “intentavam” mal 
contra ele (Sl 35.4). c em Pv 16.30, o patife "in
venta” coisas perversas. Outros versículos que in
dicam intenção imoral por trás da ação de “plane
jar" são Jr 18.11. 18.18 e Ez 11.2.

A palavra também significa “pensar”. Alguns 
“pensaram ” matar Davi enviando-o contra os 
filisteus (1 Sm 18.25); Judá “pensou” que Tamar 
fosse uma prostituta (Gn 38.15); Eli “pensou” que 
Ana estava bêbada (1 Sm 1.13); Deus se arrependeu 
do mal concernente ao juízo que Ele “pensava” dar 
em Israel (Jr 18.8). Aqueles que temem ao Senhor 
também “pensam” no Seu nome (Ml 3.16).

A palavra hãshab pode ser traduzida por “ten
cionar” ou “avaliar”. Deus perguntou a Jó se ele 
podia domar o leviatã que “reputa o ferro palha, e o 
cobre, pau podre” (Jó 41.27). Uso clássico de “ava
liar” aparece em Is 53.3,4: “10 VlessiasJ era des
prezado e o mais indigno entre os homens, homem
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de dores, experimentado nos trabalhos e, como um 
de quem os homens escondiam o rosto, era despre
zado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeira
mente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades 

e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e 
oprimido”. Alguns usos de “tencionar” têm inten
ção malévola. Os inimigos de Davi “tencionavam” 
derrotá-lo (Sl 140.4). Deus se arrependeu do mal 
que Ele “tencionava” fazer em relação a Israel (Jr
26.3) e talvez o povo se arrependesse quando ou
visse que Deus “tencionava” o mal contra a nação 
(Jr 36.3). Por outro lado, Deus “tenciona” o mal 
contra a terra dos caldeus em Seu julgamento depois 
de usá-los para a purificação do Seu povo. Israel (Jr
50.45).

Traduzida por "contar", a palavra é usada de 
várias maneiras. Tinha conotação comercial, como 
quando a terra era redimida e o preço estabelecido 
com base no valor das colheitas até o próximo ano 
do jubileu: "Então, contará os anos desde a sua 
venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o 
vendeu" < Lv 25.271. A mesma idéia diz respeito i> 
providências para os levitas. quando Israel ofere
cia suas dádivas ao Senhor iXm 18.30). "Contar" 
implica "ser pensado ou considerado". Bildade afir
mou a Jó: "Por que somos tratados como animais, 
e como imundos aos vossos olhos'?" i Jó 1S.3 •. 
Aqueles que buscam viver para o Senhor são "con
tados" como ovelhas para o matadouro (Sl 44.221. 
O tolo. quando mantém sua paz. é "contado" como 
sábio (Pv 17.28).

A maioria dos usos de hãshab traduzida por "ima
ginar" traz uma conotação má. Jó repreendeu seus 
amigos: “Porventura, buscareis palavras para me 
repreenderdes, visto que as razões do desesperado 
são como vento?” (Jó 6.26); os inimigos de Davi 
"imaginavam” um esquema nocivo (Sl 21.11); Naum 
queixou-se daqueles que “imaginam” o mal contra o 
Senhor (Na 1.11).

Há ainda outras traduções singulares de hãshab. 
Para aproximar-se Deus, Asafe teve dc sc lembrar 
e "considerar” os dias da antigüidade (Sl 77.5). 
Deus tinha uma controvérsia com Nabucodonosor, 
rei de Babilônia, porque ele “concebeu” um plano 
contra Ele e o Seu povo (Jr 49.30). O profeta Amós 
cita pessoas que “inventam” instrumentos de mú
sica e têm prazer neles (Am 6.5). Hirão, rei de 
Tiro. enviou um homem para ajudar Salomão na 
construção do Templo, que sabia “lavrar” em lo- 
ias as obras de arte. ou seja, ele sabia trabalhar 
com vários tipos de metais e tecidos para projetar

obras de arte (2 Cr 2.14). José teve de lembrar seus 
irmãos que ele não procurou fazer-lhes mal, pelo 
fato de eles o terem vendido para ser escravo, pois 
Deus o “intentou” para o bem da preservação dos 
filhos de Jacó (Gn 50.20).

O termo hãshab também é traduzido por “im
putar": “Porque, se da carne do seu sacrifício pací
fico se comer ao terceiro dia. aquele que a ofereceu 
não será aceito, nem lhe será imputado; coisa abo
minável será. e a pessoa que comer dela levará a sua 
iniqüidade" iL\' 7.1S). Quando o israelita abatia um 
animal para fazer sacrifício em um lugar que não 
fosse no altar designado por Deus. o sangue era 
“imputado" àquele homem. O sacrifício do substi
tuto não faria expiação pelo oferente. e o oferente 
ainda levava sua culpa (Lv 17.4). Davi louvava a 
Deus pelo perdão, porque o Senhor não lhe "impu
tará" iniqüidade depois de ele ter confessado o pe
cado i Sl 32.21. Ênfase teológica existe na recompen
sa que Abraão recebeu de Deus. quando o patriarca 
creu em Deus e Sua palavra: “E creu ele no SE
NHOR. e foi-lhe imputado isto por justiça” (Gn 
15.6'.

B. Adjetivo.
hãshab z~ ~ i: "engenhoso, habilidoso”. Esta 

palavra é aplicada àqueles que fazem trabalhos “ar
tísticos" com partes do Tabernáculo: “E com ele 
Aoliabe. filho de Aisamaque, [...] mestre de obra, e 
engenhoso artífice" (Éx 38.23 >. O termo hãshab com 
o significado de "engenhoso" aparece 11 vezes cm 
Éxodo. Mas esta habilidade era mais que invenção 
humana — indicava o quanto o Espírito de Deus dá 
sabedoria, entendimento e conhecimento (cf. Êx 
36.8; 39.3).

PEQUENO
A. Adjetivos.

qãtãn (]ç~): “pequeno, o mais pequeno, o me
nor, jovem”; qãtõn (p |7): “pequeno, o menor, o mais 
pequeno, jovem, insignificante”. Estes adjetivos são 
sinônimos. Ambos ocorrem em todos os períodos 
do hebraico bíblico — qãtãn 47 vezes e qdtón 50 
vezes.

O termo qãtõn em sua primeira ocorrência quei 
dizer “pequeno e insignificante”: “E fez Deus os 
dois grandes luminares: o luminar maior para go
vernar o dia, c o luminar menor para governar a 
noite” (Gn 1.16). A primeira ocorrência de qãtãn 
traz o sentido de “menor”: "E despertou Noé do 
seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera" 
(Gn 9.24).
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Em sua primeira acepção, “pequeno”, ambas as 
palavras (qãíãn e qãtõn) são contrastadas com gãdôl, 
"arande”: “E todos os utensílios da Casa do Deus, 
grandes e pequenos, c os tesouros da Casa do SE
NHOR" (2 Cr 36.18). Entre outros usos das pala
vras com o significado dc "pequeno" incluem-se sua 
aplicação ao tamanho de um conjunto de pesos (Dt
25.13), ao tamanho do dedo mínimo (1 Rs 12.10) e 
ao grau de seriedade de determinado pecado (Nm
22.18).

No sentido de “jovem”, estas palavras se refe
rem à idade relativa de um indivíduo: “E saíram tro
pas da Síria e da terra de Israel levaram presa uma 
menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã" 
(2 Rs 5.2). Note 2 Rs 5.14: “Então, desceu e mergu
lhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do 
homem de Deus; e a sua carne tornou, como a carne 
de um menino, e ficou purificado”. Em uso relacio
nado, a palavra c comparativa, fazendo contraste 
com a idade de determinado indivíduo com a dc seus 
parentes: “Nisto sereis provados: pela vida de 
Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão 
mais novo vier aqui" (Gn 42.15).

Finalmente, estes adjetivos representam a idéia 
de “insignificante" ou pequeno em importância ou 
força: "Não atentareis para pessoa alguma em juízo, 
ouvireis assim o pequeno como o grande" (Dt 1.17). 
Em acepção relacionada, qãtõn significa "de posi
ção social inferior": "Porventura, sendo tu pequeno 
aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de 
Israel?"(l Sm 15.17). Em Êx 18.22. a palavra suge
re tri vialidade: “Para que julguem este povo em todo 
o tempo, c seja que todo negócio grave tragam a ti. 
mas todo negócio pequeno eles o julguem”.

B. Verbo.
O termo qãtõn quer dizer “diminuir, ser insigni

ficante". Este verbo ocorre quatro vezes no hebraico 
bíblico e enfatiza pequenez em qualidade ou quanti
dade. Em Gn 32.10, a palavra diz respeito a “ser 
insignificante”: “Menor sou eu que todas as benefi- 
cèncias e que toda a fidelidade que tiveste com teu 
servo" (cf. 2 Sm 7.19). Em Am 8.5, qãtõn se refere 
a “diminuir".

PERDOAR
sãlah (rfpç): “perdoar”. Este verbo aparece 46 

vezes no Antigo Testamento. O significado “per
doar” é limitado ao hebraico bíblico e rabínico; no 
acadiano, a palavra quer dizer “borrifar” c no 
aramaico e siríaco significa “despejar”. O significa
do de sãlah no ugarítico é discutível.

A primeira ocorrência bíblica está na oração de 
intercessão que Moisés fez em defesa dos israelitas: 
"Este é povo obstinado; porém perdoa a nossa ini
qüidade e o nosso pecado e toma-nos pela tua he
rança" (Êx 34.9). O significado básico não sofre ne
nhuma mudança ao longo do Antigo Testamento. 
Deus sempre é o sujeito do “perdão". Nenhum ou
tro verbo do Antigo Testamento significa “perdo
ar”, embora vários incluam “perdão" na gama de 
significados dada em certos contextos (por exem
plo, nãsã‘ c ‘ãwõn, em Êx 32.32; kãpar, em Ez 
16.63).

O verbo aparece ao longo do Antigo Testamen
to. A maioria das ocorrências de sãlah está nas leis 
sacrificiais de Levítico e Números. Na tipologia do 
Antigo Testamento, os sacrifícios pressagiavam a 
obra completa de Jesus Cristo, e o crente do Antigo 
Testamento estava certo do “perdão" com base no 
sacrifício: “E o sacerdote fará propiciação [por si 
em relação ao seu pecado]" (Nm 15.25,28), “e este 
lhe será perdoado" (Lv 4.26: cf. Lv 4.20.31,35:
5.10,13.16,18). Os mediadores da expiação eram os 
sacerdotes que ofereciam o sacrifício. O sacrifício 
foi ordenado por Deus para prometer “perdão" de
finitivo no sacrifício de Deus de Seu próprio Filho. 
Além disso, o sacrifício estava adequadamente rela
cionado com a expiação, visto que não há perdão 
sem o derramamento de sangue (Lv 4.20; cf. Hb
9.22).

Proveniente de Sua graça, só Deus “perdoa" o 
pecado. Os israelitas experimentaram o “perdão” 
de Deus no deserto e na Terra Prometida. Enquanto 
existiu o Templo, a expiação sacrificial continuou e 
os israelitas estavam certos do “perdão" dc Deus. 
Quando o Templo foi destruído e os sacrifícios ces
saram. Deus enviou a palavra profética de que Ele 
graciosamente restauraria Israel do Exílio c "perdo
aria" seus pecados (Jr 31.34).

O salmista apelou ao grande nome de Deus em 
seu pedido de "perdão”: “Por amor do teu nome, 
SENHOR, perdoa a minha iniqüidade, pois é gran
de" (Sl 25.11). Davi louvou Deus pela certeza do 
“perdão" dos pecados: “Bendize, ó minha alma, ao 
SENHOR. [...1 É ele que perdoa todas as tuas ini- 
qüidades" (Sl 103.2,3). Os santos do Antigo Testa
mento, quando sc envolviam com o rito sacrificial, 
punham a fé em Deus.

Na Septuaginta, sãlah é traduzido muitas vezes 
por hileos einai (“ser gracioso; ser misericordioso"). 
hilaskestlun (“propiciar, expiar") e apievai (“per
doar, absolver, deixar, cancelar”).



PERECER 227 PERECER

PERECER
A. Verbo.

77bad (“DN): “perecer, morrer, perder-se. desvi- 
ar-se, cair em ruínas, sucumbir, ser levado à morte, 
fracassar”. A palavra aparece em todos os ramos 
dos idiomas semíticos, incluindo o aramaico bíbli
co. O hebraico bíblico atesta este verbo em todos os 
períodos e por volta de 120 vezes.

Basicamente, V7bad representa o desaparecimen
to de alguém ou algo. Em seu sentido mais forte, a 
palavra quer dizer “morrer” ou “deixar de existir". 
O Senhor advertiu os israelitas que a desobediência 
e a irreligiosidade seriam castigadas pela remoção 
deles da Terra Prometida e morte numa terra estran
geira: “E perecereis entre as gentes, e a terra dos 
vossos inimigos vos consumirá” (Lv 26.38). Este 
sentido pode ser mais destacado pelo uso do radical 
intensivo, de forma que o verbo vem a significar 
"destruir totalmente”. O radical também muda a força 
do verbo de intransitivo para transitivo. Deus disse 
a Israel que "destruísse totalmente" i "levasse à ine
xistência” i os falsos deuses de Cansã: "Destruireis 
[to talm ente] todas as suas figuras: tam bém  
cesirulreis ':::al:r.er.:e] ::-cas ís  suas imagens i t  
funciçã:” Nm 33.52 . A íorç- desta ordem fei 
realçada mais adiante, quando Ele disse: "Totalmente 
desrruireis todos os lugares onde ü  nações que 
possuireis sen iram os seus deuses. ]...] e opugurcis 
o seu nome daquele lugar” Dt 12.1.3 . Este sentido 
intensificado também é usado para aludir à destrui- 
-1 :> de povos (exércitos), como o exército de Faraó: 
"O SENHOR os destruiu até ao dia de hoje” (Dt
11.4.

Ênfase um pouco diferente de 'âbad é "cair em 
: -  "arruinar-se”. Depois da segunda praga. 

' . nseiheiros de Faraó lhe disseram que conce- 
ae> -e pedido de Israel, deixando-o partir, porque 
_ nação estava em ruínas: “Ainda não sabes que o 
Ez::: está destruído [arruinado]”? (Êx 10.7.primei
ra rcorrência bíblica). Em sentido semelhante, está 
rserite que Moabe está "arruinado” ou devastado: 
“Ai _e ti. Moabe! Perdido [arruinado] és, povo de 
' ‘uemós! [...] E nós os derribamos; Hesbom perdi-

é até Dibom. e os assolamos até Nofa” (Nm
21.29.30).

Relacionado de peno com a ênfase imediatamen- 
e Tre.riente. está o significado de “sucumbir”. Este 

ie  -T.;md enfoca o processo em vez da conclu
ir Js filhos de Israel falaram a Moisés sobre os 

eferr s zesastrosos de todos os que se aproximarem 
ae 12-eriS- Eles precisavam de alguns mediadores (os

sacerdotes) que se dedicassem  em se manter 
ritualisticamente preparados, de modo que eles não 
morressem quando se aproximassem dc Deus. Eles 
usaram o verbo no sentido da nação eslar morrendo 
ou “sucumbindo” pouco a pouco ate a morte: “Eis 
aqui. nós expiramos, perecemos, nós perecemos 
todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo 
do SENHOR, morrerá; seremos, pois, todos consu
midos?” (Nm 17.12,13). Deus responde estabele
cendo o sacerdócio, “para que não haja outra vez 
furor sobre os filhos de Israel” (Nm 18.5).

O termo 'âbad também fala de ser levado à mor
te ou destruição por algum meio. Os líderes da rebe
lião contra o sacerdócio arônico (Coré. Datã e Abirão) 
e suas famílias foram engolidos vivos pela terra: "E 
a terra os cobriu, e pereceram do meio da congrega
ção" (Nm 16.33). Esta mesma acepção aparece quan
do Deus diz que se o povo não guardar o concerto, 
ele "perecerá" da terra: "Certamente perecereis de
pressa da terra, a qual. passado o Jordão, ides pds- 
suir: não prolongarei» os vossos dias nela; antes, 
sereis de toco destruídos" (Dt 4.26). Como nação 
eles serl: destruídos no que concerne á terra.

O verbo pode significar desaparecer, sem ser 
destruído. em outras palavras "perder-se". Deus 
.-.'ira: Israel em relação aos bens perdidos: “Assim 
r.-.—rém farás com o seu jumento e assim farás com 
as suas • estes: ..ssim farás também com toda coisa 
perdida, que se perder de teu irmão, e tu a achares; 
não te poderás esconder" (Dt 22.3). Israel é chama
do de "ovelhas perdidas" cujos "pastores as fize
ram errar” i Jr 50.6).

Outra acepção do verbo é "extraviar-se", “des
viar-se" no sentido de vagar, peregrinar. Na dedica
ção das primícias tos primeiros frutos), os israelitas 
devem reconhecer os direitos de Deus sobre a terra, 
visto que Ele é o proprietário e eles são os locatári
os temporários, confessando: “Siro miserável [er
rante] foi meu pai” (Dt 26.5; “Arameu prestes a 
perecer foi meu pai”, ARA).

Finalmente, ’ãbad é aplicado às qualidades hu
manas que estão diminuindo ou decresceram: “Por
que são gente falta dc conselhos, e neles não há 
entendimento” (Dt 32.28). A palavra também é usada 
para aludir ao fracasso da sabedoria humana, como 
110 Sl 146.4: Quanto aos homens, “sai-lhes o espíri
to, e eles tornam para sua terra; naquele mesmo dia. 
perecem os seus pensamentos”.

B. Substantivos.
Há quatro substantivos relacionados com o ver

bo. O substantivo 'abedãh, que é encontrado qua
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tro vezes, refere-se a unia “coisa que se perdeu” (Êx
22.9). O substantivo ’abaddôn ocorre seis vezes c 
quer dizer "o lugar da de.struição” (Jó 26.6). O ter
mo 'abdãn ocorre uma vez com o significado de 
"destruição” (Et 9.5). Uma grafia variante ’ãbdãti 
também ocorre duas vezes com o significado de 
"destruição” (Et 8.6; 9.5).

PEREGRINAR
A. Verbo.

gúr (“na): “morar como peregrino, residir tempo
rariamente, estada curta”. Este verbo só aparece no 
semítico do noroeste e, fora do hebraico, só como 
substantivo. No hebraico bíblico o verbo gíir ocorre 
84 vezes e em todos os períodos do idioma. Este 
sentido de gúr deve ser distinguido daquele que sig
nifica “ter medo de” (Nm 22.3).

Este verbo quer dizer “morar numa terra como 
peregrino”. A primeira ocorrência da palavra está 
em Gn 12.10, onde somos informados que Abrão 
viajou ao Egito e morou ali como peregrino. Em Gn 
21.23, Abraão faz um concerto com Abimelcque, 
dizendo: “Segundo a beneficência que te fiz, me fa- 
rás a mim e à terra onde peregrinasté".

B. Substantivos.
ger (-1): “peregrino, estranho, estrangeiro”. O 

termo ger ocorre em torno de 92 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico.

Um “peregrino" não era tão-somente um estran
geiro (nãkrí) ou um estranho (zãr). Ele era um resi
dente permanente, outrora cidadão de outra terra, 
que se mudara para sua nova residência. Era comum 
ele sair de sua terra natal debaixo de aflição, como 
quando Moisés fugiu para Midiã (Êx 2.22). Quer a 
razão da jornada fosse para fugir de alguma dificul
dade ou meramente para procurar um novo lugar 
para morar, o peregrino era aquele que buscava acei
tação e refúgio. Por conseguinte, ele também pode
ria se chamar tôsãb, um colono. Nem o colono nem 
o “peregrino” possuía a terra. Na terra de Canaã, a 
possessão da terra era limitada aos membros ou 
descendentes dos membros tribais originais. Somen
te eles eram cidadãos plenos que desfrutavam todos 
os direitos de cidadão, o que significava comparti
lhar inteiramente da herança dos deuses e antepas
sados —  os privilégios e responsabilidades feudais 
(cf. Ez. 47.22).

Em Israel, o ger, como o sacerdote, não podia 
possuir terra e desfrutar os privilégios especiais 
do terceiro dízimo. Todo terceiro ano, o dízimo da 
colheita era depositado à porta da cidade com os

anciões e distribuído entre “o levita (pois nem parte 
nem herança tem contigo), e o estrangeiro, e o ór
fão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas” 
(Dl 14.29). Nos últimos dias, tais “peregrinos” 
serão tratados como cidadãos plenos: “Será, po
rém, que a sorteareis [a terra] para vossa herança e 
para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de 
vós. que geraram filhos no meio de vós; e vos serão 
como naturais entre os filhos de Israel; convosco 
entrarão em herança, no meio das tribos de Israel” 
(Ez 47.22). Sob a lei mosaica, os estrangeiros não 
eram escravos, mas em geral estavam a serviço de 
algum israelita sob cuja proteção eles viviam (Dt
24.14). Nem sempre era este o caso. Às vezes, o 
“peregrino" era rico e o israelita é que estava a seu 
serviço (Lv 25.47).

O ger devia ser tratado (com exccção dos privilé
gios e responsabilidades feudais) como israelita, 
sendo responsável e protegido pela lei: “E, no mes
mo tempo, mandei a vossos juizes, dizendo: Ouvi a 
causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre 
o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está 
com ele" (Dt 1.16); "Porém vós guardareis os meus 
estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abo- 
minações fareis nem o natural, nem o estrangeiro 
que peregrina entre vós” (Lv 18.26); “Uma mesma 
lei tereis: assim será o estrangeiro como o natural; 
pois eu sou o SENHOR, vosso Deus" (Lv 24.22). 
O ger também gozava do descanso sabático (Lv
25.6) e da proteção divina (Dt 10.18). Deus orde
nou a Israel que amasse o “peregrino” como a ele 
mesmo (Lv 19.34).

O ger também podia ser circuncidado (Ex 12.48) 
e desfrutar todos os privilégios da religião verdadei
ra: a Páscoa (Êx 12.48.49), a festa anual daexpiação 
(Lv 16.29). apresentar ofertas (Lv 17.8) e partici
par de todas as festas (Dt 16.11). Ele também era 
obrigado a guardar as leis da pureza (Lv 17.15).

É dito a Israel que Deus é o verdadeiro dono de 
toda a terra e o Seu povo é senão o “peregrino” que 
lhe deve obediência feudal (Lv 19.34; Dt 10.19). Os 
israelitas são advertidos a tratar o peregrino com 
justiça, retidão e amor, porque, como Abraão (Gn
23.4), eles foram "peregrinos” no Egito (Êx 22.21). 
Em casos legais, o “peregrino” podia apelar direta
mente a Deus, o grande Senhor feudal (Lv 24.22).

Dois outros substantivos relacionados a gúr são 
nVgúrnn e gerút. O termo rnegúrtm ocorre 11 ve
zes e diz respeito ao “estado ou condição de ser 
peregrino” (Gn 17.8) e a uma “habitação onde se é 
peregrino” (Jó 18.19). O termo gerút aparece uma
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vez e se refere a um “lugar onde os peregrinos 
moram” (Jr 41.17). Alguns estudiosos pensam que 
esta palavra é um nome próprio, a parte de um 
nome de lugar.

PERFEITO
A. Adjetivos.

tãmím (□'DPI)- “perfeito, inocente, sinceridade, 
todo, inteiro, completo, cheio”. As 91 ocorrências 
desta palavra estão espalhadas ao longo da literatu
ra bíblica com 51 delas em passagens que lidam com 
ofertas cultuais.

O termo tãmím quer dizer “completo” no senti
do de coisa inteira: "Então, do sacrifício pacífico 
oferecerá ao SENHOR por oferta queimada a sua 
gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço” 
(Lv 3.9). O sol ficou parado quase o dia "inteiro” 
enquanto Josué lutava contra os gibeonitas (Js
10.13). Em Lv 23.15, Deus ordena que haja sete 
sábados “completos” depois da Festa das Primícias 
mais cinqüenta dias e, então, que a nova oferta de 
manjares (cereais, grãos) seja apresentada. A casa 
que ficava dentro de cidade murada, devia ser com
prada de volta dentro de um ano “inteiro”, para que 
continuasse sendo propriedade permanente do ven
dedor (Lv 25.30).

Esta palavra pode significar “intacto” ou não 
cortado em pedaços: “Ora, se, estando inteiro, [o 
pedaço de madeiraJ não servia para obra alguma...” 
Ez 15.5).

A palavra tãmím também quer dizer incontestá
vel ou livre de objeção. Em Dt 32.4, a palavra modi
fica a obra de Deus: “Ele é a Rocha cuja obra é 
perfeita". O povo de Deus deve evitar as práticas 
idólatras dos cananeus. Ele deve ser “perfeito” como 
Deus é i Dt 18.13). Usado cm tais contextos, a pala
vra significa que o sujeito assim descrito satisfaz 
externamente todas as exigências da lei de Deus (cf. 
5 18.23). Esta palavra modifica a vítima a ser ofere- 
. > Deus 151 vezes). Significa que a vítima não
:em marca (Lv 22.18-21), já que “marca” é delimita- 

? :>r Deus: "Segundo a sua vontade, oferecerá 
—:r.c >em mancha, das vacas, dos cordeiros ou 

cabras” (Lv 22.19).
E~ ários contextos, a palavra tem um plano dc 

~i:i> amplo. Quando alguém é descrito por
- r - .  r : ~. iignifica que nada há cm suas ativida-
- - : - — ü  : u disposição interna que seja odioso a 
- t - í  ' • c rr;. arão justo e reto em suas gerações”

. * * - rJa v ra  retrata toda a sua relação
. ~ I --- Eir. jz  9.16. onde tãmím descreve uma

relação entre homens, está claro que o significado é 
mais que mera atividade externa: “Agora, pois, se é 
que em verdade e sinceridade [literalmente, “de 
maneira sincera”] procedestes, fazendo rei a Abi- 
meleque..." A conotação ampliada desta acepção 
também é evidenciada quando comparamos Gn 17.1 
com Rm 4. onde Paulo argumenta que Abraão cum
priu as condições de Deus. mas que cie o fez tão- 
somente pela fé.

Outro adjetivo, tãm, aparece 15 vezes. Com um 
cognato no ugarítico, a palavra significa “completo” 
ou “perfeito” i "imaculada”. Ct 5.2), “são” ou “sau
dável" (Gn 25.27) e "completo, moralmente ino
cente. tendo integridade" (Jó 1.8).

B. Substantivo.
tõm (i\-i: "completitude. perfeição”. Este subs

tantivo. que ocorre 25 vezes, significa "perfeição” 
no seguinte sentido: abundância (Jó 21.23). inocên
cia ou simplicidade <2 Sm 15.111. integridade (Gn
20.5).

C. Verbo.
tâmara (r;.“ ): "completar, terminar, acabar, es

tar sem culpa". Este verbo, que aparece 64 vezes, 
tem cognatos no aramaico. siríaco e árabe. Em Gn
47.18. a palavra significa "terminar” ou “comple
tar": "E. acabado aquele ano, vieram a ele no segun
do ano”.

PERGUNTAR
A. Verbo.

shã'al iTsrj: "perguntar, inquirir, consultar". 
Esta palavra é encontrada em muitos idiomas 
semíticos. inclusive no acadiano c no ugarítico anti
gos. E encontrada ao longo dos vários períodos do 
hebraico e é usada cerca de 170 vezes na Bíblia 
hebraica. A primeira ocorrência está em Gn 24.47. 
onde o servo de Abraão pergunta a Rebeca: ”De 
quem és filha?" E comumente usada para pedidos 
simples, como quando Sísera pediu água a Jael (Jz 
5.25i.

Visto que a oração freqüentemente inclui peti
ção. sliã'al é às vezes usado no sentido de “orar por 
algo": "Orai pela paz de Jerusalém!” (Sl 122.6). Na 
expressão idiomática “perguntar um ao outro como 
estão", tem o sentido dc saudação (cf. Ex 18.7; Jz 
18.15: 1 Sm 10.4). É usado para indicar o pedido de 
alguém pela direção ou conselho dc Deus (Js 9.14; 
Is 30.2). No Sl 109.10, é usado para indicar uma 
mendicância: “Sejam errantes e mendigos os seus 
filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação 
assolada”.
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B. Substantivo.
sir 'ôl& xz): “lugar dos mortos”. A palavra shã’al 

parece ser a base para um substantivo importante no 
Antigo Testamento: shc’òl. Encontrado 65 vezes na 
Bíblia hebraica, she'ôl se refere ao reino dos mortos 
ou à caverna subterrânea para a qual todos os mortos 
vão. Sendo com freqüência incorretamente traduzido 
por "inferno”, não se entendia que o shc’òl fosse um 
lugar de castigo, mas apenas o último lugar de des
canso de todo o gênero humano (Gn 37.35). Assim, 
pensava-se que era a terra sem retorno (Jó 16.22; 
17.14-16). Era um lugar para ser temido, não só por
que significava o fim da vida física na terra, mas tam
bém porque ali não havia louvor de Deus (Sl 6.5). A 
libertação disto era uma bênção (Sl 30.3).

Em algumas ocasiões, pode ser símbolo de sofri
mento ou até de praga: é usado em paralelo com “a 
cova”, outro símbolo dc destruição. Muitas coisas acer
ca do s f f ô l  eram negativas, portanto não admira ne
nhum pouco que a partir disso o conceito de inferno se 
desenvolvesse na literatura intertestam ental e 
neotestamentária. Contudo, também é lugar de recom
pensa para os justos (Os 13.14; veja o verbete Sheol).

A palavra s!f ’ôl é traduzida de várias maneiras 
nas versões bíblicas: "inferno”, “cova”, “sepultura”.

PERSEGUIR
rãdaph (*17?): “perseguir, seguir, ir após”. Este 

verbo também aparece no cóptico, siríaco, man- 
deano, árabe e aramaico pós-bíblico. Ocorre na Bí
blia em torno de 135 vezes e em todos os períodos.

O significado básico deste verbo é “perseguir" 
um inimigo com o intento de alcançá-lo e derrotá-lo. 
Na maioria de suas ocorrências, rãdaph é termo 
militar. Aparece primeiramente em Gn 14.14, onde 
somos informados que Abrão reuniu seus homens 
(318 homens) e “os perseguiu [os homens que rap
taram seu sobrinho] até Dã”. Uma acepção deste 
verbo é “perseguir” um inimigo derrotado com o 
intuito de matá-lo: ”E dividiu-se contra eles de noi
te. ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu 
até Hobá. que fica à esquerda dc Damasco” (Gn
14.15). Nem sempre o perseguido é um exército 
hostil. Labão “tomou consigo os seus irmãos [exér
cito] e atrás dele [Jacó] seguiu o seu caminho por 
ete dias: e alcançou-o na montanha de Gileade”

i Gn 31.23). As vezes, rãdaph significa “perseguir” 
-em ter um lugar ou direção específica em mente, 
como quando se caça alguém. Este significado está 
em 1 Sm 26.20. Davi perguntou a Saul por que elo 
estava exercendo tanto esforço em tal empreendi

mento sem importância (isto é, persegui-lo), “como 
quem persegue uma perdiz nos montes”. A palavra 
ocorre em Js 2.5, onde Raabe fala aos soldados de 
Jericó: "Não sei para onde aqueles homens [os es
pias de Israel] se foram; ide após eles depressa, 
porque vós os alcançareis” . Este versículo incorpo
ra o significado mencionado primeiramente, mas por 
Js 2.22 a ênfase mudou para caça, não a perseguição 
intencional de um inimigo cuja localização é conhe
cida. mas a perseguição de um inimigo a fim de matá- 
lo: “Foram-se. pois. e chegaram ao monte, e ficaram 
ali três dias. até que voltaram os perseguidores; 
porque os perseguidores os buscaram por todo o 
caminho, porém não os acharam”.

Em outra acepção, rãdaph significa “pôr em fuga” 
ou “confrontar e fazer fugir”. Moiscs lembrou os 
israelitas que "os amorreus [...] vos saíram ao en
contro: e perseguiram-vos. como fazem as abelhas, 
e vos derrotaram desde Seir até Horma” (Dt 1.44). 
As abelhas não perseguem suas vítimas, mas com 
certeza as põem cm fuga ou as fazem fugir. Em Js
23.10. Israel é lembrado: “Um só homem dentre 
vós perseguira a mil, pois é o mesmo SENHOR, 
vosso Deus. o que peleja por vós, como já vos tem 
dito” (cf. Lv 26.8).

Usado em outro sentido, rãdaph significa a rea
lização bem-sucedida de uma perseguição. O perse
guidor alcança o perseguido, mas não o destrói to
talmente (no caso de um exército) e, portanto, con
tinua a perseguição até que o inimigo seja completa
mente destruído. Israel é avisado sobre a pena da 
desobediência a Deus: "O SENHOR te ferirá com a 
tísica, e com a febre: [...] e te perseguirão até que 
pereças” (Dt 2S.22: cf. Dt 28.45). Esta é a ênfase 
quando Deus admoesta Israel: “A justiça, somente 
a justiça seguirás. para que vivas e possuas em 
herança a terra" (Dt 16.20). Israel deve “perseguir" 
a justiça e só a justiça, como meta sempre alcançá
vel, mas nunca aperfeiçoada. Eles sempre devem ter 
justiça em seu meio e sempre devem “persegui-la”. 
Este mesmo sentido aparece em outros usos figura
tivos da palavra: “Certamente que a bondade e a 
misericórdia me seguirão todos os dias da minha 
vida; e habitarei na Casa do SENHOR por longos 
dias” (Sl 23.6; cf. Is 1.23; 5.11; Os 6.3).

Em certo significado relacionado, rãdaph signi
fica “ir atrás” ou “ir após”. Não com a intenção de 
prejudicar o perseguido, mas de somente “alcançá- 
lo". Geazi “correu atrás” (seguiu) Naaniã, alcançou- 
o e lhe pediu um talento de prata e duas mudas de 
vestes (2 Rs 5.21,22). A palavra também quer dizer
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“seguir” no sentido de “praticar'’ ou seguir um líder: 
“Os que dão mal pelo bem são meus adversários, 
porque eu sigo o que ébom” (Sl 38.20; cf. Sl 119.150: 
Pv 21.21).

O significado dc rãdaph, ‘'perseguir” também 
representa a constante imposição de sofrimentos 
ou dificuldades sobre os inimigos. Este significado é 
visto em Dt 30.7: “E o SENHOR, teu Deus, porá 
todas estas maldições sobre os teus inimigos e so
bre os teus aborrecedores, que te perseguiram” (cf. 
Jó 19.22,28).

Uso especial de rãdaph aparece em Ec 3.15: 
“Deus pede conta [considera os homens responsá
veis pelo] do que passou". Os homens devem servir 
a Deus (literalmente, “temê-lo”), porque Deus con
trola todas as coisas. Os homens devem estar do 
Seu lado. visto que Ele é totalmente soberano. O 
radical intensivo às vezes significa perseguir impla
cável c apaixonadamente como uma prostituta “per
segue" os seus clientes (Pv 11.19).

PLANTAR
nãia ' (?çp): “plantar”. Comum no hebraico antigo 

e moderno, esta palavra também é encontrada no 
ucarítico antigo. Ocorre cerca de 60 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. A palavra é usada pela primei
ra vez no texto em Gn 2.8: “E plantou o SENHOR 
Deus um jardim no Éden”. Palavra regular paia aludir 
a plantar árvores e vinhedos, nata ‘ é usada figurati
vamente para se referir a plantar povos: “Eu mesmo 
te plantei [Judá] como vide excelente” (Jr 2.21). Este 
uso é um estreito paralelo para a famosa “Parábola 
dn Videira" (Is 5.1 -10), onde Israel e Judá são chama
dos “planta das delícias” de Deus (Is 5.7; “planta 
jileta do SENHOR”, ARA). O termo uãta' é usado 
em I> 17.10 cm descrição incomum de idolatria: “Pelo 
cue bem planta rãs plantas formosas e as cercarás de 
-_nnentos estranhos”. Ou numa tradução mais espe
cífica: "Plante-os, sc te agrada, os jardins em honra 
; r Adónis" i Adônis era o deus da vegetação). “Plan- 

_zo tem. às vezes, o significado de “estabelc- 
Assim. Deus promete nos dias últimos: “E os

■ t\:  v. na sua terra" (Am 9.15).

PLEITEAR
A. Verbo.

”  'pleitear, contender, rivalizar, condu-
- ‘.egü. fazer uma acusação". Encontrado

■ . riblicc e moderno, este termo aparece
- r-: • _Ti_' “0 vezes. Ocorre pela primeira

-: " - Gn 26.20: "E os pastores de Gerar

poifiaram  com os pastores de Jsaque”. Tal “dispu
ta” com palavras é encontrado freqüentemente no 
texto bíblico (Gn 31.36; Êx 17.2). Às vezes, as pa
lavras contenciosas levam a luta corporal e danos 
físicos: "E. se alguns homens pelejarem , ferindo um 
ao outro com pedra ou com o punho...” (Êx 21.18). 
Os profetas usam rih para indicar que Deus tem 
uma acusação, um caso legal, contra Israel: “O SE
NHOR se levanta para pleitear e sai a julgar os 
povos" (Is 3.13). Em uma de suas visões, Amós 
observou: "Eis que o Senhor JEOVÁ clamava que 
queria contender por meio do fogo" (Am 7.4; “exer
cer a sua justiça”. ARAi. Miquéias 6 é um exemplo 
clássico de tal caso legal contra Judá. convocando o 
povo para "pleitear" o seu caso (Mq 6.1) e mos
trando progressivamente como só Deus tem um 
caso válido (Mq 6.8).

B. Substantivo.
ríh (2'~): "contenda, disputa". Esta palavra apa

rece como substantivo 60 vezes. A palavra ocorre 
duas vezes em Mq 6.2: "Ouvi. montes, a contenda 
do SENHOR, e vós. fortes fundamentos da teria; 
porque o SENHOR tem uma contenda com o seu 
povo e com Israel entrará em juízo”.

PÓ
‘ãphãr rÇ ') :  "pó. torrão de terra, reboco, cin

zas". Os cognatos desta palavra aparecem no 
ugarítico. acadiano. aramaico. siríaco e árabe. Ocor
re por volta de 110 vezes no hebraico bíblico e cm 
todos os períodos.

Esre substantivo representa a “terra solta poro
sa no solo" ou "pó". Em sua primeira ocorrência 
bíblica, ‘ãphãr parece significar esta terra solta po
rosa: "E formou o SENHOR Deus o homem do pó 
da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida" 
(Gn 2.7). Em Gn 13.16. a palavra significa as "partí
culas boas da terra” : “E farei a tua semente [os teus 
descendentes] como o pó  da terra”. NU) plural, o 
substantivo pode significar “massas de pó” ou “tor
rão de terra": “Ainda ele não tinha feito a terra, nem 
os campos, nem sequer o princípio do pó do mun
do" (Pv 8.26).

O termo ‘ãpliãr pode significar “argamassa ou 
reboco esmigalhado seco": “E fará raspar a casa por 
dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lan
çarão fora da cidade num lugar imundo" (Lv 14.41). 
Em Lv 14.42, a palavra significa “reboco molhado": 
“Depois, tomarão outras pedras e as porão no lugar 
das primeiras pedras; e outro barro se tomará, e a 
casa se rebocará”. O vocábulo ‘ãphãr descreve "ma
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terial finamente moído” em Dt 9.21: “Porém eu to
mei o vosso pecado, o bezerro que tínheis feito, e o 
queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem. até que se 
desfez em pó; e o seu pó lancei no ribeiro que descia 
do monte” . A palavra ‘ãphãr pode representar as 
“cinzas” de algo que foi queimado: “E o rei mandou 
ao sumo sacerdote Hilquias, e aos sacerdotes da 
segunda ordem, e aos guardas dt) umbral da porta 
que se tirassem do templo do SENHOR todos os 
utensílios que se tinham feito para Baal, e para o 
bosque, e para todo o exército dos céus; e os quei
mou fora de Jerusalém, nos campos de Cedrom, e 
levou as cinzas deles a Betei” (2 Rs 23.4). Em uso 
semelhante, a palavra representa as “cinzas” de uma 
oferta queimada (Nm 19.17).

O “entulho” de uma cidade destruída é, às vezes, 
chamado “pó”: “E Ben-Hadade enviou a ele c disse: 
Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó 
de Samaria não bastará para encher as mãos de todo 
o povo que me segue” (1 Rs 20.10). Em Gn 3.14, a 
serpente foi amaldiçoada com “pó” como seu ali
mento perpétuo (cf. Is 65.25; Mq 7.17). Outra 
acepção que surge das características do pó ocorre 
em Jó 28.6. onde a palavra é comparada a “pedras”. 
Aqui a palavra parece representar “o chão”: “As 
suas pedras são o lugar da safira e têm pós de ouro”.

O termo ‘ãphãr é usado como símbolo de “massa 
grande” ou “superabundáncia" de algo. Este uso. já 
citado (Gn 13.16), aparece novamente em seu cumpri
mento em Nm 23.10: “Quem contará o pó de Jacó e o 
número da quarta parte de Israel?” "Destruição com
pleta” é representada por ‘ãphãr em 2 Sm 22.43: "En
tão. os moí como o pó da terra; como a lama das ruas os 
trilhei c dissipei”. Em Sl 7.5, a palavra é usada em 
referência a “desvalia” e "futilidade": “Persiga o inimi- 
go a minha alma e alcance-a; calque aos pés a minha 
vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória”. Sofrer 
derrota é “lamber o pó” (Sl 72.9), e ser restabelecido 
da derrota é “sacudir dc si o pó” (Ls 52.2). Lançar “pó” 
(“poeira”) em alguém é sinal de vergonha e humilhação 
(2 Sm 16.13). enquanto que o lamento é expresso por 
vários atos de humilhação de si mesmo que pode in
cluir lançar “pó” ou “poeira” na própria cabeça (Js
7.6). Abraão diz que ele não passa de “pó e cinza”, não 
é realmente importante (Gn 18.27).

Em J(3 7.21 e passagens semelhantes, ‘ãphãr 
representa “a terra” do sepulcro: “Pois agora me 
deitarei no pó, e de madrugada me buscarás, e não 
estarei lá”. Esta palavra também é usada como 
símile para aludir a um “exercito amplamente di
fundido”: “Porquanto o rei da Síria os tinha

destruído e os tinha feito como o pó, trilhando- 
os” (2 Rs 13.7).

POBRE
A. Substantivos.

‘ãni (’:>'): “pobre, fraco, aflito, humilde”. Esta 
palavra, que também aparece no aramaico remoto e 
no hebraico pós-bíblico, ocorre no hebraico bíblico 
por volta de 76 vezes e em todos os períodos.

Este substantivo é usado em paralelismo sinôni
mo com 'ebyôn (“necessitado”) e/ou dal ("pobre”). 
Difere de ambos ao enfatizar algum tipo de incapa
cidade ou angústia. O trabalhador assalariado que 
está em posição social e material inferior (opresso
ra) é descrito tanto por 'ebyôn como por 'ãni: “Não 
oprimirás o jornaleiro [trabalhador assalariado] po
bre e necessitado de teus irmãos ou de teus estran
geiros que estão na tua terra e nas tuas portas. No 
seu dia, lhe darás o seu salário, e o sol se não porá 
sobre isso; porquanto pobre é, e sua alma se atém a 
isso; para que não clame contra ti ao SENHOR, e 
haja cm ti pecado” (Dt 24.14,15). Se for oprimido 
injustamente, ele pode clamar a Deus em defesa. 
Financeiramente, o ‘ãni vive do ganho de cada dia e 
é socialmente indefeso, estando sujeito à opressão. 
Em sua primeira ocorrência bíblica, é garantido ao 
'ãni (se os homens obedecem a lei de Deus) a veste 
exterior para sc aquecer à noite, ainda que durante o 
dia este artigo de vestuário possa ser peça acessó
ria: “Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao po
bre que está contigo, não te haverás com ele como 
um usurário: não lhe imporás usura. Se tomares em 
penhor a veste do teu próximo, lho restituirás antes 
do pôr-do-sol, porque aquela é a sua cobertura e a 
veste da sua pele: em que se deitaria? Será, pois. 
que. quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou 
misericordioso” (Êx 22.25-27). O justo protege e 
liberta os "aflitos” (Is 10.2; Ez 18.17), enquanto 
que o ímpio tira vantagem deles, aumentando sua 
condição opressora (Is 58.7). O rei é especialmente 
encarregado de proteger o 'ãni: “Abre a tua boca. 
julga retamente e faze justiça aos pobres e aos ne
cessitados” (Pv 31.9).

O termo 'ãni pode se referir àquele que é oprimi
do fisicamente: “Pelo que, agora, ouve isto. ó apressa 
e embriagada, mas não dc vinho” (Is 51.21).

Às vezes, a opressão física está relacionada com 
a opressão espiritual, como no Sl 22.24: “Porque 
não desprezou nem abominou a aflição do aflito. 
nem escondeu dele o seu rosto: antes, quando ele 
clamou, o ouviu". A aflição externa leva à aflição
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espiritual interna e resulta 110 clamor a Deus: “Olha 
para mim e tem piedade de mim, porque estou soli
tário e aflito” (Sl 25.16). Mesmo à parte da aflição 
externa, o justo é descrito como o “aflito” ou “po
bre” a quem Deus supre: “Nela habitava o teu reba
nho; tu. ó Deus, proveste 0 pobre da tua bondade” 
(Sl 68.10). Em tais casos estão claramente em vista 
a pobreza e o desejo espirituais.

Por vezes, a palavra significa “humilde” ou “sub
misso”, como ocorre em Zc 9.9 na descrição do 
Messias: “Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó 
filha de Jerusalém; eis que o teu rei virá a ti, justo e 
Salvador, pobre e montado sobre um jumento, so
bre um asninho, filho de jumenta” (cf. Sl 18.27; Pv 
3.34; Is 66.2).

Relacionado com ‘ãni está o substantivo 'oni, 
“aflição”. Aparece por volta de 36 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico. O termo ‘oni re
presenta 0 estado de sofrimento e/ou castigo que é o 
resultado da aflição. Em Dt 16.3, os pães asmos são 
chamados de pão da “aflição”, porque é uma lem
brança física do pecado, a causa da “aflição” (Sl
25.18), o sofrimento envolvido no pecado (especi
almente a escravidão no Egito) e a libertação divina 
do pecado (Sl 119.50).

A palavra 'ãni também está relacionada com a 
palavra ’anãwãh, “humildade, gentileza”. Esta pala
vra ocorre só cinco vezes, expondo as duas caracte
rísticas obtidas pela aflição. Aplicada a Deus, repre- 
>enta Sua submissão à Sua própria natureza (Sl 45.4).

dal C?i): “aquele que é submisso, pobre, desam
parado, fraco”. Este substantivo também aparece 
no ugarítico. Aparece no hebraico bíblico em torno 
de 47 vezes e em todos os períodos.

O termo dal está relacionado mas difere de ‘ãni 
que sugere aflição de algum tipo), ’ebyôn (que 

enfatiza necessidade) e rãs (que indica destituição). 
O termo dallim constituía a classe média de Israel
— aqueles que tinham provações físicas (no mundo 
antigo a maioria das pessoas era pobre). Por exem- 
rio. 0 dallim pode ser visto como o oposto do rico 
Êx 30.15; cf. Rt 3.10; Pv 10.15).

Além disso, a palavra conota pobreza ou inferi- 
“ iide  social. Nesse sentido, dal descreve aqueles 

i r  que são as contrapartes dos grandes: “Não fareis 
"justiça no juízo: não aceitarás o pobre, nem res- 

z-rii-irás o grande: com justiça julgarás o teu próxi- 
Lv 19.15; cf. Am 2.7).

Q j.ando Gideão desafiou 0 Senhor que 0 chama- 
_ cara livrar Israel, ele enfatizou que o seu clã era 

t. _::o fraco para fazer a obra: “E ele lhe disse: Ai,

Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a 
minha família é a mais pobre em Manassés” (Jz 
6.15: cf. 2 Sm 3.1). Deus ordena que a sociedade 
proteja o pobre, o humilde c 0 fraco: “Não seguirás 
a multidão para fazeres o mal; nem numa demanda 
falarás. tomando parte com 0 maior número para 
torcer o direito. Nem ao pobre favorecerás na sua 
demanda" iÉ \ 23.2,3; cf. Lv 14.21; Is 10.2). Ele 
também adverte que se os homens não fizerem jus
tiça. Ele a fará (Is 11.4).

Uma quarta ênfase aparece em Gn 41.19 (pri
meira ocorrência bíblica da palavra), onde dal é con
trastado com "saudável" ou "gordo”: “Após estas 
subiam outras vacas, fracas, mui feias à vista e ma
gras" (ARA). Assim, dal indica uma condição física 
e 0 aparecimento de doença. É usado neste sentido 
para descrever a aparência de Amnom quando ele 
desejavaTamar (2 Sm 13.4).

A palavra dal é usada (muito raramente) para 
aludir à pobreza espiritual (em tais casos é, às ve
zes. comparada com ebyôn): "Eu, porém, disse: 
Deveras, estes são uns pobres: são loucos, pois não 
sabem 0 caminho do SENHOR, o juízo do seu Deus" 
(Jr 5.4). Alguns estudiosos argumentam que neste 
versículo a palavra significa “ignorância” e, como o 
contexto mostra, é ignorância do conhecimento da 
palavra de Deus.

Outro substantivo, dallãh, está relacionado com 
dal. O termo dallãh. que aparece em torno de oito 
vezes, quer dizer "pobreza, cabelos desgrenhados”. 
A palavra ocorre em 2 Rs 24.14: “Ninguém ficou, 
senão o povo pobre da terra", onde dallãh enfatiza 
a inferioridade social e a “pobreza” das pessoas que 
descreve. Em Ct 7.5. a palavra se refere a “cabelos 
desalinhados" no sentido de algo que está pendente.

B. Verbos.
dãlal (“7"): “abater, deprimir, humilhar, pender". 

Este verbo aparece só oito vezes na Bíblia e sempre 
nas passagens poéticas. Tem cognatos ou cognatos 
próximos 110 árabe e no etiópico, acadiano e 110 
hebraico extrabíblico. A palavra ocorre no Sl 79.8: 
"Não te lembres das nossas iniqüidades passadas; 
apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdi
as. pois estamos muito abatidos”.

‘ãnãh (np>): “afligir, oprimir, humilhar". Este 
verbo, que também aparece no árabe, aparece cerca 
de 74 vezes no hebraico bíblico e em todos os perí
odos. A primeira ocorrência está em Gn 15.13: "Sai
bas, decerto, que peregrina será a tua semente em 
terra que não é sua; e servi-los-á e afligi-la-ão qua
trocentos anos”.
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C. Adjetivo.
‘ihuiw (V>‘): “humilde, pobre, manso” . Este 

adjetivo, que aparece aproximadamente 21 vezes 
no hebraico bíblico, está relacionado de perto com 
'ãni e é derivado do mesmo verbo. Às vezes, esta 
palavra é sinônima de ‘ãni. Talvez se deva ao co
nhecido intercâmbio de vav-vod. O termo ocorre 
quase exclusivamente nas passagens poéticas e 
descreve o resultado intencional da aflição de 
Deus, isio é, “humildade”. Em sua primeira ocor
rência. a palavra descreve a condição objetiva como 
também a postura subjetiva de Moisés. Ele era 
completamente dependente de Deus e via o que 
era: “E era o varão Moiscs mui manso, mais do 
que todos os homens que havia sobre a terra” 
(Nm 12.3).

POÇO
}f'er  (1N3): “cova, poço”. Os cognatos deste 

substantivo aparecem no ugarítico, acadiano, árabe, 
fenício, aramaico e etiópico. Esta palavra aparece 
37 vezes na Bíblia, sem ocorrências nos livros pro
féticos do Antigo Testamento.

O termo l f  ’er significa “poço” no qual pode ha
ver água. (Por si só a palavra nem sempre deduz a 
presença de água.) A palavra se refere à “cova” em 
si. quer cavada ou natural: “Abraão, porém, repre
endeu a Abimeleque por causa de um poço de água 
que os servos de Abimeleque haviam tomado por 
força” (Gn 21.25). Tal “poço” pode ter uma boca 
estreita o bastante para poder ser fechada com uma 
pedra por um homem forte (Gn 29.2,10). Nas regi
ões desérticas do antigo Oriente Próximo um “poço” 
era lugar importante e suas águas eram fonte de pro
funda satisfação para os sedentos. Este conceito 
retrata o papel da esposa para com o marido fiel (Pv
5.15).

Uma “cova” pode conter algo que não seja água. 
Em sua primeira ocorrência bíblica, b '”er é usado 
para aludir a poços de betume: “E o vale de Sidirn 
estava cheio de poços de betume” (Gn 14.10). Uma 
“cova” pode não conter nada que contém uma 
“cova”, que então se torna sepulcro (Sl 55.23, “poço 
da perdição” ou “cova [poço] da sepultura”). Em 
algumas passagens, a palavra devia representar mais 
que um depósito para o corpo, mas um lugar onde a 
pessoa existe depois da morte (Sl 69.15). Visto que 
a mitologia babilônica conhece tal lugar com portões 
que se fecham sobre o defunto, não é de todo 
desarrazoado ver tal lugar aludido (menos as idéias 
errôneas dos pagãos) na Bíblia.

PODER (1)
yãkõl Cr:;): “poder, ser capaz, prevalecer, su

portar”. Esta palavra é usada cerca de 200 vezes no 
Antigo Testamento, dos escritos mais antigos aos 
mais recentes. Também é encontrado no assírio e no 
aramaico. Em geral, a palavra hebraica requer o uso 
de outro verbo para tornar o significado completo.

A palavra yãkõl ocorre pela primeira vez em Gn 
13.6: "E não tinha capacidade a terra para poderem 
habitar juntos”. Deus prometeu a Abraão: “E farei a 
tua semente como o pó da terra; de maneira que, se 
alguém puder contar o pó da terra, também a tua 
semente será contada” (Gn 13.16; cf. Gn 15.5).

O uso mais freqüente deste verbo ocorre no sen
tido de “poder" ou "ser capaz". A palavra se refere 
especificamente à "capacidade física”, como em 1 
Sm 17.33: "Contra este filisteu não poderás ir para 
pelejar com ele”. O verbo yãkõl expressa “incapaci
dade moral”, como em Js 7.13: “Diante dos vossos 
inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o 
anátema do meio de vós”. Para sentido semelhante, 
veja Jr 6.10: "Eis que os seus ouvidos estão 
incircuncisos e não podem ouvir”. No sentido nega
tivo. o verbo yãkõl é usado para expressar “proibi
ção": "Nas tuas portas, não poderás comer o dízimo 
do teu cereal" (Dt 12.17). Ou o verbo pode indicar 
“barreira social", como em Gn 43.32: “Porque os 
egípcios não podem comer pão com os hebreus, 
porquanto é abominação para os egípcios”.

O verbo yãkõl também é usado em relação a Deus. 
como quando Moisés pleiteou com Deus para que 
este não destruísse Israel a fim de que as nações não 
dissessem: "Porquanto o SENHOR não podia pôr 
este povo na terra que lhes tinha jurado; por isso, os 
matou no deserto" (Nm 14.16). A palavra pode indi
car um sentido positivo: "Eis que o no.sso Deus, a 
quem nós servimos, é que nos pode livrar” (Dn 3.17). 
O termo yãkõl aparece quando Deus limita Sua paci
ência com os falsos: “De maneira que o SENHOR 
não podia por mais tempo sofrer [suportar] a malda
de das vossas ações, as abominações que cometestes: 
pelo que se tornou a vossa terracm deserto” (Jr 44.22).

Quando yãkõl é usado sem outro verbo, o sentido 
é “prevalecer” ou “superar”, como nas palavras do 
anjo para Jacó: “Não se chamará mais o teu nome 
Jacó, mas Israel, pois, como príncipe, lutaste com 
Deus e com os homens e prevaleceste” (Gn 32.28). 
Com a palavra yãkõl, Deus reprova a falsidade de 
Israel: “Não posso suportar iniqüidade, nem mesmo 
o ajuntamento solene” (Is 1.13). “Até quando serão 
eles incapazes de alcançar a inocência?” (Os 8.5).



PODER 235 PODER

Deus e os homens podem agir. Não há limite 
para a capacidade dc Deus à parte dos Seus própri
os limites de paciência livremente determinados para 
com a desobediência e falsidade contínuas (Is 59.1,2) 
e para com a vontade (Dn 3.17,18).

A Septuaginta traduz yãkõl por várias palavras, 
sendo, sem dúvida, dunamai a mais comum. A pa- 
lavra dunamai significa “ser capaz, poderoso”. E 
usada pela primeira vez no Novo Testamento em 
Mt 3.9: “Mesmo destas pedras Deus pode suscitar 
filhos a Abraão”.

PODER (2)
gbúrüh (rnc-l): “poder”. Este substantivo é en

contrado 61 vezes no Antigo Testamento hebraico, 
predominantemente nos livros poéticos e em Isaías

A

e Jeremias. A primeira ocorrência está cm Ex 32.18: 
“Porém cie disse: Não é alarido dos vitoriosos, nem 
alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam 
eu ouço”.

O significado primário de g'bãrãh é “poder” ou 
"força”. Certos animais são conhecidos pela “força”, 
como os cavalos (Sl 147.10) e os crocodilos (Jó 41.4). 
O homem também demonstra “poder” em atos he
róicos (Jz 8.21) e na guerra (Is 3.25). O regime pode
roso dc Davi é expresso como “o seu reino, e o seu 
poder"' (literalmente, “monarquia de g'bârãli\ 1 Cr
29.30). Visto que a força física e a sabedoria eram 
necessárias para a liderança, estas duas qualidades 
são unidas: “Meu é o conselho e a verdadeira sabedo
ria: eu sou o entendimento, minha é a fortaleza" (Pv 
S. 14). Miquéias também, sendo cheio com o Espírito 
Santo, disse: “Mas, decerto, eu sou cheio da força do 
Espirito do SENHOR e cheio de juízo e de ânimo, 
para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o 
^eu pecado” (Mq. 3.8). Nas expectativas messiânicas.

profetas projetaram o papel especial do Messias 
como demonstração de “poder” e conselho: “E re
pousará sobre ele o Espírito do SENHOR, e o Espí
rito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de
-: nselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento 
e ie temor do SENHOR” (Is 11.2).

Os Salmos designam o “poder" a Deus. Estas 
:iri;íerizações são encontradas ou no contexto de 
.: or": "O que pela sua força consolida os mon-

::ngido de fortaleza” (Sl 65.6). ou no contexto 
ração": "Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e 

-le-me justiça pelo teu poder" (Sl 54.1). O “po- 
_e: _: Senhor é uma manifestação de Sua sabedo- 
r._ Com ele está a sabedoria e a força: conselho e 
í-~:r-~.cimento tem" (Jó 12.13). No plural, g‘búrãh

denota as ações poderosas de Deus no passado:
*

"Senhor JEOVA, já começaste a mostrar ao teu ser
vo a tua grandeza e a tua forte mão; porque, que 
deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo 
as tuas obras e segundo a tua fortaleza'!" (Dt 3.24).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
dunasteis ("governante, soberano, funcionário pú
blico"): ischus ("força, poder"); e dunamis (“po
der. força, habilidade, capacidade”).

PODER (3)
kõah (~z i: "força, poder, vigor, capacidade”. Esta 

palavra hebraica é usada no hebraico bíblico, rabínico 
c moderno com pequena mudança de significado. A 
raiz é incerta no hebraico, mas o verbo é encontrado 
no árabe (wakaha. "deitar abaixo" e kwh. "deno
tar"). O termo kõah. que ocorre 124 vezes, é uma 
palavra poética visto que é usada muitas vezes na 
literatura poética e profética.

O significado básico de kõah é a capacidade de 
fazer aleo. A "forca" de Sansão estava em seus cabelos 
(Jz 16.5) e temos de nos lembrar dc que sua “força" 
fora demonstrada contra os filisteus. As nações e reis 
exercem seus "poderes” (Js 17.17; Dn 8.24). É até 
possível dizer que um campo tem kõah, na medida que 
tem ou não "poderes" vitais para produzir e dar co
lheita: "Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua 
força [ou seja. colheitas]" (Gn 4.12, primeira ocorrên
cia). Reconhecia-se no Antigo Testamento que ao co
mer se ganha "força" (1 Sm 28.22), ao passo que se 
perde "capacidade" ao jejuar (1 Sm 28.20): “Levan- 
tou-se. pois. e comeu, e bebeu, e, com a força daquela 
comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até 
Horebe. o monte de Deus” (1 Rs 19.8).

A definição de kõah dada acima ajusta-se bem 
com a descrição de Daniel e seus amigos: "Jovens 
em quem não houvesse defeito algum, formosos de 
aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios 
em ciência, e entendidos no conhecimento, e que 
tivessem habilidade [kõah] para viver no palácio do 
rei. a fim de que fossem ensinados nas letras e na 
língua dos caldeus” (Dn 1.4). A “habilidade" aqui 
não é física, mas mental. Eles eram talentosos por 
terem a perspicácia intelectual de aprender as habi
lidades dos babilônios e. assim, serem treinados para 
ser conselheiros do rei. A fortaleza interior era me
lhor demonstrada pelas dificuldades e frustrações 
da vida. Um homem forte resistia os tempos difí
ceis. O provérbio confirma este ensino importante: 
“Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua 
força será pequena” (Pv 24.10).
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Sentido especial de kõah é o significado de “pro
priedade'’. Os resultados das “capacidades” nati
vas, o desenvolvimento de talentos especiais e a 
manifestação da “força” conduziam à prosperidade 
e riquezas. Aqueles que voltaram do Exílio distribu
íram de boa vontade suas riquezas (kõah) para o 
fundo de construção do Templo (Ed 2.69). Certo 
provérbio adverte contra o adultério, porque a “for
ça” ou a riqueza pode ser tirada de outros: “Para 
que não se fartem os estranhos do teu poder [kõah], 
e todos os teus trabalhos entrem na casa do estran
geiro” (Pv 5.10).

No Antigo Testamento, Deus tinha demonstra
do Sua “força” a Israel. A linguagem da “força” de 
Deus é altamente metafórica. A mão direita de Deus 
manifesta gloriosamente o Seu “poder” (Êx 15.6). 
Sua voz c alta: “A voz do SENHOR e poderosa; a 
voz do SENHOR é cheia de majestade” (SI 29.4). 
No Seu “poder", Ele livrou Israel do Egito (Êx 32.11) 
e os conduziu pelo mar Vermelho (Êx 15.6; cf. Nm
14.13). Mesmo quando Ele promove os direitos do 
pobre e necessitado (Is 50.2), Ele com o Seu “po
der” levou os israelitas como povo necessitado à 
Terra Prometida: “Mostrou ao seu povo o poder 
das suas obras, dando-lhe a herança das nações” (Sl
111.6). Ele tem prazer em ajudar o Seu povo. Con
tudo, o Senhor não tolera a presunção por parte do 
homem. Isaías reprovou o rei da Assíria por sua 
arrogância ao reivindicar ter tido êxito cm suas con
quistas (Is 10.12-14) e ele comentou que o machado 
(Assíria) não deveria se gloriar daquele que corta 
(Deus) com o machado (Is 10.15). Da mesma for
ma, Deus advertira Seu povo contra o orgulho ao 
tomar a terra de Canaã: “E não digas no teu coração: 
A minha força e a fortaleza de meu braço me adqui
riram este poder [kõah]. Antes, te lembrarás do 
SENHOR, teu Deus, que ele é o que te dá força 
[kõah] para adquirires poder [riqueza]; para confir
mar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se 
vê neste dia” (Dt 8.17,18). O crente tem de apren
der a depender de Deus c confiar nEle: “Esta é a 
palavra do SENHOR a Zorobabel, dizendo: Não 
por força, nem por violência, mas pelo meu Espíri
to. diz o SENHOR dos Exércitos” (Zc 4.6).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: ischus 
(“força, poder, vigor”) e dunamis (“poder, vigor, 
força, habilidade, capacidade” ).

PÔR (1)
shít (prü): “pôr, colocar, estabelecer, nomear, fi

xar”. Além do hebraico bíblico, este verbo é encon

trado no ugarítico antigo. Ocorre mais de 80 vezes 
no Antigo Testamento hebraico, sendo a primeira 
vez em Gn 3.15: “E porei inimizade entre ti e a 
mulher”.

Falando de modo geral, esta palavra é um termo 
de ação física e expressa movimento de um lugar 
para outro. Expressa “pôr” as mãos em alguém ou 
algo: "E José porá a sua mão sobre os teus olhos 
[fechará os teus olhos]” (Gn 46.4). Pode-se “pôr” 
sobre si os seus ornamentos (Êx 33.4). Noemi “pôs” 
o seu neto Obede em seu seio (Rt 4.16). Uma multa 
pode ser "imposta” em alguém por danos (Êx 21.22). 
As ovelhas podem ser “postas” ou colocadas em 
determinado lugar (Gn 30.40).

"Pôr o coração" em algo é dar atenção, prestar
A

atenção: "Nem ainda nisto pôs seu coração” (Ex
7.23). Pôr o coração também reflete: "O que tendo 
eu visto, o considerei [pus meu coração nisso]” (Pv
24.32). “Pôr" limites é “estabelecer” ou “fixar” li
mites: "E porei os teus termos desde o mar Verme
lho até ao mar dos filisteus” (Êx 23.31). Quando Jó 
clama: "Tomara que [...1 m epusesses um limite, e te 
lembrasses de mim!” (Jó 14.13), ele quer limites 
“fixos” para ele.

As vezes, shit é usado para expressar a execução 
de algo: "Mas por príncipe o ponho por todos os 
dias da sua vida" (1 Rs 11.34); “E a tornarei em 
deserto" (Is 5.6); "Mas por certo que farei de ti um 
deserto" (Jr 22.6).

PÔR (2)
A. Verbo.

sim (ü’r ): "pôr, colocar, estabelecer, fixar”. Esta 
palavra também aparece no acadiano (como shamu), 
aramaico (incluindo o aramaico bíblico), árabe e 
etiópico. Ocorre em torno de 580 vezes no hebraico 
bíblico, em todos os períodos, e quase exclusiva
mente no radical primário.

Em sua primeira ocorrência bíblica, sim significa 
“pôr alguém em algum lugar”: “E plantou o SE
NHOR Deus um jardim no Éden, da banda do Ori
ente, e pôs ali o homem que tinha formado” (Gn
2.8). Em Êx 40.8. o verbo significa “montar” no 
sentido de “pôr algo de forma que fique perpendi
cular ou vertical”: “Depois, porás o pátio ao redor 
e pendurarás a coberta à porta do pátio”. Outras 
coisas são “construídas” em sentido figurativo como 
um muro. Miquéias fala de “pôr” um assédio, um 
muro ao redor de uma cidade: “Por-se-á cerco con
tra nós” (Mq 5.1; cf. 1 Rs 20.12). Esta imagem 
também é usada figurativamente para designar uma
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parede humana no caminho: “Assim diz o SENHOR 
dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque 
a Israel; como se lhe opôs no caminho, quando subia 
do Egito” (1 Sm 15.2).

Às vezes, sim é usado no sentido de “fazer-se 
aceitar, impor” (negativamente): “E os egípcios 
puseram [impuseram] sobre eles maiorais de tribu
tos, para os afligirem com suas cargas” (Êx 1.11). 
Uso mais positivo da palavra no sentido de “desig
nar” (onde o compromisso é agradável aos protegi
dos) aparece em 1 Sm 8.5. Os anciões de Israel per
guntaram ao idoso Samuel: “Constitui-nos, pois, 
agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue, 
como o têm todas as nações”. Em tais usos, alguém 
em autoridade determina ou é pedido que determine 
algo. Este é o enfoque da palavra em Nm 24.23, 
onde Balaão disse: “Ai, quem viverá, quando Deus 
fizer  isto?”

Este verbo quer dizer “fazer, tornar" como em 
Sf 3.19: “E lhes darei um louvor e um nome [torna
rei a vergonha deles em louvor e famal em toda a 
terra em que foram envergonhados”.

Em algumas passagens, sim é usado no sentido 
figurativo de colocar algo ou pô-lo diante da mente: 
“Não põem a Deus perante os seus olhos” (Sl 54.3). 
A mesma frase é usada cm sentido literal em Ez 
14.4: “Qualquer homem da casa de Israel que levan
tar os seus ídolos no seu coração”.

O verbo sim também quer dizer “assentar” no 
sentido de literalmente colocar algo no chão, numa 
cadeira ou numa superfície plana: ‘'E edificou Abraão 
ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a 
Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da 
lenha” (Gn 22.9). Em certo sentido relacionado, “co
loca-se distância ou espaço entre si e outra pessoa: 
“E pôs três dias de caminho entre si e Jacó” (Gn
30.36). Em Jó 4.18, a palavra significa “acusar al
guém de erro” ou “atribuir” contra ou a favor. Estrei
tamente relacionado com este uso de sim está 1 Sm
22.15, onde significa “imputar” (pôr a culpa em al
guém), e Dt 22.8, onde quer dizer “pôr a culpa em si 
mesmo”. Outras passagens usam este verbo para 
designar vestir roupa, no sentido de colocá-la sobre o 
corpo (Rt 3.3). Assim também pode-se obrigar al
guém com uma tarefa, impondo-a sobre nele (Êx 5.8).

Quando usado com “mão”, sim pode significar 
pôr (Êx 4.21) ou empunhar algo (Jz 4.21). Relacio
nado de perto está a expressão “lançar mão” ou 
"prender” (2 Rs 11.16).

Este verbo é usado no sentido de “dar por" (em 
favor de). Jó diz: "Promete agora, e dá-me um fia-

dor para contigo”, ou faça um apelo por mim (Jó
17.3). Em sentido relacionado, o Servo do Senhor 
"poria por” expiação do pecado a Sua alma (Is
53.10).

Em Dn 1.7, sim significa “nomear algo ou atri
buir". O chefe dos funcionários lhes designou ou
tros nomes. Em Jó 5.8 (ARA), esta atribuição cons
titui entregar a causa para outrem, enquanto que em 
Êx 21.1 representa declarar toda a palavra de Deus 
na presença do Seu povo a fim de tomá-la possível 
que eles a recebam inteiramente.

“Pôr algo no coração” quer dizer considerá-lo (Is
47.7) ou prestar atenção (1 Sm 21.12).

O significado "pôr” no que tange a pôr algo em 
determinado lugar, aparece em Gn 24.47: "Então, eu 
pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as 
suas mãos". Também em Dt 14.1, Deus ordena que 
Israel não "ponha” um mancha-calva entre os olhos 
por causa de mortos. Outras coisas podem ser “pos
tas". como plantas (Is 28.25) e cinzas (Lv 6.10).

Em Éx 4.11. u palavra significa “fazer”: “Quem 
fez  a boca do homem ? Ou quem fez  o mudo, ou o 
surdo, ou o que vê. ou o cego?” A primeira acepção 
significa a criação da coisa (pondo ou estabelecendo 
sua natureza i e a segunda, a sua disposição (pondo 
ou fixando seu uso: cf. Gn 13.16). Relacionado pró
ximo está o uso do verbo que representa “declarar, 
designar ou nomear". Em Êx 21.13, Deus designa 
um lugar para o assassino fugir. Em um sentido 
ampliado, significa “determinar que continue” ou 
“preservar": "Pelo que Deus me enviou diante da 
vossa face. para conservar vossa sucessão na terra 
e para guardar-vos em vida por um grande livramen
to" (Gn 45.71. Assim, determinai' um remanescente 
é mantê-lo vivo. Portanto, sim quer dizer “conser
var". Dar glória e louvor ao Senhor é confirmá-lo 
declarando-o (Js 7.19). A demonstração de Deus 
das pragas em Faraó também é uma designação (Ex
8 .12 ).

B. Substantivo.
O termo rsüm et significa “algo colocado, um 

depósito ou propriedade indivisa” . Este substan
tivo só ocorre uma vez no hebraico bíblico: “Quan
do alguma pessoa pecar, e transgredir contra o 
SENHOR, e negar ao seu próximo o que se lhe 
deu em guarda, ou o que depôs na sua mão 
[fiiím c/]” (Lv 6.2).

PÔR EM ORDEM
‘ãrok (Jl?): “organizar, pôr em ordem, compa

rar”. Ao passo que ocorre cerca de 75 vezes no
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Antico Testamento hebraico, esta raiz também é 
encontrada no hebraico moderno, estando relacio
nada com “edição” e “dicionário”. A palavra é en
contrada pela primeira vez no Antigo Testamento 
em Gn 14.8: “E ordenaram batalha [literalmente, 
“eles se organizaram”, referindo-se a opor-se às li
nhas de batalhai”. E usada deste modo muitas vezes 
no registro das batalhas de Israel.

Sendo palavra comum na vida cotidiana, 77rak 
diz respeito a “arrumar” uma mesa (Is 21.5; Ez 
23.41). A palavra é empregada no Livro de Jó com 
referencia a “organizar” ou “pôr” as palavras “em 
ordem”, como num argumento ou refutação (Jó 
32.14; 33.5; 37.19). Em Jó 13.18, Jó declara: “Eis 
que já tenho ordenado a minha causa [literalmente, 
“eu pus meu julgamento em ordem”]”. “Pôr em or
dem” toma possível “comparar” uma coisa com outra. 
Assim, para mostrar a superioridade de Deus sobre 
os ídolos, o profeta pergunta: “A quem, pois, fareis 
semelhante a Deus ou com que o compara reis'!” (Is
40.18).

PORTA
sha'ar (TPL?): “porta, portão”. Esta palavra tem 

cognatos no ugarítico, árabe, moabita, aramaico e 
fenício. O hebraico bíblico a atesta cerca de 370 
vezes e em todos os períodos.

Basicamente, esta palavra descreve uma estrutu
ra que fecha e tapa uma abertura espaçosa em uma - 
parede ou muro. pela qual pessoas e coisas passam 
para uma área cercada. A "porta" de uma cidade era 
uma estrutura fortalecida mais profunda que o muro. 
Isto é sobretudo verdade acerca das cidades fortes, 
bem fortificadas, como no caso da primeira ocor
rência bíblica da palavra: "E vieram os dois anjos a 
Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de 
Sodoma" (Gn 19.1). Dentro de cidades importantes 
havia fortalezas grandemente fortalecidas com “por
tas" (Ne 2.8). Certas “portas” eram somente da es
pessura de uma cortina: “E à porta do pátio haverá 
uma coberta de vinte côvados” (Êx 27.16). Mais 
tarde, o Templo tinha aberturas grandes entre seus 
vários pátios: “Põe-te à porta da Casa do SENHOR, 
e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra 
do SENHOR, todos dc Judá. vós os que entrais por 
estas portas, para adorardes ao SENHOR" (Jr 7.2).

Êxodo 32.26 fala de uma abertura (“porta”) na 
cerca que circundava o acampamento temporário de 
Israel ao pé do Sinai. Tais acampamentos eram cer
cados por muros de terra e/ou pedra. As antigas 
cidades fortificadas tinham de achar uma fonte dc

água para períodos dc sítio e, às vezes, sc constru
íam represas. Naum 2.6 se refere aparentemente a 
tal represa quando diz: “As porteis do rio se abri
rão. c o palácio se derreterá [isto é, será varrido]”. 
Tanto o inferno (Jó 38.17) como o céu. o domínio 
de Deus (Gn 28.17), são retratados como cidades 
com "portas”.

As "portas" das cidades antigas às vezes incluí
am praças ou estavam imediatamente na frente de 
praças (2 Cr 32.6). O caminho da entrada (2 Cr
23.15) podia ser guardada por pesadas portas que 
eram presas a pilares firmemente fixos e reforçados 
por barras (Jz 16.3: cf. Sl 147.13; Ne 3.3). Os palá
cios podiam ser fortalezas com “portas” solidamente 
fortalecidas grandes o bastante para ter salas em 
cima. Durante o sítio, tais salas alojavam guerreiros. 
Foi numa sala como esta que Davi subiu e chorou a 
morte do filho Absalão (2 Sm 18.33). As “portas” 
tinham salas para alojar guardas (Ez 40.7). As salas 
que formavam fronteira com as “portas” também 
eram usadas para armazenar materiais de sítio (Ne
12.25).

As "portas" eram o lugar onde os tribunais lo
cais sc reuniam: "Porém, se o tal homem não quiser 
tomar sua cunhada, subirá, então, sua cunhada à 
porta dos anciãos e dirá: Meu cunhado recusa susci
tar a seu irmão nome em Israel” (Dt 25.7). A sen
tença era às vezes executada nas “portas” da cidade: 
“E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra; 
desfilhei. destruí o meu povo" (Jr 15.7). Nesta pas
sagem. todos da terra de Israel são vistos como ci
dade a cujas "portas" Deus reúne os ofensores para 
processo, julgamento, condenação e castigo.

A expressão "dentro das portas” significa “den
tro da área cercada". O peregrino que está “dentro 
das suas portas" é o estrangeiro que reside perma
nentemente em uma das cidades de Israel (Êx 20.10). 
Em passagens como Dt 12.15. esta expressão signi
fica “onde quer que você more”: “Porém, conforme 
todo o desejo da tua alma, degolarás e comcrás carne 
segundo a bênção do SENHOR, teu Deus, que te dá 
dentro de todas as tuas portas”.

PORVENTURA
'filay (’7'N): “porventura, talvez, suponha, se. 

menos”. As 43 ocorrências desta palavra aparecem 
em todos os períodos do hebraico bíblico.

Esta palavra, que significa “porventura” ou “tal
vez”. expressa em geral uma esperança: “Eis que o 
SENHOR me tem impedido de gerar; entra. pois. à 
minha serva; porventura, terei filhos dela” (Gn 16.2.
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primeira ocorrência). Em outro lugar, ’ulay expres
sa medo ou dúvida: “Porventura não quererá se
guir-me a mulher a esta terra. Farei, pois, tornar o 
teu filho à terra de onde saíste?” (Gn 24.5).

Se estiver seguido por outra cláusula, a palavra 
funciona para in troduzir uma prótase: “Se. 
porventura, houver cinqüenta justos na cidade, des- 
truí-los-ás também?” (Gn 18.24).

Em Nm 22.33, a palavra tem força diferente: 
“Porém a jumenta me viu e já três vezes se desviou 
de diante de mim; se ela se não desviara de diante de 
mim, na verdade que eu agora te mataria e a ela 
deixaria com vida”.

POSSESSÃO
f  gullâh (rtoD): “possessão” . Os cognatos desta 

palavra aparecem no aramaico recente e no acadiano. 
Esta palavra ocorre só oito vezes.

O termo s'gullãh significa “propriedade” no 
sentido especial de possessão particular que se 
adquiriu pessoalmente e se preserva com cuida
do. Seis vezes esta palavra é usada para aludir a 
Israel como o povo que Deus pessoalmente ad
quiriu (elegeu, livrou da escravidão egípcia e for
mou no que Ele quis que fosse), cuidadosamente 
o preservou e privadamente o possuiu: “Agora, 
pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e 
guardardes o meu concerto, então, sereis a minha 
propriedade [possessão] peculiar dentre todos os

A _
povos; porque toda a terra é minha” (Ex 19.5, 
primeira ocorrência).

POSSUIR
A. Verbo.

yãritsh (DT): “herdar, subjugar, tomar posses
são, desapropriar, empobrecer”. Esta palavra é ates
tada em todos os idiomas semíticos exceto no 
acadiano, fenício e aramaico bíblico. A palavra apa
rece em todos os períodos do hebraico. A Bíblia a 
atesta em torno de 260 vezes.

Basicamente, yãrash significa “herdar”. O verbo 
conota o estado de ser designado como herdeiro. 
Abrão disse a Deus: “Eis que me não tens dado 
semente [descendência], e eis que um nascido na 
minha casa será o meu herdeiro [literalmente, "é 
aquele que está me herdando”]” (Gn 15.3, primeira 
ocorrência bíblica da palavra). O que quer que Abrão 
tivesse para passar para seus descendentes legais, 
estava destinado a ser dado ao seu servo. Por conse
guinte, o seu servo era o seu herdeiro legalmente 
designado. Esta raiz também representa o estado de

ter algo como possessão permanente, como pos
sessão que pode ser passada para seus descenden
tes legais. Deus falou a Abrão: “Eu sou o SENHOR, 
que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a li esta 
terra, para a henlares" (Gn 15.7). O termo yãrash 
quer dizer "tomar como possessão permanente : 
"Se também seu pai não tiver irmãos, então, a sua 
herança dareis a seu parente, àquele que lhe for o 
mais chegado da sua família, para que a possua" 
(Nm 27.111. O verbo por vezes significa possuir 
algo (no caso da Terra Prometida) por meio de con
quista como possessão permanente: "O SENHOR 
te fará pegar a pestilência, até que te consuma da 
terra, a qual pas>as a possuir" (Dt 28.21).

Quando os povos são o objeto, vãrash ãs vezes 
significa "desapropriar” no sentido de tomar os 
seus bens herdáveis e colocá-los em tal posição 
social que eles não possam ter possessões ou her
dar possessões permanentes: "Dantes os horeus 
também habitaram em Seir: porém os filhos de Esati 
os lançaram fora. e os destruíram de diante de si. e 
habitaram no seu lugar” (Dt 2.12). Fazer que al
guém seja desapropriado é "empobrecê-lo”: “O 
SENHOR empobrece e enriquece” (1 Sm 2.7), o 
Senhor faz a pe>soa ficar sem possessões herdáveis 
permanentes.

B. Substantivos.
Vários substantivos relacionados a yãrash apa

recem raramente no hebraico bíblico. O termo 
yreshãh. que aparece duas vezes, significa “algo 
dado como possessão permanente, tomar por con
quista" (Nm 24.18). A palavra yrussãh ocorre 14 
vezes e quer dizer "ter como possessão" (Dt 2.5). 
"scr designado como possessão, receber como pos
sessão” (Dt 2.9). O substantivo mórãs significa “lu
gar que se tem como possessão permanente" em 
suas duas ocorrências (Is 14.23: Ob 17). O vocábu
lo mórãsãh. que aparece nove vezes, pode se referir 
a "um lugar que se tem como possessão permanen
te” (Êx 6.8). "uma coisa que se tem como possessão 
permanente” (Dt 33.4) e “o povo a ser desapropri
ado" (Ez 25.4).

Alguns estudiosos associam reset, “rede”, com 
yãrash. Portanto, imagina-se que uma “rede” seja 
algo que receba e segure (possua) algo ou alguém (Jó
18.8). Outros sugerem que reset também signifique 
"cova” (cf. Sl 9.15; 35.7,8).

POVO
'um (C<): “povo, gente, parente, pessoas". Esta 

palavra semítica comum tem cognatos no acadiano.
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amorita, fenício, ugarítico, púnico, moabita, aramaico 
e árabe. Ocorre em torno de 1.868 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico.

A palavra traz implicações subjetivas e pesso
ais. Primeiro, ‘am representa uma relação familiar. 
Em Rt 3.11, a palavra significa “parentesco mascu
lino” com ênfase especial na relação paterna: “Ago
ra, pois, minha filha, não temas; tudo quanto dis- 
seste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe 
que és mulher virtuosa”. Aqui a palavra é um subs
tantivo coletivo na medida que ocorre no singular. 
Na verdade, é quase um substantivo abstrato. No 
plural, a palavra se refere a todos os indivíduos que 
estão relacionados com uma p e sso a  pelo seu pai: 
“Não se contaminará por príncipe entre o seu povo, 
para sc profanar” (Lv 21.4). Esta ênfase da palavra 
está relacionada com o significado de seus cognatos 
no ugarítico (“clã”), árabe (“tio do lado paterno”) e 
nabateu (“tio do lado paterno”). A palavra é combi
nada com nomes e títulos divinos nos nomes de 
pessoas em que Deus é apresentado como o Deus 
de determinada tribo, clã ou família. Por exemplo, 
Jecameão (“Deus levantou um clã ou família”, 1 Cr 
23.19) e Jocneão (“Deus criou um clã ou família”, 
Js 12.22).

Segundo, ‘am significa parentes (inclusive mu
lheres e crianças), que estão reunidos localmente 
quer habitem ou não em determinado local de forma 
permanente: “Então, Jacó temeu muito e angustiou- 
se; e repartiu em dois bandos o povo que com ele 
estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos” (Gn
32.7).

Terceiro, esta palavra se refere ao todo de uma 
nação formada e unida principalmente por descen
derem de antepassado comum. Tal grupo tem for
tes laços de sangue e inter-relacionamentos e 
interações sociais. Freqüentemente vivem e traba
lham juntos em sociedade num lugar comum. Este 
é o significado da palavra em sua primeira ocorrên
cia bíblica: “E o SENHOR disse: Eis que o povo é 
um. e todos têm uma mesma língua” (Gn 11.6). 
Por conseguinte, neste uso 'am diz respeito não 
apenas aos parentes masculinos, mas a homens, 
mulheres e crianças.

O termo ‘am também inclui os que entram por 
adoção religiosa e casamento. Inicialmente, o povo 
de Israel eram os descendentes de Jacó (Israel) e 
suas famílias: “O qual disse ao seu povo [os egípci- 
os]: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e 
mais poderoso do que nós” (Êx 1.9). Mais tarde, a 
unidade básica numa relação de concerto comum

com Deus torna-se fator unificador que subjaz ‘am. 
Quando saiu do Egito, o povo de Israel agregou 
muitos outros povos: “E subiu também com eles 
uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma gran
de multidão de gado” (Êx 12.38). Tais indivíduos e 
famílias foram recebidos em Israel antes que obser
vassem a Páscoa: “Porém, sc algum estrangeiro se 
hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao SE
NHOR. seja-lhe circuncidado todo macho, e, então, 
chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra” 
(Êx 12.48). Há outra menção sobre este grupo (tal
vez) em Nm 11.4: "E o vulgo, que estava no meio 
deles, veio a ter grande desejo; pelo que os filhos de 
Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará 
carne a comer".

Depois disso, não Iemos mais sobre essa mistura 
de povos. Na época da Conquista da Palestina so
mos informados apenas que só o “povo” ('am) de 
Israel entrou na terra de Canaã e a herdou (Jz 5.11). 
Passagens como Dt 32.9 enfocam claramente esta 
relação de concerto como base de unidade: “Porque 
a porção do SENHOR é o seu povo: Jacó é a parte 
da sua herança”. Este sentido surge no conceito de 
"ser cortado do povo”: “E o macho com prepúcio, 
cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, 
aquela alma será extirpada dos seus povos; quebran- 
tou o meu concerto” (Gn 17.14).

A palavra 'am pode significar todos os antepas
sados físicos que viveram anteriormente e que hoje 
estão mortos. Assim Abraão foi reunido ao seu povo: 
“E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e 
farto de dias: e foi congregado ao seu povo” (Gn
25.8). Aqui pode haver implicações de concerto no 
sentido de que Abraão foi reunido a todos os que 
eram verdadeiros crentes. Jesus argumentou que tais 
textos ensinavam a realidade da vida após a morte 
(Mt 22.32).

A palavra 'am representa também os indivíduos 
que juntos formam um grupo familiar (e de concer
to) dentro de um grupo maior: “Zebulom é um povo 
que expôs a sua vida à morte, como também Naftali. 
nas alturas do campo [no campo de batalhaj” (Jz
5.18). Alguns estudiosos sugerem que esta seja re
ferência a uma unidade guerreira com a idéia de rela
ção de sangue em seu plano de fundo. Nunca se 
deve esquecer que entre as tribos nômades e 
seminômades não há distinção entre os conceitos de 
“milícia” e “parentesco” : “Então, disse o SENHOR 
a Josué: Não temas e não te espantes; toma contigo 
toda a gente de guerra, e levanta-te” (Js 8.1). Com
pare Js 8.5 onde ‘am por si só quer dizer unidade de
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guerra: “Porém cu c todo o povo que está comigo 
nos achegaremos à cidade” (cf. Gn 32.7).

O vocábulo ‘um pode significar os habitantes de
uma cidade, a despeito de suas relações familiares

/

ou de concerto. E termo territorial ou político: “En
tão, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois, 
hoje, testemunhas” (Rt 4.9).

Este substantivo é usado para se referir aos que 
são privilegiados. Na expressão “povo da terra”, 
‘um pode significar aqueles que têm direitos feudais 
ou aqueles que possuem a terra e estão, especial
mente, protegidos sob a lei: “Então, se levantou 
Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante 
dos filhos de Hete” (Gn 23.7). Este sentido de cida
dão pleno também aparece quando a expressão é 
usada para aludir a Israel (cf. 2 Rs 11.14ss). Em 
alguns contextos, esta expressão exclui aqueles de 
alto cargo, como rei, ministros e sacerdotes: “Por
que eis que te ponho hoje por cidade forte, e por 
coluna de ferro, c por muros de bronze, contra toda 
a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus 
príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o 
povo da terra” (Jr 1.18). Em Lv 4.27, esta mesma 
expressão significa toda a comunidade de adoração 
de Israel: “E, se qualquer outra pessoa do povo da 
terra pecar por erro...” O sentido de povo privilegi
ado com relação formal e conhecimento singular de 
Deus aparece em Jó 12.2: “Na verdade, que só vós 
sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria”. Tal
vez haja lugar para sugerir que ls 42.5 indique que 
todo o gênero humano é reccbedor privilegiado da 
revelação e bênção divinas: “Assim diz Deus, o 
SENHOR, que criou os céus, e os estendeu, e for
mou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respi
ração ao povo que nela está e o espírito, aos que 
andam nela".

Finalmente, 'am, quando usado para aludir a uma 
nação inteira, tem implicações políticas e territoriais. 
Neste sentido, é paralelo à palavra hebraica com 
tais implicações (gôy): “Porque cs povo santo ao 
SENHOR, teu Deus. c o SENHOR te escolheu de 
todos os povos que há sobre a face da terra, para 
lhes seres o seu povo próprio” (Dt 14.2; cf. Éx
19.5.6).

PRAGA
deber ~z~): "praga, peste, pestilência”. O signi

ficado da palavra cognata varia nos outros idiomas 
semíticos em relação ao hebraico. No ugarítico, dbr 
significa provavelmente "morte". A palavra árabe 
dabrat quer dizer "infortúnio", semelhante ao

acadiano dibint, “infortúnio”. A palavra ocorre 
menos de 60 vezes no Antigo Testamento e princi
palmente nos profetas Jeremias e Ezequiel.

O significado de deber é denotado melhor pela 
palavra "peste" ou "praga”. A população de um 
país pode ter veloz redução dc população pela “pes
te” (cf. 2 Sm 24.13ss). A natureza da “peste” (bu
bônica ou outras ) é difícil de determinar pelos con
textos. visto que os detalhes dc interesse médico 
não são determinados ou são escassos. Nos escritos 
proféticos, a "peste” ocorre com outros desastres: 
fome. inundação e espada: “Quando jejuarem, não 
ouvirei o seu clamor e quando oferecerem holocaus
tos e ofertas de manjares, não me agradarei deles; 
antes, eu os consumirei pela espada, e pela fome. e 
pela peste" (Jr 14.12).

A Septuaginta dá a seguinte tradução: thanatos 
(“morte” ).

PRATA
A. Substantivo.

keseph i : "prata, dinheiro, preço, proprie
dade". Esta palavra tem cognatos no acadiano, 
ugarítico. fenício e aramaico. Ocorre cerca de 402 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

Esta palavra descreve o “minério de prata”: “Tira 
da prata a  ̂ escórias, e sairá vaso para o fundidor” 
(Pv 25.4: cf. Jó 25.1).

O termo keseph significa a "prata" ou o que foi 
refinado do minério de prata: ”E tirou o servo vasos 
de prata, e vasos de ouro" (Gn 24.53). Como melai 
precioso, a "prata" não era tão valiosa quanto ao 
ouro — provavelmente porque não c tão raro: "Tam
bém todos os vasos de beber do rei Salomão eram de 
ouro. e todos os objetos da casa do bosque do Líba
no eram de ouro puro: não havia neles prata, por
que nos dias de Salomão não tinha estimação algu
ma" (1 Rs 10.21).

A "prata” era uma forma de riqueza. Este é o 
significado de keseph em Gn 13.2 (primeira ocor
rência bíblica): "E ia Abrão muito rico em gado, cm 
prata e em ouro”. Peças (não moedas) de prata eram 
usadas como dinheiro: “E ordenou José que enches
sem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o 
seu dinheiro, a cada um no seu saco” (Gn 42.25). A 
palavra usada sozinha e na forma singular significa 
"peças de prata”: “Vês que tenho dado ao teu irmão 
mil moedas [“siclos”, ARA] de prata” (Gn 20.16). 
Em Lv 25.50, a palavra é usada no sentido geral de 
“dinheiro, valor estimativo, preço”: “E contará com 
aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a
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ele até ao Ano do Jubileu; e o dinheiro da sua venda 
será conforme o número dos anos”.

Considerando que era uma forma de riqueza, 
"prata" era um dos espólios de guerra: “Vieram reis 
e pelejaram; [...] porém não levaram nenhum des
pojo dc prata” (Jz 5.19, ARA).

Esta palavra pode ser usada no sentido de "pro
priedade valiosa” : “Porém, se [os escravos que fo
ram surrados] ficarem vivos por um ou dois dias, 
não será castigado, porque é seu dinheiro" (Êx
21 .21 ).

As vezes, kesepli representa a “cor prata:’: “Ain
da que vos deiteis entre redis, sereis como as asas de 
uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas 
de ouro amarelo.” (Sl 68.13).

B. Verbo.
O verbo kãsaph significa saudades”. Alguns es

tudiosos derivam keseph deste verbo que ocorre 
cinco vezes no texto bíblico. O termo kãsaph quer 
dizer “desejar ardentemente” no sentido de “estar 
branco de desejo”: “E agora, se te querias ir embora, 
porquanto tinhas saudades dc voltar à casa dc teu 
pai, por que furtaste os meus deuses?” (Gn 31.30).

PRAZER
A. Substantivo.

hephets (n?D): "prazer, delícia, vontade, desejo, 
pedido, afazeres, coisa”. Nenhuma das 39 ocorrên
cias desta palavra aparece antes de 1 Samuel. Todas 
as suas ocorrências estão espalhadas pelo restante 
da literatura bíblica.

Esta palavra significa “prazer” ou “deleite”: “Tem, 
porventura, o SENHOR tanto prazer cm holocaus- 
tos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do 
SENHOR?” (1 Sm 15.22, primeira ocorrência). As
sim, “procurou o Pregador [o escritor de Eclesiastes] 
achar palavras agradáveis [hephets]: e o escrito é a 
retidão, palavras de verdade” (Ec 12.10), palavras 
que fossem verdadeiras e esteticamente agradáveis. 
Uma boa esposa trabalha com “mãos de delícia” ou 
mãos que se deliciam em trabalhar por causa do amor 
que tem por sua família; ela “trabalha dc boa vontade 
[com delícia] com as suas mãos” (Pv 31.13).

O termo hephets significa não apenas aquilo que 
dá prazer a alguém, mas também quer dizer desejo: 
“Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, 
contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que 
em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a mi
nha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar 
dc que ainda não o faz brotar” (2 Sm 23.5). “Fazer 
a vontade [desejo] de alguém” é conceder-lhe o pe

dido (1 Rs 5.8). “Pedras aprazíveis” são pedras 
preciosas (Is 54.12).

Terceiro, hephets às vezes representa os afaze
res nos quais se tem prazer: "Há tempo para todo o 
propósito [literalmente, “delícia"]” (Ec 3.1). Em Is
58.13, a primeira ocorrência desta palavra significa 
"prazer" ou "deleite”, enquanto que a última ocor
rência indica um caso ou afazeres nos quais se tem 
prazer: "Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a 
tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao 
sábado deleitoso e santo dia do SENHOR digno de 
honra, e se o honrares. não seguindo os teus cami
nhos, nem pretendendo fazer a tua própria vonta
de, nem falar as tuas próprias palavras”.

Finalmente, em uma passagem esta palavra sig
nifica “caso” no sentido de “coisa” ou “situação”: 
“Se vires em alguma província opressão dc pobres e 
a violência em lugar do juízo e da justiça, não te 
maravilhes de semelhante caso'' (Ec 5.8).

B. Verbo.
hãphets ("?n): “ter prazer em, cuidar, desejar, 

dclcitar-se em”. Este verbo, que aparece 72 vezes 
no hebraico bíblico, tem cognatos no árabe, fenício. 
siríaco e árabe. Em 2 Sm 15.26, hãphets quer dizer 
"deleitar-se": "Se. porém, disser assim: Não tenho 
prazer em ti: eis-me aqui. faça de mim como parecer 
bem aos seus olhos".

C. Adjetivo.
hãphets ("Ç?); "deleitando-se em. tendo prazer 

em". Este adjetivo aparece 12 vezes no hebraico 
bíblico. A palavra é encontrada no Sl 35.27: “O 
SENHOR, que ama a prosperidade do seu servo, 
seja engrandecido”.

PRECIOSO
A. Adjetivo.

yãqãr c r ;) :  "precioso, raro, excelente, pesado, 
nobre”. Embora nenhuma das 35 ocorrências bíblicas 
desta palavra se dê antes de I Samuel, elas estão 
espalhadas ao longo do restante da Bíblia.

Primeiro, yãqãr significa “precioso” no sentido 
de ser raro e valioso: “E tirou a coroa da cabeça do 
seu rei, cujo peso cra de um talento de ouro, e 
havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a 
cabeça de Davi" (2 Sm 12.30). Em 1 Sm 3.1, a 
ênfase está na acepção “raro” : “E a palavra do 
SENHOR era de muita valia naqueles dias; não 
havia visão manifesta”.

Segundo, a palavra enfoca o valor de uma coi
sa: “Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade!" 
(Sl 36.7).
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Terceiro, esta palavra significa ‘‘pesado” ou ‘‘no
bre”: "Assim como a mosca morta faz exalar mau 
cheiro e inutilizar o ungüento do perfumador, as
sim é para o famoso em sabedoria e em honra um 
pouco de estultícia [literalmente, “um pouco de 
estultícia é mais pesado do que a sabedoria e a 
honra”]” (Ec 10.1). Assim como a mosca morta 
faz o perfume feder, assim um pouco de tolice 
estraga a sabedoria e a honra — vale mais num 
sentido negativo (cf. Lm 4.2).

B. Verbo.
yãqor (1?;): “dificultar, estimar, avaliar, honrar, 

apreciar” . Este verbo, que aparece 11 vezes no 
hebraico bíblico, tem cognatos no ugarítico, árabe e 
acadiano. Em 1 Sm 26.21, a palavra quer dizer “apre
ciar”: ‘‘Então, disse Saul: Pequei; volta, meu filho 
Davi, porque não mandarei fazer-te mal; porque/r;/ 
hoje preciosa a minha vida aos teus olhos”.

C. Substantivo.
Yqãr{~\~')\ "coisa preciosa, valor, preço, esplen

dor, honra”. Este substantivo, que aparece 16 vezes 
no hebraico bíblico, é aramaico na forma. A palavra 
significa “valor” ou “preço” (Zc 11.13), “esplen
dor” (Et 1.4) e “honra” (Et 8.16). Em Jr 20.5, a 
palavra sc refere a “coisas preciosas” : “Também 
darei toda a fazenda desta cidade, e todo o seu tra
balho, e todas as suas coisas preciosas".

PREPARAR
A. Verbo.

kün (113): “estar fixo, estabelecer-se, aprontar- 
se. preparar-se, ser certo, ser admissível”. Este ver
bo aparece em quase todos os idiomas semíticos 
(não no aramaico bíblico). O termo kün ocorre na 
Bíblia cm torno de 220 vezes e em todos os perío
dos do hebraico.

Esta raiz usada concretamente conota “estar fir
memente fixo”, “estar ancorado com firmeza” e “es
tar firme” . O primeiro significado é aplicado a um 
telhado que está “firmemente fixo” nos pilares. 
Sansão disse ao moço que o conduzia: “Guia-me 
para que apalpe as colunas em que se sustem a casa, 
para que me encoste a cias” (Jz 16.2(>.). Em sentido 
semelhante, a terra habitada “está firmemente lixa 
ou ancorada” ; está imóvel: “O mundo também está 
firmado e não poderá vacilar” (Sl 93.1). No Sl 75.3, 
a imagem troca para a terra “firmemente estabeleci
da" em colunas. No Sl 65.6. o estabelecimento divi
no das montanhas é sinônimo da criação divina. O 
verbo também significa “firmar-se”: “E cresceste, e 
te engrandeceste, e alcançaste grande formosura [a

idade para finos ornamentos]; avultaram os seios, e 
cresceu o teu cabelo” (Ez 16.7).

Usado abstratamente, kün se refere ao conceito 
que está “estabelecido" ou “fixo”, de modo a ser imu
tável e inalterável: “E o sonho foi duplicado duas 
vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada de 
Deus. e Deus se apressa a fazê-la” (Gn 41.32, pri
meira ocorrência da palavra). Em sentido um tanto 
quanto semelhante, pode-se dizer que a luz do dia 
“está firmemente fixa" ou chegou completamente: 
“Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que 
vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito" (Pv
4.18). A palavra kün é usada para aludir a "estabele
cer” os descendentes, a vê-los prósperos (Jó 21.8).

Algo pode estar "fixo” no sentido de "estar pron
to ou terminado": "Assim se preparou toda a obra 
de Salomão, desde o dia da fundação da Casa do 
SENHOR" (2 Cr 8.16).

Uma coisa "estabelecida” pode ser algo que per
manece. Em 1 Sm 20.31. Saul diz a Jônatas: "Por
que todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a 
terra nem tu serás firme, nem o teu reino” . Os lábi
os verdadeiros i o que eles falam) “serão estabeleci
dos" ou permanecerão para sempre (Pv 12.19). Os 
planos "permanecerão" (serão estabelecidos) se a 
pessoa entregar suas obras ao Senhor (Pv 16.3).

O termo kün também quer dizer “estar fixo" no 
sentido de "estar pronto". Josias disse ao povo para 
que "se preparasse” para a Páscoa (2 Cr 35.4). Este 
mesmo sentido aparece em Éx 19.11: "E estejam 
prontos para o terceiro dia: porquanto, no terceiro 
dia. o SENHOR descerá diante dos olhos de todo o 
povo sobre o monte Sinai". Acepção um pouco di
ferente aparece em Jó 18.12. Bildade diz que sem
pre que a impiedade se manifesta, há julgamento: 
“A destruição está pronta ao seu lado". Quer dizer 
a calamidade está "fixa” ou "preparada” , de forma 
que existe potencialmente mesmo antes de a impie
dade surgir.

Algo "fixo" ou “estabelecido” pode "ser certo” : 
“Então, inquirirás, e inforinar-te-ás, c com diligên
cia perguntarás; e eis que, sendo esse negócio verda
de, e certo que se fez uma tal abominação no meio 
de ti..." (Dt 13.14). Em acepção um pouco diferente 
a coisa pode ser fidedigna ou verdadeira. Acerca dos 
ímpios, o salmista diz que "não há retidão na boca 
deles” (Sl 5.9). Um desenvolvimento adicional des
ta ênfase é que um assunto pode "ser admissível". 
Moisés disse a Faraó: “Não convém que façamos 
assim, porque sacrificaríamos ao SENHOR, nosso 
Deus, a abominação dos egípcios” (Êx 8.26).
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Quando a pessoa “fixa"’ unia seta no arco, ela apon
ta ou “se prepara’" para atirar a flecha (cf. Sl 7.12).

B. Substantivos.
nfkônãh  (nícç): “lugar apropriado, base”. Este 

substantivo ocorre 25 vezes e, em Ed 3.3, significa 
"lugar apropriado-’: “E firmaram o altar sobre as 
suas bases”. A palavra diz respeito a “bases” em 1 
Rs 7.27.

Dois outros substantivos estão relacionados com 
o verbo kwi. O substantivo rnãkôn, que aparece 17 
vezes, quer dizer “lugar estabelecido” (Êx 15.17). O 
termo rkfmãh, que faz três ocorrências, significa 
“lugar fixo” em Jó 23.3 ou “matéria fixo”, como em 
Ez 43.11: “Faze-lhes saber a forma desta casa, e a 
sua figura [fkúnãh 1”.

C. Adjetivo.
ken (]3): “direito, verdadeiro, honesto”. Este ad

jetivo ocorre 24 vezes no hebraico bíblico. A pala
vra, em Gn 42.11. implica “honesto” ou “justo” : 
"Todos nós somos filhos de um varão; somos ho
mens de retidão; os teus servos não são espias”. A 
palavra significa não “certo” em 2 Rs 17.9.

PRESA
shãlãl (¥?&): “presa, saque, espólio, pilhagem, 

ganho”. Esta palavra ocorre 75 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

O termo shãlãl significa literalmente “presa”, 
que um animal persegue, mata e come: “Benjamim c 
lobo que despedaça: pela manhã, comerá a presa 
[shãlãl] e, à tarde, repartirá o despojo” (Gn 49.27, 
primeira ocorrência).

A palavra pode significar “saque” ou “espólio 
de guerra”, incluindo tudo o que o soldado ou exér
cito captura e leva de um inimigo: “Salvo as mulhe
res, e as crianças, e os animais; f...] todo o seu des
pojo, tomaras para ti” (Dt 20.14). Uma nação intei
ra pode ser “pilhagem” ou “espólio de guerra” (Jr
50.10). “Ter a vida por despojo” é ter a vida salva 
(cf. Jr 21.9).

O vocábulo shãlãl é usado em algumas passa
gens para se referir a “pilhagem particular” : “Ai dos 
que decretam leis injustas e dos escrivães que escre
vem perversidades, para prejudicarem os pobres em 
juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do 
meu povo, e para despojarem as viúvas, e para rou
barem os órfãos!” (Is 10.1,2).

Esta palavra também pode descrever “ganho 
particular”: “O coração do seu marido está nela con
fiado, e a cia nenhuma fazenda [shãlãl] faltará” (Pv
31.11).

A. Verbo.
mã'al Civo): “transgredir, prevaricar, agir infi

elm ente” . Este verbo não é muito comum no 
hebraico bíblico ou rabínico. Ocorre 35 vezes no 
Antigo Testamento hebraico, particularmente no 
hebraico recente. Embora podendo ser traduzido 
separadamente, a maioria das traduções combina o 
verbo mã'al com o substantivo m a‘al numa frase 
na qual o verbo toma o significado de “agir” ou 
“cometer”. Por exemplo, Js 7.1: “E prevaricaram 
[mã‘al] os filhos de Israel [uma prevaricação 
(m a1 ah] no anátema”. Ou numa tradução mais li
vre: “Mas os israelitas agiram infielmente”; “Mas 
o povo de Israel infringiu a fé”; “Mas os israelitas 
desafiaram a proibição”.

A primeira ocorrência do verbo (junto com o 
substantivo) é encontrada cm Lv 5.15: “Quando 
alguma pessoa cometer uma transgressão c pecar 
por ignorância...” O sentido do verbo é semelhante 
ao verbo "pecar”. De fato, no capítulo seguinte o 
verbo hebraico que significa “pecar” e o verbo m ã‘al 
são usados juntos: “Quando alguma pessoa pecar, e 
transgredir contra o SENHOR, e negar ao seu pró
ximo o que se lhe deu em guarda...” (Lv 6.2). A 
combinação destes dois usos em Levítico é impor
tante. Primeiro, mostra que o verbo pode ser sinô
nimo de "pecar". A palavra m ã‘al tem este signifi
cado básico em Lv 5.15, visto que aqui o pecado é 
por ignorância e não por ato deliberado de desleal
dade. Segundo, o significado de mãi‘al é expresso 
mais adiante por um verbo que indica a intenção de 
ser infiel ao próximo visando lucro pessoal (“e trans
gredir contra o SENHOR, e negar ao seu próximo o 
que se lhe deu em guarda”).

A ofensa é contra Deus, mesmo quando a pessoa 
age infielmente contra o próximo. Em 2 Cr 29.6, 
lemos: "Porque nossos pais transgrediram, e fize
ram o que era mal aos olhos do SENHOR, nosso 
Deus, e o deixaram”; e Daniel orou: “Por causa da 
sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti” 
(Dn 9.7; ou: “Por causa da nossa deslealdade para 
convosco”).

Além do significado adicional de “deslealdade”.O
o verbo e o substantivo têm implicações fortemen
te negativas que o tradutor tem de transmitir. Quan
do Deus falou a Ezequiel: “Filho do homem, quan
do uma terra pecar contra mim, gravemente se re
belando [“cometendo graves transgressões”, ARA], 
então, estenderei a mão contra ela, [...] e arrancarei 
dela homens e animais” (Ez 14.13). Deus também

PREVARICAR
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comunicou Seu desgosto com a atitude rebelde e 
traiçoeira de Israel. Este fato também é comunica
do neste mesmo versículo: “Filho do homem, quan
do uma terra pecar contra mim, gravemente se re
belando [“com etendo graves transgressões7', 
ARA]”.

O verbo mã'al expressa em geral a deslealdade 
do homem para com Deus (Lv 26.40; Dt 32.51; 2 
Cr 12.2; Ed 10.2; Ez 14.13). A palavra também 
significa a fidelidade de uma pessoa à outra. Em 
particular, ilustra a infidelidade no casamento: 
“Quando a mulher de alguém sc desviar e prevari
car contra ele, de maneira que algum homem se hou
ver deitado com ela...” (Nm 5.12,13). Então, Lv 6.2 
também deve ser entendido nesse sentido: “Quan
do alguma pessoa pecar, e transgredir [for infielJ 
contra o SENHOR, e negar ao seu próximo o que se 
lhe deu em guarda”.

Na Septuaginta encontramos estas traduções: 
aihetein (“invalidar, rejeitar, cometer ofensa”); 
asuníhetein (“ser infiel”); e aphisíanein (“enganar, 
retirar-se”). As expressões “agir ou ser infiel” e “in
fringir a fé” expõem mais explicitamente a natureza 
pública do pecado do que os termos “transgres
são”, “cometer transgressão”, “transgredir”, “pre
varicar”, “rebelar-se”.

B. Substantivo.
ma 'al (7>’D): “transgressão, ato infiel, ato trai

çoeiro” . Este substantivo é usado 29 vezes no 
hebraico bíblico. Além do sentido primário de 
“transgressão”, pode haver a indicação do motivo 
pelo qual o pecado foi cometido. A maioria dos 
usos apóia a idéia de “infidelidade, deslealdade”. 
Trata-se de ato cometido por uma pessoa que co
nhece bem, mas que, por motivos egoístas, age de 
má fé. A história de Acã corrobora a atitude de 
deslealdade (Js 7.1). Josué desafiou Israel a não 
seguir o exemplo de Acã: “Não cometeu [mã‘al] 
Acã. filho de Zerá, transgressão [ma‘al] no tocan
te ao anátema? E não veio ira sobre toda a congre
gação de Israel?” (Js 22.20).

Em 2 Cr 29.19, a “infidelidade” foi cometida con
tra Deus: “Também todos os objetos que o rei Acaz, 
no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão". 
O substantivo ma ‘al também aparece em Ed 9.2: 
"E até a mão dos príncipes e magistrados foi a pri
meira nesta transgressão" .

PRIMEIRO
r i’shôn OiDtn): “anterior, superior, primeiro”. 

Esta palavra provém de uma raiz semítica comum

que também admite rõ ’sh (“cabeça”) e re’shit ("co
meço”). A palavra r i’shôn, que aparece 182 vezes 
(primeira vez em Gn 8.13), está bem representada 
ao longo de todo o Antigo Testamento, com a exce
ção dos livros poéticos e dos profetas menores.

O significado básico de rishôn é “primeiro” em 
uma série. A palavra é o antônimo de ’aharôn (“úl
timo” ). Por um lado, rVshôn se refere ao “primeiro 
mês" (Éx 40.2). ao “primeiro dia” (Êx 12.15), à “pri
meira casa [templo]” (Ed 3.12) ou ao “primogêni
to" (Gn 25.25ss).

Por outro lado. a palavra denota o “mais proe
minente” em uma série. Assim. Deus é “o primeiro" 
como também "o último": "Quem operou e fez isso. 
chamando as gerações desde o princípio? Eu, o SE
NHOR. o primeiro, e com os últimos, eu mesmo" 
(Is 41.4). As pessoas mais proeminentes em uma 
festa se sentavam no "primeiro lugar" (El 1.14). O 
uso de rishôn com "pai" em "teu primeiro pai pe
cou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim" 
(Is 43.271. expressa como o começo de Israel foi de 
pecado e rebelião.

Para referência de tempo, rishôn significa o que 
foi — isto é. o "anterior". Este uso aparece em ex
pressões que significam "posição anterior” (Gn
40.13 ) e "marido falecido” (Os 2.7). Os termos 
"primeiros profetas" (Zc 1.4) e os “antepassados" 
(Lv 26.45) são melhor entendidos como expressões 
que se referem ao passado. A expressão profética 
“dias anteriores" (diferente de “últimos dias”) ex
pressa o pecado passado de Israel e o julgamento de 
Deus sobre Israel: "Eis que as primeiras coisas pas
saram. e novas coisas eu vos anuncio, e, antes que 
venham à luz. vo-las faço ouvir" (Is 42.9).

As traduções da Septuaginta são: proteros ("an
tigo. anterior, superior"), protos (“primeiro, anti
go, o mais antigo" ), emprosthen (“à frente, em fren
te”), arche ("começo, causa primeira, governante, 
governo").

PRIMOGÊNITO
b k ô r  (Tü3): "primogênito”. A palavra Ifkôr 

aparece por volta de 122 vezes no hebraico bíblico 
e em todos os períodos. A palavra representa o 
“primogênito” de uma família (Gn 25.13); a palavra 
também representa o “primogênito” de uma nação, 
coletivamente (Nm 3.46). A forma plural da pala
vra aparece ocasionalmente (Ne 10.36); nesta pas
sagem. a palavra também é aplicada a animais. Em 
outras passagens, a forma singular de bkô r  signifi
ca um único animal "primogênito” (Lv 27.26) ou
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coletivamente o “primogênito” de um rebanho (Êx
11.5).

O filho “mais velho" ou “primogênito” (Êx 6.14) 
linha privilégios especiais na família. Ele recebia a 
bênção familiar especial, o que significav a liderança 
espiritual c social e uma porção dupla das posses 
do pai — ou duas vezes o que todos os outros 
filhos recebiam (Dt 21.17). Ele podia perder esta 
bênção por má ação (Gn 35.22) ou vendendo-a (Gn 
25.29-34). Deus reivindicou que todo o Israel e to
das as suas possessões lhe pertenciam. Como pro
va desta reivindicação, Israel devia lhe dar todos os 
"primogênitos” (Êx 13.1-16). Os animais seriam 
sacrificados, redimidos ou mortos, enquanto que as 
crianças masculinas eram redimidas ou substituídas 
pelos levitas ou pelo pagamento de urn preço de 
redenção (Nm 3.4üss).

Israel era o “primogênito” de Deus; desfrutava 
posição privilegiada e bênçãos sobre todas as ou
tras nações (Êx 4.22; Jr 31.9).

O “primogênito da morte” é uma linguagem que 
significa doença mortal (Jó 18.13); o "primogênito 
dos pobres” é a classe mais pobre de pessoas (Is
14.30).

hikkíirim (Z'~'2Z): “primeiros frutos, primícias”. 
Este substantivo aparece 16 vezes. As “primícias 
do grão e do fruto" colhidas deviam ser oferecidas a 
Deus (Nm 28.26) em reconhecimento da proprieda
de de Deus da terra c Sua soberania sobre a nature
za. O pão das “primícias” era o pão feito com os 
primeiros grãos da colheita, apresentados a Deus 
no Pentecostes (Lv 23.20). O “dia das primícias” 
era o Pentecostes (Nm 28.26).

PRÍNCIPE
A. Substantivos.

n ã s i’ (K'i?p): “príncipe, chefe, líder”. Este subs
tantivo aparece 129 vezes no hebraico bíblico. A 
primeira oconência de n ã si’ está em Gn 23.6: “Ouve- 
nos, meu senhor: príncipe  de Deus és no meio de 
nós”. Os livros de Números e Ezequiel usam a pala
vra com muita freqüência. Em outros lugares rara
mente ocorre.

Embora a origem e o significado de n ã s i’ sejam 
controversos, está obviamente associado com lide
rança israelita e não israelita. M. Noth propôs a 
idéia de que n ã s i’ era originalmente um representan
te tribal ou “deputado, chefe”. Ismael recebeu a pro
messa de gerar doze “príncipes” (Gn 17.20; cf. Gn
25.16); os midianitas tinham “príncipes” (Nm
25.18), como também os tinham os amorreus (Js

13.21). os povos do mar (Ez 26.16), Quedar (Ez
27.21), Egito (Ez 30.13) e Edom (Ez 32.29). Israel 
também tinha “príncipes”: “E aconteceu que, ao 
sexto dia, colheram pão em dobro, dois ômeres para 
cada um; e todos os príncipes da congregação vie
ram e contaram-no a Moisés” (Êx 16.22). Os “prín
cipes” de Israel participavam da liderança civil e 
também eram considerados pilares na vida religiosa 
israelita, os defensores do estilo de vida do concer
to: "Então. Moisés os chamou, e Arão e todos os 
príncipes da congregação tornaram a ele: e Moisés 
lhes falou" (Êx 34.31; cf. Js 22.30). Conseqüente
mente, Israel devia obedecer aos seus “líderes”: “Os 
juizes não amaldiçoarás e o príncipe  dentre o teu 
povo não maldirás” (Êx 22.28).

A tradução da Septuaginta é archon (“governante, 
soberano, senhor, príncipe, autoridade, oficial”).

Outro substantivo. tfsVim, está relacionado com 
n ã s i’. A palavra, que é encontrada quatro vezes, 
significa “nuvens": “Como nuvens e ventos que não 
trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsa
mente de dádivas” (Pv 25.14; cf. Sl 135.7; Jr 10.13;
51.16).

B. Verbo.
n ã sã ' (N»:>: "erguer, carregar” . Este verbo apa

rece 654 vezes no Antiso Testamento. Ocorrc uma 
vez em Gn 44.1: “Enche de mantimento os sacos 
destes varões, quanto puderem levar”.

PROCURAR
A. Verbos.

bãqash Cl”  >: "buscar, procurar, consultar”. Este 
verbo só ocorre no ugarítico, fenício e hebraico (bí
blico e pós-bíblico). Aparece na Bíblia cm torno de 
220 vezes e em todos os períodos.

Basicamente, bãqash  quer dizer “procurar” algo 
que está perdido, ou, pelo menos, cuja localização é 
desconhecida. Em Gn 37.15, um homem pergunta a 
José: “Que procuras?” Acepção especial deste sen
tido é “procurar entre um grupo, escolher, selecio
nar" algo ou alguém que ainda não foi designado, 
como em 1 Sm 13.14: “Já tem buscado  o SENHOR 
para si um homem segundo o seu coração” . “Buscar 
a face de alguém” é “procurar” chegar diante dele ou 
ter uma audiência favorável com ele. Todo o mundo 
estava “buscando” a presença de Salomão (1 Rs
10.24). Em sentido semelhante, pode-se “buscar" a 
face dc Deus permanecendo diante dElc no Templo 
orando (2 Sm 21.1).

O sentido de “procurar se assegurar” enfatiza a 
busca de um desejo ou a realização de um plano.
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Moisés perguntou aos levitas que se rebelaram con
tra a posição singular de Arão e seus filhos: “Ain
da também procurais o sacerdócio?” (Nm 16.10). 
Este uso tem um matiz emocional, como "visar, 
dedicar-se e interessar-se por”. Deus pergunta aos 
filhos dos homens (o gênero humano): “Até quan
do convertereis a minha glória em infâmia? Até 
quando amareis a vaidade e buscareis a mentira [o 
pecado]”? (Sl 4.2). Cultualmente, pode-se “pro
curar” garantir o favor ou a ajuda de Deus: “Tam
bém de todas as cidades de Judá veio gente para 
buscar ao SENHOR” (2 Cr 20.4, ARA). Em tais 
usos, o elemento intelectual está no plano de fun
do. Não há busca de informação. Uma exceção a 
isto encontra-se em Jz 6.29: “Quem fez esta coi
sa? E, esquadrinhando [dãrash] e inquirindo 
[bãqash], disseram: Gideão, o filho de Joás, fez 
esta coisa”. Raramente este verbo é empregado para 
designar a busca de informação de Deus (Êx 33.7). 
Em sentido semelhante, pode-se “buscar” a face 
de Deus (“consultar” ; 2 Sm 21.1). Aqui, bãqash 6 
usado claramente para aludir à busca de informa
ção (busca cognitiva). Compare também com a 
busca de sabedoria (Pv 2.4).

Este sentido de “procurar se assegurar” também 
é usado para designar “buscar a alma” (nephesh). 
Deus disse a Moisés: “Vai. volta para o Egito; por
que todos os que buscavam a tua alma morreram” 
(Êx 4.19). O termo bãqash é usado com esta mesma 
acepção, mas sem nephesh. Faraó “procurou matar 
a Moisés” (Êx 2.15). Só duas vezes esta acepção é 
aplicada a procurar obter o bem de alguém, como no 
Sl 122.9: “Por causa da Casa do SENHOR, nosso 
Deus, buscarei o teu bem” (em geral, dãrash é usa
do para se referir a procurar o bem de alguém).

Em cerca de 20 vezes bãqash significa tornar 
alguém responsável por algo, porque aquele que fala 
tem um direito legal (verdadeiro ou imaginário) so
bre tal coisa. Em Gn 31.39 (primeira ocorrência bí
blica do verbo), Jacó ressalta a Labão que em rela
ção ao animal que era comido pelas bestas selva
gens, “da minha mão o requerias”.

Só raramente bãqash é usado para designar “pro
curar um lugar", ou como verbo de movimento para 
um lugar. José “procurou [um lugar) onde chorar, e 
entrou na câmara, e chorou ali" (Gn 43.30).

Teologicamente, este verbo é usado não só para 
aludir a “procurar” um local diante do Senhor (para 
ficar perante Ele no Templo e procurar se assegurar 
da Sua bênção), mas também é empregado para de
signar o estado de mente: “Então, dali, buscarás ao

SENHOR, teu Deus, e o acharás, quando o busca- 
res [dãrash] de todo o teu coração e de toda a tua 
alma" (Dt 4.29). Em ocasiões como estas, onde o 
verbo é usado em paralelismo sinônimo com dãrash. 
os dois verbos têm o mesmo significado.

dãrash (lítO: “procurar, buscar, inquirir, con
sultar. perguntar, requerer, freqüentar”. Esta pala
vra é uma palavra semítica comum, sendo encontra
da no ugarítico e no siríaco. como também no hebraico 
em seus vários períodos. É usado comumente no 
hebraico moderno em sua forma verbal com o signi
ficado de "interpretar, expor" e em suas formas 
substantivais derivadas com o sentido de “sermão, 
pregador". Ocorrendo mais de 160 vezes no Antigo 
Testamento, dãrash e usado pela primeira vez em 
Gn 9.5: "E certamente rt quererei o vosso sangue, o 
sangue da vossa vida”. Traz a idéia freqüente de 
vingar uma ofensa contra Deus ou o derramamento 
de sangue (cf. Ez 33.6).

Um dos usos mais freqüentes desta palavra está 
na expressão "consultar a Deus", que às vezes indi
ca buscar a Deus em particular pela oração para 
receber direção (Gn 25.22). e se refere ao contato de 
um profeta que seria o instrumento da revelação de 
Deus 11 Sm 9.9: 1 Rs 22.8). Em outros momentos, 
esta expressão é encontrada com relação ao uso do 
Urim e do Tumim pelo sumo sacerdote, quando ele 
buscava descobrir a vontade de Deus jogando estas 
pedras sagradas iNm 27.21). Exatamente o que es
tava envolvido nesse procedimento não está claro, 
mas pode ser presumido que somente perguntas 
com resposta "sim" ou "não" podiam ser respondi
das pela maneira como as pedras caíam. Os povos 
pagãos e. às vezes, até os israelitas apóstatas “con
sultavam” os deuses pagãos. Acazias instruiu seus 
mensageiros: "Ide e perguntai a Baal-Zebube. deus 
de Ecrom. se sararei desta doença” (2 Rs 1.2). Em 
bruta violação da lei mosaica (Dt 18.10,11), Saul 
"consultou” a feiticeira de En-Dor, o que. nesta oca
sião. significava que ela devia invocar o espírito dn 
profeta Samuel que já  havia morrido (1 Sm 28.3ss .i. 
Saul foi à feiticeira de En-Dor como último recurso, 
dizendo: "Buscai-me uma mulher que tenha o espí
rito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte” (1 
Sm 28.7).

Esta palavra é empregada para descrever "bus
car" ao Senhor no sentido de entrar em relaciona
mento de concerto com Ele. Os profetas usaram 
dãrash quando eles convocavam o povo a dar meia 
volta na vida: “Buscai ao SENHOR enquanto se 
pode achar” (Is 55.6).
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B. Substantivo.
O substantivo midrash significa “estudo, comen

tário, história”. Este substantivo ocorre algumas 
vezes no hebraico bíblico recente (2 Cr 13.22). É 
usado comumente no judaísmo pós-bíblico para se 
referir aos vários comentários tradicionais feitos 
pelos sábios judeus. Uma ocorrência da palavra está 
em 2 Cr 24.27: “E, quanto a seus filhos, e à grande
za do cargo que se lhe impôs. [...] eis que está escri
to no livro da história [comentário] dos reis”.

PROFETIZAR
A. Verbo.

nãba (íOp): “profetizar”. Esta palavra surge cm 
todos os períodos do idioma hebraico. Parece estar 
relacionado com a antiga palavra acadiana nabu. que 
em sua forma passiva significa “chamar-se". A pa
lavra é achada no texto hebraico bíblico em torno de 
115 vezes. Sua primeira ocorrência está em 1 Sm 
10.6, onde Samuel disse a Saul que quando este en
contrasse certo bando de profetas em êxtase, ele 
também “profetizaria" com eles e seria transforma
do em outro homem. Este incidente ressalta o fato 
de que há certa ambigüidade no uso bíblico das for
mas verbal e substantivai. Há ampla gama de signi
ficados refletidas no termo do Antigo Testamento.

Com muita freqüência, nãbã' é usado para des
crever a função do verdadeiro profeta quando cie fala 
a mensagem de Deus para o povo sob a influência do 
Espírito divino (1 Rs 22.8; Jr 29.27; Ez 37.10). "Pro
fetizar” era tarefa que o profeta não podia evitar: 
"Falou o Senhor JEOVÁ, quem não profetizara?" 
(Am 3.8: cf. Jr 20.7, onde Jeremias diz que ele foi 
atraído e forçado a ser profeta). Ainda que a fórmula 
■‘A palavra do Senhor veio [ao profeta]” seja usada 
literalmente centenas de vezes no Antigo Testamen
to. não há indicação real sobre a maneira pela qual 
vinha — quer viesse pelos processos do pensamen
to, por visão ou por outro modo. As vezes, sobretu
do com os profetas mais primitivos, parece que al
gum tipo de experiência extática estava envolvido, 
como em I Sm 10.6.11; 19.20. Está escrito que a 
música é meio para profetizar, como em 1 Cr 25.1-3.

Está dito que os falsos profetas, embora não ca
pacitados pelo Espírito divino, também profetiza
vam: “Não lhes falei a eles; todavia, eles profetiza
ram'' (Jr 23.21). O falso profeta é condenado re
dondamente, porque ele fala uma palavra não au
têntica: “Profetiza contra os profetas de Israel que 
são profetizadores c dize aos que só profetizam o 
que vê o seu coração: Ouvi a palavra do SENHOR.

[...] Ai dos profetas loucos, que seguem o seu pró
prio espírito e coisas que não viram” (Ez 13.2,3). O 
falso profeta está especialmente sujeito aos estados 
frenéticos da mente, o que faz que ele profetize, 
embora o conteúdo de tal atividade não seja clara
mente explicado (1 Rs 22.10). O ponto é que no 
contexto bíblico "profetizar” se refere a algo desde
0 êxtase frenético de um falso profeta até à procla
mação sóbria e imperturbável do julgamento de Deus 
por um Amós ou Isaías.

"Profetizar” é muito mais que predizer eventos 
futuros. Na verdade, a primeira preocupação do 
profeta é falar a palavra de Deus para as pessoas do 
seu tempo, convocando-as à fidelidade do concerto. 
A mensagem do profeta é condicional, dependente 
da resposta das pessoas. Pela resposta que dão a 
esta palavra, as pessoas determinam em grande par
te como será o futuro, como está bem ilustrado pela 
resposta dos ninivitas à pregação de Jonas. Claro 
que. às vezes, a predição não entra em cogitação, 
como na predição de Naum da queda de Nínive (Na
2.13) e nas várias passagens messiânicas (Is 9.1-6: 
11.1-9: 52.13—53.12).

B. Substantivo.
nãbV (X’?p): "profeta”. A palavra tem um possí

vel cognato no acadiano. Ocorre em torno de 309 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos.

O termo nãbV representa o “profeta”, quer ver
dadeiro ou falso (cf. Dt 13.1-5). Os verdadeiros 
profetas eram porta-vozes do verdadeiro Deus. Em
1 Cr 29.29. três palavras são usadas para se referir 
a "profeta”: “Os atos, pois, do rei Davi, assim os 
primeiros como os últimos, eis que estão escritos 
nas crônicas de Samuel, o vidente [rõ’eh\, e nas 
crônicas do profeta [rnlbi’] Natã, e nas crônicas de 
Gade. o vidente [hõzeh]". As palavras traduzidas 
por "vidente” enfatizam o meio pelo qual o “profe
ta” se comunicava com Deus, mas não identifica 
que os homens sejam diferentes dos profetas (cf. 1 
Sm 9.9). A primeira ocorrência de nãbV também 
não ajuda a defini-lo claramente: “Agora, pois, res- 
titui a mulher ao seu marido, porque profeta é 
[Abraão] e rogará por ti, para que vivas” (Gn 20.7).

A segunda ocorrência de nãbi” estabelece seu sig
nificado: “Então, disse o SENHOR a Moisés: Eis 
que te tenho posto por Deus sobre Faraó; e Arão, teu 
irmão, será o teu profeta" (Êx 7.1). O plano de fundo 
desta declaração é Êx 4.10-16, onde Moisés discutiu 
a sua inabilidade de falar com clareza. Por conseguin
te, ele não podia comparecer diante de Faraó como 
porta-voz de Deus. Deus prometeu designar Arão
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(irmão dc Moisés) para ser o locutor: “E ele falará 
por ti ao povo; e acontecerá que ele te será por boca. 
e tu lhe serás por Deus" (Ex 4.16). Êxodo 7.1 expres
sa a mesma idéia com palavras diferentes. Está claro 
que a palavra “profeta” é igual àquele que fala por 
outra pessoa ou é a sua boca.

Este significado básico de nãbV é apoiado por 
outras passagens. Na passagem clássica de Dl: 18.14-
22, Deus prometeu levantar outro “profeta” como 
Moisés que seria o porta-voz de Deus (Dt. 18.18). 
Eles foram considerados responsáveis pelo que ele 
lhes falou e foram admoestados a obedecê-lo (Dt
18.19). Entretanto, se o que o “profeta” dissesse 
comprovasse estar errado, ele seria morto (Dt 18.20). 
Imediatamente, isto constitui promessa e definição 
da longa sucessão de profetas de Israel. Em última 
instância, é uma promessa do Grande Profeta, Jesus 
Cristo (cf. At 3.22,23). O “profeta” ou sonhador de 
sonhos podia fazer milagres para demonstrar que ele 
era homem de Deus, mas as pessoas deviam olhar 
para a mensagem em vez de se concentrar no milagre 
antes de obedecerem a mensagem (Dt 13.1-5).

No plural, nãbV c usado para aludir àqueles que 
não atuam como porta-vozes de Deus. No tempo 
de Samuel, havia homens que o seguiam. Eles se 
ocupavam de louvar a Deus (freqüentemente com 
cânticos) e procuravam instigar as pessoas a se vol
tar para Deus (1 Sm 10.5,10; 19.20). Os seguidores 
de Elias e Eliseu se organizaram em grupos para 
ajudar e/ou aprender destes mestres. Eram chama
dos filhos dos profetas (1 Rs 20.35). Usado neste 
sentido, a palavra nãbV significa companheiro e/ou 
seguidor de profeta.

A palavra também é usada para se referir aos 
“profetas pagãos”: “Agora, pois, envia, ajunta a 
mim todo o Israel no monte Carmelo, como também 
os quatrocentos e cinqüenta profetas de Baal e os 
quatrocentos profetas dc Aserá, que comem da mesa 
de Jezabel” (1 Rs 18.19).

Esta palavra tem uma forma feminina, “profeti
sa" (n'hi'ãli’) que ocorre seis vezes. Em Êx 15.20, 
Miriã é chamada de “profetisa”. A esposa de Isaías 
também é chamada de “profetisa” (Is 8.3). Este uso 
pode estar relacionado com o significado "compa
nheiro e/ou seguidor de profeta”.

PROPRIEDADE
A. Substantivo.

’ahuzzãh (rTüiN): “propriedade, possessão”. Esta 
palavra aparece 66 vezes, com a maioria de suas 
ocorrências dando-se em Gênesis—Josué e Ezequiel.

Essencialmente, ’ahuzzãh é termo legal usado 
para aludir à terra, sobretudo às propriedades fa
miliares a serem passadas para herdeiros. Em Gn
17.13 (primeira ocorrência da palavra), é prome
tido a Abrão o território da Palestina como pos
sessão tribal ou familiar até futuro indiscriminado. 
Em Gn 23.20 (cf. Gn 23.4,9) a palavra traz signi
ficado semelhante. A diferença é que aqui a res
ponsabilidade feudal não está relacionada com esta 
"possessão". Não obstante, a sorte bastante pe
quena pertencia a Abraão e seus descendentes 
como local de sepultura: “Assim, o campo e a 
cova que nele estava se confirmaram a Abraão, 
em possessão de sepultura pelos filhos de Hete” 
(Gn 23.20).

Em Lv 25.45.46. os não-israelitas também podi
am ser propriedade hereditária, mas os israelitas 
não. A “propriedade hereditária" dos levitas não 
era campos, mas o próprio Senhor (Ez 44.28).

B. Verbo.
'ãhaz ('T*?1: "agarrar, pegar, segurar com firme

za. trancar (a portai”. Este verbo, que aparece 64 
vezes no hebraico bíblico, também ocorre na maio
ria dos outros idiomas semíticos. O verbo ocorre 
em Gn 25.26: "E. depois, saiu o seu irmão, agarra
da sua mão ao calcanhar de Esaú” . O significado de 
“trancar" ia porta) aparece em Ne 7.3: “Fechem as 
portas, e. vós. trancai-as". Em 2 Cr 9.18, 'ãhaz 
quer dizer “prendido" ào trono.

PROSPERAR
tsãleah tr rs ) :  "ter sucesso, prosperar". Esta 

palavra é encontrada no hebraico antigo e moderno. 
Ocorrendo umas 65 vezes no texto do Antigo Tes
tamento hebraico, a palavra é achada primeiramente 
em Gn 24.21: "Para saber se o SENHOR havia pros
perado a sua jornada ou não". Esta palavra expressa 
a idéia de aventura bem-sucedida em contraste com 
fracasso. A fonte de tal sucesso é Deus: "E. nos 
dias em que buscou o SENHOR, Deus o fez pros
perar" (2 Cr 26.5). A despeito disso, as circunstan
cias da vida levantam a questão: “Por que prospera 
o caminho dos ímpios?” (Jr 12.1).

As vezes, tsãleah c usado de modo tal a indicar 
‘‘vitória": “E neste teu esplendor cavalga prospera
mente'' (Sl 45.4; sendo mais apropriado a tradução 
“cavalga vitoriosamente”).

PROSTITUIR-SE
z.ãnãh (r;;): “prostituir-se após, cometer forni- 

cação. ser prostituto(a). servir outros deuses”. Este
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é o termo regular que denota prostituição ao longo 
da história do hebraico, com acepções especiais que 
surgem da experiência religiosa do Israel antigo. A 
palavra ocorre em torno de 90 vezes 110 Antigo Tes
tamento hebraico. É usada pela primeira vez no tex
to bíblico na conclusão da história do estupro de 
Diná por Siquém, quando os irmãos dela se descul
pam pela vingança que fizeram, perguntando: “Fa
ria, pois, ele a nossa irmã, como a uma prostituta?" 
(Gn 34.31).

Ainda que o termo signifique “cometer forniea- 
ção'\ quer por homem quer por mulher, deve ser 
observado que, 110 Antigo Testamento, quase nunca 
é usado para descrever a má conduta sexual por 
parte do indivíduo. Parte da razão acha-se na atitu
de diferenciadora no Israel antigo concernente à ati
vidade sexual por homens e mulheres. A razão prin
cipal é o fato de que este termo é usado, em sua 
maioria, para descrever a “prostituição espiritual” 
na qual Israel se desviou dc Deus pelos deuses es
tranhos. Dcuteronômio 31.16 ilustra este significa
do: “E disse o SENHOR a Moisés: Eis que dormi- 
rás com teus pais: e este povo se levantará, e se 
prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da 
terra para o meio dos quais vai. e me deixara, e 
anulará o meu concerto que tenho feito com ele".

O termo zãnãh tornou-se, então, termo comum 
para aludir à apostasia espiritual. O ato de prosti
tuir-se indo após deuses estranhos era mais que mu
dar de deus. Este fato era especialmente verdade quan
do Israel foi após os deuses cananeus, pois a adora
ção destas deidades pagãs envolvia verdadeira pros
tituição com prostitutas e/ou prostitutos cultuais li
gados aos santuários canancus. No Antigo Testamento 
o uso da expressão “prostituir-se após” os deuses, 
implica o envolvimento do indivíduo com prostitutos 
cultuais. Temos um exemplo em Êx 34.15,16: “Para 
que não faças concerto com os moradores da terra, e 
não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifi
quem aos seus deuses. [...] e tomes mulheres das 
suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostitu
indo-se após os seus deuses, façam que também teus 
filhos se prostituam após os seus deuses".

A teoria religiosa por trás de tal atividade no 
santuário cananeu era que as atividades sexuais com 
prostitutos ou prostitutas cultuais, os quais re
presentavam os deuses c as deusas do culto da 
fertilidade cananéia, estimulariam a fertilidade das 
colheitas e rebanhos. Tais prostitutos cultuais não 
eram considerados prostitutos, mas antes “os san
tos" ou “os separados", já que o termo semítico

traduzido por “santo” significa, cm primeiro lu
gar, ser separado para uso especial. Temos ilustra
ção dessa idéia em Dt 23.17: “Não haverá rameira 
[a separada] dentre as filhas de Israel; nem haverá 
sodomita dentre os filhos de Israel” (“Das filhas 
de Israel não haverá quem se prostitua no serviço 
do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o 
faça", ARA). Este tema da prostituição religiosa 
toma grandes proporções nos profetas que denun
ciam esta apostasia em termos certeiros. Ezequiel 
não escolhe palavras quando chama, abertamente, 
Judá e Israel de “rameiras" e descreve com nitidez 
a apostasia dessas nações em termos sexuais (Ez
16.6-63: 23).

O Livro de Oséias, no qual a esposa de Oséias. 
Gômer. lhe foi infiel e muito provavelmente envol
veu-se em tal prostituição cultuai, ilustra mais uma 
vez não só o coração partido de Oséias, mas tam
bém o próprio coração partido de Deus por causa 
da infidelidade de Sua esposa, Israel. A infidelidade 
de Israel aparece em Os 9.1: “Não te alegres, ó Isra
el. até saltar, como os povos; porque te foste do teu 
Deus como uma meretriz; amaste a paga sobre to
das as eiras de trigo”.

PROVAR
A. Verbo.

tsãraph (HjS): “refinar, provar, fundir". Esta raiz. 
com 0 significado básico de fundir c refinar, é acha
da fora do Antigo Testamento no acadiano, fenício c 
síriaco. No árabe, um adjetivo derivado do verbo 
significa “puro. não misturado”, e descreve a quali
dade do vinho. O verbo tsãraph manteve o signifi
cado “refinar" no hebraico rabínico e moderno, mas 
perdeu 0 significado primário de “fundir” no hebraico 
moderno.

O verbo ocorre menos de 35 vezes 110 Antigo 
Testamento, principalmente nos profetas c no Li
vro dos Salmos. A primeira ocorrência está na his
tória de Gideão, onde 10.000 são “provados” e só 
300 são escolhidos para lutar com Gideão contra os 
midianitas: “E disse o SENHOR a Gideão: Ainda 
muito povo há; faze-os descer às águas, c ali os 
provarei" (Jz 7.4). O significado neste contexto é 
“provar” para descobrir quem está qualificado para 
a batalha. A única outra ocorrência do verbo em 
Juizes é equivalente ao substantivo “ferreiro", nes
te contexto ourives (Jz 17.4).

Jeremias descreve o processo de fundir e refinar: 
“Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com 0 
fogo; em vão vai fundindo 0 fundidor tão diligente
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mente, pois os maus não são arrancados” (Jr 6.29; 
veja ARA), e o fracasso de refinar a prata leva à 
rejeição (Jr 6.30). O processo (fundição) e o resul
tado (refino) são considerados juntos. É difícil separá- 
los no uso bíblico. Por conseguinte, o trabalho do 
forjador envolve fundir e refinar, e particularmente 
usar os metais refinados para produzir o produto 
final: “O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre 
de ouro c cadeias dc prata funde para el a” (Is 40.19). 
Ele usou um martelo e uma bigorna para fazer as 
finas camadas dc ouro usadas para chapcar a forma 
(Is 41.7).

O termo tsãraph também é usado metaforica
mente com o sentido de “refinar por meio do sofri
mento”. O salmista descreve a experiência dc Israel 
deste modo: “Pois tu, ó Deus, nos provaste; lu nos 
afinaste como se afina a prata, f...] Afligiste os nos
sos lombos. [...] Passamos pelo fogo e pela água; 
mas trouxeste-nos a um lugar de abundância" (Sl 
66.10-12). O julgamento dc Deus também é descri
to como um processo de refinamento: “E [...] puri
ficarei inteiramente as tuas escórias; e tirar-te-ei toda 
a impureza” (Is 1.25). Aqueles que são purificados 
dessa maneira, são os que invocam o nome do Se
nhor e recebem os graciosos benefícios do concerto 
(Zc 13.9). A vinda do mensageiro do concerto (Je
sus Cristo) é comparado ao trabalho do forjador; 
"Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem 
subsistirá, quando ele aparecer? Porque ele será 
como o fogo do ourives. [...] E assentar-se-á, afi
nando e purificando a prata: e purificará os filhos de 
Levi c os afinará como ouro e como prata” (Ml
3.2.3). O crente é confortado pela Palavra de Deus 
pelo fato de que, na terra, só ela é provada e purificada

e pelo qual somos purificados: “A tua palavra é 
muito pura; por isso, o teu servo a ama” (Sl 119.140; 
cf. Sl 18.30; Pv 30.5).

A palavra tsãraph tem as seguintes traduções na 
Septuaginta: purao (“queimar, ficar aquecido ao 
rubro") e chruso-o (“dourar, revestir de ouro” ).

B. Substantivos.
Dois substantivos derivados do verbo tsãraph 

ocorrem raramente. O termo sõrphi aparece uma 
vez e significa "ourives” (Ne 3.31). O substantivo 
masreph ocorre duas vezes e se refere a um “cri- 
sol": "O cri sol é para a prata, e o forno, para o ouro: 
mas o SENHOR prova os corações” (Pv 17.3; cf. 
Pv 27.21).

PROVOCAR (IRA)
kã'as "provocar, vexar. fazer ficar com

raiva". Esta palavra é comum ao longo da história 
do hebraico e é usada no hebraico moderno no sen
tido de "enraivecer-se. irar". Ocorre cerca de 55 ve
zes no Antiso Testamento hebraico.

w

Sendo palavra característica do Livro de Deute- 
ronômio. parece adequado que kã 'as seja encontra
do pela primeira vez no Antigo Testamento nesse 
livro: "Para o provocar á ira" (Dt 4.25). A palavra 
também é característica dos livros de Jeremias e 1 e
2 Reis. Uma revisão dos usos deste verbo mostra 
que ao redor de 80 por cento deles dizem respeito a 
Jeová ser provocado a ira pelo pecado de Israel, 
sobretudo quando adoram outros deuses. Ternos um 
exemplo em 2 Rs 23.19: "De mais disso, também 
Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas 
cidades de Samaria. e que os reis de Israel tinham 
feito para provocarem o Senhor à ira".

Q
QUEBRAR

shãbar (“DE?): “quebrar, despedaçar, arrom
bar, esmagar”. Esta palavra é freqüentemente usada 
no acadiano e no ugarítico antigos, e é comum ao 
longo do hebraico. E encontrado quase 150 vezes 
na Bíblia hebraica. A primeira ocorrência bíblica 
de shãbar está em Gn 19.9, que conta como os 
homens de Sodoma aproximaram-se para “arrom
bar” a porta de Ló para levar-lhe os convidados 
de sua casa.

Como palavra comum para “quebrar” coisas, 
shãbar descreve a quebra de cântaros ou botija (Jz 
7.20: Jr 19.10). de arco (Os 1.5), dc espada (“tirar". 
Os 2.18). de osso (Ê.x 12.46) c de jugo (Jr 28.10,12,13). 
Às vezes, a palavra é usada figurativamente para des
crever uma emoção ou coração "quebrado” (Sl 69.20; 
Ez 6.9). Em seu sentido intensivo, shãbar conota 
“quebrar” algo, como as tábuas da lei (Êx 32.19), as 
imagens de ídolos (2 Rs 11.18) ou a “quebra” das 
árvores pelo granizo (Êx 9.25).
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QUEIMAR
A. Verbo.

sãraph (rp£): “queimar”. Termo semítico co
mum. esta palavra <5 encontrada no acadiano e no 
ugarítico antigos, como também ao longo da história 
do idioma hebraico. Ocorre em sua forma verbal 
quase 120 vezes no Antigo Testamento hebraico. O 
termo sãraph t  encontrado primeiramente em Gn
11.3 na história da Torre de Babel: "Eia, façamos 
tijolos e queimemo-los bem”.

Visto que queimar é a principal característica do 
fogo, o termo sãraph é usado para descrever a des
truição de objetos de todos os tipos. Assim, a porta 
de uma torre da cidade foi “queimada” (Jz 9.52), 
como o foram várias cidades (Js 6.24; 1 Sm 30.1), 
carros (Js 11.6,9), ídolos (Êx 32.20: Dt 9.21) e o 
rolo que Jeremias tinha ditado para Baruque (Jr
36.25,27.28). A queima que os moabitas fizeram 
dos ossos do rei de Edom (Am 2.1) era terrível afron
ta para todos os semitas antigos. “Queimar” os os
sos dc homens no altar sagrado era grande ato de 
profanação (1 Rs 13.2). Ezequiel “queimou” um 
terço do seu cabelo como símbolo de que parte do 
povo de Judá seria destruída (Ez 5.4).

De maneira interessante, sãraph nunca é usado 
para aludir à “queima” de um sacrifício no altar, 
embora alguns vezes designe a remoção de refugo, 
partes de sacrifícios não utilizados e algumas partes 
doentes. A "queima" de uma novilha vermelha era 
feita com a finalidade de produzir cinzas para a 
purificação (Nm 19.5.8).

B. Substantivos.
sãraph <T^'>: “queima, ser ardente”. Em Nm 

21.6,8, o termo sãraph descreve as serpentes que 
atacaram os israelitas no deserto. Elas são chama
das de “serpentes ardentes”. Uma serpente voado
ra “ardente” aparece em Is 14.29, como também em 
Is 30.6.

s raphim (irirp ): “queima, nobre”. A palavra 
s''raphim se refere aos seres ministrantes de Is 6.2,6, 
e pode dar a entender ou uma forma de serpente (sc 
bem que com asas, mãos humanas e vozes) ou seres 
que têm uma qualidade de serem “ardentes”. Um 
dos Sraphim  ministrou a Isaías trazendo uma brasa 
viva do altar.

QUEIMAR INCENSO
A. Verbo.

qãtar (~irp): “queimar incenso, fazer com que se 
levante em fumaça”. O radical primário deste verbo 
aparece no acadiano. Formas relacionadas aparecem

no ugarítico, árabe, fenício e hebraico pós-bíblico. 
O uso deste verbo no hebraico bíblico nunca está no 
radical primário, mas só no radical causativo e no 
intensivo (e seus passivos).

A primeira ocorrência bíblica de qãtar está em 
Êx 29.13: "Também tomarás toda a gordura que co
bre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e 
ambos os rins, e a gordura que houver neles e queimá- 
los-ás [oferecê-los-ás em fumaça] sobre o altar”. 
Tecnicamente, este verbo significa “oferecer ofertas 
verdadeiras" toda vez que aparece no radical 
causativo (cf. Os 4.13; 11.2), embora só possa se 
referir à “queima de incenso” (2 Cr 13.11). Ofertas 
são queimadas para transformar a coisa oferecida 
em fumaça (a essência etérea da oferta), que ascen
deria a Deus como aroma agradável ou aplacador. 
As coisas sacrificadas eram tipos de comidas pri
mariamente comuns e, deste modo, Israel oferecia a 
Deus a própria vida, seus trabalhos e o fruto dos 
seus labores.

Tais ofertas representam a doação da coisa ofere
cida e a substituição vicária da oferta pelo oferente 
(cf. Jo 17.19: Ef 5.2). Por causa da pecaminosidade 
do homem (Gn 8.21: Rm 5.12), ele estava impossibi
litado de iniciar uma relação com Deus. Então, o pró
prio Deus disse ao homem o que seria necessário 
para cultuá-lo e servi-lo. Deus especificou que só as 
melhores escolhas das possessões da pessoa poderi
am ser oferecidas e os melhores da oferta pertenciam 
a Ele (Lv 4.10). Só os Seus sacerdotes deviam ofere
cer sacrifícios (2 Rs 16.13). Todas as ofertas seriam 
feitas no lugar designado; depois da conquista de 
Canaã. este foi o santuário central (Lv 17.6).

Alguns dos reis de Israel tentaram legitimar suas 
ofertas idólatras, embora estivessem em aberta vio
lação às diretivas de Deus. Assim, o radical causativo 
é usado para descrever, por exemplo, a adoração 
idólatra de Jeroboão: “E sacrificou no altar que fize
ra em Betei, no dia décimo quinto do oitavo mês, do 
mês que ele tinha imaginado no seu coração, assim 
fez a festa aos filhos de Israel e sacrificou no altar. 
queimando incenso” (1 Rs 12.33; cf. 2 Rs 16.13; 2 
Cr 28.4).

O radical in tensivo  (só ocorre depois do 
Pentateuco) sempre descreve “falsa adoração”. Esta 
forma de qãtar representa o “ato total do ritual" (2 
Cr 25.14). Tal ato era normalmente ato consciente 
de idolatria, imitativo da adoração cananéia (Is 65.7). 
Este tipo de adoração era blasfema e vergonhosa (Jr
11.17). Aqueles que faziam esta “queima de incen
so” eram culpados de esquecer Deus (Jr 19.4), en
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quanto que a prática cm si não garantia nenhuma 
esperança aos que se envolviam nela (Jr 11.12). 
Amós disse ironicamente aos israelitas que fossem 
a Gilgal e Betei (altares idólatras) e “oferecessem” 
uma oferta de agradecimento. Esta ironia está até 
mais clara no hebraico, pois Amós usa qãtor no 
radical intensivo.

B. Substantivos.
q‘tõret (Prèp): “incenso”. A primeira ocorrência 

bíblica de cftõret está em Êx 25.6, e a palavra é usada 
por volta de 60 vezes em todos os períodos do 
hebraico bíblico. A palavra retrata “perfume” em 
Pv 27.9.

A palavra qitter quer dizer “incenso”. Esta pala
vra aparece uma vez no Antigo Testamento, em Jr 
44.21. Outro substantivo, qetõrah, também signifi
ca “incenso”. Esta palavra só ocorre em Dt 33.10. 
A palavra qitter se refere a “fumaça, vapor”. Esta 
palavra não se refere à fumaça de uma oferta, mas a 
outros tipos de fumaça ou vapor. A referência em Sl 
148.8 (“vapores”) é uma de suas quatro ocorrências 
bíblicas. O termo muqtãr quer dizer “o acendimento 
de incenso”. A palavra é usada apenas uma vez, em 
Ml 1.11: “Em todo lugar, se oferecerá ao meu nome 
incenso”.

O vocábulo miqteret quer dizer “incensário, in
censo”. A palavra ocorre duas vezes. O vocábulo

miqteret descreve um “incensário” — utensílio no 
qual são levadas brasas — em 2 Cr 26.19. A palavra 
se refere a “incenso” em Ez 8 .11. O termo nfqatterãh 
se refere a “altar de incenso”. A palavra ocorre uma 
vez (2 Cr 26.19). O termo miqtãr quer dizer “lugar 
de fumaça sacrificatória, altar”. A palavra aparece 
uma vez (Éx 30.1).

QUERER
'ãhãh ("K ): "desejar, querer, estar disposto, 

consentir”. Comum ao longo da história do idioma 
hebraico, esta palavra ocorre na Bíblia hebraica pou
co mais de 50 vezes. É encontrada pela primeira vez 
em Gn 24.5, onde o servo de Abraão, que está a 
ponto de ser enviado a buscar uma esposa para 
Isaque, diz: “Porventura não quererá seguir-me a 
mulher a esta terra?”

É digno de nota que em todas menos duas ocasi
ões do uso no Antigo Testamento (Jó 39.9; ls 1.19). 
a palavra é usada com uma negação para indicar 
falta de vontade ou consentimento. Mesmo nestes 
dois usos positivos, parece estar implícito um as
pecto ou expectativa negativa. Jó pergunta: “Que- 
rer-te-á servir o unicórnio ou ficará na tua cavalari
ça?" (Jó 39.9); e Isaías parece quase desesperado 
quando diz a Judá: “Se quiserdes, c ouvirdes. 
comereis o bem desta terra” (Is 1.19).

R
RASGAR

qãra’ (>'!?): “rasgar, arrancar”. Esta palavra é 
comum no hebraico antigo c moderno. Usado umas 
63 vezes no Antigo Testamento hebraico, é encon
trado pela primeira vez em Gn 37.29: “Então, ras
gou as suas vestes” . Na expressão “rasgar as ves
tes". qãra’ é usado 39 vezes. Em geral, tal “rasgar” 
de roupas é expressão de pesar (Gn 37.34; 44.13; 2 
Sm 13.19).

Às vezes, a palavra é usada num ato simbólico, 
como o de Aías que “rasgou” uma veste nova em 
doze pedaços e os enviou às doze tribos como sím
bolo da iminente divisão de Israel (1 Rs 11.30). 
Samuel usou qãra de modo figurativo, quando dis- 
-e a Saul: “O SENHOR tem rasgado de ti hoje o 
reino de Israel” (1 Sm 15.28). Os animais selvagens 
"rasgam" ou “despedaçam" a presa (Os 13.8).

REBANHO
tsõ'n (’ín'í): “rebanho, gado miúdo, ovelhas, ca

bras” . Uma palavra semelhante é encontrada no 
acadiano, aramaico e siríaco, e nas tabuinhas de Tel 
Amarna. No hebraico, tsõ'n manteve seu significa
do em todas as fases do desenvolvimento do idio
ma. A palavra aparece 273 vezes no Antigo Testa
mento hebraico, com sua primeira ocorrência em 
Gn 4.2. A palavra não está limitada a um período da 
história hebraica ou a qualquer tipo de literatura. O 
Livro de Gênesis, com as narrativas sobre os patri
arcas em seu cenário pastoral, tem a maior freqüên
cia do uso (aproximadamente 60 vezes).

O significado primário de tsõ’u é “gado pequeno" 
para se distinguir de bãqãr (“manada” ). A palavra só 
pode se referir a “ovelhas” (1 Sm 25.2) ou a “ovelhas 
e cabras”: “Assim, testificará por mim a minha justi
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ça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário 
estiver diante de tua face; tudo o que não for salpica
do e malhado entre as cabras e moreno entre os cor
deiros ser-me-á por furto” (Gn 30.33). O “rebanho” 
era fator econômico importante no antigo Oriente 
Próximo. Os animais eram comidos (1 Sm 14.32; cf. 
Sl 44.11). tosquiados para obtenção de lã (Gn 31.19) 
e ordenhados (Dt 32.14). Também eram oferecidos 
como sacrifício, como quando Abel sacrificou um 
primogênito de suas “ovelhas” (Gn 4.4).

No uso metafórico de tsõ'n, a imagem dc uma 
“multidão” pode se aplicar a pessoas: "Como o re
banho santificado, como o rebanho dc Jerusalém nas 
suas solenidades, assim as cidades desertas se enche
rão de famílias; e saberão que eu sou o SENHOR” 
(Ez 36.38). Deus é visto como o pastor do Seu “re
banho", o povo de Deus: “Sabei que o SENHOR é 
Deus; foi ele, e não nós, que nos fez povo seu c 
ovelhas do seu pasto” (Sl 100.3; cf. Sl 23; 79.13; Mq
7.14). Em um período de opressão, o salmista com
parou o povo de Deus a “ovelhas para o matadouro” 
( Sl 44.22) e orou pela libertação de Deus.

As pessoas sem líder eram comparadas a “ove
lhas” sem pastor (1 Rs 22.17; cf. Zc 10.2: 13.7). 
Jeremias viu que os judeus eram desviados por seus 
pastores ou líderes (Jr 50.6). Semelhantemente. 
Isaías escreveu: "Todos nós andamos desgarrados 
como ovelhas: cada um se desviava pelo seu cami
nho, mas o SENHOR fez cair sobre ele a iniqüidade 
de nós todos" (ls 53.6).

A promessa profética diz respeito à bênção re
novada de Deus sobre o remanescente das “ove
lhas": “Eu mesmo recolherei o resto das minhas 
ovelhas, de todas as terras para onde as river afu
gentado, e as farei voltar aos seus apriscos; e fruti- 
ficarão e se multiplicarão” (Jr 23.3). Isto sucederá 
quando o Messias ("o Renovo de Davi”) estabele
cer Seu Reino sobre o povo (Jr 23.5,6). Esta idéia 
também é expressa por Ezequiel: “E levantarei so
bre elas um só pastor, e ele as apascentará; o meu 
servo Davi é que as há de apascentar; cie lhes servi
rá de pastor. E eu. o SENHOR, lhes serei por Deus, 
e o meu servo Davi será príncipe no meio delas; eu, 
o SENHOR, o disse" (Ez 34.23,24).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
probaton (“ovelhas” ) e poimnion (“rebanho”).

REBELAR-SE
A. Verbo.

mãrãh (rno): “rebelar-se, contender”. O signifi
cado de “rebelar-se” está limitado ao idioma hebraico.

visto que o significado deste verbo em outros idio
mas semíticos difere: “irar-se” (aramaico), "brigar" 
(siríaco) e “disputar” (árabe). O termo mãrãh ocor
re umas 50 vezes no Antigo Testamento e seu uso 
está espalhado ao longo do Antigo Testamento (li
teratura histórica, profética, poética e legal). Al
guns nomes pessoais são compostos parciais do 
verbo: Meraías (“rebelde por natureza", Ne 12.12) 
e Miriã ("de natureza rebelde”, se for na verdade 
derivado do verbo).

O termo mãrãh significa oposição a alguém mo
tivado por orgulho: “Quando alguém tiver um filho 
contumaz [,«7/w] e rebelde [mãrãh], que não obe
decer à voz de seu pai...” (Dt 21.18). O sentido 
aparece mais claramente em Is 3.8: “Porque Jerusa
lém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e 
as suas obras são contra o SENHOR, para irrita
rem os olhos da sua glória”.

Mais particularmente, a palavra conota uma ati
tude rebelde contra Deus. Diversas preposições são 
usadas para indicar o objeto da rebelião ( 'im, et. 
geralmente traduzidos por “contra”): “Rebeldes 
fostes contra [‘im\ o SENHOR” (Dt 9.7); “Por
quanto ela se rebelou contra [í>fl mim” (Jr 4.17).

O significado primário de mãrãh é “desobede
cer". Várias passagens o atestam: “Visto que foste 
rebelde à boca do SENHOR e não guardaste o man
damento que o SENHOR, teu Deus, te mandara..." 
(1 Rs 13.21); cf. 1 Rs 13.26: “É o homem de Deus 
que foi rebelde à boca do SENHOR”.

O Antigo Testamento declara especificamente 
que alguém “se rebelou" contra o Senhor. Em outros 
ocasiões, se refere a uma rebelião contra a Palavra 
doSenhor(Sl 105.28; 107.11) ou contra a boca ("pa
lavra”. "mandato”, “dito”) de Deus (1 Rs 13.21; cf. 
Nm 20.24: Dt 1.26,43;'9.23; 1 Sm 12.14,15). O 
intento do hebraico é significar o ato de desafiar a 
ordem de Deus: “Justo é o SENHOR, pois me rebe
lei contra os seus mandamentos” (Lm 1.18).

O verbo mãrãh é fortalecido por uma forma do 
verbo sãrar (“teimar”): “E não fossem como seus 
pais, geração contumaz [.vtfrar] e rebelde [mãrãh]. 
geração que não reçeu o seu coracão” (Sl 78.8; cf. Dt 
21.18,20; Jr 5.23)7

Um indivíduo (Dt 21.18,20), uma nação (Nm
20.24) e uma cidade (Sf 3.1) são descritos como 
“rebeldes”. Sofonias compôs uma imagem vivida dá 
natureza do espírito rebelde: “Ai da rebelde e man
chada, da cidade opressora! Não ouve a voz. não 
aceita o castigo, não confia no SENHOR, nem se 
aproximou do seu Deus” (Sf 3.1,2).
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A Septuaginta traduz mãrãih por parepikraino 
("amargar-se, irar-se, provocar, rebelar-se") c por 
atheteo (“rejeitar, não reconhecer”).

B. Substantivos. 
m ri (’1D): "rebelião’-. Esta palavra ocorre rara

mente: “Porque conheço a tua rebelião e a lua dura 
cerviz” (Dt 31.27; cf. Pv 17.11).

O substantivo nfrãtayim significa “dupla rebe
lião". Esta referência à Babilônia geralmente não é 
traduzida: “terra de Merataim” (Jr 50.21; “terra 
duplamente rebelde”, ARA).

C. Adjetivo. 
mr? (nç): “rebelde”. Esta palavra ocorre 23 ve

zes. principalmente em E/.equiel. EmEz 2.8. a pa
lavra modifica “casa” (referindo-se a Israel): “Não 
sejas rebelde como a casa rebelde".

RECOMPENSAR
shãlam (□<?Ç'): “recompensar, estar inteiro, com- 

rletar. acabar”. Termo semítico comum, este verbo 
; encontrado no acadiano e no ugarítico antigos e em 
: _ ' os períodos do hebraico. A raiz é conhecida 
rira  a maioria das pessoas pela palavra shãlôm,
- _e é a saudação judaica comum. O verbo shãlam 

: : rre pouco mais de 100 vezes na Bíblia hebraica. 
Em sua primeira ocorrência no Antigo Testa

mento. a palavra tem o sentido de “pagar” ou “res- 
_:uir”: "Por quepagastes mal por bem?” (Gn 44.4).

vezes quer dizer “completar” ou “terminar”. 
? r exemplo, terminar o Templo (1 Rs 9.25). Em
1 2-, 18. shãlam descreve compensação por da- 

' "Mas quem matar um animal o restituirá: vida 
ror vida".

Talvez deva ser observado que os termos árabes 
. . ■,::iano e islamismo são derivados do cognato 

_'_re de shãlam e implica “submissão a Alá”.

RECONHECER
A. Verbo.

- 7 rrn\): "contar ou reconhecer (de acordo 
. ~ raça ou família)”. No aramaico, yãhas aparece

- :_rguns na tradução da palavra hebraica 
r.‘ i “família") e tôledõt (“genealogia” ou "ge- 

. ' Esta palavra ocorre cerca de 20 vezes no 
Testamento.

Em 1 Cr 5.17. yãhas quer dizer “contado por 
r - ■ r i ' : r:^s“: "Todos estes foram registrados, se- 

'  suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de 
_ _  1 Cr “.5 . Uso semelhante é achado em

T. 1*1 "Este: buscaram o seu registro entre os 
çac estavam registrados nas genealogias ["estes

procuraram o seu registro nos livros genealógicos" 
ARAJ, mas não se acharam nelas”.

A Septuaginta traduz yãhas variegadamente: 
ogdoekonta (“genealogia... a scr considerada” ): 
arithmos (“membro deles, pai da sua genealogia”): 
paratoxin (“membro através de genealogia “ ): 
sunodias ("reconhecido por genealogia").

B. Substantivo.
yahas (DiT): “genealogia”. Esta palavra aparece 

na forma infinitiva como substantivo para indicar 
um registro ou tabela genealógica: “E contados nas 
suas genealogias, no exército para a guerra; foi seu 
número de vinte e seis mil homens” (1 Cr 7.40: cf. 2 
Cr 31.18). Outra tradução relativa aos atos dc 
Roboão registrados nas histórias de Semaías (2 Cr
12.15), quer dizer que os indivíduos foram relacio
nados numa tabela eenealóaica.

REGAR
shãqãh (np^): “irrigar, regar, dar de beber". Este 

verbo c encontrado no acadiano e ugarítico antigos 
como também no hebraico bíblico e moderno. A 
palavra ocorre no senlido causativo, enquanto que 
sua contraparte muito mais comum, shãtãh, é usada 
principalmente na forma ativa simples, "beber". Em 
sua primeira ocorrência no texto bíblico, shãqãh 
expressa a idéia de “irrigar” ou “regar": "Um vapor, 
porém, subia da terra e regava toda a face da terra" 
(Gn 2.6). Em vista do pano de fundo mesopotümico 
desta passagem, tanto no aspecto lingüístico quan
to no agrícola, a palavra hebraica para “vapor” pro
vavelmente deve ser ligada à idéia de um canal ou 
sistema de irrigação.

O clima seco do Oriente Médio torna shãqãh 
uina palavra muito importante, visto que expressa 
o ato de “irrigar" ou “regar” as colheitas (Dl 11.10). 
Deus “rega” a terra e faz as plantas crescerem (Sl
104.13.14). Figurativamente, Ele “rega" Sua vinha. 
Israel (Is 27.3).

Uso freqüente de shãqãh é para expressar o ato de 
"dar água a beber” aos animais (Gn 24.14.46;
29.2,3.7.8.10). Os homens recebem uma variedade de 
coisas para beber, como água (Gn 24.43), vinho (Gn 
19.32; Am 2.12), leite (Jz 4.19) c vinagre (Sl 69.21 
Em um símbolo de julgamento divino, está escrito que 
Deus dá “água venenosa” (ou "água de fel” ) para Israel 
beber (Jr 8.14; 9.15; 23.15, ARA). Neste tempo de 
julgamento c lamentação, a Israel não lhe seria dado "a 
beber do copo de consolação” (Jr 16.7).

A pessoa com saúde e alguém cujos ossos, lite
ralmente. “estão regados de tutanos” (Jó 21.24).
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REGIÃO MONTANHOSA
har nn): “cordilheira, região montanhosa, mon

tanha. monte”. Esta palavra também aparece no 
ugarítico. fenício e púnico. O hebraico bíblico a atesta 
em torno de 558 vezes e em todos os períodos.

Em sua primeira ocorrência bíblica, liar se refere 
à “cordilheira” onde a arca dc Noé veio descansar 
(Gn 8.4). Na forma singular, a palavra significa “cor
dilheira” ou as “montanhas” de determinada área: 
“E fugiu ele com tudo o que tinha; e levantou-se, e 
passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de 
Gileade” (Gn 31.21). Jacó fugia de Labão para as 
“montanhas” onde ele pensava encontrar proteção. 
Uma extensão adicional deste significado aplica esta 
palavra a uma área que é sobretudo montanhosa. A 
palavra enfoca em gerai o território em vez de enfocar 
as montanhas em particular: “Assim, lhes deram a 
cidade de Arba, do pai de Anaque (esta é Hebrom), 
no monte, de Judá, e os seus arrabaldes em redor 
dela” (Js 21.il).

A palavra é usada para aludir a “montanhas” 
particulares: “E apascentava Moisés o rebanho de 
Jetro, seu sogro, sacerdote em Midiã; e levou o re
banho atrás do deserto c veio ao monte de Deus, a 
Horebe" (Êx 3.1). Nesta ocasião em particular, “o 
monte de Deus” se refere a Horebe. Em outro lugar, 
é Jerusalém: "Por que saltais, ó montes elevados? 
Este é o monte que Deus desejou para sua habita
ção, e o SENHOR habitará nele eternamente” (Sl
68.16).

O termo har significa locais habitáveis situados 
nas montanhas e/ou nos lados das montanhas: “Na
quele tempo, veio Josué e extirpou os anaquins das 
montanhas de Hebrom. de Debir, de Anabc, de to
das as montanhas de Judá e dc todas as montanhas 
de Israel; Josué os destruiu totalmente com as suas 
cidades” (Js 11.21). Acerca desta consideração, com
pare Dt 2.37: "Somente à terra dos filhos de Amom 
não chegaste: nem a toda a borda do ribeiro de 
Jaboque, nem às cidades da montanha, nem a coisa 
alguma que nos proibira o SENHOR, nosso Deus”. 
Comparando Jz 1.35 com Js 19.41 vemos que as 
montanhas de Heres são iguais à cidade de Hcrcs 
(Ir-Semes).

Na literatura poética do Antigo Testamento, a 
visão do mundo defendida pelas pessoas daqueles 
tempos encontra reflexão. Pode-se dizer que os fun
damentos dos montes estão fixados nas profundezas 
da terra (Dt 32.22), servindo para sustentar a terra 
como os “ferrolhos” da terra (Jn 2.6). Pode-se afir
mar que os cumes dos montes alcançam os céus

onde Deus habita (Is 24.21). Em Gn 11.4, os h - 
mens que construíam a Torre em Babel pensava— 
erroneamente que iam alcançar o lugar da habitaç!: 
de Deus. Embora seja errado concluir que Deus es
teja apresentando este entendimento da Criação, nl 
obstante Ele o usou para explicar Sua palavra ac s 
homens da mesma maneira que usou outras idéi^ 
contemporâneas. Visto que as “montanhas” esti
vam associadas com a deidade (Is 14.13), Deus es
colheu fazer grandes revelações nas “montanhas”, 
impressionando de forma concreta os recebedore- 
da revelação com a solenidade e autoridade da men
sagem (Dt 27>Js 8.30-35). Ao mesmo tempo, tais 
locais proporcionavam melhor audibilidade e visi
bilidade (Jz 9.7; 2 Cr 13.4). As “montanhas” ser
vem como símbolo dc força (Zc 4.7), já que carre
gam um significado mitológico uma vez que muitas 
pessoas pensavam nelas como áreas sagradas (Jr 
3.22,23) e eram os locais dc grandiosas fortalezas 
(Js 10.6). Mesmo as “montanhas” tremem diante 
do Senhor; Ele é mais poderoso do que elas (Jc
14.18).

REINAR
mãlak (T?D): “reinar, ser rei (ou rainha)”. Esu 

raiz aparece na maioria dos idiomas semíticos. em
bora signifique “aviso” e “conselho” no acadiano (e 
no aramaico bíblico) e “peculiar” exclusivamente n>: 
etiópico (c no antigo árabe do sul). Nos dialetos 
semíticos do noroeste a raiz tem um significado co
mum. A forma verbal ocorre em todos os períodos 
do hebraico e em torno de 350 vezes na Bíblia.

Basicamente, a palavra quer dizer cumprir as 
funções de soberano sobre alguém. Manter tal posi
ção era atuar como comandante supremo do exérci
to, como chefe de governo do grupo e ser uma figur.. 
religiosa importante, senão central. O rei era o chefe 
do seu povo e, portanto, na batalha, cra o rei que 
tinha de ser morto e o seu exército disperso até que 
o novo rei fosse escolhido. A primeira ocorrência de 
mãlak está em Gn 36.31: “E estes são os reis que 
reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei 
algum sobre os filhos dc Israel”. O rei “reinava” 
como representante terreno do deus (ou Deus) que 
era reconhecido como o verdadeiro rei. Ele era con
siderado o filho de deus (Deus). Esta mesma idéia 
ocorre periodicamente em Israel (Sl 2.6). Em Israel. 
Deus também era o Rei: “O SENHOR reinará eter
na e perpetuamente" (Êx 15.18). O fato dc a palavra 
poder ser usada em alusão ao que uma rainha faz 
quando “reina”, prova que diz respeito à função de
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qualquer pessoa no cargo de rei: “E Jeoseba o teve 
escondido na Casa do SENHOR seis anos; e Atalia 
reinava sobre a terra” (2 Rs 11.3).

O termo mãlak também é usado para aludir à 
idéia de “tornar-se rei” — alguém que foi feito ou se 
fez rei: “E morreu Belá; e Jobabe, filho de Zerá, de 
Bozra, reinou em seu lugar" (Gn 36.33). Este verbo 
é empregado para se referir à pressuposição de um 
reinado ou de “começar a reinar”: “Uni ano tinha 
estado Saul ern seu reinado e o segundo ano reinou 
sobre Israel” (1 Sm 13.1; cf. Pv 30.22). Finalmente, 
o verbo é usado para aludir ao recebimento do título 
de rainha (ou rei), quer a pessoa receba algum poder 
político ou militar, quer não. Assim: “E a moça que 
parecer bem aos olhos do rei reine em lugar de Vasti" 
(Et 2.4).

REINO
malkút ( r tó ç ) :  “reino, reinado, governo” . A 

palavra malkút aparece 91 vezes no Antigo Testa
mento hebraico e aparentem ente pertence ao 
hebraico bíblico remoto. A primeira ocorrência está 
ern Nm 24.7: “De seus baldes manarão águas, e a 
sua semente estará em muitas águas; e o seu rei se 
exalçará mais do que Agague, e o seu reino será 
levantado”.

O termo malkút denota: 1) o território do reino: 
“Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o 
esplendor da sua excelente grandeza, por muitos 
dias, a saber, cento e oitenta dias” (Et 1.4); 2) a 
ascensão ao trono: “Porque, se de todo te ca lares 
neste tempo, socorro e livramento doutra parle virá 
para os judeus, mas tu c a casa de teu pai pereccreis; 
e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a 
este reinoT  (Et 4.14): 3) o ano dc governo: “Assim, 
foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no déci
mo mês. que é o mês de tebete, no sétimo ano do seu 
reinado” (Et 2.16); e 4) qualquer coisa “real” ou 
"régia”: trono (El 1.2), vinho (Et 1.7), coroa (Et
1.11), edito (Et 1.19). veste (Et 6.8), palácio (Et
1.9), cetro (Sl 45.6) e glória (Sl 145.11,12).

As traduções de malkút da Septuaginta são: 
basileia (“monarquia, reino, poder real”) e basileus 
("rei”).

mamlãkãh (ilD̂ DD): “reino, soberania, domínio, 
reinado". A palavra ocorre cerca de 115 vezes ao 
longo do Antigo Testamento. O termo mamlãkãh 
aparece primeiro cm Gn 10.10: "E o princípio do 
seu reino foi Babel, e Ereque, e Aeade, e Calné, na 
terra de Sinar" no sentido de “região” do reino.

O significado básico de mamlãkãh é a área e as

pessoas que constituem um “reino”. A palavra se 
refere às nações não israelitas que são governadas 
por um melek. “rei” : “Porque será no fim de setenta 
anos que o SENHOR visitará a Tiro, e ela tornará à 
sua ganância de prostituta e terá comércio com to
dos os reinos que há sobre a face da terra” (Is 23.17). 
O termo mamlãkãh é sinônimo de ‘am, “povo”, e 
gôy, “nação”: "Quando andavam de nação em nação 
c de um reino para outro povo” (Sl 105.13). O ter
mo mamlãkãh também denota Israel como o “rei
no” de Deus: “E vós me sereis reino sacerdotal e 
povo santo" (Ex 19.6). O rei davídico como agente 
teocrático por quem Deus reinava e abençoava Seu 
povo: “A tua casa e o teu reino serão firmados para 
sempre diante de ti; teu trono será firme para sem
pre” (2 Sm 7.16). Não obstante, o mamlãkãh uno 
de Salomão foi dividido em dois reinos que Ezequiel 
predisse que seriam reunidos: “E deles farei uma 
nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei 
de todos eles; e nunca mais serão duas nações; nun
ca mais para o futuro se dividirão em dois reinos 
(Ez 37.22).

Próximo do significado básico, está o uso de 
mamlãkãh para denotar “rei”, visto que se conside
rava que o rei era a incorporação do “reino’'. Ele era 
visto como símbolo do próprio reino: “Assim disse 
o SENHOR, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do 
Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de 
todos os reinos que vos oprimiam” (1 Sm 10.18; cm 
hebraico, o substantivo “reinos” é feminino e o ver
bo “oprimir” tem uma forma masculina, o que signi
fica que temos dc entender a palavra “reinos” como 
“reis”).

A função c lugar do rei são importantes no de
senvolvimento do conceito de “reino”. “Reino” pode 
significar o chefe do reino. A palavra tem o signifi
cado de governante “real”, soberania “real” e “do
mínio” . A soberania "real” foi tirada de Saul por 
causa de sua desobediência (1 Sm 28.17). A sobera
nia “real” também é o sentido em Jr 27.1: “No prin
cípio do reinado de Zedequias”. Mais detalhada
mente, o Antigo Testamento define como expres
sões do governante “real” todas as coisas associa
das com o rei: 1) o trono: “Será também que. quan
do se assentar sobre o trono do seu reino, então, 
escreverá para si um traslado desta lei num livro, do 
que está diante dos sacerdotes levitas" (Dt 17.18); 
2) o santuário pagão apoiado pelo trono: "Mas. em 
Betei, daqui por diante, não profetizarás mais, por
que é o santuário do rei e a casa do reino” (Am
7.13); e 3) uma cidade real: “E disse Davi a Aquis:
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Se ou tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lu
gar numa das cidades da teria, para que ali habite; 
pois por que razão habitaria o teu servo contigo na 
cidade rea lT  (1 Sm 27.5).

Todos os governantes humanos estão sob o con- 
trole de Deus. Por conseguinte, o Antigo Testamento 
reconhece por completo a monarquia de Deus. O Se
nhor regeu como rei sobre o Seu povo Israel (1 Cr
29.11). Ele graciosamente regeu sobre o Seu povo atra
vés de Davi e seus sucessores até o Exílio (2 Cr 13.5).

No uso do Novo Testamento, todos os significa
dos acima devem ser associados com a palavra grega 
hasileia (“reino” ). Esta é a principal tradução de 
tmunlãkõh na Septuaginta e, como tal, não admira 
nenhum pouco que os autores do Novo Testamento 
usassem tal palavra para se referir ao “reino"’ de 
Deus: a região, o rei. a soberania e a relação com o 
próprio Deus.

melek “rei". Esta palavra aparece em tor
no de 2.513 vezes no Antigo Testamento. É encon
trada várias vezes em Gn 14.1: "E aconteceu, nos 
dias de Anrafel, rei de Sinar. Arioque. rei de Elasar. 
Quedorlaomer. rei de Elão, e Tidal. rei de Goim".

REMANESCENTE
A. Substantivos.

sh' "erít (n’~íC-): "resto, restante, sobra, resíduo, 
remanescente”. A idéia de "resto” desempenha par
te proeminente na economia divina de salvação ao 
longo do Antigo Testamento. O conceito de "resto" 
é aplicado sobretudo aos israelitas que sobrevive
ram a calamidades, como guerra, peste e fome — 
pessoas a quem o Senhor na Sua misericórdia pou
pou para ser o Seu povo escolhido: “Porque de Je
rusalém sairá o restante, e do monte de Sião, o que 
escapou; o zelo do SENHOR fará isso” (2 Rs 19.31: 
cf. Ed 9.14).

Os israelitas sofreram repetidamente grandes 
catástrofes que os levaram à beira da extinção. Mui
tas vezes eles oraram como está registrado cm Jr 
42.2: “Caia, agora, a nossa súplica diante de ti, e 
ioga por nós ao SENHOR, teu Deus, por todo este 
resto; porque de muitos restamos uns poucos, como 
vêem os teus olhos”.

Isaías usou a palavra s f fe r ít  cinco vezes para 
denotar aqueles que seriam deixados pelas invasões 
assírias: “Porque dc Jerusalém sairá o restante, c, 
do monte Sião, o que escapou: o zelo do SENHOR 
dos Exércitos fará isso” (Is 37.32).

Miquéias também anunciou o ajuntamento dos 
judeus depois do Exílio, profetizando: "Certamen

te le ajuntarei todo inteiro, ó Jacó; certamente cor.- 
gregarei o restante de Israel” (Mq 2.12). Em M: 
4.7, ele predisse: “E da que coxeava farei a pane 
restante, e da que tinha sido arrojada para longe, 
uma nação poderosa; c o SENHOR reinará sobre 
eles no monte Sião, desde agora e para sempre". Err. 
Mq 5.7.S e 7.18, Miquéias proclama idéia seme
lhante.

Jeremias discutiu a situação difícil dos judeu - 
que fugiram para o Egito depois da captura de Jeru
salém por Nabucodonosor: “Do mesmo modo, quan
do todos os judeus que estavam em Moabe, e entre 
os filhos de Amom, e cm Edom, e os que havia e~ 
todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilôniu 
havia deixado um resto em Judá, [...] [então], Joanã. 
filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, err. 
Mispa, dizendo: Irei, agora, e ferirei a Ismael. [...' 
Por que razão te tiraria ele a vida, e todo o Judá que 
se tem congregado a ti seria disperso, e pereceria : 
resto de Judá?” (Jr 40.11,15).

Sofonias, profeta do século VII a.C., identificou 
o "remanescente" com os pobres e humildes (S: 
2.3.7; 3.12,13). Zacarias anunciou que um “resto" 
estaria presente no momento da vinda do reino dc 
Messias (Zc 12.10— 13.1: 13.8.9).

sivTir (~sr): “resto, remanescente, resíduo". 
Isaías descreve a “sobra” dc Israel: “E acontecer... 
naquele dia, que os resíduos de Israel e os escapa
dos da casa de Jacó nunca mais sc estribarão sobre >: 
que os feriu; antes, se estribarão sobre o SENHOR,
o Santo de Israel, em verdade” (Is 10.20).

Observe que um tema duplo emerge da maioria 
das passagens proféticas relativas ao “remanescen
te": 1) Um “remanescente" sobreviverá quando a> 
pessoas estiverem sujeitas ao castigo e 2) o fato de 
que um "remanescente" sobrevive c permanece traz 
uma nota de esperança para o futuro. Isaías 10.2'. 
anuncia: "Os resíduos sc converterão, sim, os resí
duos de Jacó. ao Deus forte”. Em Is 11.11. o profe
ta proclama: “Porque há de acontecer, naquele dia. 
que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir 
outra vez os resíduos do seu povo que restarem du 
Assíria, e do Egito, e dc Patros. e da Etiópia, e de 
Elão. c de Sinar, e de Hamate, e das ilhas do mar". 
Veja também Resto.

B. Verbo.
shãiar (TíC*): “ficar, restar, fazer restar". Este 

verbo e seus derivados substantivais ocorrem em 
torno de 220 vezes no Antigo Testamento.

Noé c sua família eram um "resto” deixado pelo 
Dilúvio: “E ficou somente Noé e os que com ele
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estavam na arca” (Gn 7.23). Nos dias de Elias, quan
do o povo escolhido de Deus do Reino do Norte 
tinha caído em apostasia, o Senhor anunciou: “Tam
bém cu fiz  ficar  cm Israel sete mil: todos os joelhos 
que se não dobraram a Baal” (1 Rs 19.18).

No período anterior ao Exílio, esta idéia de “so
bra" foi acentuada por Isaías. O profeta fala sobre o 
julgamento da terra da qual um ‘“resto” ficará: “Por 
isso. a maldição consome a terra, e os que habitam 
nela serão desolados; por isso, serão queimados os 
moradores da terra, e poucos homens restarão” (Is
24.6). Isaías 4.3 diz respeito a uma “sobra” que 
compartilha da santidade: “E será que aquele que 
ficar \sliã'ar\ em Sião e que permanecer em Jerusa
lém será chamado santo".

Nos escritos proféticos, a idéia dc “sobra” ga
nhou um significado crescente. Não obstante, a idéia 
iá é encontrada no Pentateuco. A idéia de “aqueles 
que são deixados” ou “escaparam”, sobretudo uma 
porção do povo israelita, é remontada a Dt 4.27: “E 
:• SENHOR vos espalhará entre os povos, cficareis 
poucos em número entre as gentes às quais o SE
NHOR vos conduzirá” (cf. Dt 28.62). Nestas pas
sagens. Moisés adverte que se os israelitas não vi
vessem segundo as estipulações do concerto mosai
co. o Senhor os espalharia entre as nações e depois 
Ele reuniria um “remanescente”.

Em Ne 1.2,3, é descrita a condição do “remanes
cente" de Israel: “E perguntei-lhes pelos judeus que 
e^aparam  e que restaram do cativeiro e acerca de 
Jerusalém. E disseram-me: Os restantes, que não 
íorum levados para o cativeiro, lá na província estão 
em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusa
lém. fendido, e as suas portas, queimadas a fogo”.

REMIR
A. Verbos.

c.! - ~n: ): "remir, libertar, resaatar, vincar, acir7 «—• o  -

c:m : rarente”. Este gaipo de palavras c usado 90 
rr.principalm ente no Pentateuco, Salmos, Isaías e 

?— A ra:z parece ser quase exclusivamente hebraica, 
_ - _e : único cognato é um nome próprio amorita. 

rri r.eira ocorrência de gã ’al está em Gn 48.16:
’ Anjc que me livrou de todo o mal”. Seu uso 

r . - : : :  tinha a ver com a libertação de pessoas ou 
*• rnecades que haviam sido vendidas por causa 
az a:' :das. como em Lv 25.25: “Quando teu irmão
-  r : 'rrecer e vender alguma porção da sua posses-
1 . r :ã :. .r i : -eu resgatador. seu parente, e res-

: c_e vendeu seu irmão”. Se ela prospera, a 
7" r~_ -?ess:a r .  ie  "se ressatar” (Lv 25.26). O

pobre pode se vender a um israelita (Lv 25.39) ou a 
um estrangeiro que habita em Israel (Lv 25.47). A 
responsabilidade de “resgatar” pertencia ao parente 
mais próximo — irmão, tio, filho do tio ou parente 
de sangue da família (Lv 25.25,48,49). A pessoa 
(parente) que “resgatava” aquele que estivesse em 
dificuldades financeiras era conhecida por “resgata- 
dor” (Lv 25.25) ou “parente remidor” (“remidor”. 
Rt 2.20). Em Dt 19.6, o resgatador é chamado “vin
gador do sangue”, cujo dever era executar o assassi
no do seu parente. O verbo ocorre neste sentido 12 
vezes e é traduzido por “vingador do sangue" (Nm 
35.12,19,21,24,27).

O Livro de Rute é um relato bonito do parente 
redentor. Sua responsabilidade está resumida em Rt
4.5. “No dia cm que tomares a terra da mão de Noemi, 
também a tomaras da mão de Rute, a moabita, mu
lher do falecido, para suscitar o nome do falecido 
sobre a sua herdade”. Assim o parente redentor era 
responsável por preservar a integridade, a vida. a 
propriedade c o nome da família do seu parente 
próximo ou fazer justiça 110 seu assassino.

O maior uso deste grupo de palavras diz respei
to a Deus que prometeu: “Eu sou o SENHOR, e 
[...1 vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei 
com braço estendido e com juízos grandes" (Ê \ 6.6: 
cf. Sl 77.15). Israel confessou: “Tu, com a tua bene
ficência. guiaste este povo, que salvaste” (Êx 15.13). 
“E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o 
Deus Altíssimo, 0 seu Redentor"' (Sl 78.35).

O Livro de Isaías evidencia a palavra “Reden
tor” usada para sc referir a Deus 13 vezes, todas 
nos capítulos 41— 63, c gã’al é usada nove vezes 
para aludir a Deus, primeiro cm Is 43.1: “Não le
mas, porque eu te remi; chamci-te pelo teu nome; tu 
és meu”. O termo g a a l é empregado em referência à 
libertação do Egito (Is 51.10; 63.9) e ao cativeiro na 
Babilônia (ls 48.20; 52.3,9; 62.12). O “Redentor" 
de Israel é "o Santo de Israel” (Is 41.14), “o Criador 
dc Israel, vosso Rei" (Is 43.14,15), “o SENHOR 
dos Exércitos” (Is 44.6) e “o Forte de Jacó" (Is
49.26). Aqueles que compartilham da Sua salvação 
são "os remidos” (ls 35.9).

O Livro dc Salmos coloca a redenção espiritual 
cm paralelo com a redenção física. Por exemplo: 
“Aproxima-te da minha alma, e resgata-a; // livra- 
me por causa dos meus inimigos" (Sl 69.18). "Ben- 
dize, ó minha alma, ao SENHOR, e não te esqueças 
de nenhum de seus benefícios. [E Ele que] redimi a 
tua vida da perdição c tc coroa de benignidade e dc 
misericórdia” (Sl 103.2,4).
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pãdãh (rns): “remir, resgatar”. Originalmente, o 
uso desta palavra sobrepôs kãphar, ambos signifi
cando “resgatar”. No uso teológico, cada raiz ten
deu a se desenvolver em direções diferentes, dc for
ma que elas podem ser consideradas sinônimas só 
em sentido muito amplo.

O termo pãdãh indica que uma ação interveniente 
ou substituinte efetua libertação de uma condição 
indesejável. Em contextos mais seculares, implica 
pagamento de algum tipo. Mas l Sm 14.45 indica 
que o dinheiro não está intrínseco na palavra. Saul 
está determinado em executar Jônatas por sua trans
gressão involuntária, mas “o povo livrou a Jônatas, 
para que não morresse”. A escravidão aparece como 
condição da qual alguém pode ser “resgatado” (Êx 
21.8; Lv 19.20).

A palavra está relacionada com as leis da 
primogenitura. Como lembrança da matança de to
dos os primogênitos egípcios, mas da poupança dos 
israelitas, Deus reteve reivindicação eterna da vida 
de todo o israelita primogênito do sexo masculino, 
de homens e dc animais. Os últimos eram sacrifica
dos, “porém, a todo primogênito de meus filhos, eu 
resgato" (Êx 13.15). Deus aceitou a separação da 
Tribo de Levi para o serviço litúrgico em lugar de 
todo o israelita primogênito (Nm 3.40ss). Contudo, 
o israelita masculino ainda tinha de ser “resgatado” 
(pãdãh) do serviço pelo pagamento do “dinheiro do 
resgate” especificado (Nm 3.44-51).

Quando Deus é o sujeito de pãdãh, a palavra 
enfatiza Sua liberdade total e soberana de libertar os 
seres humanos. Está escrito que Deus “redime” os 
indivíduos (Abraão, Is 29.22: Davi, 1 Rs 1.29; e nos 
Salmos, por exemplo, Sl 26.11; 21.5; 71.23), mas 
normalmente Israel, o povo eleito, é o beneficiário. 
A redenção ou libertação é proclamada de forma 
absoluta (2 Sm 7.23; Sl 44.26; Os 7.13), mas está 
escrito que o sujeito é “resgatado” de uma opressão 
específica. Em outros momentos, a referência é 
menos explícita, por exemplo, das “dificuldades" 
(Sl 25.22) c dos “homens maus” (Jr 15.21). Só uma 
vez pãdãh é usado para descrever a libertação dc 
pecados ou iniqüidades: “Ele remirá a Israel de to
das as suas iniqüidades” (Sl 130.8).

kãphar ('"33): “resgatar, reconciliar, expiar, pro
piciar”. O termo kãphar tem um alcance inicial se
cular e não teológico bastante paralelo a pãdãh. Além 
disso, kãphar se tornou termo técnico dos rituais 
sacrificais de Israel. Em seu nível de significado mais 
básico, kãphar denota uma transação material ou 
“resgate”.

O homem é o sujeito de kãphar. Em 2 Sm 21.3. 
Davi pergunta aos gibeonitas: “E que satisfação [res
gate] vos darei, para que abençoeis a herança do 
SENHOR?” Em resposta, ele é aconselhado a en
forcar sete dos filhos de Saul em expiação. Em Êx 
32.30. Moisés sobe a montanha ainda uma terceira 
vez no esforço de “fazer expiação” pelo pecado do 
povo (parece que somente pela intcrcessão, embora 
não esteja declarado explicitamente). Isaías 27.9 fala 
de “purgar” a culpa de Israel banindo os objetos 
idólatras. Em Nm 25.13, está escrito que Finéias 
“fez propiciação pelos filhos de Israel” ao matar 
com uma lança um casal durante a adoração orgíaca 
a Baal.

Deus também c o sujeito de kãphar neste senti
do geral. Em 2 Cr 30.18, Ezequiel ora para que Deus 
“perdoe” aqueles que não estavam ritualmente pre
parados para participar da Páscoa. Na conclusão do 
Cântico dc Moisés, Jeová é louvado, porque Ele 
“fará expiação pela terra do seu povo” (Dt 32.43. 
ARA). Usos gerais semelhantes da palavra apare
cem no Sl 65.3, 78.38 e Dn 9.24. Jeremias usa 
kãphar uma vez para pedir que Jeová não “perdoe " 
a iniqüidade daqueles que tramam matá-lo (Jr 18.23 >. 
e no Sl 79.9 a palavra quer dizer “purgar” o pecado.

Com muita freqüência kãphar e usado com rela
ção a ritos específicos e o sujeito imediato é um 
sacerdote. Todos os tipos de sacrifícios rituais são 
explicados em termos de kãphar. Descobrimos que 
a aspersão de sangue sobre o altar, feita pelos sacer
dotes durante a “oferta pelo pecado’’ (hattã’t ). é 
descrita por “expiação" (Êx 29.36.37; Lv 4.20,31: 
10.17: Nm 28.22; 29.5; Ne 10.33). O uso de sangue 
não é tão proeminente nos sacrifícios, mas a relação 
com a “expiação" ainda se mantém. É claramente 
verdade da “oferta pela culpa” (Lv 5.16,18; 6.7: 
7.7; 14.21: 19.22; Nm 5.8). O princípio se mantém 
mesmo quando o pobre não pode dispor de animal 
ou pássaros, e ele sacrifica somente um pouco de 
farinha, ou seja, onde obviamente não está envolvi
do sangue (Lv 5.11-13). Fazer “expiação” (kãphar\ 
também c parte do propósito do “holocausto" (Lv
1.4: Nm 15.25). O único tipo principal de sacrifício 
não classificado como “expiação" em Levítico c a 
"oferta de manjares [cereais]” (minhãh) do capitulo 
2. Mas Ez 45.15,17 a inclui sob esse título. Primei
ro de Crônicas 6.49 aplica o conceito ao ministério 
sacerdotal em geral. A conexão dc tudo o que diz 
respeito aos rituais com kãphar culmina na com
plexa cerimônia do Dia da Expiação (Yom Kippur\. 
como está descrita em detalhes em Lv 16.
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As palavras “expiar”, “compensar”, “propici
ar". "resgatar"' são traduções de kãpar e, em parte, 
são sinônimas. Em qualquer sacrifício, a ação é 
dirigida a Deus (propiciação) e à ofensa (expiação). 
Os verbos “expiar”, “reconciliar” e até “perdoar” 
se relacionados com o sacrifício) têm Deus como o 

sujeito primário, ao passo que “propiciação” trata 
Deus como objeto.

Todos os sacrifícios do mundo não satisfariam a 
ustiça de Deus (por exemplo, Mq 6.7; Sl 50.7-15). 

Portanto, só Deus pode prover uma expiação ou 
compensação pelo pecado, pela qual Sua ira é 
..placada. O Deus justo não é implacável nem capri
choso, pois provê para Si o “resgate” ou sacrifício 
'ubstituto que o satisfaz. O sacerdote no altar re
presenta o próprio Deus, levando a oferta exigida 
:l;ante de Deus. O sacrifício não é essencialmente a 
_:io do homem, mas o próprio ato de Deus de mi- 
sericórdia perdoadora.

B. Substantivo.
? 'ullãh (nfsi): "(direito de) resgate”. Esta pala- 

r i  é usada com relação à libertação de pessoas ou 
rropriedade que haviam sido vendidas por dívida.

lei exigia que o “direito dc resgate" da terra e de 
ressoas fosse protegido (Lv 25.24,48). O preço do 
resgate era determinado pelo número dc anos que 
rrsiavam até a liberação das dívidas no ano do jubi- 
r_ Lv 25.27,28). A palavra ’ullãh também ocor

re em Jr 32.7: "Eis que Hananel, filho dc Salum, teu 
. virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha her- 

:_ie que está em Anatote, pois tens o direito de 
; mte para comprá-la”.
0  substantivo relacionado com pãdãh é p‘dãt. 

. rre em torno de cinco vezes e significa “resgate" 
_ "redenção”: “Redenção enviou ao seu povo; or-

-rr. :-u o seu concerto para sempre” (Sl 111.9).

REMOVER
A. Verbo.

".75ci i .srp): "remover, partir, levar embora”. Este 
:t't : aparece cm todos os idiomas semíticos, in- 

. e no aramaico bíblico, e em todos os períodos
- r.ebraico. A Bíblia atesta esta palavra hebraica 
r : r volta de 650 vezes.

1 significado “levantar” ou “sustentar” é visto, 
: ‘ exemplo, em Gn 7.17 (primeira ocorrência des- 
. ralavra), onde somos informados que as águas
r intaram” a arca. Uso especial desta ênfase ocorre 

: ~ .*6.1. onde Jó ora para que sua dificuldade seja 
r ■ _ "levantada” ) na balança, porque ele acredita 
. i ' ua dificuldade excede em valor o seu pecado.

Há também o sentido de “suportar” ou “carregar”, 
como quando um jumento carregado “suporta” a 
carga (Gn 45.23). O termo nãisãi também é usado 
para aludir a levar algo embora. Davi e seus homens 
“tomaram” os ídolos filisteus abandonados; eles os 
levantaram, os carregaram e os levaram embora (2 
Sm 5.21). Esta mesma acepção é aplicada ao casa
mento ou a tomar uma esposa (Rt 1.4). A mesma 
expressão significa roubar (ou saquear) uma esposa 
(Jz 21.23). A expressão “levantar... cabeças” quer 
dizer “levantar um censo”, “numerar'’. O Senhor 
disse a Moisés que “levantasse” a cabeça dos filhos 
de Israel ("tomar a soma dos filhos de Israel”, Êx
30.12). Esta última expressão bem pode ser prova 
da influência direta do idioma acadiano.

Com freqüência, nãsãi c usado como parte de 
um gesto, por exemplo, “levantar a mão". Este ges
to pode ser hostil (2 Sm 20.21), parto de um jura
mento (Êx 6.8), algo feito enquanto se ora (Sl 28.9) 
e sinal (Is 49.22). “Levantar a cabeça" pode signifi
car ser ou declarar independência em poder e con
trole (Jz 8.28). A mesma expressão é usada para 
aludir a estar livre (2 Rs 25.27; cf. Gn 40.13), ao 
passo que “perder a cabeça” pode significar morrer 
(cf. Gn 40.19). “Levantar a face” quer dizer poder 
olhar alguém diretamente nos olhos, ter consciência 
clara para com alguém ou em referência a algo (2 Sm
2.22), ou antecipar que as coisas vão dar certo (Jó
22.26). Deus diz que “aceitará” o pedido de Ló. Ele 
reassegura a Ló que as coisas serão do modo como 
ele quer (Gn 19.21). Esta expressão pode significar 
“estar bem disposto para com” ou “respeitar” (2 
Rs 3.14) e “ser influenciado a favor dc” (Jó 13.8). 
Quando Deus “levanta Seu rosto sobre alguém” quer 
dizer que Ele mostrará Seu favor a essa pessoa (Nm
6.26). “Levantar os olhos” é ver (Gn 13.10) e dese
jar alguém (Gn 39.7).

O termo nãsãi também é empregado com pala
vras para sons e comunicação verbal. “Levantar a 
voz” quer dizer chorar (Gn 21.16). Também pode 
significar convocar ruidosamente (Jz 9.7), falar (um 
provérbio; Nm 23.7), declarar (uma sentença; 2 Rs
9.25), caluniar (Sl 15.3). transmitir (um falso ru
mor; Êx 23.1) e proferir um nome (Êx 20.7).

Este verbo é usado com “alma” no sentido de 
“levantar” a alma. Isto significa “dar a si mesmo a” 
ou “ser dependente de” algo — o pobre “levanta a 
alma” pelo seu salário (Dt 24.15).

As vezes, nãsãi quer dizer “sustentar”. Gênesis 
13.6 diz que a terra não podia sustentar ou prover 
bastante alimento para os partidos de Abraão e Ló.
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Em Êx 28.38, a Bíblia fala de “levar" o pecado e 
a iniqüidade, onde está escrito que Arão “leve a 
iniqüidade das coisas santas”. O pecado das coisas 
santas estará em Arão que é “santo ao Senhor" (Êx
28.36). Em Gn 18.24, Abraão pleiteia com Deus 
para poupar Sodoma e Gomorra e “tirar” o pecado 
do lugar.

B. Substantivos.
nãsi' (H'Z'2): “chefe (eleito)”. Este substantivo 

aparccc 130 vezes e se refere ao indivíduo levanta
do publicamente: "Doze príncipes gerará, e dele farei 
uma grande nação” (Gn 17.20; cf. Nm 1.44).

Vários outros substantivos relacionados ocor
rem menos. O termo matsã’ aparece 45 vezes como 
“carga” ou “fardo” (Nm 11.11) e 21 vezes como 
“expressão vocal” (2 Rs 9.25). O substantivo mas'et, 
que ocorre 16 vezes, diz respeito à “ação de levan
tar” (cf. Sl 141.2) e a “algo erguido” (Gn 43.34). O 
vocábulo sl"et ocorre 14 vezes, com dois sentidos: 
1) Um “levantamento" como uma “insurreição” (Jó
41.25) e “dignidade” (Gn 49.3), e 2) algo que é “le
vantado” como uma inchaçâo ou mancha grande (Lv
13.2). A palavra nlsi'im ocorre quatro vezes com o 
significado dc “umidade, névoa e nuvens que pai
ram” (Jr 10.13). Tanto matsã'ãh (Is 30.27) como s i’ 
(Jó 20.6) ocorre apenas uma vez.

REPOUSAR
núah (íi'j): "descansar, repousar, ficar, aquietar- 

se". Esta palavra é comum no hebraico antigo c 
moderno, como também no acadiano c no ugarítico 
antigos. Ocorre no texto do Antigo Testamento cer
ca de 65 vezes. A primeira ocorrência está ern Gn 
8.4: “E a arca repousou, no sétimo mês, no dia 
dezessete do mês. sobre os montes dc Ararate”. 
Isto ilustra o uso freqüente desta palavra para mos
trar o assentamento físico de algo em algum lugar 
em particular. Outros exemplos são pássaros (2 Sm
21.10), insetos (Êx 10.14) e solas dos pés nas águas 
do Jordão (Js 3.13).

As vezes, “repousar” indica um envolvimento 
completo e, portanto, impregnação, como no espí
rito de Elias que “repousa” em Eliseu (2 Rs 2.15), a 
mão de Deus que “descansa” na montanha (Is 25.10) 
e quando a Sabedoria, “no coração do prudente, re
pousa” (Pv 14.33). A palavra nüah quer dizer “aqui
etar-se” ou “descansar" depois do trabalho duro (Êx
20.11), do ataque violento dos inimigos (Et 9.16), 
das dificuldades (Jó 3.26) e na morte (Jó 3.17). A 
palavra pode significar “pôr a mente cm repouso”, 
como quando a criança recebe a disciplina do seu

pai (Pv 29.17). Às vezes, núah quer dizer “deixar 
em repouso” ou “permitir repousar”. Assim, Deu? 
“permitiu” que as nações pagãs “ficassem” em Canaã 
durante a vida de Josué (Jz 2.23). Deus ameaçou 
abandonar os israelitas no deserto (Nm 32.15).

Deve ser notado que enquanto núah é usado comc 
sinônimo de sãhat, “cessar, descansar” (Êx 20.111. 
na verdade sãhat é basicamente “cessar” de traba
lhar, o que implica em descanso, mas não necessari
amente. O escritor de Gn 2.3 não está ressaltando o 
descanso do trabalho, mas, antes, a cessação de Deu  ̂
de Sua obra criativa, visto que já estava completa.

REPREENDER
yãkah (rç;): “decidir, provar, convencer, julgar" 

Como no hebraico bíblico, este verbo é encontradc 
principalmente no hebraico moderno nas formas 
causativas. Ocorre cerca dc 60 vezes no texto cb 
Bíblia hebraica. A primeira ocorrência da palavri 
está em Gn 20.16: “E estás advertida'’. O contexto 
indica que Abraão, marido de Sara, mereceu ser "re
preendido” em nosso moderno significado da pala
vra, mas que Sara dc fato estava “sem culpa”.

É evidente pela maioria dos usos de yãkah que 
há um julgamento de valor envolvido no termo, com.; 
no Sl 50.21: “Mas eu tc argüirei, e, em sua orderr. 
tudo porei diante dos teus olhos (“apresentarei _ 
acusação diante de ti"J” . Os julgamentos negativr > 
podem levar à repreensão, sobretudo por Deus J:
5.17). Tal repreensão divina pode ser físicn 
"Castigá-lo-ei com vara dc homens e com açoites de 
filhos de homens" (2 Sm 7.14). Mas é a convicçã: 
do sábio que "o SENHOR repreende aquele a que— 
ama" (Pv 3.12).

REPROVAR
A. Substantivo.

herpãh (“370): “opróbrio, vexame, vergonhi. 
reprovação”. Este substantivo aparece no Antig 
Testamento e no hebraico rabínico. Seu uso r. 
hebraico moderno foi assumido por outros subs
tantivos. O termo herpãh ocorre 70 vezes no Anti
go Testamento hebraico. E raro no Pentateuco e r.: - 
livros históricos. O substantivo ocorre mais no Li
vro dc Salmos, nos profetas maiores e em Daniel. 1 
primeira ocorrência está em Gn 30.23: “E ela conce
beu, e teve um filho, c disse: Tirou-me Deus a mi
nha vergonha”.

“Opróbrio” tem uso duplo. Por um lado. a pali- 
vra denota o estado no qual se encontra. A mu‘r.e- 
solteira (Is 4.1) ou a mulher sem filhos (Gn 3 . .23
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carregava um senso dc desgraça numa sociedade em 
que casamento e fertilidade eram altamente consi- 
ierados. A destruição de Jerusalém e o Exílio leva
ram Judá ao estado de “opróbrio”: ‘‘O Senhor, se
gundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o 
teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo 
monte: porquanto, por causa dos nossos pecados e 
por causa das iniqüidades de nossos pais, tornou-se 
Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os 
que estão em redor de nós” (Dn 9.16). Por outro 
ado. a ignomínia encontrada numa pessoa ou nação 
-e tornava ocasião para escarnecer dos oprimidos. 
O desventurado era abusado por palavras proferi- 
las contra ele e pelos rumores que se espalhavam 
acerca dele.

Qualquer que fosse a ocasião da vergonha, quer 
úerrota na batalha, exílio ou inimizade, o salmista 
jrou pela libertação do “opróbrio” : “Tira dc sobre 
mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus 
testemunhos” (Sl 119.22 — veja o contexto; cf. Sl
109.25). Em Jr 24.9, o abuso verbal que era proferi
do contra o infortunado é melhor evidenciado pelos 
sinônimos encontrados com herpãh: “Eu os entre
garei para que sejam um terror, um mal para todos

reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um es
cárnio e uma maldição em todos os lugares para 
: nde os arrojei”. Vários profetas predisseram que o 

julgamento dc Israel seria em parte experimentado 
pelo “opróbrio” humilhante das nações: “E perse
gui-los-ei com a espada, e com a fome, c com a 
peste: dá-los-ei para andarem de um lado para outro 
entre todos os reinos da terra e para serem uma 
maldição, e um espanto, e um assobio, e um opró
brio entre todas as nações para onde os tiver lança
do" (Jr 29.18; cf. Ez 5.14). Entretanto, o Senhor 
graciosamente prometeu retirar o “opróbrio” no 
cumprimento do Seu propósito: “Aniquilará a mor
te para sempre, e assim enxugará o Senhor JEOVÁ 
a> lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio 
do seu povo de toda a terra" (Is 25.8).

As traduções da Septuaginta são: oneidismos 
"opróbrio, reprovação, ultraje, ignomínia, insul

to") e oneidos (“opróbrio, reprovação, ignomínia, 
insulto”).

B. Verbo.
hãrtiph (Tin): “dizer coisas cortantes, reprovar”. 

A raiz com o significado "ser cortante, cortar" é 
encontrada nos idiomas semíticos do noroeste e do 
sul. No hebraico, o verbo diz respeito a uma manei
ra de falar, ou seja. reprovar alguém. A palavra ocorre 
em torno de 50 vezes no Antigo Testamento, uma

vez no Sl 42.10: “Como com ferida mortal em meus 
ossos, me afrontam os meus adversários, quando 
todo o dia me dizem: Onde está o teu Deus?"

RESPIRAÇÃO
hebel Crçn): “respiração, vaidade, ídolo”. Os 

cognatos deste substantivo ocorrem no siríaco. 
aramaico recente e árabe. Todas menos quatro de 
suas 72 ocorrências estão na forma de poesia (37 
em Eclesiastcs).

Primeiro, a palavra representa “respiração" hu
mana como coisa transitória: “A minha vida abomi
no, pois não viverei para sempre; retira-te dc mim. 
pois vaidade [literalmente, “senão respiração"] são 
os meus dias” (Jó 7.16).

Segundo, hebel significa algo sem sentido e des
propositado: " Vaidade de vaidades! — diz o prega
dor, vaidade de vaidades! É tudo vaidade” (Ec 1.2).

Terceiro, esta palavra significa “ídolo" que é 
insubstancial, desprezível e vão: "A zelos me pro
vocaram com aquilo que não é Deus; com as suas 
vaidades me provocaram à ira” (Dt 32.21, primeira 
ocorrência).

RESPONDER
‘ãnãh (n;>): “responder, retorquir. replicar”. Esta 

raiz ocorre na maioria dos idiomas semíticos, embo
ra tenha muitos significados. Com o significado que 
subjaz ‘ãnãh, aparece no ugarítico, acadiano, árabe, 
hebraico pós-bíblico e aramaico bíblico. Deve ser 
contrastado com 'ãnãh, que significa “oprimir, sub
jugar”.

O hebraico bíblico atesta o verbo ‘ãnãh aproxi
madamente 320 vezes. Um dos dois significados de 
'ãnãh c “responder”, mas não necessariamente com 
uma resposta verbal. Por exemplo, em Gn 35.3 Jacó 
diz à sua casa: “E levantemo-nos e subamos a Betei: 
e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia 
da minha angústia”. Em Gn 28. lOss. onde esta "res
posta” encontra-se registrada, está bastante claro 
que Deus iniciou o encontro e que, embora Ele te
nha falado com Jacó, a ênfase está na visão da esca
da e na relação com Deus que ela representava. Este 
significado está ate mais claro em Êx 19.16-19. onde 
lemos que Deus reagiu à situação no Sinai com um 
som dc trovão.

Uma reação não verbal também está indicada em 
Dt 20.11. Deus fala a Israel que, antes de sitiarem 
uma cidade, eles deveriam exigir sua rendição. Seus 
habitantes deveriam viver como escravos de Israel, 
“se [a cidade] te responder em paz [literalmente.
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responder pacificamente] e te abrir”. Em Jó 30.20, 
Jó diz que ele clamou a Deus que não lhe respondeu 
(isto é, não lhe deu atenção). Em Is 49.8, o Senhor 
diz ao Messias: “No tempo favorável, te ouvi e, no 
dia da salvação, te ajudei”. Aqui responder (“ouvi”) 
é sinônimo paralelo de ajudar, ou seja, é uma ação 
(cf Sl 69.17; ls 41.17).

O segundo significado principal de ‘ãnãh é “res
ponder com palavras", como quando a pessoa trava 
diálogo com alguém. Em Gn 18.27 (primeira ocor
rência de ‘ãnãh), lemos: “E respondeu Abraão, di
zendo" ao Senhor que tinha acabado de falar com 
ele. Nesra fórmula, os dois verbos representam uma 
ideia (isto é, formam uma hendíadis). Uma tradução 
mais simples seria “responder”, visto que Deus não 
tinha feito pergunta nem exigido resposta. Por ou
tro lado, quando os filhos de Hete “responderam 
[...] dizendo" (Gn 23.5), eles estão respondendo 
verbalmente à investigação implícita feita por 
Abraão (Gn 23.4). Portanto, cies realmente estão 
respondendo.

A palavra 'ãnãh pode significar “responder” no 
sentido especial de reagir verbalmente a uma verda
de descoberta: “Então, responderam os cinco ho
mens que foram espiar a terra de Laís e disseram” 
(Jz 18.14). Considerando que nenhuma inquirição 
lhes fora feita, esta palavra implica que cies deram 
uni relatório; responderam ao que tinham descober
to. Em Dt 21.7, os filhos de Israel são ensinados 
como responder ao rito da bezerra, a saber: “E pro
testarão [responderão], e dirão: As nossas mãos não 
derramaram este sangue, e os nossos olhos o não 
viram".

O termo ‘ãnãh também é usado no sentido legal 
de “testemunhar”: “Não dirás falso testemunho 
contra o teu próximo” (Êx 20.16). Ou lemos em Èx 
23.2: “Não seguirás a multidão para lazeres o mal”. 
Em sentido semelhante. Jacó propôs que Labão lhe 
desse todas as ovelhas salpicadas e malhadas do 
rebanho, de forma que “testificará [responderá] por 
mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vie
res e o meu salário estiver diante de tua face” (Gn
30.33).

RESTAR
A. Verbo.

yãtar ( tv ) :  “permanecer, ficar, restar, sobrar, 
exceder, mostrar excesso”. Esta palavra é achada cm 
vários idiomas semíticos, indo do acadiano antigo 
ao hebraico moderno. Em suas formas verbais, a 
palavra é encontrada um pouco mais dc 100 vezes

na Bíblia hebraica. O termo yãtar ocorre pela pri
meira vez no texto bíblico em Gn 30.36, onde é 
declarado que “Jacó apascentava o resto dos reba
nhos de Labão”. Esta declaração reflete o uso fre
qüente da palavra para mostrar separação de um 
grupo primário. Assim, Jacó “ficou só” (Gn 32.24 . 
quando sua família e rebanhos atravessaram o ribei
ro de Jaboque.

Às vezes, a palavra indica sobreviventes, como 
em 2 Sm 9.1: “Há ainda alguém que ficasse da casa 
de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jônatas?” 
A idéia de sobra está refletida em Ez 6.8: "Mas 
deixarei um resto, para que haja alguns que esca
pem da espada”.

B. Substantivo.
xeter ( " ') :  “remanescente, excesso”. Este subs-\  vv

tantivo aparece quase 100 vezes. Como “remanes- 
cenre, excesso”, é usado sobretudo no sentido de 
um número a menos ou qualidade menor quando 
comparado com algo de importância primária. As
sim. yeter é usado para se referir aos "restantes uten
sílios” deixados em Jerusalém por Nabucodonosor 
(Jr 27.19,20), e aos homens que foram deixado? 
depois que Joabe tinha designado seus homens es
colhidos para as linhas de frente (2 Sm 10.10). Oca
sionalmente, yeter é usado para indicar “excesso" 
de um modo negativo, assim o termo literal “lábio 
dc excesso” tem o significado de “falso discurso" 
(“lábio mentiroso”, Pv 17.7).

Algumas vezes, este substantivo implica “supe
rioridade" ou “preeminêneia”, como em Gn 49.3, onde 
Jacó descreve que seu filho Rúbcn c “o mais excelen
te em alteza c o mais excelente em poder". O nome 
Jetro. sogro de Moisés, é derivado desta palavra.

RESTO
A. Substantivos.

yeter (- n;): “remanescente, restante, resto, o 
mais". O substantivo yeter aparece 94 vezes no 
Antigo Testamento hebraico. A palavra ocorre prin
cipalmente (cerca de 45 vezes) nos livros históricos 
na expressão estereotipada “quanto mais dos atos", 
como em: “Quanto ao mais dos atos de Salomão 
[os eventos do reinado de Salomão], e a tudo quanto 
fez. e à sua sabedoria, porventura, não estão escri
tos no livro da história de Salomão?” (1 Rs 11.41). 
Nestes versos, yeter é usado para se referir aos even
tos que não foram incluídos nas obras dos historió- 
grafos bíblicos.

O significado mais geral de yeter é “o que quer 
que reste”: o despojo (Nm 31.32), os gigantes iDt
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5 1 .  o reino (Js 13.27) e o povo (Jz 7.6). Uma boa 
ilustração é encontrada no ensino de Joel sobre os 
iifanhotos: ‘"O que ficou [restou] da lagarta, o co
meu : gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o co
rne- a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o 
rulgão" i J1 1.4).

Os profetas usaram s' ”erít como termo técnico 
r_r_ aludir ao “remanescente de Israel’'. Eles pre- 
itiseram que depois do Exílio um “resto” de pesso
as tementes a Deus voltaria à terra (cf. Ag 2.2,3). 
-diuns profetas (Miquéias; Sf 2.9) empregam yeter 
. :m esse fim: “Portanto, os entregará até ao tempo 
em que a que está de parto tiver dado à luz; então, o 
resto [vtVí'r] de seus irmãos voltará com os filhos de 
Israel" (Mq. 5.3).

As traduções da Septuaginta são: loipos (“res
tante. resto, remanescente”) e kataloipos (“o que 
restar, resto”).

Diversos outros substantivos que aparecem ra
ramente estão relacionados com yeter. O termo yôter 

mtagem, excesso, a mais”) é encontrado em Ec 
'  1 "Porque, que mais tem o sábio do que o tolo?”
1 ■ ubstantivo yitrãh quer dizer “abundância” ou 
r.aezas"  e só ocorre em Jr 48,36. O vocábulo 

‘ se refere a “vantagem, ganho, proveito” e só 
m arree em Eclesiastes (cf. Ec 1.3; 2.11). A palavra 

~:-:rei. "redenho do fígado”, ocorre cerca de 10 ve
te, cf. Êx 29.13,22; Lv 3.4,10,15).0 substantivo 

que significa “abundância, superioridade,
- t r :", é encontrado cm Pv 14.23. Veja também Re-

zzscenle.
B. Verbo.

Irar -.-'): "ser supérfluo, desnecessário” . Este 
■: está relacionado com outros idiomas semíticos,

- ae  ̂ raiz yãtar/watar significa o estado de abun- 
—u- t . ugarítico. fenício, árabe). No hebraico, mui-
- t : mias são derivadas do verbo yãtar. A palavra 
•- Trem  tomo de 107 vezes, uma vez em Dn 10.13:

ias : príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte 
ae mim vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos 
rrmeiros príncipes, veio para ajudar-me, c eu //- 

. ali com os reis da Pérsia”.

RETO
A. Adjetivo.

ãs:mr “r;i: "reto. certo, direito, íntegro, jus- 
E>te adjetivo aparece pela primeira vez em

I c : no idiomatismo "fazer o que é reto diante 
: lhos": "Se ouvires atento a voz do SENHOR, 

e - 3eas. e fizeres o que é reto diante de seus olhos, 
; - tlmares : s teus ouvidos aos seus mandamentos,

e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das 
enfermidades porei sobre ti” (Êx 15.26). Seu uso é 
raro no Pentateuco e nos escritos proféticos. Sendo 
predominantemente um termo poético, yãshãr tam
bém ocorre de forma idiomática (“fazer o que é reto”) 
nos livros históricos: "Porquanto Davi tinha feito o 
que era reto aos olhos do SENHOR e não se tinha 
desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os 
dias da sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu" 
(1 Rs 15.5).

O significado básico é a raiz que significa “ser 
reto" no sentido de "estar nivelado, igualado". Os 
pés das criaturas na visão de Ezequiel eram diretos 
(Ez 1.7; as pernas eram direitas. ARA). A estrada 
fácil de trafegar em viagens era chamada pelos israelitas 
de “estrada nivelada”. Tinha poucos declives e aclives 
cm comparação com as estradas nas montanhas (cf. 
Jr 31.9: “Virão com choro, e com súplicas os levarei; 
guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito. 
cm que não tropeçarão: porque sou um pai para Isra
el, e Efraim é o meu primogênito”.

O termo yãshãr com o significado dc “direito" 
pertence a coisas e a idéias e termos abstratos. Samuel 
prometeu instruir o povo de Deus no “caminho bom 
e direito” (1 Sm 12.23). Neemias agradeceu a Deus 
que tivesse dado ordenanças justas: "E sobre o 
monte de Sinai desceste, e falaste com eles desde os 
céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, 
estatutos e mandamentos bons" (Ne 9.13). Deus 
esperava que o povo o agradasse sendo-lhe obedi
ente com base cm Sua revelação: “E farás o que é 
reto e bom aos olhos do SENHOR, para que bem te 
suceda, e entres, e possuas a boa terra, sobre a qual
o SENHOR jurou a teus pais" (Dt 6.18).

Quando yãshãr diz respeito a pessoas, é melhor 
traduzido por “justo” ou “reto”. Deus é o padrão 
de retidão para o Seu povo: “Bom e reto é o SE
NHOR; pelo que ensinará o caminho aos pecado
res” (Sl 25.8). Sua palavra (Sl 33.4), juízos (Sl 19.9) 
e caminhos (Os. 14.9) revelam Sua retidão e é uma 
bênção para o Seu povo. O crente o segue sendo 
“reto” de coração: “Alegrai-vos no SENHOR e 
regozijai-vos, vós, os justos; e cantai alegremente 
todos vós que sois retos dc coração” (Sl 32.11; cf. Sl 
7.10; 11.2). Em seu andar diário, os crentes mani
festam que estão andando no caminho estreito: “Os 
ímpios puxaram da espada e entesaram o arco, para 
derribarem o pobre e necessitado e para matarem os 
de reto caminho” (Sl 37.14). São prometidas as bên
çãos de Deus para a vida aos que são “retos” (Pv 
11.10,11).
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Finalmente, yãshãr também é a “retidão” abs
trata, sobretudo quando a palavra hebraica tem o 
artigo definido (hayyãshãr, “o reto”): “Ouvi agora 
isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da 
casa de Israel, que abominais o juízo e pcrverteis 
tudo o que é direito” (Mq 3.9).

As traduções da Septuaginta são: o restos (“agra
dável'’); dikaios (“reto, justo, íntegro”); euthes 
(“reto”); c euthus (“retamente").

B. Verbo.
yãshãr ("ffi?’): “ser reto, ser plano, ser direito” . 

Este verbo, que ocorre raramente, tem muitos deri
vados na Bíblia.

No acadiano, o verbo isant significa “ser reto, 
trazer em ordem”, c o substantivo misarum denota 
justiça c um estilo de vida reto. A palavra hebraica 
tem muitas palavras relacionadas em outros idio
mas semíticos (fenício, ugarítico) e até no egípcio.

Um a ocorrência do verbo está em 1 Cr 13.4: “En
tão, disse toda a congregação que assim se fizesse; 
porque esse negócio parcceu reto aos olhos dc todo
0 povo”. Neste uso, yãshãr tem o sentido de ser 
agradável ou aprazível. Em Hc2.4, a palavra impli
ca em retidão ética.

C. Substantivos.
yosher p if ) :  “retidão”. Este substantivo ocorre 

por volta de 15 vezes. Uma ocorrência está em Pv 
2.13: "Dos que deixam as veredas da retidão, para 
andarem pelos caminhos das trevas”.

Outros substantivos ocorrem com menos fre
qüência. O termo y ish rãh quer dizer "retidão” e 
aparece uma vez (1 Rs 3.6). O substantivo Yshurun 
é um título honorífico para Israel (Dt 32.15; 33.5). 
A palavra misôr significa “lugar plano, retidão”. Em
1 Rs 20.23, misôr diz respeito a “campo raso” ou 
“terreno plano”. Em Is 11.4, a palavra alude à “inte
gridade”: “E repreenderá com eqüidade os mansos 
da terra".

RIO
A. Substantivos.

nahal (í>np): “vádi, águas correntes, ribeiro, rio, 
poço (de mina)”. Esta raiz também aparece no 
acadiano, hebraico pós-bíblico e siríaco. No árabe, 
estes mesmos radicais significam “palmeira”. O subs
tantivo nahal ocorre em torno de 139 vezes no 
hebraico bíblico e cm todos os períodos.

Este substantivo descreve um vale seco no qual 
corre água durante a estação chuvosa: “Então, Isnque 
foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e 
habitou lá” (Gn 26.17, primeira ocorrência bíblica).

A palavra pode significar “vádi" quando está cheio 
de águas correntes. Na verdade, descreve as própri
as águas correntes: “E tomou-os e fê-los passar o 
ribeiro: e fez passar tudo o que tinha” (Gn 32.23). 
As vezes, nahal quer dizer águas correntes perma
nentes ou “rio": "Isto comereis de tudo o que há nas 
águas: tudo o que tem barbatanas e escamas nas 
águas, nos mares e nos rios; aquilo comereis” (Lv
11.9). Finalmente, a palavra representa o poço de 
uma mina (só uma vez na Escritura): “Abrem entra
da [poço] para minas longe da habitação dos ho
mens" (Jó 28.4. ARA).

O Pentateuco constantemente faz distinção en
tre as vias fluviais extra-cgípcias (chamando-as nahal 
13 vezes, e nãhãr 13 vezes) e vias fluviais intra- 
egípcias (chamando-as V ’ôr). Esta distinção de
monstra o tipo de conhecimento direto e a preocu
pação histórica esperada por uma testemunha ocu
lar madura.

O termo nahal é usado figurativamente para se 
referir a muitas coisas que surgem e desaparecem 
subitamente ou que têm extremo poder de investida 
como o orgulho das nações (Is 66.12), a força do 
invasor (Jr 47.2) e o poder do inimigo (Sl 18.4). Os 
ribeiros de azeite não agradam a Deus, se o coraçãoo- 7 j>

do oferecedor não está propriamente disposto (Mq
6.7). Deus inunda o justo com as correnles do Seu 
bom prazer (SI 36.8). O final dos tempos é simbo
lizado por ribeiros ou águas correntes no deserto 
(Ez 47.5-19: cf. Èx I7.3ss).

nãhãr (“ :): "rio, ribeiro, canal, corrente”. Os 
cognatos desta palavra são atestados no ugarítico. 
acadiano. aramaico e árabe. A palavra ocorre em 
torno de 120 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos.

Primeiro, esta palavra diz respeito aos cursos 
d'água naturais que são permanentes. Em sua pri
m eira ocorrência b íb lica, nãhãr descreve os 
primevos "rios" do Éden: "E saía um rio do Éden 
para regar o jardim; e dali sc dividia e se tornava em 
quatro braços" (Gn 2.10).

Em algumas passagens, nãhãr representa um 
“canal”: “Dize a Arão: Toma tua vara e estende a 
mão sobre as águas do Egito, sobre as suas corren
les [os braços do Nilo] , sobre os seus rios [canais], 
sobre os seus tanques” (Êx 7.19; cf. Ez 1.1).

Terceiro, esta palavra c usada para aludir às "cor
rentes do oceano”: “Porque tu me lançaste no pro
fundo, no coração dos mares, e a corrente me cer- 7 > ' 
cou; todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passa
do por cirna de mim” (Jn 2.3).
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Quarto, nãhãr é empregado para se referir aos 
; 'übterrâneos: "Porque ele a fundou [a rerral

■ rre os mares e a firmou sobre os rios” (Sl 24.2). 
Eí ._ passagem parece ser uma insinuação literária 
_ . zneeito pagão da criação e estrutura do mundo
— próximo versículo diz: ‘'Quem subirá ao monte 
-o SENHOR?" (Sl 24.3).

E 'ia palavra desempenha um papel proeminen- 
:: r._ figura da bênção divina apresentada no Sl 46.4: 
H_ um rio cujas correntes alegram a cidade de 

Deus". Esta pode scr alusão ao primevo “rio” no 
E ien. cujas águas davam vida ao jardim. Em Is 33.21, 
nu . escrito que a própria Jerusalém tem "rios" de 
rênção: "Lugar de rios e correntes largas; barco ne- 
uiiim de remo passará por eles. nem navio grande 
rr.egará  por eles” (cf. Is 48.18). Em outras passa- 
ptns. um "rio” é figura de problemas e dificuldades: 
'Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, 
. __ndo pelos rios, eles não te submergirão” (Is 43.2).

: está em acentuado contraste com o uso da mes- 
idéia em Is 66.12, onde um ‘'ribeiro que trans- 

: :  ria" descreve, respectivamente, a investida da 
pl :da de Deus e a paz divina.

H. Verbo.
:ãhar nnp): "fluir”. Este verbo, derivado do subs- 

-.UYO nãhãr. ocorre três vezes no hebraico bíbli- 
: : .  A primeira ocorrência está em Is 2.2: “E aconte- 
:eri. nos últimos dias, que se firmará o monte da 
:  a do SENHOR no cume dos montes e se exalçará 
r r cima dos outeiros; e concorrerão a ele todas as 
uuções".

RIQUEZA
■:õn (]T): “riqueza, bens. recursos, posses, fa- 

cenda. bastante, suficiente’*. As 26 ocorrências des- 
palavra se dão quase totalmente na literatura 

upiencial, com 17 delas no Livro dc Provérbios. 
Esta palavra só aparece na forma singular.

O substantivo hôn se refere a bens que podem
- rr transportados e são considerados como “rique- 
r_ ‘: "Mas. encontrado [o ladrão], pagará sete vezes 
:_u to: dará toda a fazenda de sua casa” (Pv 6.31; cf. 
Ez 27.12). As “riquezas” podem scr boas e sinal de 
r-énção: "Fazenda e riquezas haverá na sua casa [do 
usto]. e a sua justiça permanece para sempre” (Sl
112.3). A Criação é a riqueza de Deus: “Folgo mais 
- m o  caminho dos teus testemunhos do que com 
iodas as riquezas" (Sl 119.14). Em Provérbios, a 
"riqueza" é indicação de irreligiosidade: “A  fazenda 
io  rico é a cidade da sua fortaleza; a destruição dos 
pobres é a sua pobreza (Pv 10.15).

Esta palavra também representa qualquer tipo 
de "riqueza" concreta: “As muitas águas não pode
riam apagar esse amor nem os rios afogá-lo; ainda 
que alguém desse ioda a fazenda dc sua casa por 
este amor, certamente a desprezariam” (Ct 8.7). Este 
é o significado da palavra em sua primeira ocorrên
cia: "Tu vendes por nada o teu povo e não aumen
tas a tua riqueza com o seu preço” (Sl 44.12). “Ri
queza” em geral é o sentido em Pv 12.27: “O pre
guiçoso não assará a sua caça. mas o bem precioso 
do homem é ser diligente".

Por fim, hôn significa “bastante” (só em Pv
30.15,16): “A sanguessuga tem duas filhas, a saber: 
Dá. Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e quatro 
nunca dizem: Basta: a sepultura, a madre estéril, a 
terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca 
diz: Basta".

ROCHA
súr ("tfS): “rocha, parede rochosa, rochedo ín

greme, colina rochosa, montanha, superfície ro
chosa, penedo”. Os cognatos desta palavra apa
recem no amorita, fenício, ugarítico e aramaico. 
Salvo em nomes de lugares e pessoas, a palavra 
aparece 70 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos.

Primeiro, sür significa "parede rochosa” ou "ro
chedo íngreme”. Foi provavelmente isto que Moisés 
golpeou em Êx 17.6: “Eis que eu estarei ali diante de 
ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e 
dela sairão águas”. Deus escondeu Moisés em uma 
fenda de “rochedo escarpado” (Êx 33.21,22).

Segundo, a palavra significa “colina rochosa” ou 
“montanhas". Esta ênfase aparece claramente em Is 
2.10,19: “Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó. 
[...] Então, os homens se meterão nas concavidades 
das rochas e nas cavernas da terra”. Portanto, "ro
cha” é abreviação de “concavidades das rochas”. Um 
vigia vê alguém "do cume das penhas [colinas ro
chosas] [...] e dos outeiros" (Nm 23.9). A “rocha" 
(montanhas ou colinas) que emana mel e óleo é figu
ra das transbordantes bênçãos de Deus (Dt 32.13). 
A “rocha” (ou montanha) serve como figura dc se
gurança (Sl 61.2), firmeza (Jó 14.18) e algo que re
siste (Jó 19.24),

Terceiro, sur quer dizer “solo rochoso” ou tal
vez uma grande "rocha” plana: “Então, Rispa. filha 
de Aiá, tomou um pano de cilício, e estendeu-lho 
sobre uma penha" (2 Sm 21.10; cf. Pv 30.19).

Quarto, em algumas passagens a palavra signifi
ca “penedo” no sentido dc uma pedra grande o bas
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tante para servir de altar: “Então, subiu fogo da 
penha c consumiu a carne e os bolos asmos” (Jz 
6.21).

“Rocha” é usada muitas vezes para retratar o 
sustento e defesa de Deus do Seu povo (Dt 32.15). 
Em alguns casos, este substantivo é um epíteto ou 
nome significativo de Deus (Dt 32.4) ou de deuses 
pagãos: "Porque a sua rocha [deus] não é como a 
nossa Rocha [Deus]” (Dt 32.31).

Finalmente, Abraão é a rocha de onde Israel foi 
cortado (ís 51.1).

ROMPER
bãqa ' (FpS): “fender, romper, quebrar à força, 

abrir caminho através de”. Esta palavra ocorre em 
todos os períodos do idioma hebraico e também é 
encontrada no ugarítico antigo ou no cananeu. É a 
origem do nome do famoso vale de Baca (que signi
fica “vale” ou “brecha”) no Líbano.

Em suas formas verbais, bãqa' é encontrado 
umas 50 vezes no hebraico do Antigo Testamento. 
A palavra é usada pela primeira vez em Gn 7.11, 
que declara que “se romperam todas as fontes do 
grande abismo”, resultando no Dilúvio. O uso co
tidiano do verbo é visto em referências a “rachar” 
lenha (Ec 10.9) e a terra “se fender” (Nm 16.31). 
Os ovos das serpentes “chocam” (Is 59.5). Foi 
“aberta uma brecha” nos muros da cidade para 
tomá-la cativa (Jr 52.7). Um dos horrores de guer
ra era o inimigo “fender” pelo meio as mulheres 
grávidas (2 Rs 8.12; 15.16). Três vezes sc diz que 
Deus “fendeu” a caverna, ou a fonte, ou a rocha 
para fornecer água para o povo (Jz 15.19; Sl 74.15: 
Is 48.21).

No sentido figurativo, está escrito que a luz da 
verdade “romperá [...] como a alva” (Is 58.8). Usan
do hipérbole ou exagero, o historiador que registrou 
as festividades da coroação de Salomão disse que as 
comemorações eram tão altas, “de maneira que, com
o seu clamor, a terra retiniu" (1 Rs 1.40). Em outros 
contextos, o verbo bãqa' pode ser traduzido por 
“irromper, fender, rasgar, dividir, romper”.

RUA
A. Substantivo.

hüts (pn): “rua” . Esta palavra, de origem in
certa, aparece no hebraico bíblico, misnaico e mo
derno. No Antigo Testamento, o número total de 
ocorrências do substantivo e do advérbio é em 
torno de 160.

Uso particular de hüts denota o lugar fora das

casas da cidade ou a “rua”. A “rua” era o lugar para 
montar bazares: “As cidades que meu pai tomou 
de teu pai tas restituirei, e 1'aze para ti ruas err 
Damasco, como meu pai as fez em Samaria” (1 Ri
20.34). Os artesãos exerciam seu comércio em cer
tas “ruas” que recebiam o nome segundo sua 
agremiação — por exemplo, a Rua dos Padeiros: 
“Então, ordenou o rei Zedequias que pusessem 
Jeremias no átrio da guarda; e deram-lhe um bolo 
de pão cada dia, da rua dos padeiros, até que se 
acabou todo o pão da cidade” (Jr 37.21). A ausên
cia de justiça na feira era indicação da maldade de 
toda a população de Jerusalém. Jeremias foi cha
mado a sair pelas “ruas” à procura de uma pessoa 
honesta: “Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede 
agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a 
ver se achais alguém ou se há um homem que pra
tique a jusliça ou busque a verdade; e eu lhe perdo
arei" (Jr 5.1).

Outras descrições de “ruas" são dadas pelos pro
fetas. Alguns mencionam que as “ruas” eram bar
rentas: “E o ponha para ser pisado aos pés, como a 
lama das ruas” (Is 10.6; cf. Mq 7.10; Zc 10.5 
Outros fazem referência ao sangue (Ez 28.23), aos 
famintos (Lm 2.19) e aos mortos (Na 3.10) que 
enchiam as “ruas” em tempos de guerra.

A área fora da cidade também era conhecida por 
hüts. Neste caso, é melhor traduzido por “campo 
aberto” ou simplesmente “campo”: “Para que as 
nossas despensas se encham de todo o provimento: 
para que os nossos gados produzam a milhares e a 
dezenas de milhares cm nossas ruas” (Sl 144.13: 
“campos”, ARA: cf. Jó 5.10; Pv 8.26).

B. Advérbio.
hüts (pn): “fora”. A primeira ocorrência desta 

palavra está em Gn 6.14: “Faze para ti uma arca da 
madeira de gofer; farás compartimentos na arca e  ̂
betumarás por dentro e por fora [hüts] com betu
me”. Por meio de hüts, a idéia geral de “exterior" é 
forçada. As vezes, o lugar aludido pelo advérbio 
“fora” é indeterminado, sobretudo quando está liga
do com um verbo: “Também terás um lugar fora dc 
arraial; c ali sairás fora” (Dt 23.12). A área pode 
estar “fora” de uma casa, tenda, cidade ou acampa
mento — daí o uso adverbial de “fora”. A palavra 
também é ligada a uma preposição com o sentido de 
“em, para, para o exterior”: “Se ele tornar a levan
tar-se e andar/ora sobre o seu bordão, então, aquele 
que o feriu será absolvido; somente lhe pagará o 
tempo que perdera e o fará curar totalmente" i Ex
21.19).
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A. Verbo.
nãkar ("Q?): “saber, conhecer, considerar, reco

nhecer, prestar atenção, estar familiarizado com”. 
Este verbo, que c encontrado no hebraico antigo e 
moderno, ocorre cerca dc 50 vezes no Antigo Testa
mento hebraico. A primeira vez em que ocorre está 
em Gn 27.23: “E não o reconheceu” (ARA).

O significado básico do termo é apreensão física, 
:uer por visão, tato ou audição. As vezes, a escuri- 
ião torna o reconhecimento impossível (Rt 3.14). 
A< pessoas são “reconhecidas” pela voz (Jz 18.3). 
Por vezes, nãkar tem o significado de “dar aten- 
r 20". um tipo especial de reconhecimento: “Bendi- 

f eja aquele que te reconheceu (“acolhcu favora
velmente” (ARA)]”, (Rt 2.19).

Eite verbo significa “estar familiarizado com”, 
um tipo de consciência intelectual: “Nem o seu lu- 
zj~ ; amais o conhecerá” (Jó 7.10; cf. Sl 103.16).

O sentido de “distinguir” é visto em Ed 3.13: 
Z>e maneira que não discernia o povo as vozes de 

--rgria das vozes do choro do povo”.
ãda' (?T): “saber”. Este verbo aparece no 

_£irítico. acadiano, fenício, árabe (raramente), 
uramaico bíblico e no hebraico em todos os perío- 
i : í .  Este verbo ocorre em torno de 1.040 vezes
- J5 no hebraico e 47 no aramaico) na Bíblia.

Essencialmente, yãda‘ significa: 1) saber obser- 
mdo e refletindo (pensando), e 2) saber experi

mentando. O primeiro sentido aparece em Gn 8.11, 
r.áe Noé “soube” (“conheceu”) que as águas ti- 

' ‘.am abaixado quando viu. no bico da pomba, a 
mu de oliveira recentemente colhida; ele “soube” 
entendeu") depois de observar e pensar no que 

unha visto. Ele não vira de fato ou fizera a colheita.
Em contraste com este saber por reflexão está o 

_rer que vem pela experiência com os sentidos, 
: r raeio de investigação e prova, por reflexão e 
-: asideração (saber diretamente). Por conseguinte, 
uu.:‘ é u.sado em paralelismo sinônimo com “ou- 
m iÊ.\ 3.7), "ver" (Gn 18.21) e “perceber, ver” (Jó

1 • " Joié disse aos seus irmãos que um deles de- 
_ ficar com ele no Egito, para que assim ele “sou- 

ne—e" "conhecesse"), por experiência, que eles 
: : i~  homens honestos (Gn 42.33). No jardim do 
E u e r.. foi proibido a Adão e Eva comerem da árvore 
. _ : fruto. í í  comido, lhes daria a experiência do

mal e, portanto, o conhecimento do bem e do mal. 
Um tanto quanto caracteristicamente. o coração 
desempenha papel importante no saber. Por terem 
experimentado a presença sustentadora de Deus 
durante a peregrinação no deserto, os israelitas "su
biam” em seus corações que Deus estava discipli
nando ou cuidando deles como um pai a um filho 
(Dt 8.5, ARA). Tal saber pode ser dificultado por 
um coração impropriamente disposto (Sl 95.10).

Em terceiro lugar, este verbo representa aquele 
tipo de saber que aprende c devolve. Caim disse que 
ele não “sabia” que era guardador dc Abel (Gn 4.9 >. 
e Abrão disse a Sarai que ele “sabia” que ela era uma 
mulher bonita (Gn 22.11). A pessoa também “sabe" 
quando algo lhe é contado. Em Lv 5.1, uma teste
munha ou vê ou, caso contrário, “sabe” (por ter-lhe 
sido contada) de uma informação pertinente. Neste 
sentido "saber” é comparado com “conhecer” (Dt
33.9) e “aprender” (Dt 31.12,13). As criancinhas, 
que ainda não são capazes de falar, não “sabem” o 
bem e o mal (Dt 1.39). Elas não aprenderam, de 
modo a poder contar a outrem o que é. Em outras 
palavras, o conhecimento que têm não é o bastante 
para saberem distinguir entre o bem e o mal.

Além do saber essencialmente cognitivo já apre
sentado, este verbo tem um lado puram ente 
experiencial. O “sabedor" tem envolvimento factual 
com o objeto do saber. Potifar não “sabia" ("não se 
preocupava com”) o que estava em sua casa (Gn
39.6) — não linha contato factual. Em Gn 4.1. o 
“conhecer” de Adão de Eva se refere a dirigir conta
to com ela — em uma relação sexual. Em Gn 18.19. 
Deus diz que Ele “conhece" Abraão. Ele cuidava 
dele no sentido de que o escolhera dentre outras 
pessoas e viu que certas coisas lhe aconteceram. A 
ênfase está no fato de Deus tê-lo "conhecido" ínti- 
ma e pessoalmente. Com efeito, é paralelo em con
ceito de “santificar" (cf. Jr 1.5). Uso semelhante 
desta palavra diz respeito à relação de Deus com 
Israel como nação escolhida ou eleita (Am 3.2).

O termo y<7í/í/ \  nos radicais intensivo e causativo, 
é usado para expressar um conceito particular de 
revelação. Deus não sc fez conhecido pelo Seu nome 
Jeová a Abraão, Isaque e Jacó. Ele lhes revelara esse 
nome, que Ele era o Deus do concerto. Não obstante,
o concerto não foi cumprido (eles não possuíram a 
Terra Prometida) até o tempo de Moisés. A decla
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ração em Êx 6.3 implica que agora Deus ia se fazer 
conhecido “pelo seu nome". Ele ia levá-los a pos
suir a terra. Deus se faz conhecido pelos atos 
reveladores como quando traz julgamento sobre o 
ímpio (Sl 9.16) e libertação para o Seu povo (Is
66.14). Ele também se revela pela palavra falada. 
Por exemplo, pelos mandamentos dados por Moisés 
(Ez 20.11), pelas promessas, como as que foram 
dadas a Davi (2 Sm 7.21). Assim, Deus se revela na 
lei e na promessa.

“Conhecer’’ Deus é ter conhecimento experiencial 
íntimo dEIe. Faraó nega que “conhecesse” Jeová (Êx
5.2) ou que cie admitisse Sua autoridade acima da 
dele. No lado positivo, “conhecer” Deus é compa
rado com temê-lo (1 Rs 8.43), servi-lo (1 Cr 28.9) e 
crer nEle (Is 43.10).

B. Substantivo. 
ih ia t  (nn ): “conhecimento”. Vários substanti

vos são formados de yãda ‘, e o que ocorrc com mais 
freqüência é ihiat, que aparece 90 vezes no Antigo 
Testamento. Uma ocorrência encontra-se em Gn 2.9: 
"A árvore da ciência [conhecimcnto] do bem e do 
mal”. A palavra também aparece em Êx 31.3.

C. Partícula. 
maddíici (?T10): "por que” . Esta palavra, que

i 'corre 72 vezes, está relacionada com o verbo yãda 
A palavra é encontrada cm Êx 1.18: “Por que 
fizestes isto, que guardastes os meninos com vida?”

SÁBIO
A. Adjetivo.

fulkãim (-jH): “sábio, dotado, hábil, prático” . Esta 
palavra mais o substantivo haJfmãh e o verbo “ser 
sábio” significam um elemento importante do pon
to de vista do Antigo Testamento. A experiência 
religiosa não era uma rotina, um ritual ou uma expe
riência de fé. Era vista como um conhecimento pro
fundo da arte de viver de acordo com as expectati
vas de Deus. Na definição que davam, os termos 
“conhecimcnto profundo" e “arte” significam que a 
sabedoria era um processo de consecução e não de 
realização. O uso secular confirma a importância 
destas observações.

O termo hãikãim aparece 132 vezes no Antigo 
Testamento hebraico. Ocorre com maior freqüência 
em Jó, Provérbios e Eclesiastes, razão pela qual 
estes livros são conhecidos como “ literatura 
sapiencial”. A primeira ocorrência de hãikãun está 
em Gn 41.8: “E aconteceu que, pela manhã, o seu 
espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os 
adivinhadores do Egito e todos os seus sábios; c

Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia 
que os interpretasse a Faraó”.

O uso secular de hãikãm tinha o significado de 
homem que era artífice “hábil”. Os fabricantes dos 
objetos pertencentes ao Tabernáculo eram conheci
dos por serem sábios ou experimentados em sua, 
artes (Ex 36.4). Mesmo o homem que era hábil err. 
fazer ídolos era reconhecido como artífice (Is 40.20: 
cf. Jr 10.9). A razão para isto deve ser encontrada 
na habilidade e capacidade do homem, e não no ob
jeto que era fabricado. Aqueles que eram experien
tes na vida eram conhecidos por “sábios”, mas sua 
sabedoria não deve ser confundida com o uso religi
oso. Talento c engenhosidade caracterizavam este 
tipo dc sabedoria. Amnom consultou Jonadabe. que 
era conhecido como homem astuto (2 Sm 13.3). c 
seguiu o plano dele de seduzir Tamar, sua irmã. Joabe 
contratou uma mulher “sábia” para fazer Davi mu
dar de idéia em relação a Absalão (2 Sm 14.2).

Baseado na caracterização de sabedoria como 
habilidade, surgiu uma classe de conselheiros co
nhecida por “sábios” . Eles eram encontrados no 
Egito (Gn 41.8), na Babilônia (Jr 50.35), em Tiro 
(Ez 27.9), em Edom (Ob 8) e em Israel. Nas cultu
ras pagãs, o “sábio” praticava magia e adivinhação: 
”E Faraó também chamou os sábios c encantadores: 
e os magos do Egito fizeram também o mesmo com 
os seus encantamentos” (Êx 7.11); e: “Que desfaço 
os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço 
os adivinhos; que faço tornar atrás os sábios c trans
torno a ciência deles” (Is 44.25).

O sentido religioso de hãikãm exclui a burla, a 
astúcia, a engenhosidade e a magia. Deus é a fonte 
da sabedoria, pois Ele é “sábio” : “Todavia, também 
cie é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas 
palavras; ele sc levantará contra a casa dos malfeito
res c contra a ajuda dos que praticam a iniqüidade" 
(Is 31.2 ). Aqueles que. temendo a Deus, vivem con
forme o que Deus espera e o que é esperado dele^ 
numa sociedade temente a Deus, são considerados 
indivíduos integrados. Eles são “sábios” no sentido 
de que o seu modo dc vida fomenta o temor de Deu> 
e a bênção de Deus descansa sobre eles. Mesmo que 
seja dito que o artífice é hábil em seu comércio, o 
hãkãnn do Antigo Testamento estava aprendendo e 
aplicando sabedoria em todas as situações da vida. e 
o grau no qual ele obtinha sucesso era um barômetro 
do seu progresso no caminho da sabedoria.

O oposto de hãikãun é homem “louco”, ímpio ou 
tolo, que obstinadamente recusa o conselho e depen
de de sua própria compreensão: “Porque o desvio
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do.' simples os matara, c a prosperidade dos loucos 
os destruirá" (Pv 1.32; cf. Dt 32.5,6; Pv 3.35).

B. Substantivo.
hokmãh  (nçpn): “sabedoria , experiência , 

engenhosidade”. Esta palavra aparece 141 vezes no 
Antigo Testamento. Como hãkãm, a maioria das 

corrências desta palavra está em Jó. Provérbios e 
Eclesiastes.

O hãkãm busca liokmãli, “sabedoria’'. Como 
:':\ãm. a palavra hokmãh diz respeito às habilida

des técnicas ou capacidades especiais de fazer algo. 
A primeira ocorrência de hokmãh está cm Ex 28.3: 
Falarás também a todos os que são sábios de cora- 

: ão. a quem eu lenha enchido do espírito àtsabedo- 
... que façam vestes a Arão para santificá-lo, para 

_ue me administre o ofício sacerdotal’’. Esta primei
ra ocorrência da palavra na Bíblia hebraica confirma 
_ito como também a descrição dos trabalhadores do 
Tdoemáculo. Considerava-se que o artífice era do- 
mdo de habilidades especiais dadas por Deus: “E o 
Espírito do Deus o encheu de sabedoria, entendi
mento e ciência cm todo artifício” (Ex 35.31).

Hokmãh é o conhecimento e a habilidade de fa
zer escolhas certas no momento oportuno. A con- 
-. -tência de fazer a escolha certa é indicação de ma- 
uridade c desenvolvimento. O requisito básico da 

sabedoria’’ é o temor do Senhor: “O temor do SE
NHOR é o princípio da ciência; os loucos despre- 
rnm a sabedoria e a instrução” (Pv 1.7). A “sabedo- 
n d ' é vista como um chamamento de discípulos que 
rdrão tudo para buscá-la (Pv 1.20). Aquele que dili
gentemente busca hokmãh receberá entendimento: 
Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca 
em o conhecimento e o entendimento’- (Pv 2.6). 

E.e beneficiará sua vida andando com Deus: “Para 
.. _e andes pelo caminho dos bons e guardes as vere- 
ms dos juslos” (Pv 2.20). As vantagens da “sabc- 
c.ria" são muitas: “Porque eles aumentarão os teus 
cias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não tc 
zesamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao 
:e j  pescoço; escreve-as na tábua do teu coração e 
.charás graça e bom entendimento aos olhos de Deus 
r dos homens” (Pv 3.2-4). O pré-requisito é o dese- 
; de seguir e imitar Deus conforme Ele se revelou 

ern Jesus Cristo, sem autoconfiança e sobretudo não
- m espírito de orgulho: “Para o sábio ouvir e cres
cer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios con
celhos: para entender provérbios e sua interpreta
d o . como também as palavras dos sábios e suas 
-c vinhações. O temor do SENHOR é o princípio 
__ ciência: os loucos desprezam a sabedoria e a ins

trução’’ (Pv 1.5-7). Os frutos do hokmãh são mui
tos e o Livro de Provérbios descreve as característi
cas do hãkãm e da hokmãh. Em termos do Novo 
Testamento, os frutos da “sabedoria' são iguais ao 
fruto do Espírito Santo: “Mas o fruto do Espírito é: 
caridade, gozo, paz, longanimidade. benignidade. 
bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas 
coisas não há lei’’ (G1 5.22,23); “Mas a sabedoria 
que vem do alto é, primeiramente, pura. depois, 
pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e 
de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 
Ora. o fruto da justiça semeia-se na paz. para os que 
exercitam a paz” (Tg 3.17,18).

A importância da “sabedoria” se explica pelo fato 
de livros terem sido escritos acerca dela. Cânticos 
foram compostos em celebração da “sabedoria” (Jó 
28). A “sabedoria” é até personificada em Provérbi
os. Como pessoa, hokmãh representa aquela perfei
ção divina de “sabedoria” que é manifesta nos atos 
criativos de Deus. Como perfeição divina, é visível 
nos atos criativos de Deus: “Não clama, porventura, 
a Sabedoria? E a Inteligência não dá a sua voz? Eu. a 
Sabedoria. habito com a prudência e acho a ciência 
dos conselhos. O SENHOR me possuiu no princípio 
de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. 
Então, eu estava com ele e era seu aluno; e era cada 
dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o 
tempo. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem- 
aventurados serão os que guardarem os meus cami
nhos” (Pv 8.1,12,22,30.32).

As traduções da Septuaginta são: sophos (“pers
p icaz, hábil, experim entado, sábio, cu lto” ); 
phronimos (“sensato, pensativo, prudente, sábio” ): 
e sunetos ("inteligente, sagaz, sábio”).

C. Verbo.
hãkam (o?n): “ser sábio, agir sabiamente, fazer 

sábio, mostrar-se sábio”. Esta raiz, que ocorre 20 
vezes no Antigo Testamento, aparece em outros 
idiom as sem íticos, como na palavra acadiana 
liakamu. Em Pv 23.15. a palavra significa "ser sá
bio”: “Filho meu, se o teu coração fo r sábio, alegrar- 
se-á o meu coração, sim, o meu próprio”. No SI 
119.98. hãkam significa “fazer sábio”: "Tu. pelos 
teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus 
inimigos, pois estão sempre comigo”.

SACERDOTE
A. Substantivo.

kõhen (lil3): “sacerdote, sacerdócio". Esta pala
vra é achada 741 vezes no Antigo Testamento. Mais 
de um terço das referências a “sacerdotes” é encon
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trado no Pentateuco. Levítico, que tem cerca de 185 
referências, é chamado o “Manual dos Sacerdotes”.

O termo kfíhen era usado para se referir não só 
:•<:< sacerdócio hebraico, mas aos “sacerdotes” egíp
cios (Gn 41.50; 46.20; 47.26), aos “sacerdotes” 
filisteus (1 Sm 6.2), aos “sacerdotes” de Dagom (1 
Sm 5.5). aos “sacerdotes” de Baal (2 Rs 10.19). aos 
"sacerdotes” de Qucmós (Jr 48.7) e aos “sacerdo
tes" de Baalins e de Aserá (2 Cr 34.4,5).

José se casou com a filha do “sacerdote” dc Om
i Gn 41.45), e ela lhe deu dois filhos, Efraim e 
Manassés (Gn 46.20). José não comprou a terra 
dos "sacerdotes” do Egito, porque os “sacerdotes” 
egípcios recebiam porções regulares de Faraó (Gn
47.22).

Um “sacerdote” é ministro autorizado da deida
de. que ministra no altar e em outros ritos cultuais. 
Um "sacerdote” cumpre deveres sacrificais, 
ritualistas e mediadores. Ele representa o povo di
ante de Deus. Por contraste, um “profeta” é um 
intermediário entre Deus e as pessoas.

O ofício sacerdotal judaico foi estabelecido pelo 
Senhor nos dias de Moisés. Mas antes da institui
ção do sumo sacerdócio e do ofício sacerdotal, Ie- 
mos do sacerdócio de Melquisedeque (Gn 14.18) e 
dos "sacerdotes” midianitas (Êx 2.16; 3.1; 18.1). 
Em Êx 19.24, são mencionados outros “sacerdo
tes": pode ser que eram “sacerdotes” midianitas ou 
sacerdotes” de Israel antes do estabelecimento ofi

cial do sacerdócio levítico. Não há dúvida de que 
funções sacerdotais eram realizadas nos tempos pré- 
mosaicos pelo chefe da família, como Noé, Abraão 
e Jó. Depois do Dilúvio, por exemplo, Noé cons
truiu um altar ao Senhor (Gn 8.20,21). Em Betei, 
Manre e Moriá. Abraão construiu altares. Em Gn
22.12.13. lemos que Abraão estava disposto a ofe
recer seu filho como sacrifício. Jó oferecia sacrifíci- 

s por seus filhos (Jó 1.5).
O sacerdócio constituía uma das características 

. entrais da religião do Antigo Testamento. Uma pas- 
zem que mostra a importância do sacerdócio é Nm

- 5-7: "E falou a Corá e a toda a sua congregação, 
: : rendo : Amanhã pela manhã o SENHOR fará saber 
. : :n é -eu e quem o santo que ele fará chegar a si; de 

.ele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto:
■ —;ai vós incensários. Corá e toda a sua congregação; 
: r ndo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso 
r*e~ante o SENHOR: e será que o homem a quem o 
'E  -TiOR escolher, este será o santo”.

Deus estabeleceu Moisés. Arão e os filhos de 
' • “e. Abiú. Eleazar e Itamar como “sacer

dotes” em Israel (Êx 28.1,41; 29.9,29,30). Pelo fato 
de Nadabe e Abiú terem sido mortos quando “trou
xeram fogo estranho perante a face do SENHOR”, o 
sacerdócio ficou limitado às linhagens de Eleazar e 
Itamar (Lv 10.1,2; Nm 3.4; 1 Cr 24.2).

Contudo, nem todos os indivíduos nascidos na 
família dc Arão podiam servir como “sacerdotes". 
Certas deformidades físicas excluíam o homem da 
perfeição de santidade que um “sacerdote” deveria 
manifestar perante Jeová (Lv 21.17-23). Não era 
permitido ao “sacerdote” que estivesse cerimonial- 
mente impuro, cumprir seus deveres sacerdotais. 
Levítico 21.1-15 fornece uma lista de proibições 
cerimoniais que vedavam o “sacerdote” de cumprir 
seus deveres.

Êxodo 29.1-37 e Lv 8 descrevem a cerimônia de 
consagração de sete dias de Arão e seus filhos. Tan
to o sumo sacerdote (kõhen haggadõl) como seus 
filhos foram lavados com água (Êx 29.4). Depois, 
Arão, o sumo sacerdote, foi vestido com as vestes 
santas com um peitoral sobre o coração, e foi-lhe 
colocada na cabeça uma coroa santa — a mitra ou 
turbante (Êx 29.5,6). A seguir, Arão foi ungido com 
óleo na cabeça (Êx 29.7; cf. Sl 133.2). Por fim, foi 
aplicado em Arão e seus filhos o sangue de uma 
oferta sacrifical (Êx 29.20,21). A marca do sangue 
da consagração foi colocada na ponta da orelha di
reita, no polegar da mão direita e no dedão do pé 
direito.

Os deveres do sacerdócio eram definidos muito 
claramente pela lei mosaica. Estes deveres eram as
sumidos no oitavo dia do serviço da consagração 
(Lv 9.1). O Senhor disse a Arão: “Mas tu e teus 
filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo
o negócio do altar, c no que estiver dentro du véu, 
isto administrareis” (Nm 18.7).

Os “sacerdotes” deviam agir como professores 
ou mestres da lei (Lv 10.10,11; Dt 33.10; 2 Cr 5.3:
17.7-9; Ez 44.23; Ml 2.6-9), dever que eles nem 
sempre cumpriam (Mq 3.11; Ml 2.8). Em certas 
áreas da saúde e jurisprudência, os “sacerdotes" 
serviam como reveladores limitados da vontade de 
Deus. Por exemplo, era dever do “sacerdote" 
discernir a existência dc lepra e efetuar o rito da 
purificação (Lv 13— 14). Os sacerdotes determina
vam os castigos por assassinato e outras questões 
civis (Dt 21.5; 2 Cr 19.8-11).

B. Verbo.
kãhan (]1T3): “atuar como sacerdote”. Este ver

bo. que aparece 23 vezes no hebraico bíblico, é de
rivado do substantivo kõhen. O verbo só aparece
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no radical iniensivo. Unia ocorrência acha-se em Êx 
28.1: “Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e 
seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, 
para me administrarem o ofício sacerdotal”.

SACRIFICAR
A. Verbo.

zãbah (rni): “sacrificar, abater (animais)”. Esta 
palavra é termo semítico comum para descrever sa
crifício em geral, embora haja vários outros termos 
usados no Antigo Testamento para aludir a rituais 
sacrificais específicos. Não há que duvidar que esta 
é uma das palavras mais importantes no Antigo 
Testamento. O termo zãbah é encontrado mais de 
130 vezes em suas formas verbais e ocorre mais de 
500 vezes em suas formas substantivais. A primei
ra vez em que o verbo aparece está em Gn 31.54, 
onde “sacrificou Jacó um sacrifício na montanha”. 
Em Êx 20.24, a palavra é usada em relação aos tipos 
de sacrifícios a serem feitos.

Ainda que houvesse ofertas de manjares (grãos) 
e de incenso como parte das leis mosaicas que lidam 
com o sacrifício (veja Lv 2), o tipo primário dc 
sacrifício era a oferta de sangue, o que exigia a morte 
de um animal (cf. Dt 17.1; 1 Cr 15.26). Este sangue 
era derramado ao redor do altar, porque o sangue 
continha a vida, como está declarado em Lv 17.11: 
“Porque a vida da carne está no sangue. Eu vo-lo 
tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela 
vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação 
em virtude da vida” (ARA). Considerando que o 
sangue era o veículo da vida, ele pertencia somente 
a Deus. Porque o sangue é a vida e porque é dado a 
Deus no processo de derramá-lo sobre o altar, tor
na-se o meio de expiar o pecado, como uma oferta 
pelo pecado e não porque sc torna um substituto do 
pecador.

O termo zãbah também é usado como termo para 
aludir a “matar para comer”. Este uso está relacio
nado dc perto com “matar para sacrificar”, visto 
que toda a comida de carne era sacrifical entre os 
hebreus antigos. A palavra toma este significado em
1 Rs 19.21: “Voltou, pois, de atrás dele, e tomou 
uma junta de bois, e os matou, e, com os aparelhos 
dos> bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e come
ram”.

B. Substantivos.
zebah (rçj): “sacrifício”. Este substantivo ocor

re mais de 160 vezes no hebraico bíblico. O “sacri
fício”, que era parte de um ritual de concerto, envol
via a aspersão do sangue nas pessoas e no altar o

que presumivelmente simbolizava Deus na qualida
de de participante do concerto (veja Êx 24.6-8). 
Outro “sacrifício” especial era “o sacrifício da Fes
ta da Páscoa” (Êx 34.25). Neste caso, o cordeiro 
sacrifical fornecia o alimento principal para a refei
ção da Páscoa, e o seu sangue era aspergido nos 
batentes das casas dos israelitas em sinal ao anjo da 
morte.

O “sacrifício” de animais não era dc maneira al
guma único para a religião israelita, pois em geral os 
rituais sacrificais fazem parte de todos os cultos 
religiosos antigos. De fato, as mecânicas do ritual 
eram bastante semelhantes, sobretudo entre as reli
giões israelitas e cananéias. Contudo, as diferenças 
são muito claras nos significados que os rituais ti
nham quando eram feitos ou aos caprichosos deu
ses cananeus ou ao único Deus verdadeiro que man
tinha Seu concerto com Israel.

Em Gn 46.1, o substantivo zebah é usado para 
aludir aos “sacrifícios" feitos ao único Deus verda
deiro: “E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio 
a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, 
seu pai” (cf. Êx 10.25: Ne 12.43). Em Êx 34.15, o 
substantivo diz respeito aos “sacrifícios” ofereci
dos a outras deidades: "Para que não faças concerto 
com os moradores da terra, e não se prostituam 
após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deu
ses. e tu. convidado deles, comas dos seus sacrifíci
os" (cf. Nm 25.2: 2 Rs 10.19).

Não há que duvidar que a idéia de “sacrifício” foi 
transmitida ao Novo Testamento, pois Cristo se 
tornou “o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo” (Jo 1.29). O escritor aos Hebreus conside
ra importante o fato de que, com o “sacrifício” de 
Cristo, não há mais necessidade de outros sacrifíci
os (Hb 9).

mizbeah (nüç): “altar”. Esta palavra é usada mais 
de 400 vezes no Antiço Testamento. Este uso fre- 
qüente é obviamente outra evidência direta da 
centralidade do sistema sacrifical em Israel. A pri
meira ocorrência de mizbeah está em Gn 8.20, onde 
diz que Noé construiu um “altar” depois do Dilú
vio.

Um sem número de “altares” é mencionado à 
medida que a história de Israel avança nas páginas 
do Antigo Testamento: o dc Noé (Gn 8.20); Abrão, 
em Siquém (Gn 12.7), em Betei (Gn 12.8) e em 
Moriá (Gn 22.9); Isaque, em Berseba (Gn 26.25): 
Jacó, em Siquém (Gn 33.20); Moisés, em Horebe 
(Êx 24.4); Samuel, em Ramá (1 Sm 7.17); o altar do 
Templo em Jerusalém (1 Rs 6.20; 8.64); e os dois
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“altares'’ planejados por Ezequiel para o Templo 
restaurado (Ez 41.22; 43.13-17).

SACRIFÍCIO
zebah (rçt): “sacrifício". Esta raiz com o signifi

cado de “sacrificar” é representada em outros idio
mas semíticos: acadiano, ugarítico, fenício, aramaico 
e árabe. O termo zebah continuou sendo usado no 
hebraico misnaico c seu uso é muito reduzido no 
hebraico moderno, visto que não há Templo. A pa
lavra é empregada 162 vezes no Antigo Testamento 
hebraico e em todos os períodos. A primeira ocor
rência está em Gn 3 1.54: “E sacrificou Jacó um sa
crifício na montanha e convidou seus irmãos para 
comerem pão; e comeram pão e passaram a noite na 
montanha”.

O significado básico dc zebah é “sacrifício”. 
Quando um “sacrifício” era morto pelo sacerdote, 
ele o oferecia a Deus. O propósito era não só esta
belecer comunhão entre Deus e o homem, mas, an
tes, o “sacrifício” representava o princípio de que 
sem derramamento de sangue não há perdão de pe
cados (Lv 17.11; cf. Hb 9.22). No ato do “sacrifí
cio”, o israelita fiel sc submetia ao sacerdote que, de 
acordo com os vários regulamentos detalhados (veja 
Levítico), oferecia o “sacrifício” conforme as ex
pectativas de Deus. Os “sacrifícios” são o “sacrifí
cio” da Páscoa (Êx 12.27), o “sacrifício” pacífico 
(Lv 3.1ss). o “sacrifício” de ação de graças ou de 
louvores (Lv 7.12) e o “sacrifício” da oferta do sa
cerdote (qãrbãn; Lv 7.16). A palavra zebah não era 
conto o holocausto ( ‘ôlãh), que era completamente 
queimado no altar, e era diferente da oferta pelo 
pecado (haítai), na qual a carne era dada ao sacer
dote, pois a maior parte da carne do zebah era de
volvida à pessoa que fazia o “sacrifício”. A gordura 
era queimada no altar (Lv 3.4,5), e o sangue derra
mado ao redor do altar (Lv 3.2). A pessoa que fazia 
o zebah tinha de compartilhar a carne com o sacer
dote oficiante (Êx 29.28; Lv 7.31-35; Dt 18.3).

Devido ao fato de as pessoas compartilharem a 
comida do zebah, o “sacrifício" se tornou refeição 
comunal, na qual o Senhor era o anfitrião do Seu 
povo. A mensagem dc Sofonias de julgamento está 
baseada nesta concepção de "sacrifício”: “Cala-te 
diante do Senhor JEOVÁ, porque o dia do SENHOR 
está perto, porque o SENHOR preparou o sacrifí
cio c santificou os seus convidados” (Sf 1.7). O 
israelita vinha ao Templo com o animal a ser sacrifi
cado, o qual era abatido, fervido e comido na área do 
santuário (1 Sm 2.13). A parte dos santuários, os

israelitas também celebravam juntos a bondade de 
Deus em suas aldeias nativas. A história de Samuel 
oferece várias ilustrações boas sobre este costume 
(cf. 1 Sm 9.13; 16.2.3).

Os profetas olhavam com condenação os “sacri
fícios” apóstatas dc Israel: “De que me serve a mim 
a multidão de vossos sacrifícios, diz o SENHOR ? 
Já estou farto dos holocaustos dc carneiros c da 
gordura de animais nédios; e não folgo com o sangue 
de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes” (Is
1.11). Oséias falou sobre a necessidade do amor de 
Israel por Deus: “Porque eu quero misericórdia e 
não sacrifício: e o conhecimento de Deus. mais do 
que holocaustos” (Os 6.6). O profeta Samuel re
provou Saul com as conhecidas palavras: “Tem. 
porventura, o SENHOR tanto prazer em holocaus
tos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra 
do SENHOR? Eis que o obedecer é melhor do que o 
sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de 
carneiros” (1 Sm 15.22). Davi, quando pecou, sabia 
qual era a resposta certa a ser dada para Deus: “Por
que te não comprazes em sacrifícios, senão eu os 
daria: tu não te deleitas cm holocaustos. Os sacrifí
cios para Deus são o espírito quebrantado; a um 
coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó 
Deus” (Sl 51.16.17).

A Septuaginta dá a seguinte tradução: thasia ("sa
crifício. oferta").

SAIR
A. Verbo.

yãtsa ’ (Sr): “sair, aparecer, prosseguir, ir em 
frente, tirar”. Este verbo aparece em todos os idio
mas semíticos, incluindo o aramaico e o hebraico 
bíblicos. Ocorre em todos os períodos do hebraico.
O Antigo Testamento atesta a palavra por volta de 
1.070 vezes.

Basicamente, esta palavra significa a “saída" de 
algum ponto, o mesmo que b ô ’ (“vir”) significa 
movimento em direção a algum ponto. A palavra 
yãtsa ’ c usada para aludir à “saída” —■ o observador 
está fora do ponto de partida, mas também fala da 
perspectiva desse ponto de partida. Por exemplo. 
Gn 2.10 (primeira ocorrência da palavra) relata que 
um rio "saía” ou “fluía" do jardim do Éden.

Em comparação com esta “saída” contínua, há 
a “saída” feita uma vez (pontiliar), como é visto 
quando todos os animais “saíram” da arca (Gn
9.10). Assim, Golias, o campeão dos filisteus. 
“ saiu” do acam pam ento a fim dc desafiar o> 
israelitas para um duelo (1 Sm 17.4). Na arte da
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suerra antiea, às vezes uma batalha era decidida 
com base em dois duelistas.

Este verbo pode ser usado com “vir” (bô ') como 
expressão para “atividade constante”. O corvo que 
Noé enviou “saiu, indo e voltando” (literalmente, 
"entrando e saindo”) até que as águas tinham abai
xado (Gn 8.7). Vários aspectos da personalidade 
humana podem “sair”, indicando que eles o "dei
xam”. Quando a alma “sai” do corpo, a pessoa mor
re (Gn 35.18). Quando o coração “sai”, ele perde 
toda força e confiança interiores — “desfalece” (Gn
42.28).

O termo y ã ts ii‘ tem vários usos especiais. Pode 
ser usado para se referir a “dar à luz" (Ex 21.22) ou 
a “gerar” descendentes (Gn 17.6). A “saída” de um 
ano é o seu fim. como na estação da colheita (Ex
23.16). Outro uso especial deste verbo tem a ver 
com “sair fora” de um acampamento ou fazer cam
panha militar (1 Sm 8.20) ou algum outro propósito 
(Dt 23.10). “Ir e vir” também c usado para aludir a 
"lutar” nas guerras. No fim da vida, Moisés disse 
que ele já não podia “sair e entrar” (Dt 31.2; cf. Js
14.11). Ele queria dizer que não podia empreender 
guerra (Dt 31.3). Por outro lado. esta expressão 
pode se referir às atividades normais da vida (1 Rs
3.7). O vocábulo yãtsa ’ também tem uso cultuai e 
descreve o “movimento” do sacerdote no Taberná
culo; campainhas de ouro eram presas à bainha das 
vestes sacerdotais para que o povo seguisse os pas
sos do sacerdote (Êx 28.35).

Quando aplicado a Deus. a ação de “sair” só 
raramente se refere a “abandonar” certo local. Em 
Ez 10.18, a glória do Senhor “saiu” da "entrada da 
casa [Templo] e parou sobre os querubins" e, por 
conseguinte, deixou o Templo completamente (Ez
10.19). Este verbo retrata o Senhor a “sair" para 
ajudar Seu povo, especialmente em textos que suge
rem ou descrevem Sua aparição entre os homens 
(teofania; cf. Jz 5.4). No Egito, o Senhor “saiu” 
pelo meio dos egípcios para atingir seus primogêni-

A

tos (Ex 11.4). O ponto de partida do Senhor cm tais 
casos é variegadamente representado por Seir (Jz
5.4) e o lugar dc Sua habitação divina (Mq 1.3), 
embora na maioria das vezes não seja dito.

O mensageiro de Deus também “sai” para reali
zar tarefas específicas (Nm 22.32). A obra provi
dencial de Deus na história foi descrita por Labão e 
Betuel nestes termos: “Do SENHOR procedeu esre 
negócio” (Gn 24.50). Também, do Senhor "sai” Sua 
mão (Rt 1.13), Sua Palavra (Is 55.11), Sua salvação
i Is 51.5), Sua justiça (Is 45.23) e Sua lei (Is 51.4).

O termo yãtsa’ não é usado para aludir ao ato 
criativo inicial de Deus, mas só ao que já existe para 
cumprir Seus propósitos, como o fato de Ele fazer 
as águas saírem da pedra (Dt 8.15). Pela razão de 
yãtsa’ poder significar “tirar”, é comum ser usado 
para se referir à "libertação divina”, como Aquele 
que “me tira dentre os meus inimigos” (2 Sm 22.49) 
“pai a o largo" (2 Sm 22.20). Uma das fórmulas mais 
importantes do Antigo Testamento usa o verbo 
yãtsa': "O SENHOR vos tirou [Israel] daqui [do 
Egito]”; Ele os tirou da escravidão para a liberdade 
(Êx 13.3).

B. Substantivos.
môtsa (XSia): "lugar da saída, aquele que sai. 

saída”. A palavra ocorre 23 vezes. A palavra num7* 
quer dizer “leste" (cf. Sl 19.6). onde o sol sobe 
("sai”). A palavra também representa o “lugar da 
partida" ou “saída" do Templo na visão de Ezequiel 
(Ez 42.11) e o “ponto de partida" de uma jornada 
(Nm 33.2). O termo môisã' também se refere ao 
que “sai”, por exemplo, uma "expressão vocal” (Nm
30.13) e a "saída" da manhã e da tarde. o amanhecer 
e o crepúsculo (Sl 65.8). Por fim, a palavra repre
senta a “própria saída". Oséias diz que a “saída” do 
Senhor para redimir o Seu povo é certa como a alva 
(Os 6.3).

tôtsa’ôí (r\XiS\~): "saída, lugar da saída”. A pa
lavra tôsa ót conota tanto a origem ou o lugar da 
“saída” (Pv 4.23) como a própria “saída” (Sl 68.20). 
Porém, a palavra também pode representar a extre
midade de 11111 território ou suas “fronteiras" — o 
lugar onde se sai de determinado território (Js 15.7).

SALVAR
A. Verbo.

yãsha' (”>;;): "ajudar, libertar, salvar”. Fora do 
hebraico, esta palavra só é atestada no moabita 
Ocorre em todos os períodos do hebraico (incluin
do o hebraico pós-bíblico) e no hebraico bíblico cer
ca de 205 vezes. O verbo só ocorre nos radicais 
causativo e passivo.

Essencialmente, a palavra quer dizer “tirar ou 
procurar tirar alguém de um fardo, opressão ou pe
rigo". Em Éx 2.17 (primeira ocorrência deste ver
bo). yãsha' significa tirar alguém de um fardo ou 
trabalho: “Moisés, porém, levantou-se, e defendeu- 
as [yãsha'], e abeberou-lhes o rebanho”. A palavra 
é usada para designar tirar ou procurar tirar alguém 
do perigo da derrota: “Enviaram, pois. os homens 
de Gibeão a Josué, [...] dizendo: Não retires as tuas 
mãos de teus servos; sobe apressadamente a nós. e
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livra-nos. e ajuda-nos” (Js 10.6). Este é um pedido 
para preservá-los de possível morte. O perigo real 
ainda não está sobre eles, mas logo estará. Os 
gibeonitas vêem em Israel a sua única ajuda.

O termo yãslia' é empregado em outras situa
ções, como quando Jefté conta aos efraimitas que 
eles tinham sido chamados para a guerra em um 
momento crucial, mas que eles não responderam c 
não o “livraram" da mão dos filhos de Amom (Jz
12.2). Aqui a ênfase é “livrar", em outras palavras, 
tirar alguém de uma condição em que ele já  está. No 
sentido militar, a palavra também é utilizada para 
designar “ajudar”, enfatizando a união de forças para 
formar uma unidade militar única e mais forte. Esta 
não é posição desesperada para a unidade militar a 
ser ajudada. Joabc disse a Abisai: “Se os siros forem 
mais fortes do que eu, tu me virás em socorro ’ (2 
Sm 10.11). Compare também com: “E temeram os 
siros de socorrer mais aos filhos de Amom” (2 Sm
10.19).

No âmbito da justiça e do direito civil, yãsha' 
representa uma obrigação por parte daquele que ouve 
um clamor de alguém que é maltratado: “Pois [o 
estupradorj a achou [aquela que estava a ponto de 
estuprar] no campo; a moça desposada gritou, e não 
houve quem a Urrasse” (Dt 22.27; cf. Dt 28.29). 
Portanto, podia-se apelar ao rei que era obrigado a 
ajudar a defender a propriedade da pessoa: “E a 
mulher tecoíta talou ao rei, e, deitando-sc com o 
rosto em terra, se prostrou, e disse: Salva-me, ó 
rei” (2 Sm 14.4; cf. 2 Rs 6.26). O rei também “livra
va" seu povo de sujeição a inimigos (1 Sm 10.27; Os
13.10). Jeremias fala sobre o rei messiânico: “Nos 
seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro” 
(Jr 23.6). Aqui, yãsha ' é comparado com “habitar 
com segurança”, uma expressão que identifica o sig
nificado de yãsha ‘ com “ser preservado de perigo”. 
Em último caso, Deus é o Grande Rei, que “vai 
convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para 
salvar-vos [livrar-vos do perigo]” (Dt 20.4), e o 
Juiz de todo o Israel.

A palavra ocorre em muitas súplicas de oração: 
“Levanta-te, SENHOR; salva-me, Deus meu” (Si 
3.7 ). Esta é uma combinação de ênfase militar (uma 
oração por libertação de algum inimigo mediante 
forte interferência) com ênfase judicial (uma ora
ção pelo que é devido ao suplicante e obrigação da 
pessoa a quem se suplica — no caso de Deus, a 
obrigação é auto-imposta pelo estabelecimento da 
relação de concerto; cf. Sl 20.9). Em outras ocasi
ões, a obrigação judicial está em vista: “[O Rei

ungido do Senhor] julgará os aflitos do povo, sal
vará os filhos do necessitado e quebrantará o opres
sor” (Sl 72.4). Nesta passagem, a palavra que está 
em paralelismo sinônimo com yãsha ‘ é sãphat, que 
quer dizer “fazer que a justiça legal seja feita”. 
Com freqüência o salmista tem em vista o aspecto 
espiritual do concerto eterno de Deus. Isto está 
claro em passagens como o Sl 86, onde Davi con
fessa que, embora ele seja o rei de Israel, ele é 
humilde (santo) e que, embora desfrute das rique
zas do reino, ele é necessitado (confia cm Deus). 
Com base nestas condições espirituais, ele ora pela 
resposta do concerto de Deus: “Guarda a minha 
alma. pois sou santo; ó Deus meu, salva o teu 
servo, que em ti confia” (Sl 86.2). As bênçãos bus
cadas são eternas (Sl 86.11-13) e temporais (Sl 
86.14-17).

B. Substantivos.
yshü 'ãh  ír;c*): “salvação”. Esta palavra apa

rece por volta de 7S vezes e se refere principalmen
te aos atos de Deus de ajudar o que já aconteceu e 
foi experimentado. Em Gn 49.18 (primeira ocorrên
cia bíblica), a palavra inclui a idéia de “salvação” da 
injustiça por meio de expediente divinamente desig
nado. Em 1 Sm 14.45, y'shã ‘ãh é usado para aludir 
a um ato humano: “Porém o povo disse a Saul: 
Morrerá Jònatas, que efetuou tão grande salvação 
cm Israel?” A palavra é raramente empregada para 
designar a libertação e/ou a ajuda efetuada por coi
sas (Is 12.3).

O substantivo rshú 'ãh também significa “salva
ção". Ocorre cerca de 34 vezes. E comum a palavra 
estar agregada a reações de ação dc graças e regozijo 
(Jz 15.18. primeira ocorrência; 1 Sm 11.13). O ter
mo r sluh 'ãh tem o sentido de “libertação” (Jz 15.18 ). 
sendo traduzido também por “vitória” (2 Sm 19.2 
e “salvação” (Is 45.17). A idéia de “salvação” é a da 
preservação de perigo e sofrimento ameaçador, imi
nente e. talvez, merecedor. O termo fshú ‘ãh é em
pregado em algumas ocasiões para se referir a um 
ato humano: “Não havendo sábia direção, o povo 
cai. mas, na multidão de conselheiros, há seguran
ça" (Pv 11.14). O substantivo yesha\  que ocorre 
36 vezes, significa aquilo que Deus fará em benefí
cio do homem (2 Sm 22.3), ou aquilo que foi feito 
por Ele para o homem (2 Sm 22.36). Em duas ocasi
ões, esta palavra significa a ausência geral de opres
são e necessidade (Jó 5.4,11). A palavra pode ter o 
sentido de “segurança”. O substantivo môshã'ôt só 
ocorre uma vez com o significado de “atos salvado
res” (Sl 68.20).
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SANGUE
dãm (2i): ‘'sangue”. Esta é palavra semítica co

mum com cognatos em todos os idiomas semíticos. 
O hebraico bíblico a atesta aproximadamente 360 
vezes e em todos os períodos.

A palavra dãm é usada para denotar o “sangue” 
de animais, pássaros e homens (nunca de peixes). Em 
Gn 9.4. “sangue” é sinônimo de “vida”: “A carne, 
porém, com sua vida, isto é. com seu sangue, não 
comercis”. O alto valor da vida como dom de Deus 
levou à proibição de comer “sangue”: “Estatuto per
pétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas 
habitações: nenhuma gordura, nem sangue algum 
eomereis” (Lv 3.17). Só raramente esta palavra signi
fica ■'vermelho-sangue”, uma cor: “E, levantando-se 
de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os 
moabitas defronte deles as á^uas vermelhas como 
sangue'' (2 Rs 3.22). Em duas passagens, dãm repre
senta “vinho”: ‘"Ele amarrará o seu jumentinho à vide 
e o filho da sua jumenta, à cepa mais excelente; ele 
lavará a sua veste no vinho e a sua capa, em sangue 
de uvas” (Gn 49.11; cf. Dt 32.14).

O termo dãm comporta várias acepções. Primei
ro. pode significar “sangue derramado por violên
cia": “Assim, não profanareis a terra em que estais; 
porque o sangue faz profanar a terra; e nenhuma 
expiação se fará pela terra por causa do sangue que 
se derramar nela, senão com o sangue daquele que o 
derramou” (Nm 35.33). Assim pode significar “mor
te": “E enviarei sobre vós a fome e más bestas que 
te desfilharão; e a peste e o sangue passarão por ti; 
e trarei a espada sobre ti. Eu. o SENHOR, falei” (Ez
5.17).

A seguir, dãm pode conotar o ato pelo qual a 
vida humana é tirada, ou o sangue é derramado: 
"Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, 
entre sangue e sangue [um e outro tipo de homicí
dio]" (Dt 17.8). “Derramar sangue” é cometer as
sassinato: “Quem derramar o sangue do homem, 
pelo homem o seu sangue será derramado” (Gn 9.6). 
A segunda ocorrência aqui significa que o assassino 
sofrerá pena de morte. Em outros lugares, a frase 
"derramar sangue” diz respeito a uma morte não 
ritualista de um animal: “Qualquer honiem da casa 
de Israel que degolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no 
arraial ou quem os degolar fora do arraial, e os não 
trouxer à porta da tenda da congregação, para ofere
cer oferta ao SENHOR diante do tabernáculo do 
SENHOR, a tal homem será imputado o sangue [a 
culpabilidade]; derramou sangue; pelo que tal ho
mem será extirpado do seu povo” (Lv 17.3,4).

No linguajar judicial, “levantar-se contra o san
gue de alguém” significa levantar-se diante de um 
tribunal e contra o acusado na qualidade de 
demandante, testemunha ou juiz: “Não andarás 
como mexeriqueiro entre o teu povo: não te porás 
contra o sangue [isto é, não ajas contra a vida] do 
teu próximo” (Lv 19.16). A frase: "O seu sangue é 
sobre a sua cabeça”, significa que a culpa e o castigo 
por um ato violento estarão sobre aquele que o.-, 
cometer: “Quando um homem amaldiçoar a seu pai 
ou a sua mãe, certamente morrerá: amaldiçoou a seu 
pai ou a sua mãe; o seu sangue [culpabilidade] e 
sobre ele” (Lv 20.9). Esta frase comporta a implica
ção adicional de que aqueles que executam o castigo 
matando a parte culpada não são culpados de assas
sinato. Então aqui “sangue” significa responsabili
dade pelo morto: “Será, pois, que qualquer que sair 
fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a 
sua cabeça, e nós seremos sem culpa; mas qualquer 
que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre 
a nossa cabeça, se nele se puser mão” (Js 2.19).

O sangue animal pode tomar o lugar do sangue 
do pecador em expiação (cobertura) pelo pecado: 
“Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma" 
(Lv 17.11). O pecado de Adão merecia morte e trou
xe morte para toda a sua posteridade (Rm 5.12); a 
oferta de um animal em substituição não só tipificava 
o pagamento daquela pena. mas também simboliza
va que a oferta perfeita traria vida a Adão e a todos 
os outros representados pelo sacrifício (Hb 10.4).
O animal sacrificado prefigurava e tipologicamonte 
representava o sangue de Cristo que fez a grande e 
única efetiva expiação substitutiva e cuja oferta era 
a única que obtinha vida àqueles a quem Ele repre
sentava. O derramamento do Seu “sangue” sela o 
concerto de vida entre Deus e os homens (Mt
26.28).

SANTIFICAR
A. Verbo.

qãdash (iíip): “santificar, ser santo, scr santifi
cado”. Este verbo também aparece no fenício. 
aramaico bíblico e etiópico. No ugarítico, q-d-s sig
nifica “santuário”, e no babilônico antigo, qadãsu 
quer dizer “brilhar”. O termo qãdash ocorre em 
torno de 170 vezes no hebraico bíblico e em todos 
os períodos do idioma.

No radical primário, o verbo significa um ato por 
meio do qual — ou um estado no qual — pessoas 
ou coisas são separadas para uso na adoração de 
Deus: eles são consagrados ou "tomados sagrados".
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Por este ato e neste estado a coisa ou pessoa consa
grada será retida do uso rotineiro (ou uso profano) e 
será tratada com cuidado especial como proprieda
de de Deus. O primeiro uso cie qãclash neste radical 
enfoca o ato: “Então, tomarás do sangue que estará 
sobre o altar e do azeite da unção e os espargirás 
sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus 
filhos, c sobre as vestes de seus filhos com ele; para 
que ele seja santificado, e as suas vestes, e também 
'-eus filhos, e as vestes de seus filhos com ele” (Êx
29.21). Aqui também há implicações de santidade 
ético-moral (espiritual), visto que o sangue expiatório 
era aplicado às pessoas envolvidas. O estado pare
ce estar enfatizado quando a palavra c usada em Êx 
29.37: “Sete dias farás expiação pelo altar c o santi- 
jicarás, e o altar será santíssimo', tudo o que tocar o 
altar será santo”, Assim, todo aquele que toca o 
altar entra em um novo estado. Agora pertence a 
Deus para ser usado somente por Ele no modo em 
que Ele julgar adequado. Em alguns casos, isto sig
nifica destruição (2 Sm 6.6ss). enquanto que em 
outros, significa que tais coisas só serão usadas por 
aqueles que são ritualisticamente puros (Nm 4.15;
1 Sm 21.6). Pode significar que tais coisas serão 
usadas no próprio santuário (Nm 16.37ss).

Em algumas passagens, qãdash significa o opos
to de "santo”, profanado de modo a não ser utilizá
vel para Israel (o povo consagrado de Deus): “Não 
semearás a lua vinha de diferentes espécies de se
mente, para que se não profane o fruto da semente 
que semeares e a novidade da vinha” (Dt 22.9; cf. 
Ez 44.19; 46.20. etc.).

No radical passivo, o verbo quer dizer “provar- 
se santo”. Moisés escreveu: “Estas são as águas de 
Meribá. porque os filhos de Israel contenderam com 
o SENHOR; e o SENHOR se santificou neles” (Nm
20.13). Esta prova não se refere a um ato de julga
mento contra o pecado (uma santidade ético-mo
ral), mas a um ato milagroso de libertação. Alguns 
estudiosos encontram aqui uma ênfase no poder 
divino, argumentando que nesta fase da história de 
Israel, o conceito que tinham sobre a santidade era 
semelhante ao dos pagãos, isto é, que “santo” signi
ficava a presença de poder extraordinário. Uso se
melhante da palavra ocorre na promessa do profeta 
acerca da futura restauração de Israel: “Quando [Eu] 
[...] for santificado neles aos olhos de muitas na
ções” (Ez 39.27).

Outro significado deste radical aparece em Lv
10.3 (sua primeira ocorrência bíblica), “ser tratado 
como santo”: “Serei santificado naqueles que se

cheguem a mim [em adoração formal], e serei glori- 
ficado diante de todo o povo”. Novamente, a ênfase 
está no poder divino. Deus terá pessoas que o obe
deçam e o vejam como um Deus poderoso (santo). 
Aqui também há uma implicação ético-moral, pois 
Deus deseja que Seu povo o obedeça, odeie o peca
do e ame a justiça (cf. Is 5.16). E o amor e não o 
temor que se acha na raiz do relacionamento de Isra
el com o seu Deus (Dt 6.3,5ss).

Por fim, este radical é usado como um verdadei
ro passivo do radical primário no sentido de “estar 
consagrado ou separado para o uso de Deus” : “E ali 
[na tenda da congregação] virei aos filhos de Israel 
para que por minha glória sejam santificados" (Ex 
29.43).

O termo qãdash tem vários sentidos no radical 
intensivo. Primeiro, significa "declarar algo santo” 
ou declará-lo para ser usado exclusivamente para 
celebrar a glória de Deus. Em Gn 2.3 (primeira ocor
rência bíblica da palavra), “abençoou Deus o dia 
sétimo e o sontificou; porque nele descansou de toda 
a sua obra. que Deus criara e fizera”. Um significado 
relacionado da palavra ocorre nos Dez Mandamen
tos: “Lembra-te do dia do sábado, para o santificar" 
(Êx 20.8). Israel deve se lembrar do sábado, man
tendo-o santo, celebrando a pessoa de Deus ou ado
rando-o do modo como Ele especifica. Em outra 
acepção diferente, “santificar” um dia santo signifi
ca proclamá-lo, comprometer a si mesmo e aos com
panheiros em mantê-lo santo quando o dia chega. 
Este sentido é aplicado aos dias santos pagãos: 
“Consagrai [santificaij a Baal uma assembléia sole
ne. E a apregoaram” (2 Rs 10.20). Em J1 1.14. o 
verbo é aplicado aos dias santos de Israel: “Santificai 
um jejum, apregoai um dia de proibição”. A palavra 
vem a significar “declarar” e “fazer os devidos pre
parativos". Neste sentido, é aplicado à guerra: 
"Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e suba
mos ao pino do meio-dia” (Jr 6.4; cf. Mq 3 .51. 
Mesmo os pagãos declaram guerra santa: “Arvorai 
um estandarte na terra, tocai a buzina entre as na
ções. santificai [preparai] as nações contra ela e 
convocai contra ela os reinos de Ararate, M ini..." 
(Jr 51.27).

Este radical também é empregado para se referir 
a pôr algo ou alguém em estado reservado exclusiva
mente para o uso de Deus: “Santifica-me todo pri
mogênito, ao que abrir toda madre entre os filhos de 
Israel, de homens e de animais; porque meu é" i Êx
13.2). O primogênito de todos os animais deve ser 
oferecido a Deus através de uma entrega ao Templo
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ou sendo morto (Êx 13.12,13). O primeiro filho pode 
ser redimido (comprado de volta do Senhor; Nm
IS.15.16) ou dado para o serviço do Templo (1 Sm
1.24).

A palavra qãdash também é usada no sentido de 
tomar algo ou alguém puro do ponto de vista cultuai 
e de cumprir todas as exigências de Deus concer
nentes à pureza das pessoas ou coisas usadas em 
Seu culto formal. Este ato aparece cm Êx 19.10: 
"Disse também o SENHOR a Moisés: Vai ao povo 
e santifica-os hoje c amanhã, e lavem eles as suas 
•. estes”. Assim consagrado, o povo podia entrar na 
presença de Deus. Em certo sentido relacionado, o 
verbo quer dizer “separar alguém para o serviço 
di\ ino”. Embora a ênfase primária seja ritualista. há 
implicações ético-morais. Deus orientou Moisés a 
mandar os artesãos confeccionarem roupas especi
ais para Arão: "Farão, pois, vestes santas a Arão, 
teu irmão, [...] para me administrarem o ofício sa
cerdotal” (Êx 28.4). Quando houve a consagração, 
Arão e seus filhos foram aspergidos com o sangue 
da expiação. Tal oferta demandava que eles confes
sassem os pecados e se submetessem a um sacrifí
cio substitutivo (ainda que tipológico). Usado nes
te sentido, a palavra descreve o passo necessário 
que precede a ordenação ao ofício sacerdotal.

O termo qãdash também é aplicado à consagra- 
:ão de coisas colocando-as em um estado de pureza 
ritualista ou cultuai e dedicando-as somente ao uso 
ie Deus (uso cultuai; cf. Êx 29.36: Lv 16.19). Em 
.-.iguns casos, consagrar algo para Deus não requer 
nenhum ato em relação ao objeto, senão deixá-lo 
inteiramente só. Moisés reconhece diante de Deus 
que "o povo não poderá subir o monte Sinai, por
que tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos 
_o monte e santifica-o" (Êx 19.23). Em Is 29.23,24, 
: verbo quer dizer “reconhecer Deus como santo" 
. omo a única fonte verdadeira da verdade e viver de 
—'ordo com as Suas leis: “Mas, quando vir [a casa 
ie  Jacó] a seus filhos a obra das minhas mãos, no 
meio dele. santificarão o meu nome, e santificarão o 
Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os 
errados de espírito virão a ter entendimento, e os 
—urmuradores aprenderão doutrina”. Em Ez 36.23, 
ss.dash significa "provar para si mesmo que é san
to” ou "demonstrar e vindicar a própria santidade”.

No radical causativo. a palavra significa “entre
gar para o uso dc Deus”: “E estará sobre a testa de 
Arão. para que Arão leve a iniqüidade das coisas 
?antas, que os filhos de Israel santificarem cm todas 
as ofertas de suas coisas santas” (Êx 28.38). O ato

por meio do qual alguém entrega coisas para Deus 
também é descrito pela palavra qãdash. Os sacer
dotes faziam a cerimônia da efetiva consagração, 
quando o indivíduo decidia que algo de suas posses 
seria entregue a Deus: “O rei Davi consagrou [estes 
utensílios] ao SENHOR” (2 Sm 8.11). Em Lv 
27.14ss. são alistados vários objetos que podem ser 
entregados para Deus como dádivas c que podem 
ser redimidos mediante pagamentos substitutivos. 
Em Nm 8.17, Deus identificou “santificar" os pri
mogênitos com matá-los. Assim, eles eram retira
dos do uso profano e cuidados inteiramente por 
Deus: “No dia em que. na terra do Egito, feri a todo 
primogênito, os santijiquei para mim".

A consagração que Deus faz de algo ou alguém 
também significa que Ele aceita essa pessoa ou coi
sa na função de estar a Seu serviço: "Santijiquei a 
casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para 
sempre; e dos meus olhos e o meu coração estarão 
ali todos os dias” (1 Rs 9.3). Em acepção mais enfá
tica, a palavra é um correlativo da eleição, signifi
cando que Deus chama alguém para o Seu serviço: 
“Antes que saísses da madre, te santifiquei e às na
ções te dei por profeta” (Jr 1.5; cf. Jr 12.3). Este 
verbo também quer dizer “preparar-se para se apro
ximar de Deus”: “Forque o SENHOR preparou o 
sacrifício e sanlificou os seus convidados” (Sf 1.71. 
Visto que a palavra é sinonimamente paralela ao 
conceito de “preparar”, também diz respeito a pre
parar-se. Em Nm 20.12, o radical apresenta a pala
vra no significado de "confiar por ser santo”. Moisés 
não seguiu as ordens de Deus reconhecendo Sua 
exigência de obediência perfeita (cf. Is 8.13).

B. Substantivos.
qôdesh (D'i'p): “coisa santa” . Este substantivo, 

que ocorre aproximadamente 470 vezes no hebraico 
bíblico, também aparcce no ugarítico. Ocorrendo cm 
todos os períodos do hebraico bíblico, reflete vários 
dos significados verbais apresentados há pouco. 
Primeiro, qôdesh é usado para sc referir a coisas ou 
pessoas que pertencem a Deus. Todo o Israel é san
to (Êx 30.31), separado para o serviço de Deus e, 
portanto, deve sc manter separado para esse servi
ço, observando a distinção entre coisas santas (per
mitidas por Deus) e coisas imundas (Lv 10.10).

A palavra também descreve coisas separadas 
para uso exclusivo do povo dc Deus (Is 35.8). É 
usada para sc referir a um sentido mais estreito de 
“sagrado” ou algo separado para uso no templo (uso 
cultuai). A palavra retrata as vestes sacerdotais (sa
gradas; Êx 28.2). É usada para aludir às coisas sagra
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das entregues ao Senhor (para scrcm usadas no san
tuário e/ou pelos sacerdotes e levitas; Êx 28.38) e às 
coisas sagradas para serem utilizadas somente pe
los sacerdotes e/ou levitas (Êx 29.32,33). Em alguns 
casos, tais dádivas dedicadas (sagradas) podem ser 
dadas a outros — sob a direção do Senhor (Dt 26.13). 
Em certo sentido semelhante, qôdesh descreve as 
coisas sagradas designadas para o sacrifício e a ado
ração ritualista-cultual <Êx 3(3.25; Lv 27.10). Israel 
deve separar certos dias sagrados (sábados) exclusi
vamente para o serviço divino — para descansar do 
trabalho (Êx 20.10), descansar no Senhor (Dt 5.14) 
e santa convocação (Êx 12.16).

O termo qôdesh também é empregado para se 
referir ao que Deus faz que uma pessoa, lugar ou 
coisa seja. Ele nomeia um lugar para ser dEIe (Êx
3.5. primeira ocorrência bíblica da palavra), quer 
dizer, separado e único. Mais ainda, Deus designa 
Seu santuário um lugar santo (Êx 36.1). A parte 
externa do santuário é o lugar santo, a parte interna, 
o Santo dos Santos (Êx 26.33) e o altar, o lugar mais 
santo. Isto significa que em graus variados estes 
lugares estão identificados com o Deus santo (2 Sm
6.10.11), o Deus que está separado e odeia tudo o 
que é morte e/ou esteja associado com a morte e 
idolatria (Ez 39.25). Esta palavra também é usada 
(raramente) para descrever a santidade majestosa 
de Deus, no que Ele é sem comparação e sem imper
feição (Êx 15.11). Em pelo menos um lugar a ênfase 
está na santidade de Deus na função de poder (Jr
23.9).

O substantivo miqdãsh, que ocorre no hebraico 
bíblico em torno de 74 vezes, aparece no aramaico e 
no hebraico pós-bíblico. A palavra representa um 
"lugar sagrado” ou “santuário”, um lugar separado 
pelos homens sob a direção e aceitação de Deus 
como o lugar onde Ele os encontra e eles o adoram 
(Êx 15.17, primeira ocorrência bíblica da palavra).

O substantivo qãdesh, que ocorre cerca de 11 
vezes no hebraico bíblico, indica “prostituto ou 
prostituta cultuai” (Gn 38.21, primeira ocorrência 
bíblica). Os prostitutos cultuais eram homossexu
ais (1 Rs 22.47). Este substantivo aparece no 
Pentateuco, em rodos os períodos dos escritos his
tóricos. e em Oséias e Jó.

C. Adjetivo.
qãdôsh (p v 0 :  “santo”. O adjetivo qãdôsh apa

rece em torno de 116 vezes no hebraico bíblico e cm 
todos os períodos. Este adjetivo é mais concentra
do em ênfase do que o substantivo qõdesh. O termo 
qãdôsh pode se referir (raramente) à santidade

cultuai ou santidade cerimonial ritualista (Nm 5.17). 
Seu uso mais freqüente representa a santidade ma
jestosa (1 Sm 2.2). moral (Lv 11.44) e dinamista de 
Deus (santidade na função de poder; 1 Sm 6.20). A 
palavra também é usada para se referir ao que Deus 
reivindica para Si. ao que é consagrado para Seu 
serviço (Êx 29.31). Quando aplicada a pessoas, a 
palavra significa “separado para Deus” (Sl 16.31. 
ritualisticamente separado para Ele (Êx 19.6, pri
meira ocorrência bíblica da palavra) e completamente 
purificado e aperfeiçoado por Ele de todo o mal 
moral (Is 4.3). O adjetivo qãdôsh quase não é usado 
para se referir a seres não humanos, separados des
te mundo e dotados de grande poder (Jó 5.1; Dn
8.13).

SANTO
A. Adjetivo.

qãdôsh (”'Tii7): “santo”. Os idiomas semíticos 
tem duas formas distintas e originais da raiz. Uma 
significa "puro" e “dedicado”, como no acadiano 
qadistu e no hebraico qãdesh, “santo”. A palavra 
descreve algo ou alguém. A outra significa “santida
de” como posição ou como termo abstrato, como 
no árabe cd-qaddus “o mais santo” ou “o mais puro" 
No hebraico, o verbo qãdash e a palavra qãdesh 
combinam ambos os elementos: o descritivo e o es
tático. A compreensão tradicional de “distinto" é 
somente um significado derivado c não o primário.

A palavra qãdôsh é proeminente no Pentateuco. 
nos escritos poéticos e proféticos, e rara nos livros 
históricos. A primeira de suas 116 ocorrências e>t_ 
em Êx 19.6: "E vós me sereis reino sacerdotal e 
povo santo. Estas são as palavras que falarás aos 
filhos de Israel".

No Antigo Testamento qãdôsh tem conotação 
fortemente religiosa. Em certo sentido, a palavr_ 
descreve um objeto, lugar ou dia para ser "santo” 
com o sentido de ser “dedicado” a um propósite 
particular: “E o sacerdote tomará água santa nun: 
vaso de barro” (Nm 5.17). Particularmente, o dia de 
sábado é “dedicado” como dia de descanso: "Se de>- 
viares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade rx 
meu santo dia, c se chamares ao sábado deleitoso e 
santo dia do SENHOR digno de honra, e se o honri- 
res, não seguindo os teus caminhos, nem preten
dendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas 
próprias palavras, então, tc dclcitarás no SENHOR' 
(Is 58.13,14). A prescrição está baseada em Gn 2.3 
onde o Senhor “santificou” ou “dedicou" o sábade

Deus dedicou Israel como Seu povo. Ele é "s í~-
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pela relação que tem com o Deus “santo”. To- 
ios os israelitas são dc certo modo “santos”, como 
membros da comunidade do concerto, independen- 
n  da te e obediência: “E se congregaram contra 
Moisés e contra Arão c lhes disseram: Demais é já; 
pois que toda a congregação c santa, todos eles são 
juntos, e o SENHOR está no meio deles; por que, 
pois. vos elevais sobre a congregação do SENHOR?” 
Nm 16.3). O intento de Deus era usar esta nação 

■'santa” como sacerdócio “santo” e régio entre as 
nações (Êx 19.6). Baseado na natureza íntima da 
relação. Deus esperava que Seu povo vivesse se
gundo Suas expectativas “santas” e, assim, demons- 
:rasse que era uma nação “santa”: “E ser-me-eis 
santos, porque eu, o SENHOR, sou santo e sepa
rei-vos dos povos, para serdes meus” (Lv 20.26).

Os sacerdotes eram escolhidos para ministrar no 
Lugar Santo do Tabernáculo/Templo. Por causa dc
- ua função como intermediários entre Deus e Israel 
e por causa de sua proximidade com o Templo, eles 
eram dedicados por Deus para o ofício dc sacerdo- 
:e: "Santos serão a seu Deus e não profanarão o 
nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas quei
madas do SENHOR, o pão do seu Deus; portanto, 
serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou 
infame, nem tomarão mulher repudiada de seu mari
do. pois o sacerdote santo c a seu Deus. Portanto, o 
santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus; 
santo será para ti, pois eu, o SENHOR que vos 
santifica, sou santo" (Lv 21.6-8). Arão, como sumo 
sacerdote, era “o santo do SENHOR” (Sl 106.16).

O Antigo Testamento ensina clara e enfaticamente 
que Deus é “santo”. Ele é “o Santo de Israel” (Is
1.4). “Deus, o Santo” (Is 5.16) e “o Santo” (Is
40.25). O Seu nome é “Santo”: “Porque assim diz o 
.Alto e o Sublime, que habita na eternidade e cujo 
nome é Santo: Em um alto c santo lugar habito e 
também com o contrito e abatido de espírito, para 
vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o 
coração dos contritos” (Is 57.15). A declaração ne
gativa: "Não há santo como é o SENHOR; porque 
não há outro fora de ti; e rocha nenhuma há como o 
nosso Deus” (1 Sm 2.2). explica que Ele é muito 
"santo” e que ninguém é tão “santo" quanto Ele. 
Também os anjos na companhia divina são “san
tos”: ”E fugireis pelo vale dos meus montes (por
que o vale dos montes chegará até Azcl) e fugireis 
assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, 
rei de Judá: então, virá o SENHOR, meu Deus, e 
todos os santos contigo, ó Senhor” (Zc 14.5). Os 
serafins proclamavam uns aos outros a santidade de

Deus: “E clamavam uns para os outros, dizendo: 
Santo, Santo, Santo é o SENHOR dos Exércitos: 
toda a terra está cheia da sua glória" (Is 6.3).

Na Septuaginta, a palavra hagios ("santo” i re
presenta o qãdôsh hebraico.

B. Verbo.
qãdesh (CHj?) ou qãdash ('iH~): "ser santo, san

tificar”. Este verbo, que aparece 175 vezes, signifi
ca “ser santo” (Êx 29.37; Lv 6.18) ou “santificar": 
“Ouvi-me. ó levitas! Santificai-vos, agora, e santifu ui 
a Casa do SENHOR, Deus de vossos pais. e tirai do 
santuário a imundícia" (2 Cr 29.5).

C. Substantivos.
qôdesh (£Hp): “santidade, coisa santa, santua- 

rio”. Este substantivo ocorre 469 vezes com os sig
nificados de: “santidade” (Êx 15.11). “coisas san
tas" (Nm 4.15, ARA) e “santuário” (Êx 36.4).

Outro substantivo, qãdesh, quer dizer "prosti
tuta cultuai” ou “sodomita”: “Não haverá rameira 
dentre as filhas de Israel; nem haverá sodomita den
tre os filhos de Israel” (Dt 23.17). O substantivo é 
encontrado 11' vezes.

SARAR
rãphã’ (XDn): “curar, sarar”. Esta palavra é co

mum no hebraico antigo c moderno. Aparece por 
volta de 65 vezes no Antigo Testamento hebraico e 
ocorre pela primeira vez em Gn 20.17: “E sarou 
Deus a Abimeleque”.

“Curar” pode ser descrito como “restaurar ao 
estado normal”, ato que Deus tipicamente faz. As
sim. pedir a Deus por cura é comum: “Sara-me. 
SENHOR, porque os meus ossos estão perturba
dos” (Sl 6.2); “Sara-me, SENHOR, e sararei" (Jr
17.14). Não são somente doenças humanas que são 
“curadas”, mas águas ruins são restauradas ao seu 
estado normal ou “ficam sãs” (2 Rs 2.22); água sal
gada é “sarada” ou tornada fresca (Ez 47.8): até 
cerâmica é “sarada” ou refeita (Jr 19.11).

Numerosos usos de rãphã' expressam “cura" da 
nação — tal “cura” não só envolve a graça e o per
dão de Deus. mas também o arrependimento da na
ção. A disciplina divina conduz ao arrependimenti > 
e “cura”: “Vinde, e tomemos para o SENHOR, por
que ele despedaçou e nos sarará" (Os 6.11. Deus 
promete: “Porque restaurarei a tua saúde e sa n m i  
as tuas chagas, diz o SENHOR” (Jr 30.17). Ate 
cidades e poderes estrangeiros podem saber que 
Deus “sara”, se eles sc arrependerem (Jr 51.8.9).

Os falsos profetas são condenados, porque eles 
só lidam com os sintomas e não com as lesões espi
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rituais profundas das pessoas: “E curam a ferida da 
filha do meu povo levianamente, dizendo: Paz, paz; 
quando não há paz” (Jv 6.14; veja também Jr 8.11).

SATANÁS
sãtãn (iç'r): "adversário, Satanás”. Esta palavra 

aparece 24 vezes no Antigo Testamento. A maioria 
dos usos do termo se relaciona com a luta cósmica 
no mundo invisível entre Deus e as forças adversárias 
das trevas.

No Sl 38.20, Davi clamou porque ele era alvo do 
ataque dos seus "adversários”. Possivelmente, Davi 
sofreu por causa dos erros que cometeu e, dentro da 
vontade permissiva de Deus, Ele usou os inimigos 
de Davi para disciplinar o Seu servo.

Em outro Salmo dc aflição sofrida por um indiví
duo, um justo expressou sua profunda fé no Senhor. 
O escritor orou concernente aos que eram “adversá
rios'’ de sua alma: "Sejam confundidos e consumi
dos os que são adversários da minha alma; cubram- 
se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram 
i' meu mal” (Sl 71.13). Ele expressou a realidade dos 
poderes das trevas contra um indivíduo que procu
rava viver para Deus.

Os Salmos Imprecatórios exigem julgamento dos 
inimigos, refletindo a batalha no mundo invisível 
entre as trevas e a luz. Os inimiços de Davi se torna- 
ram seus "adversários", mas ele continuou orando 
por eles (Sl 109.4). Porque esses inimigos lhe paga
ram mal por bem e ódio por amor, o rei orou: “Põe 
acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à 
sua direita" (Sl 109.6). Quando eles falavam mal 
contra a sua alma. Davi pedia a recompensa do Se
nhor contra seus "adversários” (Sl 109.20), e, final
mente, porque os acusadores de Davi tinham queri
do causar-lhe tanto mal. ele pediu que seus acusa
dores fossem vestidos de vergonha e desonra (Sl 
109.29). Em todas estas passagens, Deus trabalha
va indiretamente permitindo que os indivíduos agis
sem como “adversários” do Seu povo.

Em outra ocasião. Davi foi misericordioso com 
os membros da família de Saul, que o amaldiçoaram 
e lhe desejaram o mal quando ele fugia de Absalão (2 
Sm 16.5ss). Davi conteve os chefes do seu exército 
que queriam matar a família dc Saul, depois que esta 
tinha se arrependido de suas más ações. O rei não 
quis que seus oficiais fossem seus “adversários” em 
dia de vitória e alegria (2 Sm 19.22).

Deus também pode scr “adversário”. Quando 
Balaão foi amaldiçoar os filhos de Israel, Deus o 
advertiu para que não fizesse assim. Quando o pro

feta persistiu, Deus o disciplinou: “E a ira de Deus 
acendeu-se, porque ele sc ia; e o Anjo do SENHOR 
pôs-se-lhe no caminho por adversário" (Nm 22.221. 
Deus esteve na função de “adversário”, porque ne
nhuma maldição poderia desfazer os concertos e 
acordos feitos com Israel.

Deus levantou uma controvérsia com Salomão. 
Quando Salomão juntou cada vez mais esposas pa- 
gãs ao seu harém. Deus ficou muito descontente 
(Dt 17.17). Mas quando o rei construiu santuários 
pagãos para essas esposas, Deus levantou “adver
sários" contra ele ( l Rs 11.14). uma ação direta que 
levou os edomitas e sírios a se revoltarem contra 
Israel.

Outro exemplo especial de intervenção foi a oca
sião em que “Satanás [literalmente, “um adversá
rio” ) se levantou contra Israel e incitou Davi a nu
merar a Israel” (1 Cr 21.1). (Aqui, no hebraico, não 
há o artigo definido e, portanto, “um adversário" 
está em mente.) Em passagem paralela, o Senhor 
moveu Davi a numerar Israel e Judá (2 Sm 24.1). 
Assim como o Senhor incitou um “adversário” con
tra Salomão, também aqui Deus tomou uma ação 
direta para provar Davi a fim de lhe ajudar a apren
der uma lição vital. Deus prova os crentes com a 
finalidade de ajudá-los a fazer escolhas certas e não 
depender de sua própria força humana.

No Livro cie Jó, a palavra Satanás sempre tem o 
artigo definido que a precede (Jó 1.6-12; 2.1-7), por 
isso o termo enfatiza o papel de Satanás como “ad
versário". Deus permitiu que Satanás provasse a le 
de Jó, e o adversário afligiu o patriarca com muitos 
males e sofrimentos. Satanás não era todo-podero- 
so, porque ele indicou que não podia ir além da 
proteção que Deus exercia em Jó (Jó 1.10). Ele trans
pôs o “limite” só com a permissão de Deus e so
mente para casos específicos que demonstrariam a 
justiça de Deus. Jó se tornou o campo dc batalha 
entre as forças das trevas e da luz. Ele aprendeu que 
Satanás pode ser vencido, fazendo as escolhas cer
tas, e que Deus pode ser glorificado em toda cir
cunstância.

Zacarias registrou uma visão de “Josué, o qual 
estava diante do anjo do SENHOR, e Satanás estí.- 
va à sua mão direita, para sc lhe opor [literalmente, 
“ser o seu adversário”l” (Zc 3.1). O Senhor repre
endeu "o adversário” (Zc 3.2). Satanás mais uma 
vez estava em conflito com os propósitos de Deus 
e os anjos dc Deus, mas “o adversário” não era todo- 
poderoso c estava sujeito à repreensão do próprio 
Deus.
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l ’>o geral de sãtãn (“adversário”) aparece em 1 
Rs 5.4: "Porém agora o SENHOR, meu Deus, me 
-.r— dado descanso de todos os lados; adversário 

há. nem algum mal encontro”. Em outra oca- 
Davi passou para o lado dos filistcus. Na pos-

■ ibílidade de lutar com eles contra Israel, alguns dos 
.:i?res filistcus duvidaram da sinceridade de Davi e
- entiram que ele seria “um adversário” em qualquer 
ratalha entre os dois exércitos (1 Sm 29.4).

Na Septuaginta, a palavra é diabolos.

SÁTIROS
sã'ir ("]’>'£): “sátiros (ARA), demônios”. Esta 

palavra aparece quatro vezes no hebraico bíblico. 
Em sua primeira ocorrência bíblica, a palavra repre- 
'rn ta "demônios” (alguns estudiosos a traduzem 
p :>r “sátiros”): “E nunca mais sacrificarão os seus
- acrifícios aos demônios, após os quais eles sc pros- 
::mem" (Lv 17.V). Esta passagem demonstra que a 
raiavra retrata seres que eram objetos da adoração 
"jgã. A adoração destes “demônios” persistiu por 
muito tempo na história de Israel, aparecendo no 
reinado dc Jeroboão 1 (929-909 a.C.), que “consii- 
:u:u os seus próprios sacerdotes, para os altos, para

> áiiros e para os bezerros que fizera” (2 Cr 11.15, 
ARA). Ncstc exemplo, sã'ir descreve os ídolos que 
Jeroboão tinha feito. O avivamenlo dc Josias pro- 

avelmente envolveu a demolição dos lugares altos 
dos demônios (2 Rs 23.8).

SECAR
yãbesh d a ;): “secar-se, ficar scco, murchar-sc". 

Este termo é achado ao longo do desenvolvimento 
do idioma hebraico c em alguns outros idiomas 
semíticos. E encontrado por volta de 70 vezes no 
Antigo Testamento hebraico. Em sua forma verbal, 
abesh c visto pela primeira vez em Gn 8.7. quan

do. depois do Dilúvio, “as águas se secaram de 
sobre a terra”. Entretanto, o substantivo derivado, 
Cibbãshãh. que significa “solo seco”, já ocorre cm 

Gn 1.9.
Coisas físicas que “secam” são o pão (Js 9.5), o 

-olo no período de seca (Jr 23.10: Am 4.7), os ria
chos e ribeiros (1 Rs 17.7) e as colheitas (Is 42.15). 
A brevidade da vida humana é comparada com a 
"secagem" da relva (Sl 90.6; 102.11; Is 40.7). Por 
causa da aflição, o coração também “seca” como a 
erva (Sl 102.4). Na parábola da videira. Ezequiel 
compara o julgamento dc Deus sobre Judá com a 
"secagem” de uma vinha a que é arrancada (Ez 
! “ .9.10). Por causa de sua desobediência, a mão de

Jeroboão “sc secou” como julgamento dc Deus (1 
Rs 13.4). Consciência psicossomática é demonstra
da claramente em Pv 17.22: “O espírito abatido virá 
a secar os ossos”.

SEGREDO
sôd (TE): “plano secreto ou confidencial, con

versa secreta ou confidencial, segredo, conselho, 
reunião, círculo". Este substantivo ocorre 21 vezes 
no hebraico bíblico.

O termo sôd significa, primeiramente, “conversa 
confidencial”: "Esconde-me do secreto conselho dos 
maus” (Sl 64.2). Em Pv 15.22. a palavra sc refere 
aos planos qual sc faz sozinho e antes que sejam 
compartilhados com outras pessoas: "Onde não ha 
conselho [feito por si mesmo] os projetos saem 
vãos, mas, com a multidão de conselheiros, se con
firmarão [terão sucesso]". Às vezes a palavra signi
fica uma conversa sobre algo que deveria ser manti
do em segredo: “Pleiteia a tua causa com o teu pró
ximo mesmo e não descubras o segredo dc outro" 
(Pv 25.9).

Segundo, a palavra representa um grupo dc ami
gos íntimos com quem sc compartilha assuntos con
fidenciais: “No seu secreto conselho [de Si mão e 
Levi], não entre minha alma; com a sua congregação, 
minha glória não sc ajunte" (Gn 49.6, primeira ocor
rência da palavra). Jeremias 6.11 fala das “ reuniões 
[informais, mas ainda havendo partilha de assuntos 
confidenciais] dos jovens juntamente”. “Ter conse
lhos suaves” é estar em um grupo onde todos com
partilham e se alegram no que está sendo discutido 
e/ou feito (Sl 55.14).

SEGUINTE
'aher (~!nx): “seguinte, diferente, outro". Esta 

palavra ocorre cerca de 166 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.

O primeiro significado desta palavra é temporal, 
e é visto em Gn 17.21: "O meu concerto, porém, 
estabelecerei com Isaquc, o qual Sara te dará neste 
tempo determinado, no ano s e g u in te A primeira 
ocorrência bíblica da palavra está em Gn 4.25: "E 
tornou Adão a conhecer a sua mulher; e ela teve um 
filho e chamou o seu nome Sete; porque, disse ela. 
Deus me deu outra semente em lugar dc Abel".

Este significado de “diferente” ou "outro" tam
bém aparece em Lv 27.20: "E, se não resgatar o 
campo ou se vender o campo a outro homem, nunca 
mais se resgatará”. Em Is 28.11, 'aher define língua 
ou idioma; conseqüentemente deve ser entendido
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como “estrangeiro”: “Pelo que, por lábios estra
nhos e por outra língua, falará a este povo”. Visto 
que este versículo é citado em 1 Co 14.21 como uma 
profecia de falar em línguas do Antigo Testamento, 
'aher figura proeminentemente no debate sobre este 
assunto.

Finalmente, 'alter pode significar “outro” . Nes
te uso. a palavra distingue uma coisa de outra sem 
enfatizar contraste. Este é seu significado em Êx 
20.3: “Não terás outros deuses diante de mim”.

SEGURANÇA
A. Substantivos.

mibtãh (ntprQ): “o ato de confiar, o objeto da 
confiança, o estado de confiança ou segurança”. Esta 
palavra ocorre 15 vezes. Em Pv 21.22, a palavra se 
refere a “o ato de confiar”: “À cidade dos fortes 
sobe o sábio e derruba a força cm que confiaram”. O 
termo mibtãh quer dizer, cm Jó 8.14, “o objeto da 
confiança”, e, em Pv 14.26, “o estado de confiança 
ou segurança”.

O termo betah c um substantivo que significa “se
gurança, confiança”. Uma ocorrência está em Is 32.17: 
"E o efeito da justiça será paz, e a operação da justi
ça, repouso e segurança [betah], para sempre”.

B. Verbo.
bãtah (noa): “confiar, ser confiante, ter confian

ça". Este verbo, que ocorre 118 vezes no hebraico 
bíblico, tem um possível cognato árabe e um cognato 
no aramaico recente. Em Dt 28.52, a palavra quer 
dizer “confiar”: "E te angustiará cm todas as tuas 
portas, até que venham a cair os teus altos e fortes 
muros, em que confiavas em toda a tua terra”.

C. Ad jetivo.
betah (P£?2): “seguro, confiante”. Em duas pas

sagens, esta palavra é usada como adjetivo que su
gere confiança e segurança: “E subiu Gideão [...] e 
feriu aquele exército, porquanto o exército estava 
descuidado [confiante]” (Jz 8.11; cf. Is 32.17).

D. Advérbio.
betah (nça): “com certeza”. As ocorrências des

ta palavra aparecem em todos os períodos do 
hebraico bíblico.

Em sua primeira ocorrência, betah enfatiza o 
estado de uma cidade que estava certa de que não 
ia ser atacada: “Dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, 
f...] tomaram cada um a sua espada, e entraram 
afoitamente na cídadc, e mataram todo macho” (Gn
34.25). A cidade nem desconfiava que ia ser ataca
da. Em passagens como Pv 10.9 (cf. Pv 1.33), betah 
enfatiza a confiança e a ausência de destruição imi

nente: “Quem anda em sinceridade anda seguro. 
mas o que perverte os seus caminhos será conheci
do [enfrenta julgamento certo]”. Israel habita em 
segurança independente dc qualquer possível des
truição ou perigo, porque Deus o guarda inteira
mente (Dt 33.12,28; cf. Dt 12.10). Esta condição é 
dependente de sua fidelidade a Deus (Lv 25.18,19). 
No fim dos tempos, tal ausência de perigo é garan
tida pela presença do Messias (Jr 23.5,6).

SEIO
hêq (p'n): “seio, colo. base”. Os cognatos desta 

palavra aparecem no acadiano, aramaico recente e 
árabe. A palavra aparece 38 vezes ao longo da lite
ratura bíblica.

A palavra representa a “frente exterior do corpo 
humano”, onde as pessoas amadas, crianças e ani
mais são apertados fortem ente. “Concebi eu. 
porventura, todo este povo? Gerei-o eu paia que me 
dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que 
cria?” (Nm 11.12). Em sua primeira ocorrência bíbli
ca, hêq é usado para aludir ao “seio” de um homem: 
“Então, disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre 
ti. Minha serva pus eu cm teu regaço; vendo ela. 
agora, que concebeu, sou menosprezada aos seus 
olhos” (Gn 16.5). O “marido do seio” é o marido 
“mantido perto do coração” ou “querido” (Dt 28.56 >. 
Este sentido figurativo interior aparece outra vez no 
Sl 35.13: “A minha oração voltava para o meu seio" 
(cf. Jó 19.27). Em 1 Rs 22.35, a palavra significa 
“interior" ou "coração” de um carro de guerra.

O termo hêq retrata a dobra de roupa sobre o 
cinto, onde coisas são escondidas: “E disse-lhe 
mais o SENHOR: Mete agora a mão no peito 
[hêq]" (Êx 4.6).

Várias versões traduzem esta palavra por “rega
ço” : "A sorte se lança no regaço, mas do SENHOR 
procede toda a sua disposição” (Pv 16.33). Contu
do, “braços" pode ser usado, mesmo onde esteja, 
claro que o sentido é “regaço”: “Mas o pobre não 
tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que 
comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto 
com seus filhos; comia do seu bocado e do seu copo 
bebia; dormia nos seus braços, e a tinha como filha" 
(2 Sm 12.3, ARA).

Finalmente, hêq significa a “base do altar", com: 
está descrito em Ez 43.13 (cf. Ez 43.17).

SEMANA
shãbúa' (VCE1): “semana”. Este substantivo apa

rece por volta de 20 vezes no hebraico bíblico. Erv.
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- ■ 1 - 1" i .z  respeito a uma “semana” inteira de
- -  E \:-io  34.22 fala de uma festa especial no

- - : ‘ : religioso de Israel: “Também guardarás a
■ - - a_- Szmanas. que é a Festa das Primícias da
: a_ - '“ go. e a Festa da Colheita no fim do ano”. 

T I  1 5. a palavra aparece com o sufixo dual e 
j r_ f :a  _m período de duas semanas: “Mas, se 

_ma fêmea, será imunda duas semanas, como
- - - tz ar ação: depois, ficará sessenta e seis dias 
_~gue da sua purificação”.

SEMEAR
A. Verbo.

z l ’ã ' “sem ear, espalhar sem entes,
: - gra-: iar”. Comum ao longo da história do idioma 
■:"'a : : :. esta raiz é encontrada nos vários idiomas 
; “ inclusive no antigo acadiano. O verbo c 
' - i r _ a :  em torno de 60 vezes no Antigo Testa- 

hebraico. Ocorre primeiramente em Gn 1.29 
■: - amo das bênçãos da Criação que Deus fez ao 

- . _: :: humano: “E toda árvore em que há fruto de 
__ re que dá semente”.

uma sociedade agrícola como o Israel antigo, 
--T7-: zãra ' seria muito importante e muito comu- 

; :e usado, sobretudo para descrever a semeadu- 
•- _r.ual das colheitas (Jz 6.3; Gn 26.12). Usado no 
: ' :  a : figurativo, está escrito que Jeová “semeará” 
-rael r.a terra (Os 2.23). Nos últimos dias, Jeová 

: ” mete: "[Eu] semearei a casa de Israel e a casa de 
' _aa com a semente dc homens e com a semente de 
__ r;ais" (Jr 31.27). De grande conforto contínuo
1 palavras: “Os que semeiam cm lágrimas sega- 

'I  :om alegria” (Sl 126.5). A lei universal da co- 
'r .:a  — semear e colher — se aplica a todas as 

--U> da vida e experiência.
Um bom exemplo da necessidade de tradução 
re do significado inerente, em vez de fazer uma 

_-_iução estritamente literal, envolve o termo zãra', 
em sua forma verbal quanto em sua forma 

arsiantival. Isto é encontrado em Nm 5 que des- 
.reve a lei da prova da mulher acusada de infidelida- 
: :  Se ela fosse inocente, seria declarado: “ [Ela] será 

re e conceberá [zãra'} semente [zera *]” (Nm 5.28). 
E - :a frase é. literalmente: “Ela será absolvida c será 
emeada com semente” ou “Ela ficará grávida com a 

semente”.
Um nome do Antigo Testamento, Jezrcel, está 

relacionado com esta raiz. Jezreel (“Deus semeia”) 
-e refere a uma cidade e a um vale perto do monte 

.r-oa (Js 17.16: 2 Sm 2.9) e ao nome dado simbo- 
: amente ao filho de Oséias (Os 1.4).

B. Substantivo.
zera' ("i;): “semente, semeadura, época de se

mear, colheita, descendência, descendente(s), pos
teridade". Esta palavra ocorre por volta de 228 ve
zes no hebraico bíblico e aparece em todos os perí
odos. Ela tem cognatos no aramaico, no fenício, no 
árabe, no etiópico e no acadiano.

O substantivo zera' se refere ao processo de 
espalhar sementes ou “semear”. Esta é a ênfase em 
Gn 47.24: “Há de ser, porém, que das colheitas 
dareis o quinto a Faraó, e as quatro partes serão 
vossas, para semente do campo, e para o vosso 
mantimento”. Números 20.5 deveria ser traduzido 
assim: “[O deserto não é] lugar [...] de semente [“ce
reais”. ARA], nem de figos, nem de vides, nem de 
romãs, nem de água para beber". Ezequiel 17.5 de
veria ser traduzido desta maneira: “Tomou da se
mente da terra e a lançou num campo [próprio para 
semear]” (“Tomou muda da terra e a plantou num 
campo fértil”, ARA). Ênfase próxima relacionada 
surge em passagens como Gn 8.22, onde a palavra 
descreve que “semear” é uma atividade regular que 
ocorre periodicamente: “Enquanto a terra durar, 
sementeira e sega, e frio e calor, e verão e inverno, e 
dia e noite não cessarão”.

O termo zera‘ quer dizer “semente”. Há várias 
acepções sob esta ênfase, sendo a primeira aquilo 
que é semeado para colher alimentos. Os egípcios 
disseram a José: “Por que morreremos diante dos 
teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra- 
nos a nós e à nossa terra por pão, e nós e a nossa 
terra seremos servos de Faraó; dá semente para que 
vivamos e não morramos, e a terra não se desole” 
(Gn 47.19). A palavra representa o produto de uma 
planta: “Produza a terra erva verde, erva que dé 
semente [alimentos], árvore frutífera que dê fruto 
segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela" 
(Gn 1.11. primeira ocorrência bíblica). Neste e em 
outros contextos, zera' diz respeito especificamen
te a “semente em grãos” ou “semente comestível' 
(cf. Lv 27.30). Este é o significado da palavra em 1 
Sm 8.15: “E as vossas sementes e as vossas vinhas 
dizimará”. Não obstante, é possível que aqui a pala
vra se refira à terra cultivável. como acontece com o 
seu cognato acadiano. Em outros contextos, a pala
vra retrata toda a “colheita”: “Porque a semente 
[colheita] prosperará, a vide dará o seu fruto, e a 
terra dará a sua novidade, e os céus darão o .seu 
orvalho” (Zc 8.12). Em Is 23.3, zera' e a palavra 
hebraica habitual para “colheita” (qãsir) estão em 
paralelismo sinônimo.
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As vezes, zera' quer dizer “sêmen” ou a “se
mente" dc um homem: “Também o homem, quan
do sair dele a semente da cópula [se ele tiver uma 
emissão seminal]” (Lv 15.16). O “sêmen" de um 
animal também é indicado por esta palavra (Jr
31.27). E freqüente zera ‘ significar “descendên
cia''. Só raramente esta acepção é aplicada a ani
mais: “E porei inimizade entre ti [o Diabo] e a 
mulher e entre a tua semente e a sua semente” (Gn
3.15). Este versículo usa a palavra em vários sen
tidos. A primeira ocorrência significa tanto os des
cendentes da serpente quanto os do ser espiritual 
que usarem a serpente (os homens maus). A se
gunda ocorrência da palavra diz respeito a todos 
os descendentes da mulher e, em última instância, 
a um descendente em particular (Cristo). Em Gn 
4.25, zera ' não aparece como substantivo coleti
vo, mas se refere a uma descendência “particular 
e imediata”. No nascimento dc Sete, Eva disse: 
"Deus me deu outra semente [descendente]” . 
Gênesis 46.6 usa a palavra (no singular) para de
signar toda a família, inclusive filhos e netos (cf. 
Gn 17.12). A família no seu todo, inclusive todos 
os parentes imediatos, é incluída na palavra em 
passagens como 1 Rs 11.14. Em Et 10.3, a pala
vra é usada para descrever uma nação inteira de 
pessoas.

O substantivo zera' é usado para sc referir a 
grupos e indivíduos marcados por uma qualidade 
moral comum. Este uso já foi visto em Gn 3.15. 
Isaías 65.23 menciona a "semente” dos benditos de 
Deus. O Messias ou o Servo Sofredor verá a Sua 
"descendência" ou os que crêem nEle e o seguem (Is
53.10). Também lemos sobre os seguidores do justo 
(Pv 11.21), a "semente” fiel (Jr 2.21) e a “descen
dência” santa. Em cada caso, esta palavra represen
ta aqueles que são unidos por serem tipificados pelo 
inodificador de zera'. Várias outras passagens exi
bem a mesma acepção, exceto que zera ‘ é modifica
do por uma qualidade indesejável.

SEMELHANÇA
A. Verbo.

dãmãh (nen): "ser como, assemelhar-se, ser ou 
agir como, comparar ou confrontar, inventar, pesar 
ou ponderar”. Este verbo aparece no hebraico bíbli
co por volta dc 28 vezes. Os cognatos desta palavra 
aparecem no aramaico bíblico, acadiano e árabe. No 
SI 102.6, o termo dãmãh significa “ser como”: "Sou 
semelhante ao pelicano no deserto; sou como um 
mocho nas solidões".

B. Substantivo.
dm út (n*cn): “semelhança, feitio, figura, forma, 

padrão”. Todas menos cinco das 25 ocorrências desta 
palavra estão nos livros poéticos ou proféticos da 
Bíblia.

Primeiro, a palavra significa “modelo” no senti
do das especificações das quais uma coisa é feita: 
"Então, o rei Acaz foi a Damasco, a encontrar-se 
com Tiglate-Pileser, rei da Assíria; e. vendo um al
tar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao 
sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, 
conforme toda a sua obra” (2 Rs 16.10).

Segundo, dm út significa “ feitio” ou “forma”, a 
coisa feita segundo determinado padrão. Em 2 Cr 
4.3, a palavra representa a “forma" de uma estátua 
de bronze: “E por baixo dele havia figuras de bois. 
que ao redor o cingiam, c por dez côvados cercavam 
aquele mar ao redor”. Em tais passagens, dm ú t sig
nifica mais que só “forma” em geral, indica uma 
“forma” em particular. Em Ez 1.10. por exemplo, a 
palavra descreve a “forma” ou “semelhança” das 
faces das criaturas viventes que Ezequiel descreve. 
Em Ez 1.26, a palavra sc refere a algo que parecia 
ser em vez do que era: “E, por cima do firmamento, 
que estava por cima da sua cabeça, havia uma.seme
lhança de trono”.

Terceiro, d mút quer dizer o original segundo o 
qual uma coisa é moldada: “A quem, pois. fareis 
semelhante a Deus ou com que o comparareis?” (Is
40.18). Este significado está em sua primeira ocor
rência bíblica: “E disse Deus: Façamos o homem a 
nossa imagem, conforme a nossa semelhança" (Gn
1.26).

Quarto, no Sl 58.4, a palavra parece funcionar 
meramente como a extensão da forma, mas não o 
significado da preposição t :  "Têm veneno seme
lhante ao veneno da serpente”.

SEMPRE
'ôlãm (DW): “eternidade, tempo remotíssimo, 

perpetuidade” . Esta palavra tem cognatos no 
ugarítico, moabita, fenício, aramaico, árabe e 
acadiano. Ocorre por volta de 440 vezes no hebraico 
bíblico c cm todos os períodos.

Primeiro, em algumas passagens a palavra signi
fica “eternidade” no sentido de não estar limitado 
ao presente. Em Ec 3.11 lemos que Deus linha liga
do o homem ao tempo e lhe dado a capacidade para 
viver “em seu tempo” (isto é, de se lembrar do p i 
sado, planejar o futuro e considerar princípios a r -- 
tratos); contudo, Ele não lhe deu conhecimento c:-
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7 _ i: fez formoso em seu tempo; também 
~_ur.do no coração deles, sem que o homem 

. : :  - - jbrir a obra que Deus fez desde o princí- 
r izé 20 fim".

■ tz-7.20. a palavra significa “tempo remotíssimo”
- - distante”. Em 1 Cr 16.36, Deus é descri-
.: ~ . bendito "desde a eternidade ate a eternida- 

-RA i. ou do tempo do passado mais remoto 
_ : ;".po do futuro mais distante. Em passagens

eus é visto como Aquele que existia antes 
_ .: . .T-ição fosse trazida à existência, ‘ôlãm (ou 

pode significar: 1) “bem 110 começo” : 
1.: ~ :rui-vos das coisas passadas desde a amigiii- 

. .  -. coisas do começo, bem 110 começo]: que ou 
_ Zeus. e não há outro Deus” (ls 46.9): ou 2) 

:: - ie  a eternidade, desde a pré-criação, até agora”: 
_ - r.bra-te. SENHOR, das tuas misericórdias e das 
. - renignidades, porque são desde a eternidade” 

15.6i. Em outras passagens, a palavra significa 
-7-ie iem) tempos passados”: “Estes eram os va- 
: U' que houve na antigüidade, os varões dc fama” 

- - 1. Em Is 42.14. a palavra é hipcrbolicamcnte 
. _u_ com o significado de “por muito tempo”: "Par 

: tempo, me calei, estive em silêncio e me con- 
r" Esta palavra pode incluir todo o tempo entre 
unrigo passado e o presente: “Os profetas que 
-ve antes de mim c antes de ti, desde a antigüida- 

_. profetizaram” (Jr 28.8). A palavra pode signifi- 
. _■ "há muito tempo”: “Quando eu já há muito [tem- 
: : quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas*’ 

2.20). Em Js 24.2, a palavra significa "antiga- 
zr.te. nos tempos antigos”. A palavra é usada em
5.15. onde significa “antigo”: “Eis que trarei so- 

vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o 
; ENHOR. uma nação robusta, uma nação antiquís- 

Quando usado com o negativo “nunca", 'ôlãm 
- 'ôlãm) pode significar: “Tornamo-nos como

-  -eles sobre quem tu nunca dominaste [literalmente, 
_ nunca reinaste desde o passado mais distan-

- ” (Is 63.19). Significados semelhantes surgem
- -_ndo a palavra é usada sem uma preposição e em 
r^ ;ão  dc genitivo com algum outro substantivo.

Com a preposição ‘ad, a palavra pode significar 
r.:> futuro indefinido” : “Nenhum amonita ou 

“ -bita entrará na congregação do SENHOR; nem 
~zda a sua décima geração entrará na congregação 
 ̂ SENHOR, eternamente''' (Dt 23.3). A mesma

- nstrução pode significar "enquanto a pessoa vive": 
Quando 0 menino for desmamado, então, o leva-

para que apareça perante 0 SENHOR e lá fique 
-.ira sempre” (1 Sm 1.22). Esta construção apre

senta uma extensão no futuro indefinido, começan
do com o tempo dc quem fala.

Na maioria de suas ocorrências, 'ôlãm (ou 'ôlãm) 
aparece com a preposição b’. Esta construção é mais 
fraca e menos dinâmica cm ênfase que a expressão 
anterior, na medida que antevê uma “duração sim
ples”. Esta diferença aparece em 1 Rs 2.33, onde 
ambas as expressões ocorrem. O termo ‘ôlãm é apli
cado à maldição colocada sobre o falecido Joabe e 
seus descendentes. A outra, a expressão mais dinâ
mica ( ‘ad ‘ôlãm). aplicada a Davi e seus descenden
tes, enfatiza a presença sempre contínua e atuante 
da bênção estendida ao “futuro indefinido": “As
sim, recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe 
e sobre a cabeça da sua semente para sempre [/ 
'ôlãm]: mas a Davi. e à sua semente, e à sua casa, e 
ao seu trono dará o SENHOR paz para todo o sem
pre ['ad 'ôlãm}". Em Êx 21.6. a expressão i  'ôlãm 
significa “enquanto a pessoa vive”: "E seu senhor 
lhe furará a orelha com uma sovela; e o servirá para 
sempre". Esta expressão enfatiza “continuidade”, 
“definição” e "intereambiamento". Estaé sua ênfa
se em G113.22. a primeira ocorrência bíblica de 'ôlãm 
(ou 'ôlãm): “Ora. pois, para que não estenda a sua 
mão, e tome também da árvore da vida, e coma. e 
viva eternamente'.

A mesma ênfase na “duração simples" concerne 
quando ‘ôlãm (ou 'õlãm) é usado em passagens como 
Sl 61.8. onde aparece sozinho: “Assim, cantarei 
salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os 
meus votos de dia em dia”. O paralelismo demons
tra que 'ôlãm (ou 'õlãm) significa “dia a dia" ou 
“continuamente” . Em Gn 9.16. a palavra (usada de 
modo absoluto) significa o “futuro muito distante": 
“E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me 
lembrar do concerto eterna entre Deus e toda alma 
vivente de toda carne". Em outros lugares, a palavra 
significa “sem começo, sem fim e permanentemen
te”: “Confiai no SENHOR perpetuamente" (Is 26.41.

O plural desta palavra é uma forma intensiva.

SENHOR
77dôn OriiS), ou ’ãdônãy (’;~in): "senhor, mestre. 

Senhor". Os cognatos desta palavra aparecem no 
ugarítico e 110 fenício. A forma 'ãdôn aparece 334 
vezes, enquanto que a forma 'ãdônãy (usada exclu
sivamente como nome divino) aparece 439 vezes.

Basicamente, 'ãdôn significa “senhor” ou "mes
tre”. É um vocábulo distinto da palavra hebraica ba 'al 
que significa "possuidor” ou “dono”. O termo 77dôn 
descreve aquele que ocupa a posição do "mestre" 011
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“senhor” sobre um escravo ou servo: “Então, pôs o 
servo a sua mão debaixo da coxa dc Abraão, seu se
nhor' (Gn 24.9). É usado para aludir a reis c seus 
assistentes mais poderosos. José falou aos seus ir
mãos: “Assim, não fostes vós que me enviastes para 
cá, senão Deus, que me tem posto por pai |ou seja, 
conselheiro] de Faraó, e por senhor de toda a sua 
casa. e como regente em toda a terra do Egito” (Gn 
45.8; cf. Gn 42.30). Só uma vez esta palavra é usada 
no sentido de “dono” ou “possuidor” (1 Rs 16.24).

A palavra ’ãdôn é usada como termo de trata
mento cortês. Em alguns casos, aquele assim trata
do ocupa posição de autoridade. Em Gn 18.12 (pri
meira ocorrência) Sara chamou Abraão de “senhor”. 
Por outro lado, este pode ser título puramente 
honorífico pelo qual aquele que fala pretende indi
car sua submissão àquele a quem se dirige. Jacó ins
truiu seus escravos a falarem com “meu senhor. 
Esaú” (Gn 32.18), ou seja, Jacó chamou o irmão 
Esaú de “senhor”. Em lugares onde aquele que fala 
se dirige a alguém chamando-o de “senhor”, a pala
vra significa virtualmente “tu"

Quando aplicado a Deus, 'ãdôn é usado em vári
os sentidos. Significa Sua posição como Aquele que 
tem autoridade (como senhor) sobre Seu povo para 
recompensar o obediente e castigar o desobediente: 
“Efraim mui amargosamente provocou a sua ira; 
portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue e o seu 
Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio” (Os
12.14). Em tais contextos, imagina-se Deus como o 
Ser que é governante soberano e mestre Todo-Pode- 
roso. A palavra é um título de respeito, um termo 
de tratamento direto que assume um específico e 
concreto relacionamento senhor-vassalo ou senhor- 
escravo (Sl 8.1). Em alguns casos, a palavra parece 
ser um título que sugere a relação e o posicionamento 
de Deus acerca de Israel: “Três vezes no ano todos 
os teus varões aparecerão diante do SENHOR” (Ex
23.17). Em tais contextos, ’ãdôn é nome divino for
mal e provavelmente deveria ser transliterado para 
que a ênfase formal fosse retida. Na forma ’ãdônãy, 
a palavra significa “Senhor” por excelência ou “Se
nhor sobre todos”, assim como às vezes ocorre na 
forma 'ãdôn (cf. Dt 10.17, onde Deus é chamado “o 
Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores”; Js 3.11, 
onde Ele é chamado “Senhor de toda a terra”).

A palavra 'ãdônãy aparece cm Gn 15.2: “Então, 
disse Abrão: Senhor JEOVÁ, que me hás de dar? 
Pois ando sem filhos”. Esta palavra aparece com 
freqüência nos Salmos (Sl 68.17: 86.3) e Isaías (Is 
29.13; 40.10).

yliwãh  (nrr): “Senhor". O tetragrama YH - 
aparece sem as vogais e sua pronunciação exam t 
debatida (Jeová, Ieová, Javé, Tavé). O texto hebm . 
insere as vogais de 'adõnãy, e os estudantes e e . 
diosos judeus lêem ’adõnãy sempre que vêem 
tetragrama. Este uso da palavra ocorre 6.828 % eir 
A palavra aparece em todos os períodos do hebra . 
bíblico.

O nome divino YHWH só aparece na Bíblia. S i . 
significado preciso é muito discutido. Deus o e - , 
lheu como Seu nome pessoal pelo qual Ele se re!_; - 
onava especificamente com Seus escolhidos : _ 
povo do concerto. Sua primeira ocorrência no rer 
tro bíblico é Gn 2.4: “Estas são as origens dos _ 
e da terra, quando foram criados; no dia em c:_í 
SENHOR Deus fez a terra c os céus”. Apare-/ — 
mente, Adão o conheceu por este nome do concer 
ou nome pessoal desde o princípio, visto que Sr : 
chamou seu filho Enos (ou seja, homem na qual:a_- 
de de criatura fraca e dependente) e começou 
com todas as outras pessoas piedosas) a in\ 
(adorar formalmente) o nome de YHWH. "Senh - 
(Gn 4.26). O concerto encontrou expressão e 
cação mais amplas quando Deus se revelou a Abr_l 
(Gn 12.8), prometendo redenção na forma de e- 
tência nacional. Esta promessa se tornou realic__: 
por Moisés, a quem Deus explicou que Ele não 
era o “Deus que existe”, mas o “Deus que faz  ̂S _  
vontade”: “Assim dirás aos filhos de Israel: O SI 
NHOR, [YHWH] o Deus de vossos pais, o Deu- _ 
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. ~ : 
enviou a vós; este é meu nome eternamente, e e-^  . 
meu memorial de geração em geração. Vai, e ajur _ 
os anciãos de Israel, e dize-lhes: O SENH I 
[YHWH], o Deus de vossos pais, o Deus de Abr_I 
dc Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Cer._- 
mente vos tenho visitado e visto o que vos é fr 
no Egito. Portanto, cu disse: Far-vos-ei subir _  
aflição do Egito à terra do cananeu” (Êx 3.15- 
Deus explicou o significado de “EU SOU O Q l I  
SOU” (Êk 3.14). Ele falou aos pais como )TT.T - 
mas a libertação prometida e, portanto, a signifi; Lr 
cia mais ampla ou o significado experimentada a 
Seu nome lhes era desconhecido (Ex 6.2-81.

SEPARAR
A. Verbos.

pãrad (TjS): “dividir, separar”. Esta pula-, ra ; 
seus derivados são comuns no hebraico antig : 
moderno. Só é encontrada no texto do Antigo Te - 
tamento hebraico cerca de 25 vezes. O verbo ; .T \  .
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iparece pela primeira vez no texto em Gn 2.10: “E 
?.iia um rio do Éden [...] c dali sc dividia e se tornava 
em quatro braços”.

Esta palavra expressa a separação de pessoas 
umas das outras, às vezes com hostilidade: “Apar- 
:a-ie de mim” (Gn 13.9). Uma separação recíproca 
r irece estar implícita no nascimento dc Jacó e Esaú: 
Duas nações há no teu ventre, e dois povos se 

divid irão  das tuas entranhas” (Gn 25.23). As ve
zes. o status econômico provoca separação: “Mas
3.0 pobre o seu próprio amigo o deixa” (Pv 19.4). 
Falando de modo geral, pãrad tem conotação mais 
negativa que positiva.

nãzar (i;): “separar”. Este verbo ocorre por volta 
ce 10 vezes no Antigo Testamento. A raiz nãzar é 
um verbo semítico comum. No acadiano, nazãru 
quer dizer “amaldiçoar”, mas no semítico ocidental 
;onotou “dedicar” . Os estudantes dos idiomas 
>emíticos relacionam o hebraico nãzar com nãdar 
"votar”).

"Separar” e “consagrar” não são distintos um do 
:utro nos primeiros livros do Antigo Testamento. 
Por exemplo, o uso mais antigo de nãzar no 
Pentateuco está em Lv 15.31: “Assim, separareis 
. s filhos de Israel das suas imundícias, para que não 
morram nas suas imundícias, contaminando o meu 
tabernáculo, que está no meio deles”. Aqui Moisés 
usa a palavra em sentido cultuai e significa um tipo 
de "consagração”. O verbo nãzar, em Lv 22.2, é 
traduzido às vezes por “apartar” e, às vezes, por 
"abster”.

Nos dias do profeta Zacarias, os judeus pergun
taram ao Senhor se certos jejuns que eles tinham 
adotado voluntariamente deveriam scr continuados 
e observados: “Quando de Bctel foram enviados 
Sarezer. e Regém-Melcque, e os seus homens, para 
suplicarem o favor do SENHOR, disseram aos sa
cerdotes que estavam na Casa do SENHOR dos 
Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no quinto mês, 
separando-me. como o tenho feito por tantos anos?” 
Zc 7.2.3). A resposta do Senhor declarou que não 

era mais necessário jejuar c, portanto, tais jejuns 
não precisavam mais ser continuados.

Na literatura profética, o verbo nãzar indica a 
separação deliberada de Israel de Jeová para se de
dicar a deuses estrangeiros ou ídolos. “Achei Israel 
como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta 
têmpora da figueira no seu princípio; mas eles fo
ram para Baal-Peor. e se consagraram [se separa
ram] a essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomi
náveis como aquilo que amaram” (Os 9.10). O pro

feta Ezequiel empregou nãzar: “Porque qualquer 
homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que 
peregrinam em Israel que se alienar de mim, e le
vantar os seus ídolos no seu coração, c puser o tro
peço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao 
profeta, para me consultar por meio dele, a esse, eu, 
o SENHOR, responderei por mim mesmo” (Ez
14.7).

B. Substantivo.
nãzir ( to ): “aquele que é separado, nazireu”. 

Há 16 ocorrências da palavra no Antigo Testamen
to. O uso mais primitivo de nãzir é encontrado em 
Gn 49.26: “As bênçãos de teu pai [...] estarão sobre 
a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi 
separado [distinguido, ARA] de seus irmãos” (cf. 
Dt 33.16). Esta interpretação pode ser justificada 
presumindo-se que José estava separado dos seus 
irmãos para se tornar o salvador do seu pai. irmãos 
e famílias.

No uso do Antigo Testamento, nãzir é um título 
daquele que votou se abster de certas coisas por 
algum período de tempo: “E esta é a lei do nazireu; 
no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, 
trá-lo-ão à porta da tenda da congregação” (Nm
6.13).

De acordo com Nm 6, um leigo de qualquer sexo 
podia fazer um voto especial de consagração a ser
viço de Deus por certo período de tempo. O 
“nazireu” fazia um voto voluntariamente. Porém, 
no caso de Sansão (Jz 13.5,7), seus pais o dedica
ram por toda a vida. Quer esta idéia de separação 
para Deus era distintiva só para Israel ou não, tem 
sido motivo de debates. Números 6.1-23 estabelece 
leis regulamentares pertinentes ao nazireado. Havia 
dois tipos de “nazireus”: o temporário e o vitalício. 
A primeira classe era muito mais comum que o últi
mo tipo. Pela Bíblia, temos conhecimento só de 
Sansão, Samuel e João Batista como indivíduos que 
eram “nazireus” por toda a vida.

De acordo com a Mishná, o tempo normal para 
guardar o voto do nazireado era dc trinta dias. Mas, 
às vezes, fazia-se um voto duplo que durava ses
senta dias. Na verdade, às vezes fazia-se um voto 
por cem dias.

Durante o tempo do voto, exigia-se que o “nazireu'' 
se privasse de vinho e todo tipo de bebida intoxicante. 
Também lhe era proibido cortar o cabelo ou se apro
ximar de coipo morto, até o do parente mais próxi
mo. Se acidentalmente um “nazireu” se contaminas
se, ele tinha de cumprir certos ritos de purificação e 
depois começar o período de consagração tudo de
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novo. O “nazireu” era “santo ao Senhor” e usava na 
cabeça um diadema de consagração.

Há apenas uma referência na literatura profética 
acerca de “nazireus”. O profeta Amós se queixou 
que o Senhor tinha dado aos israelitas nazireus e 
profetas como líderes espirituais, mas que o povo 
deu vinho para os nazireus beberem e ordenou aos 
profetas que não profetizassem (Am 2.11,12).

O Novo Testamento se refere ocasionalmente ao 
que parece ser voto de nazireu. Por exemplo, At 
18.18 diz que Paulo velejou com Priscila e Áquila, 
“tendo rapado a cabeça [...] porque tinha voto” (cf. 
At 21.23,24).

SER
hãyãh (n;n): “tornar-se, ocorrer, suceder, ser". 

Este verbo só ocorre no hebraico e no aramaico. O 
Antigo Testamento atesta hãyãh cerca de 3.560 ve
zes. no hebraico e no aramaico.

Com freqüência este verbo indica mais que sim
ples existência ou identidade (isto pode ser indica
do omitindo-se totalmente o verbo). Antes, o verbo 
faz forte declaração sobre o ser ou presença de uma 
pessoa ou coisa. Contudo, o simples significado de 
“ser" ou “tornar-se” aparece freqüentemente nas 
versões bíblicas.

O verbo pode ser usado para enfatizar a presen
ça de uma pessoa (por exemplo, o Espírito de Deus, 
Jz 3.10), uma emoção (por exemplo, temor, Gn 9.2) 
ou um estado de ser (por exemplo, mal. Am 3.6). 
Em tais casos, o verbo indica que sua presença (ou 
ausência) é digna de nota — faz verdadeira diferen
ça ao que está acontecendo.

Por outro lado. em algumas ocasiões hãyãh sig
nifica “acontecer, ocorrer”. Aqui o enfoque está na 
ocorrência simples dos eventos — como visto, por 
exemplo, na declaração que segue o primeiro dia da 
criação: “E assim foi"  (Gn 1.7). Neste sentido, hãyãh 
é traduzido freqüentemente por “sucedeu”.

O uso deste verbo com várias partículas coloriza 
sua ênfase adequadamente. Em passagens que esti
pulam bênção ou maldição, por exemplo, este verbo 
é usado não só para especificar o objeto da ação, 
mas também as forças dinâmicas por trás da ação e 
na própria ação. Por exemplo, Gênesis 12.2 registra 
que Deus disse a Abrão: “E abençoar-te-ei, e en
grandecerei o teu nome, e tu serás [hãyãh] uma bên
ção”. Abrão já era abençoado, assim o pronuncia
mento de Deus lhe conferiu uma bem-aventurança 
futura. O uso dc hayah em tais passagens declara a 
concreta liberação de poder, de forma que o cumpri

mento é certo — Abrão será abençoado, p e r ; . 
Deus o ordenou.

Em outro conjunto de passagens, hãyãh ec - 
tui intenção em vez de cumprimento. Por c : - ; 
guinte, a bênção se torna uma promessa e a rr.^: 
ção uma ameaça (cf. Gn 15.5).

Finalmente, ainda num uso mais fraco de /;J I 
a bênção ou a maldição constitui um desejo c :  
seio (cf. Sl 129.6). Mesmo aqui o verbo é um :i- 
quanto dinâmico, visto que a declaração reconhe. e . 
presença de Deus, a fidelidade (ou rebelião) d: r 
mem e a intenção de Deus cumprir o resultado rr 
nunciado.

Em relatos de milagres, hãyãh aparece no clírr. _ 
da história para confirmar a ocorrência do p rer- 
evento. A esposa de Ló olhou para trás e “se 
nou” numa estátua de sal (Gn 19.26); o uso de hã : 
enfatiza que o evento realmente aconteceu. Esta ur~- 
bém é a força do verbo em Gn 1.3, onde Deus dii -e 
“Haja luz”. Ele cumpriu Sua palavra de forma : . ;  
houve luz.

Os profetas usam hãyãh para projetar a in:e-- 
venção dc Deus no futuro. Usando este verbo. e'_± 
não enfatizam a ocorrência dos eventos e circur - 
tâncias preditas tanto como a força divina subjacer. 
que os efetuará (cf. Is 2.2).

Passagens legais usam hãyãh para descrever _ 
relação de Deus com o povo do Seu concerto. pir_ 
dispor o que é desejado e pretendido (cf. Êx 12.1 t 
Quando acordos eram feitos entre duas partei. _ 
fórmulas incluíam hãyãh (Dt 26.17,18; Jr 7.231.

Um dos usos mais debatidos da palavra hã ~ 
ocorre em Êx 3.14, onde Deus declara Seu nome ; 
Moisés. Ele diz: “EU SOU [hãyãh] O QUE SOL 
[hãyãh]”. Considerando que o nome divino Jeo-. 1 
ou Javé já era bem conhecido muito tempo ante 
deste momento (cf. Gn 4.1), esta revelação pare;; 
enfatizar que o Deus que fez o concerto era o De_- 
que guardava o concerto. Assim, Êx 3.14 é mais c 
que uma simples declaração dc identidade: “EU 
SOU O QUE SOU”; é uma declaração do controle 
divino sobre todas as coisas (cf. Os 1.9).

SER DESERTO
shãmem (ccç): “ser deserto, ficar surpreso, in

timidado. devastar, saquear”. Este verbo é encon
trado no hebraico bíblico e moderno. Ocorre em tor
no dc 90 vezes no texto do Antigo Testamentc 
hebraico. O termo shãmem não aparece até Lv 26.21 
“Os vossos caminhos serão desertos". De maneira 
interessante, a palavra ocorre 25 vezes só no Livr:
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de Ezequiel, o que pode refletir a época de Ezequiel 
ou (mais provavelmente) sua personalidade.

O quanto estão relacionados entre si os signifi
cados “ser deserto”, “estar surpreso” e “estar inti
midado”, não está claro. Em algumas ocasiões, o 
tradutor tem de fazer uma escolha subjetiva. Por 
exemplo, depois de ter sido estuprada pelo seu meio 
irmão, Tamar ficou na casa do seu irmão Absalão, 
“solitária” (2 Sin 13.20). Porém, ela com certeza 
ficou “intimidada” pelo que Amom lhe fizera. Ou- 
trossim, a expressão tradicional, “ser devastado”, 
tem às vezes o significado muito igual de “ser 
destruído” ou “assolado” (cf. Am 7.9; Ez 6.4).

A palavra shãmern expressa a idéia de “devas
tar" -ou “saquear”: “E devastarei a sua vide” (Os
2.12). O que a pessoa às vezes vê é tão horrível que 
"horroriza” ou “intimida”: “Olhai para mim e 
pasmai; e ponde a mão sobre a boca [isto c, fique 
sem palavras]” (Jó 21.5).

SER GRACIOSO
A. Verbo.

hãnan (pn): “ser gracioso, considerar, mostrar fa
vor, favorecer, ter piedade, ter misericórdia”. Esta 
palavra é encontrada no ugarítico antigo com muito
io  mesmo significado que no hebraico bíblico. Mas 
no hebraico moderno, hãnan parece acentuar o signi
ficado mais forte de “perdoar” ou “mostrar miseri
córdia". A palavra ocorre ao redor de 80 vezes no 
-mtigo Testamento hebraico, sendo a primeira vez 
em Gn 33.5: “Os filhos que Deus graciosamente tem 
iid o  a teu servo”. Em geral, esta palavra implica a 
e\ tensão de “favor”, freqüentemente quando não é 
jem esperado nem merecido. O termo hãnan pode 
e .rresiar “generosidade”, um presente do coração 
51 5“.21). Deus é especialmente a fonte do “favor” 
merecido (Gn 33.11), e a Ele repetidamente lhe é 

~rc;ao por tais atos de “graça”, visto que só Ele o 
fazer iNm 6.25; Gn 43.29, ARA). O salmista 

r_ Favorece-me com a tua lei” (Sl 119.29).
O “favor'' de Deus é visto sobretudo na liberta- 

. I . _e Ele dá dos inimigos ou males circunvizinhos 
5- .9: Am 5.15). Contudo, Deus estende Sua

riiade" própria da Sua maneira e segundo 
: _ - : r.tade soberanas a quem Ele escolhe (Êx

Em muitas, formas, hãnan combina o significado
— : _ _ ra a haris (com o sentido grego clássico
i=r_i i :  charme” ou "graciosidade”) e o sentido do 

Testamento de “favor imerecido” ou “miseri-

B. Substantivo.
hen On): “favor, graça”. A raiz com o significado 

de “favorecer alguém” é um termo semítico comum. 
No acadiano, o verbo enenu (“ter compaixão”) está 
relacionado com hinnu (“favor”), o qual ocorre só 
como substantivo próprio. O substantivo hebraico 
hen ocorre 69 vezes, principalmente no Pentateuco 
e nos livros históricos até 1 e 2 Samuel. A freqüên
cia da palavra aumenta nos livros poéticos, mas é 
rara nos livros proféticos. A primeira ocorrência 
está em Gn 6.8. “Noé, porém, achou graça aos olhos 
do SENHOR”.

O significado básico de hen é “favor”. Tudo o 
que é “agradável e aprazível” pode ser descrito por 
esta palavra. Quando se diz que uma mulher tem 
hen, ela é mulher “graciosa” ou “aprazível” (Pv
11.16); ou a palavra pode ter a associação negativa 
de ser “bonito enganoso” (Pv 31.30). O linguajar de 
alguém pode ser caracterizado por “graciosidade”: 
“O que ama a pureza do coração e tem graça nos 
seus lábios terá por seu amigo o rei” (Pv 22.11; cf. 
Sl 45.2).

O termo hen também denota a resposta a tudo o 
que é “agradável”. Os verbos usados com “graça" 
são: “dar graça” (Gn 39.21; Êx 3.21) e “achar graça” 
(Gn 6.8). As expressões idiomáticas são equivalen
tes aos verbos “gostar” ou “amar”: “Por que achei 
graça em teus olhos, para que faças caso dc mim, 
sendo eu uma estrangeira?” (Rt 2.10).

As traduções da Septuaginta são: cliaris (“graça, 
favor, graciosidade, atratividade”) e eleos (“miseri
córdia. compaixão, piedade”).

C. Adjetivo.
hanním (fon): “gracioso”. Uma das 13 ocorrênci

as da palavra está em Êx 34.6: “JEOVÁ, o SENHOR, 
Deus misericordioso epiedoso, tardio em iras c gran
de em beneficência e verdade”.

SER IMUNDO
A. Verbo.

tãme' (Nüü): “ser imundo, ser impuro”. Esta raiz 
é limitada ao hebraico, aramaico e árabe. O verbo 
ocorre 160 vezes no hebraico bíblico e principalmen
te em Levítico, como em Lv 11.26. “Todo animal que 
tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em 
duas e que não remói vos será por imundo; qualquer 
que tocar neles será imundo”. O verbo tãme' é o 
oposto do verbo tãher, “ser limpo, limpar”.

B. Substantivo.
tum’ãh (hnüí:): “imundícia, impureza”. Este subs

tantivo é derivado de tãme’. O termo tum 'ãh ocorre
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37 vezes no hebraico bíblico. A palavra aparece em 
Nm 5.19: “E o sacerdote a conjurará e dirá àquela 
mulher: Se ninguém contigo se deitou e se não te 
apartaste de teu marido pela imundícia, destas águas 
amargas, amaldiçoantes, serás livre”. Aqui a palavra 
se refere à “impureza” sexual. A palavra tuniãh  
ocorre duas vezes em Lv 16.16 e diz respeito à 
“impureza” ética e religiosa.

C. Adjetivo.
tãme' (ndo): “imundo, impuro”. Este adjetivo 

ocorre 89 vezes no Antigo Testamento. A freqüên
cia da palavra é alta em Levítico. Sua primeira ocor
rência também está em Levítico: “Ou quando algu
ma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja cor
po morto de besta-fera imunda, seja corpo morto 
de animal imundo, seja corpo morto de réptil imun
do, ainda que lhe fosse oculto, contudo, será ele 
imundo e culpado” (Lv 5.2).

O uso de tãme’ no Antigo Testamento se asse
melha ao de tãhôr, “puro, limpo". Primeiro, a imun
dícia ou impureza é um estado de ser. O leproso era 
obrigado a anunciar sua imundícia onde quer que ele 
fosse (Lv 13.45). Não obstante, mesmo aqui há 
implicação religiosa no fato de que esta imundícia 
era ritual. Por conseguinte, é mais apropriado reco
nhecer que o segundo uso é muito básico. O adjeti
vo tãme ' no sentido culto-religioso, é um termo téc
nico que denota um estado de ser eerimonialmente 
inadequado. Animais, carcaças, pessoas impuras ou 
imundas e objetos transmitiam sua imundícia ao que 
os tocavam: “E tudo o que o imundo tocar também 
será imundo; e a alma que o tocar será imunda ate à 
tarde.” (Nm 19.22). A impureza também podia ser 
provocada por emissão seminal (Lv 15.2) ou pelo 
período menstruai (Lv 15.25), e o que quer que o 
imundo tocasse também ficava “imundo”.

As traduções da Septuaginta são: akathartos (“im
puro, imundo”) e miaino (“manchar, contaminar”).

SER MARAVILHOSO
A. Verbo.

pãlãi (frwS): “ser maravilhoso, ser extraordinário, 
estar além do poder de alguém fazer, fazer atos mara
vilhosos". Como se pode ver dos significados sugeri
dos, este verbo não é fácil de definir. Como verbo 
denominativo, está baseado no substantivo “maravi
lha”, assim expressa a idéia de fazer algo maravilhoso. 
Encontrado no hebraico bíblico e moderno, pãlãi apa
rece umas 70 vezes no Antigo Testamento hebraico. O 
verbo é encontrado pela primeira vez cm Gn 18.14: 
“Haveria coisa alguma difícil ao SENHOR?”

O termo pãlãi é usado principalmente tendo Deus 
como sujeito, expressando ações que estão além dos 
limites dos poderes ou expectativas humanas. Esu 
idéia foi bem expressa pelo salmista: “Foi o SENHOR 
que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos" 
(Sl 118.23). A libertação do Egito foi o resultado dos 
atos maravilhosos de Deus: “Porque eu estenderei a 
minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas 
maravilhas que farei no meio dele” (Êx 3.20). O lou
vor é constantemente devido a Deus por todas as 
Suas ações maravilhosas (Sl 9.1). Ao mesmo tempo. 
Deus não requer nada do Seu povo que seja muito 
difícil para eles (Dt 30.11). Embora algo possa pare
cer impossível aos homens, ainda está dentro do po
der dc Deus: “Assim diz o SENHOR dos Exércitos: 
Se isso for maravilhoso aos olhos do resto deste povo. 
naqueles dias, será também maravilhoso aos meus 
olhos? diz o SENHOR dos Exércitos” (Zc 8.6).

B. Substantivo.
pele’ (N?3): “maravilha”. Este substantivo ex

pressa a “maravilha”, os aspectos extraordinários 
dos procedimentos de Deus para com o Seu povo 
(Êx 15.11; Sl 77.11; Is 29.14). O título messiânico 
“Maravilhoso Conselheiro” (Is 9.6), visa o Ungido 
de Deus que dá prosseguimento aos atos maravi
lhosos de Deus.

SER PES ADO
A. Verbos.

kãbed ("D2): “ser pesado, carregado, penoso, 
entorpecido, honrado, glorioso” . Esta palavra c ter
mo semítico comum, um que é encontrado freqüen
temente no acadiano e no ugarítico antigos, como 
também no hebraico de todos os períodos. O termo 
kãbed aparece mais de 150 vezes na Bíblia hebraica. 
A primeira ocorrência do verbo está em Gn 13.2 no 
sentido de “enriquecer”: “Era Abrão muito rico" 
(ARA). Este uso ilustra de modo nítido as implica
ções básicas da palavra. Sempre que kãbed é usado, 
reflete a idéia de “peso” ou o que é acrescentado a 
algo. Assim, ser “muito rico” significa que Abrão 
estava pesadamente “carregado” de riqueza. Est*. 
idéia também explica como a palavra pode ser usada 
para indicar o estado de “ser honrado" ou “glorio
so”, pois honra e glória são qualidades adicionais 
que são acrescentadas a uma pessoa ou coisa.

“Ser pesado” inclui aspectos negativos como tam
bém positivos. Assim, a calamidade é “mais pesada 
[...] do que a areia dos mares” (Jó 6.3), c a mão de 
Deus é “muito pesada" ao castigar os filisteus (1 Sm
5.11). O trabalho pesado e a servidão são “pesados"
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nas pessoas (Êx 5.9; Ne 5.18). Os olhos (Gn 48.10) 
e ouvidos (Is 59.1) que ficaram insensíveis, ou “en
torpecidos”, tiveram condições debilitantes agrega
das a eles, quer por idade ou outras causas. O coração 
de um homem pode ficar excessivamente “pesado” 
pela teimosia e assim tomar-se “endurecido” (Êx 9.7).

“Honrar” ou “glorificar” alguma coisa é acres
centar algo que não tem em si mesmo, ou o que os 
outros podem dar. Ordena-se que os filhos “hon
rem” os pais (Êx 20.12; Dt 5.16); Balaque prome
teu “honra” a Balaão (Nm 22.17); Jerusalém (Lm
1.8) e o sábado (Is 58.13) são “honrados” ou “glo- 
rificados”. Acima de tudo, “honra” e “glória” são 
devidas a Deus, como é repetidamente ordenado no 
texto bíblico: “Honra ao SENHOR com a tua fa
zenda” (Pv 3.9); “O SENHOR seja glorificado” (Is
66.5); “Glorificai ao SENHOR” (Is 24.15).

O termo kãbed também é a palavra hebraica para 
"fígado”, refletindo o senso de que o fígado é o mais 
pesado dos órgãos do corpo.

rãbab (231): “ser numeroso, grande, poderoso”. 
Este verbo, que ocorre 24 vezes no hebraico bíblico, 
aparece na maioria dos outros idiomas semíticos. A 
primeira ocorrência significa “ser (ou tornar-se) 
numeroso” (Gn 6.1). A palavra rãbab também signi
fica “ser grande” em tamanho, prestígio ou poder 
(cf. Gn 18.20; Jó 33.12; Sl 49.16). Com um sujeito 
indicando tempo, este verbo implica “prolongamen
to" (Gn 38.12) e com sujeitos especiais a palavra 
implica “ampliação de espaço” (Dt, 14.24).

B. Substantivos.
rõb (21): “multidão, abundância”. Este substan

tivo aparece aproximadamente 150 vezes no hebraico 
bíblico. A palavra significa basicamente “multidão” 
ou "abundância”. Tem implicações numéricas apa
rentes em sua primeira ocorrência bíblica: “Multi
plicarei sobremaneira a tua semente, que não será 
contada, por numerosa que será” (Gn 16.10).

Quando aplicado a tempo ou distância, rõb indi
ca "grande quantidade” ou “longo”: “Estes odres 
que enchemos de vinho eram novos e ei-los aqui já 
rotos; e estas nossas vestes e nossos sapatos já  se 
:èm envelhecido, por causa do mui longo caminho” 
' Js 9.13). Em várias passagens, a palavra é aplicada 
a idéias ou qualidades abstratas. Em tais casos, rõb 
quer dizer "grande” ou “grandeza”: “Este que é glo
rioso em sua vestidura, que marcha com a sua gran
de força?" (Is 63.1).

A preposição /•', quando prefixada ao substanti
vo rõb. forma às vezes uma expressão adverbial que 
significa "abundantemente'’: “Porque o pouco que

tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão" 
(Gn 30.30). A mesma expressão conota um sentido 
diferente em 1 Rs 10.10, onde parece ser quase um 
substantivo: “Nunca veio especiaria em tanta abun
dância como a que a rainha de Sabá deu ao rei 
Salomão”. Literalmente, a expressão parece signifi
car “grande” em relação à “multidão” . Esta expres
são é aplicada às atividades construtoras de Uzias: 
“E edificou muito sobre o muro de Ofel” (2 Cr 27.3). 
Esta expressão é ampliada pela adição de ‘ad. As
sim, temos 'ad irõb, significando “exceder muito” : 
“Desde que esta oferta se começou a trazer à Casa 
do SENHOR, houve o que comer e de que se fartar 
e ainda sobejo em abundância [literalmente, “a so
bra está excedendo muito”]” (2 Cr 31.10).

rab (21): “chefe, comandante". Esta palavra é 
uma transi iteração do acadiano rab, indicação de 
“posto militar" semelhante a nossa palavra gene
ral. A primeira ocorrência: "E aconteceu, à meia- 
noite [literalmente, “no meio dos oficiais de sua 
casa”]” (Êx 12.29). Deve-se observar especialmen
te os títulos em Jeremias: "E entraram todos os 
príncipes [oficiais] do rei da Babilônia, e pararam 
na Porta do Meio, os quais eram Nergal-Sarezer. 
Sangar-Nebo. Sarsequim, Rabe-Saris, Nergal- 
Sarezer, Rabe-Mague. e todos os outros príncipes 
do rei da Babilônia" (Jr 39.3). Os versículos 9, 10, 
11 e 13. de Jeremias 39, mencionam Nebuzaradã 
como o "capitão" do corpo da guarda.

C. Adjetivo. 
rab (21): “muitos, grande, prestigioso, podero

so”. Este adjetivo tem um cognato no aramaico bíbli
co. A palavra hebraica aparece por volta de 474 ve
zes no Antigo Testamento e em todos os períodos.

Primeiro, esta palavra representa pluralidade em 
número ou quantidade, quer aplicada a pessoas ou a 
coisas. O termo rab é aplicado a pessoas em Gn 
26.14: “E tinha [Isaque] possessão de ovelhas, e 
possessão de vacas, e muita gente de serviço”. Em 
Gn 13.6, a palavra c aplicada a coisas: “E não tinha 
capacidade a terra para poderem habitar juntos, 
porque a sua fazenda era muita". Esta palavra é às 
vezes usada para aludir a “grupos grandes de pes
soas” (Êx 5.5). Esta idéia básica de “multiplicidade" 
numérica também é aplicada a quantidade de líqui
dos ou massas de não-líquidos: “Moisés levantou a 
sua mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara. e 
saíram muitas águas” (Nm 20.11); uma “grande” 
porção de água saiu. Rebeca falou ao servo de Abraão 
que o pai dela tinha “palha, e muito pasto, e lugar 
para passar a noite” (Gn 24.25).
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A expressão “muitas águas” é uma expressão 
fixa que significa “mar”: “Vós a quem encheram os 
mercadores de Sidom, navegando pelo mar. E a sua 
provisão era a semente do Canal, que vinha com as 
muitas águas, e a ceifa do Nilo” (Is 23.2,3). “E 
apareceram as profundezas do mar, os fundamen
tos do mundo se descobriram, pela repreensão do 
SENHOR, pelo sopro do vento dos seus narizes. 
Desde o alto enviou e me tomou; tirou-me das mui
tas águas” (2 Sm 22.16,17). Esta imagem é usada 
em várias passagens poéticas do Antigo Testamen
to. Seria errado concluir que esta visão do mundo 
era verdadeira ou factual. Por outro lado, Gn 7.11 
usa uma expressão relacionada como figura das “fon
tes de todas as águas”: “Naquele mesmo dia, sc rom
peram todas as fontes do grande abismo”.

Usado junto com “dias” ou “anos”, rab quer di
zer “longo”, e a expressão resultante significa "mui
to tempo”: “E peregrinou Abraão na terra dos 
filisteus muitos dias" (Gn 21.34).

A palavra pode ser usada metaforicamente, descre
vendo um conceito abstrato: “E viu o SENHOR que a 
maldade do homem se multiplicara [era grandej sobre 
a terra e que toda imaginação dos pensamentos de seu 
coração era só má continuamente” (Gn 6.5, primeira 
ocorrência bíblica). Este uso de rab não descreve o 
valor relativo da coisa modificada, mas sua repetição 
numérica. Contudo, a declaração implica que o pecar 
constante do homem era mais repreensível do que o 
pecai' mais ocasional previamente cometido.

Quando rab é aplicado a áreas de terra, significa 
“grande” (1 Sm 26.13). Este uso está relacionado 
com o significado dos cognatos semíticos que repre
sentam “tamanho” em vez de multiplicidade numéri
ca (cf. também gãdal): "E o SENHOR os deu na mão 
de Israel; e os feriram c os seguiram até à grande 
Sidom” (Js 11.8). Quando Deus é chamado o “grande 
Rei” (Sl 48.2), o adjetivo se refere ao Seu poder e 
soberania superiores sobre todos os reis (Sl 48.4ss). 
Este significado aparece em Jó 32.9: “Os grandes 
não são os sábios, nem os velhos entendem o que é 
reto” (cf. Jó 35.9). Usos como estes em Jó enfatizam 
a “grandeza em prestígio”, ao passo que passagens 
como 2 Cr 14.11 enfatizam “força e poder”: “SE
NHOR, além de ti não há quem possa socorrer numa 
batalha entre o poderoso e o fraco” (ARA).

SERVIR
A. Verbos.

shãrat (rns?): “servir, ministrar”. Esta palavra 
ocorre menos de 100 vezes no Antigo Testamento.

Na vasta maioria das ocasiões, shãrat aparece ní 
forma de infinitivo ou particípio. Quando o particí- 
pio é traduzido como substantivo verbal, como “ser
vo” ou “ministro”, perde a conotação de duração ou 
repetição. Outra característica gramatical de shãra: 
é seu uso exclusivamente na forma intensiva.

O leitor de hoje não pode discernir o significado 
distintivo de shãrat, visto que ele e seu sinônimo 
77bad (ou ‘ebed) são ambos traduzidos por “servir” 
ou “servo”.

O termo shãrat denota muitas vezes o “servi
ço" feito em relação à adoração de Israel a Deus 
Cerca de 60 das suas 97 ocorrências têm este sig
nificado. Quando Samuel ainda era menino, ele 
“ficou servindo ao SENHOR, perante o sacerdo
te Eli" (1 Sm 2.11), e o Senhor o chamou quando 
ele “servia ao SENHOR perante Eli” (1 Sm 3 .11. 
Este tipo de “serviço” era para honrar somente o 
Senhor, porque Israel não devia ser “como as na
ções, como as outras gerações da terra, servindo 
ao madeiro e à pedra” (Ez 20.32). No Templo que 
Ezequiel viu, os levitas, que “ministraram  [ao 
povo] diante dos seus ídolos”, eram proibidos 
pelo Senhor de “serv ir” como sacerdotes (Ez
44.12). Além disso, “o SENHOR separou a tribo 
de Levi [...] para o servir e para abençoar em seu 
nome” (Dt 10.8). Da Tribo de Levi, Moisés teve 
de ungir Arão e seus filhos e consagrá-los para 
que “ministrassem” como sacerdotes (Êx 29.301. 
Aqueles que não eram da família de Arão, embora 
escolhidos “para o servirem  eternamente” , agiam 
como ajudantes dos sacerdotes e faziam tarefas 
físicas, como guardar as portas e portões, sacrifi
car o holocausto, cuidar dos altares e utensílios 
do santuário (1 Cr 15.2; Ez 44.11). Mas Isaías 
prevê o tempo em que “os filhos dos estrangeiros 
[.,.] te servirão” (Is 60.10).

Em várias situações, a palavra é usada para de
notar “serviço” feito a um ser humano. Embora na 
maioria das vezes a pessoa “servida” seja de posi
ção mais elevada, esta palavra nunca descreve a ser
vidão de um escravo ao seu senhor. Moisés foi ins
truído: “Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante 
de Arão, o sacerdote, para que o sirvam” (Nm 3.6: 
cf. Nm 8.26). Eliseu “servia" a Elias (1 Rs 19.21). 
Abisague “servia” a Davi (1 Rs 1.15). Vários tipos 
de funcionários “serviam” a Davi (1 Cr 28.1). O 
filho de Davi, Amnom, tinha um “moço que o ser
via" (2 Sm 13.17). Havia sete eunucos que “seni- 
am na presença do rei Assuero” (Et 1.10). Ele tam
bém tinha jovens “que lhe serviam" (Et 2.2).
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'ãbacl ("EP): “servir, cultivar, escravizar, traba
lhar". Esta raiz é amplamente usada no semítico e 
nos idiomas cananeus. Este verbo ocorre em torno de 
290 vezes em todas as partes do Antigo Testamento.

O verbo é usado primeiramente em Gn 2.5: “E 
não havia homem para lavrar a terra”. Deus deu ao 
homem a tarefa de “lavrar [a terra]” (Gn 2.15; 3.23; 
cf. Gn 1.28). Em Gn 14.4, eles “haviam servido a 
Quedorlaomer”, o que significa que eles eram seus 
assalos. Deus falou a Abraão que os seus descen- 

ientes “serviriam” os povos dc uma terra estranha 
por quatrocentos anos (Gn 15.13), querendo dizer 

será reduzida à escravidão” (ARA).
É freqüente ‘ãbacl ser usado para aludir a Deus: 

Sen ireis a Deus neste monte” (Ex 3.12), significan- 
::  "adorareis”. A palavra é usada com outro verbo: 
~0 SENHOR, teu Deus, temerás, c a ele servirás” 
D: 6.13), ou: “E será que, se diligentemente 
redecerdes a meus mandamentos que hoje te orde- 

■:. de amar o SENHOR, teu Deus, e de o servir” (Dt
11.13). Todas as nações recebem a mesma ordem: 

ao SENHOR com alegria” (Sl 100.2). No rei- 
' _i j do Messias, “todas as nações o servirão” (Sl 
~1 11). O verbo e o substantivo podem ser usados 
—:c>5. como cm Nm 8.11: “E Arão moverá os levi- 

por oferta de movimento perante o SENHOR 
pura servirem no ministério do SENHOR”.

B. Substantivos.
'abôdãh (nta>*): “obra, obreiros, trabalho, ser- 

. . Este substantivo aparece 145 vezes no Anti-
- Testamento hebraico, e as ocorrências se concen-

em Números e 1 e 2 Crônicas. O termo ‘abôdãh 
: - pela primeira vez cm Gn 29.27: “Então te 
_-rrr::>> também a outra, pelo serviço que ainda 
:c r : s  sete anos servires comigo”.

. unificado mais geral de ‘abôdãh é próximo 
; A "obra” no campo (1 Cr 27.26), o “tra-

úiúrio de manhã à noite (Sl 104.23) e o “obrei-
■ _ indústria de linho (1 Cr 4.21) indicam um uso

- _ul estamos familiarizados. A isto, deve ser
- - - _ rruido que 'abôdãh também significa “traba- 
u i_r ”. como o do escravo (Lv 25.39) ou o dc

uuando estava no Egito: ‘‘Ide vós mesmos, e 
' palha de onde a achardes; porque nada se 

—~ * -uri ce vosso serviço" (Êx 5.11).
. • - unificado mais limitado da palavra é “servi- 
I-ruel estava a "serviço” do Senhor: “Mas, para 

3ic in re  nl s e vós e entre as nossas gerações depois 
; ' r_ : ' >:u em testemunho, para podermos fa- 

. i : SENHOR diante dele com os nossos
—  r ;om os nossos sacrifícios, e com as

nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não 
digam amanhã a nossos filhos: Não tendes parte no 
SENHOR” (Js 22.27). Sempre que o povo de Deus 
não era completamente dependente dEIe, ele tinha de 
escolher entre servir o Senhor Deus ou os reis huma
nos com suas exigências de “trabalho” forçado e tri
buto: “Porém serão seus servos, para que conheçam 
a diferença da minha servidão e da servidão dos rei
nos da terra” (2 Cr 12.8).

Outra especialização do uso está em associação 
com o Tabernáculo e o Templo. Os sacerdotes eram 
escolhidos para o “serviço” do Senhor: “E tenham 
cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congre
gação, diante da tenda da congregação, para admi
nistrar o ministério do tabernáculo” (Nm 3.7). Os 
levitas também tinham muitas funções importantes 
no Templo. Eles cantavam, tocavam instrumentos 
musicais e eram secretários, escribas e porteiros (2 
Cr 34.13; cf. 2 Cr 8.14). Portanto, qualquer coisa, 
de pessoas a objetos (1 Cr 28.13), associada com o 
Templo era considerada estar a “serviço” do Se
nhor. Nossa compreensão de “adoração” com todos 
os seus componentes, vem próximo ao significado 
hebraico de ‘abôdãh como “serviço”: “Assim se 
estabeleceu todo o serviço do SENHOR naquele 
dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos 
sobre o altar do SENHOR, segundo o mandado do 
rei Josias” (2 Cr 35.16).

As traduções da Septuaginta são: leitourgia (“ser
viço”): doulia (“escravidão”); ergon (“trabalho, 
ação, ocupação”); e ergasia (“procura, prática, tra
balho, lucro, ganho”).

‘ebecl ("□?): “servo, escravo”. Este substantivo 
aparece mais de 750 vezes no Antigo Testamento. 
O termo ‘ebed ocorre pela primeira vez em Gn 9.25: 
“Servo dos servos seja [Canaã] aos seus irmãos”, 
significando “o mais inferior dos escravos”. Um 
“servo” pode ser comprado com dinheiro (Êx 12.44) 
ou contratado (1 Rs 5.6). A declaração freqüente
mente repetida da redenção de Deus de Israel é: “O 
Senhor nos tirou [...] da casa da servidão [escravi
dão]” (Êx 13.14; 13.3; Hb 2.15). O termo 'ebedera 
usado como marca de humildade e cortesia, como 
em Gn 18.3: “Rogo-te que não passes de teu servo" 
(cf. Gn 42.10). Moisés se dirigiu a Deus nestes ter
mos: “Ah! Senhor! Eu não sou homem eloqüente, 
nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde

A /

que tens falado ao teu servo” (Ex 4.10). E a marca 
daqueles chamados por Deus, como em Êx 14.31: 
“[O povo] creu no SENHOR e em Moisés, seu 
servo". Deus reivindicou: “Porque os filhos de Isra
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el me são servos” (Lv 25.55; cf. Is 49.3). “O SE
NHOR falou pelo ministério de seus servos, os 
profetas” (2 Rs 21.10). O salmista disse: “Sou teu 
sen-o" (Sl 116.16), indicando a conveniência do tí- 
lulo para todos os crentes.

De significado principal é o uso de “meu servo” 
em Isaías para aludir ao Messias (Is 42.1-7; 49.1-7; 
50.4-10; 52.13—53.12). Israel era um “servo” cego 
e surdo (Is 42.18-22). Assim, o Senhor chamou “o 
meu servo, o justo” (Is 53.11; cf. Is 42.6), para 
“[levar] sobre si o pecado de muitos” (Is 53.12) e 
para “[ser] a minha salvação até à extremidade da 
terra” (Is 49.6).

O “servo” não era homem livre. Ele estava sujei
to à vontade e ordens do seu senhor. Mas o sujeito 
podia se submeter de boa vontade e com amor a seu 
senhor (Ex 21.5), permanecendo a seu serviço quan
do ele já  não obrigado a agir assim. Por conseguinte, 
é uma descrição muita apropriada da relação do ho
mem com Deus.

A Septuaginta traduz ‘ãbad e seus substantivos 
por sete raízes gregas diferentes que dão significados 
mais específicos ao termo. Por meio destas raízes, o 
uso básico de ‘ãbad entra no Novo Testamento. É 
extraordinário o cumprimento de Jesus do Servo do 
Senhor em Isaías: “Para que se façam sinais c prodí
gios pelo nome do teu santo Filho Jesus” (At 4.30; 
'\Servo Jesus”, ARA). Outro uso importante é o que 
Paulo faz de “servo de Jesus Cristo” (Rm 1.1; mais 
apropriadamente, “escravo de Jesus Cristo”).

C. Particípio.
shãrat (rTXv): “servo, servidor, ministro”. Josué

1.1 é um exemplo da ocorrência da palavra shãrat: 
“E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo [ ‘ebed] 
do SENHOR, que o SENHOR falou a Josué, filho 
dc Num, servo [shãrat] dc Moisés”. Ezequiel 46.24 
diz respeito a um lugar no complexo do Templo, o 
qual é reservado para “os ministros da casa”.

O privilégio de servir ao Senhor não é restrito 
aos seres humanos: “Bendizei ao SENHOR, todos 
os seus exércitos [anjos], vós, ministros seus, que 
executais o seu beneplácito” (Sl 103.21). Fogo c 
vento, concebidos poeticamente como pessoas, tam
bém são “ministros” de Deus (Sl 104.3,4). Josué 
era o “servidor” de Moisés (Êx 24.13), e Eliseu ti
nha um “servo” (2 Rs 4.43).

SHEOL
shc"ôl “sheol” . As 65 ocorrências desta

palavra estão distribuídas ao longo de todo o perío
do do hebraico bíblico.

Primeiro, a palavra significa o estado de ir::-  
te: “Porque na morte não há lembrança de ti: 7 : 
sepulcro quem te louvará?” (Sl 6.5; cf. Sl 18.5 £ 
o lugar do descanso final de todos os homem 
“Na prosperidade gastam os seus dias e nnm 
momento descem à sepultura” (Jó 21.13). A r. 
confessou que era o Deus onipotente que leva : 
homens ao sh^ôl (morte) ou os mata (1 Sm 2 -  
“Sheol” é paralelo às palavras hebraicas para "in
ferno” (Jó 26.6), “corrupção” (Sl 16.10) e "per
dição”' (Pv 15.11).

Segundo, “sheol” é usado para descrever um ;u- 
gar de existência consciente depois da morte. Na 
primeira ocorrência bíblica da palavra, Jacó diss-z 
“Na verdade, com choro hei de descer ao meu fiih: 
até à sepultura" (Gn 37.35). Todos os homens vã: 
para o “sheol” — um lugar e estado de consciência 
depois da morte (Sl 16.10). Os ímpios são castiga
dos ali (Nm 16.30; Dt 32.22; Sl 9.17). Eles são poi- 
tos em envergonha e silenciados no “sheol" 'Sl
31.17). Jesus aludiu ao uso que Isaías fez da palavra 
s"’ôl (Is 14.13-15), quando pronunciou o julgamen
to sobre Cafamaum (Mt 11.23), traduzindo “sheol” 
por “Hades” ou “inferno”, significando o lugar da 
existência consciente e julgamento. É um lugar inde
sejável para os ímpios (Jó 24.19) e um refúgio para 
os justos (Jó 14.13). “Sheol” também é lugar de 
recompensa para os justos (Os 13.14; cf. 1 C: 
15.55). O ensinamento de Jesus em Lc 36.19-31 
parece refletir com precisão o conceito do Antigc 
Testamento sobre o she’ôl. E um lugar de existência 
consciente depois da morte, um lado do qual está 
ocupado pelo sofrimento, os mortos injustos estão 
separados por um grande abismo do outro lado po
voado pelos mortos justos que desfrutam sua re
compensa.

SINAL
’ôt (rfiN): “sinal, marca”. Os cognatos desta pala

vra aparecem no aramaico e no árabe. Ocorre 78 
vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do 
idioma.

Esta palavra descreve algo pelo qual uma pessoa 
ou grupo está caracteristicamente marcado. Esta é a 
ênfase cm Gn 4.15: “E pôs 0 SENHOR um sinal em 
Caim, para que não o ferisse qualquer que o achas
se”. Em Êx 8.23, Deus promete: “E porei separação 
entre o meu povo e o teu povo; amanhã será este 
sinal” (cf. Êx 12.13). Números 2.2 usa ’ôt para re
presentar uma bandeira militar, enquanto que Jó 
21.29 usa a palavra para aludir a bandeiras que iden
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tificam tribos nômades. Raabe pediu aos seus con
vidados israelitas um “sinal certo” (um “penhor da 
verdade”), e eles estipularam a corda escarlate pela 
qual ela os fizera descer pela janela e para fora dos 
muros de Jerico (Js 2.12,18).

A palavra significa “sinal” como lembrança do 
ie \e r a cumprir. Este uso aparece primeiramente 
em Gn 9.12: “Este lo arco-íris] é o sinal do concerto 
que ponho entre mim e vós e entre toda alma viven- 
te" (cf. Gn 9.4-15).

Um símbolo que faz lembrar algo é representado 
por 7>t: “E [a observância da Festa dos Pães Asmos] 
:e será por sinal sobre tua mão e por lembrança 
entre teus olhos; para que a lei do SENHOR esteja 
em tua boca” (Êx 13.9).

Um “sinal” que eventualmente mostra a verdade 
ie uma declaração é indicado por ’ôt: “Certamente 
eu serei contigo; e isto te será por sinal de que eu te 
enviei: quando houveres tirado este povo do Egito,

A

^ervireis a Deus neste monte” (Ex 3.12).
Em passagens como Êx 4.8, 73r descreve um “si- 

nsl" milagroso: “E acontecerá que, se eles tc não 
crerem. nem ouvirem a voz do primeiro sinal, cre- 
rlo a voz do derradeiro sinal”. “Sinais” são atesta- 
. ões da validez de uma mensagem profética, mas 
eles não são a prova mais relevante ou final de um 
profeta. Ele tem dc falar em conformidade com a 
revelação já feita (cf. Dt 13.1-5).

Várias passagens usam ’ôt para se referir a indi- 
._:õei e/ou presságios de eventos futuros: “Porém 
mrendo assim: Subi a nós; então, subiremos, pois o 
SENHOR os tem entregado na nossa mão, e isso 
n:> será por sinal” (1 Sm 14.10).

Um 7>t pode ser um “sinal” de aviso: “Quanto
s incensários daqueles que pecaram contra a sua 

deles se façam folhas estendidas para cober- 
:nri do altar; porquanto os trouxeram perante o 
5 ENHOR: pelo que santos são e serão por sinal aos 
mbos de Israel” (Nm 16.38).

A primeira ocorrência de ’ôt está em Gn 1.14. 
diz respeito às estrelas, indicadores do tempo 

Z£ i a s  e estações.

SOL
zemesh (rn r): "sol. Shamshu(?), escudo em 

::rm a de sol. ameia”. Os cognatos desta palavra 
—7 cnecem no ugarítico (s-p-s), acadiano, aramaico, 
:em'::o e árabe. Ocorre 134 vezes no hebraico bíbli-
.:  e e x  todos os períodos.

Es:n palavra significa "sol": “E, pondo-se o 
_nn profundo sono caiu .sobre Abrão” (Gn

15.12, primeira ocorrência da palavra). As “asas 
do sol” são provavelmente os seus raios (Ml 4.2). 
O “sol”, e em especial sua regularidade apoiada 
pela soberania divina (Gn 8.22), figura a seguran
ça dos aliados de Deus: “Assim, ó SENHOR, 
pereçam todos os teus inimigos! Porém os que o 
amam sejam como o sol quando sai na sua força" 
(Jz 5.31). Deus, quando quer, pode fazer o “sol” 
ficar parado (Js 10.12,13) ou escurecê-lo como 
indicação do Seu julgamento sobre os Seus inimi
gos e salvação para o Seu povo (J1 2.31,32). O 
“sol” e todos os corpos celestes foram criados 
por Deus (Gn 1.16) e são convocados a louvá-lo 
(Sl 148.3). Os cananeus e outros povos adoravam 
o “sol” como um deus, e este paganismo surgiu 
entre os israelitas nos tempos de declínio espiri
tual (Dt 4.19). Em 2 Rs 23.5, talvez se pudesse 
traduzir assim: “Os que incensavam a Shamshu” 
(cf. 2 Rs 23.11). Pode ser que passagens como Sl 
148.3 sejam insinuações ao deus sol (embora isto 
seja questionável).

O termo shemesh é usado em expressões que 
indicam direção. O leste é “o nascimento do sol”: 
“Depois, partiram de Obote [...] ao nascente do

• so l” (Nm 21.11). O oeste é “o pôr-do-sol” : 
“Porventura não estão eles daquém do Jordão, jun
to ao caminho do pôr-do-sol'?” (Dt 11.30).

No Sl 84.11, a palavra descreve um escudo em 
formato de sol: “Porque ò SENHOR Deus é um sol 
e escudo”.

A palavra shemesh pode ser um termo referente 
a estrutura: “E as tuas janelas [ameias] farei crista
linas e as tuas portas, de rubis” (Is 54.12).

Há algumas expressões notáveis relacionadas com 
shemesh. Estar “diante do sol” ou “perante os olhos 
do sol” c ser exposto abertamente: “Toma todos os 
cabeças do povo e enforca-os ao SENHOR diante do 
sol [“ao ar livre”, ARA]” (Nm 25.4). “Ver o sol” é 
“viver”: “Como o aborto de uma mulher, nunca vejam
o soF (Sl 58.8). Algo “debaixo do sol” é a vida vivida 
na terra e separada de Deus em oposição à vida vivida 
na terra numa relação adequada com Deus (Ec 1.3).

SONHO
A. Substantivo.

halôm (nrèn): “sonho”. Este substantivo ocorre 
cerca de 65 vezes e em todos os períodos do hebraico 
bíblico.

A palavra significa “sonho”. É usada para alu
dir a sonhos comuns tidos enquanto a pessoa dor
me: “Então, me espantas com sonhos e com vi
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sões me assombras” (Jó 7.14). O uso mais signi
ficativo desta palavra é com referência a “sonhos” 
e/ou “visões” proféticas. Tanto os verdadeiros 
quanto os falsos profetas afirmavam sc comuni
car com Deus por meio de sonhos e visões. Tal
vez a passagem clássica que usa a palavra neste 
sentido seja Dt 13.1 ss: “Quando profeta ou so
nhador de sonhos se levantar no meio de ti e te 
der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou 
prodígio, de que te houver falado...” Este senti
do. que o sonho é um meio de revelação, aparece 
na prim eira  ocorrência bíblica de halôm  (ou 
halõm ): “Deus, porém, veio a Abimeleque em 
sonhos de noite” (Gn 20.3).

B. Verbo.
hõlam (oin): “ficar saudável ou fortalecer-se, 

sonhar”. Este verbo, que aparece 27 vezes no An
tigo Testam ento, tem  cognatos no ugarítico, 
aramaico, siríaco, cóptico, árabe e etiópico. O sig
nificado “ficar saudável” aplica-se somente a ani
mais, embora “sonhar” seja usado para aludir a 
sonhos humanos. Gênesis 28.12, a primeira ocor
rência, conta que Jacó “sonhou” que viu uma esca
da cujo topo tocava o céu.

SOPRAR
tãqci (>']?n): “golpear, soar. aplaudir, bater pal

mas, soprar, cravar” . Encontrada no hebraico an
tigo e moderno, esta palavra ocorre no Antigo 
Testamento hebraico quase 70 vezes. No versículo 
onde tc~iqa‘ ocorre pela primeira vez, é encontra
do duas vezes: “E armara [tãqa '] Jacó a sua tenda 
naquela montanha; armou [tãqci] também Labão 
com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade” 
(Gn 31.25). O significado aqui é “golpear” ou 
“cravar” uma estaca para firmar as cordas da ten
da, “armando”, assim, a tenda. A mesma palavra 
é usada para dizer que Jael está “cravando” a es
taca na fronte de Sísera (Jz 4.21). A Bíblia tam
bém usa tãqci para descrever o vento ocidental 
fortíssimo que “cravou” os gafanhotos no mar 
Vermelho (Êx 10.19).

A palavra tãqa ‘ expressa a idéia de “soar” uma 
trombeta ou buzina. É encontrada sete vezes com 
este significado na história da conquista de Jericó 
(Js 6.4,8,9,13,16,20).

“Aplaudir” com as mãos em louvor ou triunfo 
(Sl 47.1) ou “apertar as mãos” em concordância (Pv 
6.1; 17.18; 22.26) são descritos por este verbo. 
"Aplaudir” com as mãos em concordância era ga
rantia ou fiador do acordo.

SORTE
gôrãl (“Tro): “sorte”. Esta palavra é atestada 77 

vezes e em todos os períodos do idioma (se certa 
visão tradicional sobre a formação do cânon for 
aceita).

A palavra gôrãl representa a “sorte” que era 
lançada para descobrir a vontade de Deus em deter
minada situação: “E Arão lançará sortes sobre os 
dois bodes: uma sorte pelo SENHOR e a outra sorte 
pelo bode emissário” (Lv 16.8, primeira ocorrên
cia). Exatamente o que estava envolvido no lança
mento da “sorte” não é conhecido.

Visto que a terra da Palestina estava alocada en
tre as tribos pelo lançamento de “sortes”, estas par
tilhas vieram a ser conhecidas por sortes: “E a sorte 
da tribo dos filhos dc Judá, segundo as suas famíli
as, caiu para o sul, até ao termo deEdom ” (Js 15.1).

Em uso ampliado, a palavra gôrãl descreve a 
idéia de “destino” ou “fado”: “Ao anoitecer, eis que 
há pavor; e, antes que amanheça, eles não serão. 
Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte 
daqueles que nos saqueiam" (Is 17.14). Conside
rando que Deus é visto como Aquele que controla 
todas as coisas de forma absoluta, o resultado do 
lançamento da “sorte” é divinamente controlado: 
“A sorte se lança no regaço, mas do SENHOR proce
de toda a sua disposição” (Pv 16.33). Assim, a pro
vidência (o controle divino da história) é figurada 
como a “sorte” da pessoa.

SUBIR
A. Verbo.

'ãlãh (~à?): “subir, ascender, oferecer”. Esta 
palavra ocorre em todos os idiomas semíticos, in
clusive no hebraico bíblico. O Antigo Testamento a 
atesta cerca de 890 vezes.

Basicamente, 'ãlãh sugere movimento de um lu
gar mais baixo para outro mais alto. Esta é a ênfase 
em Gn 2.6 (primeira ocorrência da palavra), que 
relata que o jardim do Éden era regado por uma 
névoa ou vapor que “subia” da terra. A palavra ‘ãlãh 
também pode significar “subir” ou “ascender”. O 
rei da Babilônia disse em seu coração: “Eu subirei 
ao céu” (Is 14.13). Esta palavra pode significar “fa
zer uma jornada”, como na viagem do Egito (Gn
13.1) para a Palestina ou outros pontos em direção 
ao norte. O verbo pode ser usado num sentido es
pecial com o significado de “estender-se, alcançar”
—  por exemplo, a fronteira de Benjamim “subia 
[“se estendia, alcançava”] pela montanha para o oci
dente” (Js 18.12).
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O uso de ‘ãlãh para descrever a jornada do Egito 
para a Palestina é expressão tão padronizada, que 
aparece muitas vezes sem os pontos de referência 
geográficos. José disse a seus irmãos que “subis
sem" em paz para o seu pai (Gn 44.17). Até a volta 
do Exílio, que era uma jornada de norte para o sul
i Palestina), é descrita como uma ‘‘subida” (Ed 2.1). 
Assim, a referência pode não ser tanto a “subir” 
fisicamente, mas a "subir” figurativamente ou espi
ritualmente. Este uso aparece muito tempo antes 
dos dias de Esdras, quando está dito que a pessoa 
"sobe” ao lugar onde o santuário está localizado (cf. 
Dt 17.8). O verbo se tornou termo técnico de “fazer 
peregrinação” (Êx 34.24) ou “subir” para compare
cer na presença do Senhor; num contexto secular, 
compare o “subir” de José perante a presença de 
Faraó (Gn 46.31).

Em ocasiões em que um inimigo se localizava em 
posição superior (um lugar mais alto), “subia-se” 
para a peleja conlra ele. Assim Israel “subiu” para 
fazer guerra contra os moabitas que ouviram falar 
ia aproximação dos israelitas, enquanto estes ainda 
habitavam em suas cidades (2 Rs 3.21). O verbo 
lambém se refere a “sair” para fazer guerra contra 
_;guém, embora não haja movimento de um plano 
mais baixo para um mais alto (Js 22.12). Mesmo 
quando ‘ãlãh é usado sozinho, pode significar “ir 
rara a guerra”; o Senhor disse a Finéias: “Subi, que 
amanhã eu to entregarei na mão” (Jz 20.28). Por 
outro lado, se se reconhece que o inimigo está em 
plano mais baixo, pode-se “descer” (yãrad) a pele- 
ar i Jz 1.9). O oposto de “subir” para a peleja não é 

ãescer a pelejar, mas “parar de” ( ‘ãlãh me 'al) pele- 
ar. literalmente, “subir de contra”.

Outro uso especial de ‘ãlãh é “vencer” (literal
mente. “subir de”). Por exemplo. Faraó temeu os 
:-raelitas que ein guerra se ajuntassem com o inimi
go. lutassem contra o Egito e “subissem” (“vences
sem” ) da terra (Êx 1.10). “Subir” também pode ser 
asado para aludir a “aumentar em força”, como o 
eãezinho que se fortalece com a presa: “Judá é 
eãozinho. da presa subiste” (Gn 49.9; cf. Dt 28.43).

Não só coisas físicas podem “subir”. A palavra 
ãlãh também é usada para se referir ao “aumento” 

àe ira (2 Sm 11.20), à "subida” de um clamor diante 
ãe Deus i Êx 2.23) e à “ininterrupção” do som da 
peleja (embora "som da” esteja omitido; cf. 1 Rs 
1 2 . 3 5 A palavra também é empregada no modo 
passivo para denotar mistura de duas espécies de 
estofos de vestes, levando uma a “jazer” ou “ser 
: ilocada" sobre a outra (Lv 19.19). Às vezes, “su

bir” significa “colocado”, mesmo quando a direção é 
descendente, como quando se coloca o jugo no boi 
(Nm 19.2) ou se vai ao túmulo de alguém (Jó 5.26). 
Isto pode ser ilustração de como os verbos hebraicos 
às vezes podem significar o oposto. O verbo tam
bém é usado para aludir a “numerar” um censo (1 Cr 
27.24).

O verbo 'ãlãh é usado num radical causativo que 
significa “apresentar oferta” a Deus. Em 63 casos, a 
palavra é associada com a apresentação da oferta 
queimada por inteiro — holocausto ( 'õlãh). A pala
vra ‘ãlãh é usada para se referir ao ato geral de “apre
sentar ofertas”, quando ofertas várias são mencio
nadas no mesmo contexto (Lv 14.20). ou quando o 
propósito da oferta não esteja especificamente em 
mente (Is 57.6). Às vezes, este verbo significa me
ramente “oferecer” (por exemplo, Nm 23.2).

B. Substantivos.
'elyôn  (li’<>;): “o superior, o mais alto, o 

altíssimo”. Esta palavra ocorre 53 vezes. O uso de 
‘elyôn em Gn 40.17 significa “o mais alto” em con
traste com “o mais baixo”. Onde se refere ou desig
na Deus, ‘elyôn significa “o Altíssimo” (Gn 14.18).

nuialãh  (r6>‘D): “passo, procissão, peregrina
ção”. Em algumas de suas 47 ocorrências bíblicas. 
ma 'alãh significa “passo” ou “degrau” (cf. Êx 20.26). 
A palavra também significa “procissão” (“passan
do”, Sl 84.6).

SUFICIÊNCIA
day (h): “suficiência, o exigido, bastante”. Os 

cognatos desta palavra aparecem no aramaico re
cente, siríaco e fenício. Suas 42 ocorrências bíblicas 
se dão em todos os períodos do hebraico bíblico.

A palavra é traduzida variegadamente de acordo 
com as necessidades de determinada passagem. O 
significado “suficiência” é claramente evidenciado 
em Êx 36.7: “Porque tinham material bastante para 
toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava". 
Uma tradução diferente é garantida cm Jr 49.9: “Se 
[viessem] ladrões, de noite, não te danificariam quan
to julgassem suficiente?” (cf. Ob 5). Em Pv 25.16. a 
palavra significa só o que o sistema digestivo pode 
digerir: “Achaste mel? Come o que te basta: para 
que, porventura, não te fartes dele e o venhas a 
vomitar”. Outras passagens usam esta palavra para 
se referir a dinheiro (Dt 15.8). Em Jr 51.58, a pala
vra day precedida pela preposição bc significa “só 
para” : “E trabalharão os povos em vão [só para 
nada], e as nações serão para o fogo [só para o fogo], 
e cansar-se-ão”. A frase “que dela vos advenha a
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maior abastança” significa até que nada mais seja 
pedido (Ml 3.10; “bênção sem medida”, ARA). A 
palavra aparece primeiramente em Êx 36.5 e é pre
cedida pela preposição min: “O povo traz muito 
mais do que basta para o serviço da obra que o 
SENHOR ordenou se fizesse”.

Há muitos usos especiais de day onde o signifi
cado básico está no plano de fundo e o contexto 
indica uma acepção diferente. Em Jó 39.25, a pala
vra precedida pela preposição be é traduzida por 
“sempre que”: “Ao [sempre que] soar das buzinas, 
diz: Eia!” Quando precedida pela preposição k'\ 
“como”, a palavra significa “de acordo com”: “O 
juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto 
bastar pela sua injustiça, por certa conta" (Dt 25.2). 
Precedida pela preposição min, “de”, a palavra sig
nifica “de acordo com a necessidade”. Isto ilumina 
passagens como 1 Sm 7.16: “E ia [Samuel] de ano 
em ano e [de acordo com a necessidade de cada ano] 
rodeava a Betei” (cf. Is 66.23). Em outros lugares, 
esta expressão (day precedido por min) quer dizer 
“sempre que”: "E, [sempre que] saindo os prínci
pes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi 
se conduziu mais prudentemente do que todos os

servos de Saul” (1 Sm 18.30; “cada vez que os prín
cipes filisteus saíam à batalha”, ARA).

SURPREENDER
nãsag (tey): “alcançar, surpreender, atingir”. Este 

verbo é achado no hebraico antigo e moderno. É 
usado no texto do Antigo Testamento hebraico em 
torno de 50 vezes, sendo a primeira vez em Gn 
31.25: “Alcançou, pois, Labão a Jacó”. É emprega
do com relação ao verbo “seguir, perseguir”, como 
em Gn 44.4: “Persegue aqueles varões; e, alcançan
do-os...” Às vezes, o termo nãsag é usado no senti
do figurativo de “ser surpreendido” por algo inde
sejável ou não desejado, como a guerra (Os 10.9). a 
espada (Jr 42.16) ou maldições (Dt 28.15,45). Afor
tunadamente, as bênçãos podem “surpreender" 
aqueles que são obedientes (Dt 28.2). A palavra 
nãsag também significa “atingir” algo, “entrar em 
contato com”: “Se alguém lhe tocar [o leviatã] com 
a espada...” (Jó 41.26). E usado figurativamente: "E 
os resgatados do SENHOR [...] gozo e alegria al
cançarão” (Is 35.10). Jacó reclamou: “Os dias dos 
anos das minhas peregrinações [...] não chegara?" 
aos dias dos anos da vida de meus pais” (Gn 47.9

T
TABERNÁCULO

A. Substantivo.
mishkãn (122-0): “habitação, tabernáculo, santu

ário”. Esta palavra aparece 139 vezes e se refere em 
sua primeira ocorrência ao “tabernáculo”: “Confor
me tudo o que eu te m ostrar para modelo do 
tabernáculo e pára modelo de todos os seus mó
veis, assim mesmo o fareis" (Êx 25.9). O termo 
mishkãn é encontrado principalmente em Êxodo e 
Números, e sempre designa o santuário. Com este 
significado é um sinônimo da expressão “tenda da 
congregação”. No total, 100 dos 139 usos dc 
mishkãn ao longo do Antigo Testamento têm o sig
nificado de tabernáculo como “habitação”. Deus 
habitava entre o Seu povo no deserto, e Sua presen
ça era simbolicamente manifestada na tenda da con
gregação. A palavra mishkãn coloca ênfase na pre
sença representativa de Deus: “E porei o meu 
tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós 
não se enfadará. E andarei no meio de vós e eu vos 
serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o

SENHOR, vosso Deus, que vos tirei da terra dos 
egípcios, para que não fósseis seus escravos; e que
brei os timões do vosso jugo e vos fiz andar direi
tos” (Lv 26.11-13). Por conseguinte, o pecado en
tre os israelitas contaminava a “habitação” de Deus 
(Lv 15.31; cf.Nm  19.13).

Considerando que o “Tabernáculo” era móvel, c 
Templo foi construído para o propósito particular 
de adoração religiosa: “Porque em casa nenhuma 
habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de 
Israel do Egito até ao dia de hoje; mas andei em 
tenda e em tabernáculo'’ (2 Sm 7.6). Salomão cons
truiu o Templo e todo o complexo era conhecido 
por “a casa”, o Templo, em vez de ser habitação 
(mishkãn). Na literatura mais recente, mishkãn é 
sinônimo poético de “templo”: “Não darei sono aos 
meus olhos, [...] enquanto não achar lugar para o 
SENHOR, uma morada para o Poderoso de Jacó" 
(Sl 132.4,5). O significado de mishkãn também foi 
estendido e inclui toda a área que cerca o Templo, 
tanto quanto a cidade de Jerusalém: “Há um rio
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cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuá
rio das moradas do Altíssimo” (Sl 46.4); “O SE
NHOR ama as portas de Sião mais do que todas as 
:abitações de Jacó” (Sl 87.2).

A corrupção da cidade e da área do Templo foi 
rczão suficiente para Deus abandonar o Templo (Ez 
' 0 1 e permitir que a Sua “habitação” fosse destruída 
pelos brutos babilônios: “Lançaram fogo ao teu san- 
:uirio; profanaram, derribando-a até ao chão, a mo- 
j.da do teu nome” (Sl 74.7). Na providência do 

Senhor. Ele tinha planejado restaurar o Seu povo e o 
Templo de modo a assegurar Sua presença continu- 
-cc: “E o meu tabernáculo estará com eles, e eu 
rerei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as 
'  -ções saberão que eu sou o SENHOR que santifico 
_ Israel, quando estiver o meu santuário no meio 
cr.es. para sempre” (Ez 37.27,28). João comenta
- _e Jesus Cristo foi o “tabernáculo” de Deus: “E o 

ex>o se fez carne e habitou entre nós, c vimos a sua 
como a glória do Unigênito do Pai, cheio de 

çriça e de verdade” (Jo 1.14), c Jesus, mais tarde, se 
■rferiu a Si como o templo: “Mas ele falava do tem- 
7.: áo seu corpo” (Jo 2.21).

No uso não religioso, mishkãn é a “habitação” 
Cc um indivíduo (Nm 16.24), de Israel (Nm 24.5) e 
Cr estranhos (Hc 1.6).

A tradução habitual de miskãn na Septuaginta é 
: Tí "habitação, tenda”), que também é a tradu- 

- I . io  termo 'õhel, “tenda”. Tem sido sugerido que 
. semelhança de som da palavra hebraica sãkan com 
_ avra grega skene influenciou a tradução. Outra 
redução é skenoma (“tenda, habitação, pousada”).

B. Verbo.
:zkan (]Zí): “morar, habitar”. Este verbo, que 

. : rre em torno de 129 vezes no hebraico bíblico, 
u x : é x  é encontrado em outros idiomas semíticos.

: cx iiano . o termo shakãnu, “deitar-se, estabe- 
:: er-se. situar-se”, tem muitas formas, como, por 

;" expio, o substantivo mashkana, “habitação”.
. Sl 3_.27. temos uma ocorrência do verbo: 
:_-x-te do mal e faze o bem; c terás morada 

C-C- -empre".

LaRDE
: v b i~<): "tarde. tardinha, noite”. O substan- 

: reT aparece aproximadamente 130 vezes e
-  os períodos. Esta palavra representa o

T-er.; c : áo dia imediatamente precedente e seguinte
-: pcc-do-sol. Durante este período, a pomba vol-
____cc _ de Noé i Gn S. 111. Visto ser período fres-

—• x_xeres i i n  buscar água no poço à “tarde”

(Gn 24.11). Foi à “tarde”, quando Davi caminhava 
no terraço para se refrescar e sc acalmar, que ele 
observou Bate-Seba tomando banho (2 Sm 11.2). 
Em sua primeira ocorrência bíblica, ‘ereb marca a 
“abertura do dia”: “E foi a tarde e a manhã: o dia 
primeiro” (Gn 1.5). A expressão “entre as duas tar
des” significa o período entre o pôr-do-sol e a escu
ridão, o “crepúsculo” (Êx 12.6; “no crepúsculo da 
tarde”, ARA).

Segundo, em uso poético recente, a palavra pode 
significar “noite”: “Deitando-me a dormir, então, 
digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noi
te, c farto-me de me voltar na cama até à alva” (Jó 
7.4).

TEMER
A. Verbo.

yãre ’ (n t ): “ter medo, ter grande temor, ter gran
de respeito por, medo”. Este verbo aparece no 
ugarítico e hebraico (bíblico e pós-bíblico). A Bíblia 
o atesta por volta de 330 vezes e em todos os perí
odos.

Basicamente, este verbo conota a reação psico
lógica de “medo”. O termo yãre’ indica estar com 
medo de algo ou de alguém. Jacó orou: “Livra-me, 
peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, 
porque o temo. para que porventura não venha e me 
fira c a mãe com os filhos.” (Gn 32.11).

Usado para se referir a uma pessoa em posição 
exaltada, yãre' conota “ter grande temor” ou “ter 
grande respeito a”. Não se trata de simples medo. 
mas dc reverência, por meio da qual o indivíduo 
reconhece o poder e a posição do indivíduo reveren
ciado e lhe presta respeito formal. Neste sentido, a 
palavra implica submissão a uma relação ética for
mal com Deus. O anjo do Senhor falou a Abraão: 
“Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe 
faças nada; porquanto agora sei que temes a Deus e 
não me negaste o teu filho, o teu único” (Gn 22.12). 
O verbo usado de modo absoluto diz respeito aos 
atributos divinos e santos de algo ou de alguém. 
Assim Jacó falou sobre Betei: “Quão terrível [te
meroso] é este lugar! Este não é outro lugar senão a 
Casa de Deus; e esta é a porta dos céus” (Gn 28.17 >. 
O povo que foi liberto do Egito viu o grande poder 
de Deus, “temeu o povo ao SENHOR e creu no 
SENHOR e em Moisés, seu servo” (Êx 14.31). Há 
mais envolvido aqui do que mero medo psicológico. 
O povo também mostrou “honra” (“reverência”) a 
Deus e “grande temor ou respeito a” Ele e ao Seu 
servo, como demonstra o cântico que cantaram (Ex
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15). Depois de presenciarem o trovão, os relâmpa
gos, o sonido da buzina c o monte fumegando, eles 
tiveram “medo” e se retiraram; mas Moisés lhes 
disse que não tivessem medo, pois “Deus veio para 
provar-vos e para que o seu temor esteja diante de 
vós, para que não pequeis” (Êx 20.20). Nesta pas
sagem, a palavra representa “medo” ou “temor” do 
Senhor. Este sentido também é encontrado quando 
Deus diz: “Não temas” (Gn 15.1).

A palavra yãre ’ também é usada sozinha (sem 
objeto direto), significando “ter medo”. Adão falou 
para Deus: "Temi, porque estava nu, e escondi-me” 
(Gn 3.10, primeira ocorrência). Pode-se ter “medo” 
de fazer algo, como quando Ló que “temia habitar 
em Zoar” (Gn 19.30).

B. Substantivos.
môrci (nto): “medo”. O substantivo môrã’, que 

aparece 12 vezes, é usado exclusivamente para se 
referir ao medo de estar diante de um superior. É 
usado em geral para descrever a reação evocada nos 
homens pelas poderosas obras de Deus de destrui
ção e soberania (Dt 4.24). Por conseguinte, a pala
vra descreve “medo” muito forte ou “terror”. No 
singular, esta palavra enfatiza Seus atos divinos. O 
termo môrci sugere a reação dos animais aos ho
mens (Gn 9.2) e das nações diante do Israel vitorio
so (Dt 11.25).

yir 'ãh (íint): “ medo, reverência”. O substanti
vo y ir ’ãh aparece 45 vezes no Antigo Testamento. 
Significa “medo" de homens (Dt 2.25), de coisas (Is
7.25). de situações (Jn 1.10) e de Deus (Jn 1.12), e 
também significa "reverência” a Deus (Gn 20.11).

TEMPLO
hêkãl ( íz ’n): “palácio, templo”. Esta palavra é 

derivada indiretamente do sumério égal, “casa gran
de, palácio”, e mais diretamente do acadiano ekallu, 
“casa grande”. A influência do acadiano ekallu se 
espalhou para os idiomas semíticos do noroeste. 
No hebraico pós-bíblico, o significado limitava-se a 
“templo”. O Hekhal Shlomo ("Templo de Salo
mão”) na Jerusalém moderna corresponde, na au
sência do Templo, ao edifício do rabinado central de 
Israel. A palavra ocorre 78 vezes de 1 Samuel a 
Malaquias, e na sua grande maioria em Ezequiel. O 
primeiro uso pertence ao Tabernáculo em Siló (1 
Sm 1.9).

As palavras “palácio” e “paço” em nossas ver
sões podem ter por trás uma das três palavras 
hebraicas: hêkãl, bayit ou ’cirmôn. O sumério- 
acadiano que significa “palácio” equivalente ao ter

mo hêkãl, ainda está para ser encontrado no hebrai:: 
bíblico. O vocábulo hêkãl, com seus 15 usos ccr. 
“palácio” ou “paço”, diz respeito ao palácio ct 
Acabe (1 Rs 21.1), do rei da Babilônia (2 Rs 20.1 i 
c de Nínive (Na 2.6). O “palácio" era luxuosamente 
decorado e os residentes desfrutavam a realizaeã

>

dos seus prazeres: “E as feras que uivam gritarl 
umas às outras nos seus palácios vazios, como tam
bém os chacais, nos seus palácios de prazer: r  
bem perto já vem chegando o seu tempo, e os >r_ 
dias não se prolongarão” (Is 13.22). O salmista coi~- 
parou as moças bonitas com as colunas primoros_ 
em um “palácio” pomposo: “Para que nossos fi
lhos sejam, como plantas, bem desenvolvidos r .  
sua mocidade; para que as nossas filhas sejam corre: 
pedras de esquina lavradas, como colunas de -_l~ 
palácio" (Sl 144.12). Amós profetizou que : 
“cânticos do templo” se tornariam em lamenta.2 
diante da destruição do Reino do Norte (Am S.3

O termo hêkãl com o significado de “temple e 
esclarecido no contexto por dois marcadores que : 
seguem. O primeiro marcador é a adição "do Si- 
nhor”: “Quando, pois, os edificadores lançaram 
alicerces do templo do SENHOR, então, apreser :_- 
ram-se os sacerdotes, já  paramentados e com tre—- 
betas, e os levitas, filhos de Asafe, com saltéri: - 
para louvarem ao SENHOR, conforme a institui; I 
de Davi, rei de Israel” (Ed 3.10). O segundo marca: 
é uma forma da palavra qõdesh, “santo”: “O De_- 
as nações entraram na tua herança; contaminararr 
teu santo templo; reduziram Jerusalém a m onõr 
de pedras” (Sl 79.1). Às vezes, o artigo deílr.:a 
basta para identificar o “Templo em Jerusalém 
“No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Seieh - 
assentado sobre um alto c sublime trono; e o — _ 
séquito enchia o templo" (Is 6.1), sobretudo nuca 
seção que lida com o “Templo” (Ez 41).

O Antigo Testamento também fala sobre o hi- : 
divino, o hêkãl de Deus. É difícil decidir numa r e 
dução, se por “palácio” ou por “templo”. A maii ~e 
das versões opta a favor da idéia de “tempic 
“Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e r  
tua plenitude, e seja o Senhor JEOVÁ testeminna 
contra vós. o Senhor, desde o templo da sua sam; 
de” (Mq 1.2; cf. Sl 5.7; 11.4; Hc 2.20); “Estando e~ 
angústia, invoquei ao SENHOR e a meu Deus e _ 
mei; do seu templo ouviu ele a minha voz. e o — e . 
clamor chegou aos seus ouvidos” (2 Sm 22.“ En
tretanto, visto que a Escritura descreve a prese-.;. 
do real trono do julgamento no céu, não é in te se
mente impossível que os autores originais
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em mente um “palácio” régio. A imagem de trono, o 
"palácio”, e o julgamento parecem estar por trás do 
Sl 11.4.5: “O SENHOR está no seu santo templo; o 
trono do SENHOR está nos céus; os seus olhos 
estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos 
dos homens. O SENHOR prova o justo, mas a sua 
alma aborrece o ímpio c o que ama a violência”.

A Septuaginta tem as palavras naos (“templo”) 
e oikos (“casa, palácio, habitação, família incluindo 
os domésticos”).

TEMPO
A. Substantivo.

'et (nv): “tempo, período de tempo, tempo de
signado, tempo certo, estação”. Esta palavra tam
bém aparcce no fenício, hebraico pós-bíblico, árabe
i onde os mesmos radicais compõe um verbo que 
significa “aparecer”) e acadiano (onde estes radicais 
formam um advérbio que significa “no tempo em 
que"). O termo ‘et ocorre em torno de 290 vezes na 
Bíblia e em todos os períodos.

Basicamente, este substantivo conota “tempo” 
concebido como oportunidade ou estação. Primei
ro. a palavra significa um tempo ou período desig
nado, fixo e marcado. Isto é o que os astrólogos 
afirmavam discernir: “Então, perguntou o rei aos 
sábios que entendiam dos tempos” (Et 1.13). Só 
Deus sabe e revela tais “tempos designados” : "E 
iropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o 
SENHOR” (Jr 8.12).

Este substantivo também é usado para aludir ao 
conceito de “tempo certo ou determinado”. Esta 
xepção é aplicada ao “tempo” que Deus designou 
r jjra alguém morrer: “Deus julgará o justo e o ímpio; 
porque há um tempo para todo intento c para toda 
_>bra" (Ec 7.17). O termo é usado para designar o 
"tempo apropriado ou satisfatório” para determina- 
ia atividade na vida: “Tudo fez formoso em seu tem- 
~ '' (Ec 3.11; cf. Sl 104.27). Finalmente, o “tempo 
apropriado" para o julgamento divino é representado 
por 'et: "Já é tempo de operares, ó SENHOR, pois 
eles têm quebrantado a tua lei" (Sl 119.126).

Um terceiro uso conota “estação” ou um perío- 
i : de tempo fixo e regular como a estação da prima
vera: "E disse: Certamente tornarei a ti por este 
:e>npo da vida: e eis que Sara, tua mulher, terá um 
rliho" (Gn 18.10). Semelhantemente, a palavra é 
_sada para se referir à "estação” chuvosa (Ed 10.13),

"tempo" da colheita (Jr 50.16), ao “período” 
migratório (Jr 8.7) e à "estação" de acasalamento 
Gn 31.10).

Este substantivo também é aplicado para diferir 
as “extensões de tempo”. Em sua primeira ocorrên
cia bíblica, por exemplo, ‘et representa o “tempo" 
(período do dia) em que o sol está se pondo: “E a 
pomba voltou a ele sobre a tarde [literalmente, “no 
tempo da tarde"]” (Gn 8.11). A palavra é emprega
da em ocasiões especiais, como o nascimento de 
uma criança (Mq 5.3) e em períodos durante os 
quais certas condições persistem (Ex 18.22; Dn 
12. 11).

B. Verbo.
O verbo ‘ãnãh quer dizer “exercitar-se”. O subs

tantivo ‘et pode ser derivado deste verbo que só 
ocorre três vezes na poesia hebraica (cf. Ec 1.13). 
Talvez esteja relacionado com uma raiz árabe que 
significa "inquietar-se ou perturbar-se com algo”, 
uma raiz etiópica e uma raiz do antigo árabe do sul 
que significa “preocupar-se com". No hebraico mais 
rcccnte esta raiz significa "preocupar-se”.

TENDA
’õhel (*rrfN): “tenda, casa, moradia, habitação”. 

Os cognatos desta palavra aparecem no ugarítico, 
fenício e árabe. Ocorre em torno de 343 vezes no 
hebraico bíblico e em todos os períodos.

Primeiro, esta palavra se refere à estrutura mó
vel chamada "tenda". Este é o significado cm Gn 
4.20: “E Ada teve a Jabal; este foi o pai dos que 
habitam em tendas e têm gado". Era nisso que os 
beduínos nômades moravam. “Tendas” também são 
usadas para alojar animais: “Também feriram as 
malhadas [tendas] do gado, e levaram ovelhas em 
abundância e camelos" (2 Cr 14.15). Os soldados 
moravam em “tendas" durante as campanhas mili
tares (1 Sm 17.54). Uma “tenda” foi armada em 
cima de uma casa, para que todos vissem que Absalão 
entrou às concubinas do seu pai (2 Sm 16.22). Isto 
constituía uma rejeição aberta do domínio de Davi e 
uma declaração de que ele (Absalão) estava reivin
dicando o trono.

Segundo, a palavra é um sinônimo de “casa”, 
“moradia” e “habitação”. Esta ênfase é evidente em 
Jz 19.9: “Eis que já o dia se abaixa, e já  a tarde vem 
entrando; peço-te que aqui passes a noite; eis que já 
o dia vai acabando; passa aqui a noite, e que o teu 
coração se alegre; e, amanhã de madrugada, levantai- 
vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda". Este sig
nificado aparece na frase “às suas tendas” : “Não 
teinos parte cm Davi, nem herança no filho de Jessé; 
cada um às suas tendas, 6 Israel” (2 Sm 20.1). En
tão, o “tabernáculo” (“tenda”) de Davi é o lugar da
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sua habitação ou palácio (Is 16.5). Semelhantemen
te, a “tenda” da filha de Sião é a capital de Israel ou 
onde Israel habita — Jerusalém (Lm 2.4).

Terceiro, 'õhel representa aqueles que moram em 
habitações de determinada área ou que formam uma 
unidade de povo. Assim, as “tendas” de Judá são os 
seus habitantes: “E o SENHOR primeiramente sal
vará as tendas de Judá, para que a glória da casa de 
Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se
jam exaltadas acima de Judá” (Zc 12.7; cf. Sl 83.6).

As “tendas” dos beduínos de hoje (como no pas
sado) são confeccionadas com tecidos pretos feitos 
de pêlos de cabra. Há uma diversidade de formas. 
As mulheres armam as tendas estendendo o pano 
em cima de varas e amarrando-o com cordas de pêlo 
de cabra ou de linho. Malhos de madeira são usados 
para fixar no chão as estacas da tenda (Jz 4.21). Às 
vezes, a estrutura é dividida a fim de separai' famíli
as ou separar animais de pessoas (2 Cr 14.15). A 
parte de trás da “tenda” é fechada e a frente, aberta. 
A porta é feita fazendo voltar para trás a dobra 
onde as duas extremidades do pano se encontram 
(Gn 18.1). A “tenda” e todo o seu conteúdo são 
transportados num único pacote no lombo de um 
animal. Os mais ricos cobriam o chão com tapetes 
de vários materiais. Um chefe ou xeique podia ter 
várias “tendas” — uma para ele e seus convidados, 
outra para suas esposas e outras mulheres de sua 
família imediata e ainda outra para os animais (Gn 
31.33).

Antes da construcão do Tabernáculo, Moisésj 7
armou uma "tenda" fora do acampamento (Êx 33.7). 
Ali ele se encontrava com Deus. A “tenda” fora do 
acampamento persistiu como instituição viva só por 
pouco tempo depois da construção do Tabernáculo 
e antes da partida do Sinai (Nm 11.16ss; 12.4ss). A 
Arca do Concerto foi colocada no Tabernáculo (Êx
40.21), onde o Senhor se encontrava com Moisés e 
falava com Israel (Êx 29.42). Esta estrutura é cha
mada tenda do Testemunho, visto que continha a 
Arca do Concerto e as mesas do testemunho (Nm
9.15). Na qualidade de tenda do Testemunho, era o 
lugar onde Deus se encontrava com Seu povo por 
meio dc Moisés (ou pelo sumo sacerdote) e revela
va Sua vontade (1 Sm 2.22).

TER CIÚMES
A. Verbo.

qãnã’ (Njp): “ter ciúmes, ser zeloso, ter zelo”. 
Este verbo, derivado do substantivo qin ’ãh, ocorre 
34 vezes no Antigo Testamento. A raiz aparece em

vários idiomas semíticos com o significado " se ::: 
loso” (aramaico e etiópico). No ugarítico e no - 
a raiz aparece, mas é questionável se está relac;: : .  
da com o significado de “ser zeloso”. O signiíl; _i 
no texto ugarítico é incerto, e o significado no irz 
“ficar intensamente vermelho”, não deve ser e 
cado etimologicamente. O verbo qãnã’ apare, e - 
hebraico rabínico.

Em nível de relacionamento humano, qãnã :er_ 
sentido fortemente competitivo. Em seu ser: . 
mais positivo, a palavra quer dizer "ser che:: ii 
zelo ou ciúme justo”. A lei provê que o marid: _ _ 
suspeita que sua esposa adulterou a leve a um -- 
cerdote que fará o teste de adultério. Se sua _ . 
ção mostra-se fundamentada ou não o homem . 
peitoso tem meios legítimos de averiguar a v e : . . .  
No seu caso, um espírito de ciúmes entrou r_e i 
pois ele tem ciúmes de sua esposa (Nm 5.30 ? - 
rém, até neste contexto (Nm 5 .12-31), o ciúme ■ 
giu de um espírito de rivalidade que não pode ; 
tolerado numa relação matrimonial. O ciúme _i 
ser esclarecido por expediente ordenado peU le 
administrado pelos sacerdotes. Portanto, qãnã e - 
seu sentido mais básico, é o ato de prome-e: 
direitos próprios para a exclusão dos direi: 
outrem: “Efraim não invejará a Judá, e JucU *1 
oprimirá a Efraim” (Is 11.13). Saul procurou c t :  r  

guir o encrave gibeonita “no seu zelo pelos filr. 
Israel e de Judá” (2 Sm 21.2). A seguir, a p^_ 
significa a atitude de inveja de um oponente - . 
quel, em seu estado “estéril”, “teve [...] inve . 
sua irmã” (Gn 30.1) e nesse estado de inve i  
aproximou de Jacó: “Dá-me filhos, senão m c ~  
Os filisteus invejaram Isaque por causa da m :' : L  
dos seus rebanhos c manadas (Gn 26.14).

A Bíblia contém severa advertência co n r: -- 
inveja de pecadores que hoje prosperam e s l: : 
derosos, mas não serão mais amanhã: “Não 
inveja do homem violento, nem escolhas ner_:_~ 
de seus caminhos” (Pv 3.31; cf. Sl 37.1).

Na relação do homem com Deus, o ato de r e 
visto mais positivamente como o ato da prom: .1 
de Deus e Sua glória contra substitutos. A Tr.: _ 
Levi recebeu o direito de ministrai-, porque v  • 
zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filh 
Israel” (N m 25.13). Elias via-se como o únic: fe~ 
fiel que restava em Israel: “Tenho sido muito 
pelo SENHOR, Deus dos Exércitos, porque 
lhos de Israel deixaram o teu concerto. [...' e r. 
fiquei só” (1 Rs 19.10). Porém, o sentido de 
“provocar ciúme”, quer dizer, “provocar ira” : 2: r



TER CIÚMES 305 TERRA

decses estranhos o provocaram a zelos; com abo- 
nxações o irritaram” (Dt 32.16).

Deus não é contaminado com a conotação nega- 
~ c do verbo. A Sua santidade não tolera competi- 
c : res ou aqueles que pecam contra Ele. Em nenhu
ma passagem em todo o Antigo Testamento Deus é 
descrito como invejoso. Mesmo nos textos onde o 
idjetivo “ciumento” é usado, seria mais apropriado 
entender como “zeloso”. Quando Deus é o sujeito 
do verbo qãnã’, o significado é “ser zeloso”, e a 
r reposição V (“para”) c usada antes do objeto: Seu 
nome santo (Ez 39.25), Sua terra (J1 2.18) e Sua 
herança (Zc 1.14). Veja Zc 8.2: “Assim diz o SE
NHOR dos Exércitos: Zelei por Sião com grande 
zelo e com grande indignação zelei por ela”, onde 
temos de interpretar “indignação” por “zelo”.

Na Septuaginta a palavra zelos (“zelo, ardor, ci
úme") põe em relevo o uso hebraico.

B. Substantivo.
qin’ãh (nx:p): “ardor, zelo. ciúme”. Este subs

tantivo aparece 43 vezes no hebraico bíblico. Uma 
ocorrência está em Dt 29.20: “O SENHOR não lhe 
quererá perdoar; mas, então, fumegará a ira do SE
NHOR e o seu zelo sobre o tal homem”.

C. Adjetivos.
qanncV (Wp): “ciumento, zeloso”. Este adjetivo 

aparece seis vezes no Antigo Testamento. A pala
vra se refere diretamente aos atributos da justiça e 
santidade de Deus, visto que Ele é o objeto exclusi
vo da adoração humana e não tolera o pecado do 
homem. Uma ocorrência encontra-se cm Êx 20.5: 
"Porque eu, o SENHOR, teu Deus, sou Deus zelo
so, que visito a maldade dos pais nos filhos até à 
terceira e quarta geração daqueles que me aborre
cem”.

O adjetivo qannô' também significa "ciumento, 
zeloso”. Esta palavra só aparece duas vezes, com 
implicações semelhantes a qannã’. Josué 24.19 é 
um exemplo: “Então, Josué disse ao povo: Não 
podereis servir ao SENHOR, porquanto é Deus san
to, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa trans
gressão nem os vossos pecados”. Naum 1.2 contêm 
a outra ocorrência de qannô'.

TERRA (1)
'erets (i‘~ís'): “terra, país”. Este é um dos substan

tivos hebraicos mais comuns, ocorrendo mais de 2.500 
vezes no Antigo Testamento. Expressa a visão mun
dial contrária aos mitos antigos, como também às 
muitas teorias modernas que buscam explicar a ori
gem do universo e as forças que o sustentam.

O termo 'erets pode ser traduzido por “terra", a 
cena temporal da atividade, experiência e história 
humanas. O mundo material teve um começo quan
do Deus “fez a terra com o Seu poder”, “formou-a" 
e “estabeleceu-a” (Is 40.28; 42.5; 45.12,18; Jr 27.5;
51.15), Pelo fato de Ele ter feito assim, segue-se que 
“do SENHOR é a terra” (Sl 24.1; Dt 10.1; Êx 9.29; 
Ne 9.6). Nenhuma parte dela é independente dEle, 
pois “os confins da terra são Sua possessão”, inclu
sive “os montes”, “o mar”, “a terra seca”, “as 
profundezas da terra” (Sl 2.8; 95.4,5; Am 4.13; Jn
1.9).

Deus formou a “terra” para ser habitada (ls
45.18). Tendo “o governo da terra" por virtude de 
ser seu Criador, Ele decretou: “Produza a terra erva 
verde, erva que dê semente” (Jó 34.13; Gn 1.11). 
Ela nunca devia deixar de dar sua produtividade, 
pois “enquanto a terra durar, sementeira e sega, e 
frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não 
cessarão” (Gn 8.22). “Cheia está a terra das rique
zas [de Deus]” e ao gênero humano foi ordenado: 
“Frutifícai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e 
sujeitai-a” (Sl 104.24; Gn 1.28; 9.1). Que ninguém 
pense que a “terra" é um mecanismo independente 
e auto-suficiente, pois “o SENHOR reina [...] as
sentado sobre o globo da terra”, até que “o SE
NHOR dê chuva sobre a terra" (Sl 97.1; Is 40.22; 1 
Rs 17.14; Sl 104.4).

V-

A medida que “os olhos [do Senhor] passam por 
toda a terra”, Ele vê que "não há homem justo sobre 
a terra” (2 Cr 16.9; Ec 7.20). Em certa fase primeva. 
Deus decidiu: “Destruirei, de sobre a face da terra, 
o homem que criei” (Gn 6.5-7). Embora Ele cedesse 
e prometesse que “as águas não se tornarão mais em 
dilúvio, para destruir toda carne”, podemos estar 
certos de que Ele “vem a julgar a terra" (Gn 9.15s; 
Sl 96.13). Nessa época, “do seu furor treme a ter
ra", de forma que “fugirão os povos” (Jr 10.10; J1 
2.10; Is 33.3-6; SI 75.8). Mas Ele também provê um 
meio de fuga a todos os que atendem Sua promessa: 
“Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os ter
mos da terra" (Is 45.22).

O que o Criador formou “no princípio” também 
terá um fim, porque Ele afirma: “Eu crio céus no
vos, e nova terra" (Is 65.17; 66.22).

A palavra hebraica ’erets também aparece mui
tas vezes na expressão “o céu e a terra” ou “a terra 
e o céu”. Em outras palavras, as Escrituras ensinam 
que nosso planeta terrestre é parte de uma estrutura 
cosmológica universal que chamamos de universo. 
Não sendo o resultado de acidente ou forças inatas.
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o insondável alcance do espaço c seus incontáveis 
componentes devem sua origem ao Senhor “que fez 
o céu e a terra” (Sl 121.2; 124.8; 134.3).

Pelo fato de Deus scr “o Possuidor dos céus c da 
terra”, o universo inteiro deve ecoar o louvor da Sua 
glória, que está "sobre a terra e o céu” (Gn 14.19,22; 
Sl 148.13). “Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra''; 
"Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra’ (Sl 49.13;
96.11). Tal adoração sempre é apropriada, pois 
"tudo o que o SENHOR quis, ele o fez, nos céus e 
na terra, nos mares e em rodos os abismos” (Sl 
135.6).

O termo 'erets não só denota o planeta terrestre 
inteiro, mas também é usado para se referir a algu
mas das partes que compõem a terra. As palavras 
terra, país, e chão transferem seu significado para 
nosso idioma. Com muita freqüência, diz respeito a 
uma área ocupada por uma nação ou tribo. Por isso, 
lemos sobre “a terra dc Egito”, “a terra dos filisteus”, 
"a terra de Israel”, “a terra de Benjamim” e assim 
por diante (Gn 47.13; Sf 2.5; 2 Rs 5.2. 4; Jz 21.21). 
E dito que Israel vive “na terra do Senhor" (Lv 
25.33s; Os 9.3). Quando o povo chegou à fronteira 
da “terra”. Moisés o lembrou que só lhe pertence
ria, porque o Senhor expulsou as outras nações “para 
te introduzir na terra e ta dar por herança” (Dt 4.38). 
Moisés prometeu que Deus tornaria a “terra” pro
dutiva, porque Ele disse: “Darei a chuva da vossa 
terra a seu tempo”, de forma que seria “boa terra”, 
"terra que mana leite e mel”, “terra de trigo c ceva
da" (Dt 11.13-15; 11.9; 8.7-9; Jr 2.7).

O substantivo hebraico ’erets também tem o sen
tido de “chão” (Jó 2.13; Am 3.5: Gn 24.52; Ez43.14). 
Quando Deus executa julgamento, Ele “abate os 
impios até à terra” (Sl 147.6).

TERRA (2)
’ãdãmãh (nçnx): “solo, terra, país”. Este subs

tantivo também aparece no árabe. As ocorrências 
hebraicas chegam ao número de 224, aproximada
mente, e cobre todo o período do hebraico bíblico.

Inicialmente, este substantivo representa o “solo” 
cultivável (provavelmente de cor vermelha). Como 
tal, suporta água e plantas: “Um vapor, porém, su
bia da terra e regava toda a face da terra” (Gn 2.6). 
Este significado está em Gn 1.25, onde aparece pela 
primeira vez: “E todo o réptil da terra conforme a 
sua espécie”. A palavra é contrastada com solo im
produtivo ou “terreno baldio”, e com a palavra ge
nérica para designar a superfície do planeta “terra”, 
o que pode representar qualquer uma ou ambas as

palavras precedentes. O corpo do primeiro homem. 
Adão, foi formado exclusivamente de 'ãdãmãh cf 
Gn 2.9): “E formou o SENHOR Deus o homerr 
f ’ãdãm\ do pó da terra [ 'ãdãmãh]’' (Gn 2.7).

O termo 'ãdãmãh é usado especificamente par_ 
descrever o que foi e será cultivado por determina
do grupo de pessoas, ou o que elas possuem para 
este fim: “Olha desde a tua santa habitação, desde : 
céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que n<: - 
deste, como juraste a nossos pais, terra que mara 
leite e mel” (Dt 26.15). Uma variação adicional des
ta acepção se refere a terra mesmo: “Seja assim; 
contudo, dê-se a este teu servo uma carga de terr_ 
de um jugo de mulas [pois corn esta terra construir; , 
um altar para o Deus verdadeiro]” (2 Rs 5.17).

Em Ex 3.5, 'ãdãmãh é usado mais no sentido cr 
“solo”, aquilo que, independente de suas proprie
dades cultiváveis, está debaixo dos pés: “Não te 
chegues para cá; tira os teus sapatos dc teus pés. 
porque o lugar em que tu estás é terra santa".

A acepção “propriedade” ou “possessão” cheg^ 
mais claramente ao primeiro plano em passager.- 
eomo Zc 2.12: “Então, o SENHOR possuirá a JucL 
como sua porção na terra santa” (cf. Sl 49.11 
Embora 'ãdãmãh nunca seja usado politicamente, 
seu uso corno “propriedade agrária” ou “terra na
tal” às vezes se aproxima desse sentido (cf. Is 14.2. 
19.17; e especialmente Ez 7.2). Isaías 15.9 ilustra 
mais este uso: “Porque ainda acrescentarei mais  ̂
Dimom: leões contra aqueles que escaparem de 
Moabe e contra as relíquias da terra”.

Ao longo do Antigo Testamento há uma relaçã: 
entre 'ãdãm, “homem", e 'ãdãmãh. As duas pala
vras têm uma afinidade etimológica uma vez que 
ambas parecem ser derivadas do verbo ’ãdór:. 
“avermelhar” . Se Adão continuasse sendo obedien
te a Deus, a “terra” daria seus frutos. Conseqüente
mente, a “terra” era a possessão de Deus e estava 
sob o Seu comando (Gn 2.6). Ele a fazia responder 
ao Seu servo. A entrada do pecado rompeu a har
monia entre o homem e a “terra”, e a “terra” já não 
respondia aos cuidados do homem. Sua vida mudou 
para a morte em vez de ir para cima e em direção da 
vida. O aumento da rebelião humana causou a dimi
nuição da fertilidade da “terra” (Gn 4.12,14; cf. Gr
8.21). Em Abraão, a redenção prometida (Gn 3.15 
tomou a forma de restauração de uma relação formai 
entre Deus e o homem e entre o homem e a "terra” 
(Gn 28.14,15). Sob Moisés, a fertilidade da "terra" 
dependia da obediência do povo de Deus (cf. D:
11.17).
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'erets “terra (a tenra inteira), terra seca,
solo. terra (política), profundezas da terra” . Esta 
palavra tem cognatos no ugarítico, fenício-púnico, 
moabita, acadiano, aramaico (aqui os radicais são 
'rq ou ’r ‘) e árabe ( ’rd). O termo ’erets aparece no 
hebraico bíblico em torno de 2.504 vezes (22 vezes 
no aramaico bíblico) e em todos os períodos.

A palavra retrata a superfície inteira deste pla
neta e, junto com a palavra “céus”, descreve toda a 
criação física e tudo o que há nela. Este significado 
está em sua primeira ocorrência bíblica: “No princí
pio, criou Deus os ccus e a terra" (Gn 1.1).

Às vezes, 'erets quer d izer “ te rra” em 
contraposição a mar ou água. Por exemplo, este uso 
está em Êx 20.11: “Porque em seis dias fez o SE
NHOR os céus e a terra, o mar e tudo que neles há”. 
Este significado mais estreito ocorre pela primeira 
vez em Gn 1.10, onde Deus chamou a terra seca de 
"terra”. Aqui “terra” inclui o deserto e a terra culti- 
vável, os vales e as montanhas — tudo o que conhe
cemos hoje por continentes e ilhas.

O termo 'erets diz respeito ao “solo” físico sob 
os pés dos homens e animais. Sobre o “solo” raste
jam todos os répteis: “Façamos o homem à nossa 
imagem, conforme a nossa semelhança; e domine 
[...] sobre todo réptil que se move sobre a terra" 
iGn 1.26). O pó acha-se sobre o ’erets (solo), Êx 
8.16. e a chuva e o orvalho caem sobre ele (Gn 2.5).

A palavra ’erets é usada geograficamente, isto é, 
para identidade de território: “E morreu Harã, es
tando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nasci
mento" (Gn 11.28).

Por vezes, 'erets traz conotação política e re
presenta determinado território político e as pesso
as que ali vivem: “E não havia pão em toda a terra, 
porque a fome era mui grave; de maneira que a terra 
do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da 
fome” (Gn 47.13). Não só a “terra” enlanguesceu, 
mas (e sobretudo) as pessoas sofreram.

A seguir, em várias passagens este substantivo 
tem implicações geográficas e políticas e identifica a 
possessão ou herança de uma tribo. Esta ênfase está 
em Nm 32.1: “E os filhos de Rúben e os filhos de 
Gade tinham muito gado em grande multidão; e vi
ram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o 
lugar era lugar de gado”.

Em rara. mas interessante, acepção, 'erets re
presenta as "profundezas da terra”: “Mas aqueles 
que procuram a minha vida para a destruírem irão 
para as profundezas da terra" (Sl 63.9). Às vezes, 
até usado sozinho este substantivo retrata as

“profundezas da terra”: “Eu desci até aos funda
mentos dos montes; os ferrolhos da terra correram- 
se sobre mim para sempre” (Jn 2.6). Os cognatos 
acadianos às vezes trazem este mesmo significado. 
Estas são outras passagens do Antigo Testamento, 
onde alguns estudiosos encontram este significado 
Êx 15.12. Sl 71.20 e J r  17.13.

TESTEMUNHA
A. Substantivo.

‘ed ("!>'): “testemunha”. As 69 ocorrências desta 
palavra estão espalhadas ao longo dos vários gêne
ros e períodos literários bíblicos, embora não apare
ça na literatura histórica fora do Pentateuco.

Esta palavra tem a ver com a esfera legal ou judi
cial. Primeiro, na área das questões civis, a palavra 
significa alguém que está presente em uma transa
ção legal e. se necessário, pode confirmá-la. Tais 
pessoas trabalhavam como tabeliães, por exemplo, 
para a transferência oral de propriedades: “Havia, 
pois, já de muito tempo este costume em Israel, 
quanto à remissão e contrato, para confirmar todo 
negócio. Então. Boaz disse aos anciãos e a todo o 
povo: Sois. hoje. testemunhas de que tomei tudo 
quanto foi de Elimeleque, e de Quiliorn, e de Malom 
da mão de Noemi” (Rt 4.7,9). Em época posterior, 
as “testemunhas” não só agiam para atestar a tran
sação e confirmá-la oralmente, mas também assina
vam um documento ou ação de compra. Assim, “tes
temunha” assume a nova acepção daqueles que são 
capazes e dispostos de confirmar a verdade de uma 
transação apondo sua assinatura: “E dei o auto da 
com pra a Baruque, filho de Nerias, filho de 
Maaséias, perante os olhos de Hananel, filho de 
meu tio, e perante os olhos das testemunhas que 
subscreveram a escritura da compra” (Jr 32.12). Um 
objeto ou animal pode significar a veracidade de um 
ato ou acordo. Sua própria existência ou aceitação 
por ambas as partes (no caso dos animais dados a 
Abimeleque em Gn 21.30) dá testemunho: “Agora, 
pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por 
testemunho entre mim e ti [que ateste nossa relação 
mútua]” (Gn 31.44, primeira ocorrência bíblica da 
palavra). Jacó erigiu uma coluna ou monte dc pedra 
como “testemunha” adicional (Gn 31.48), invocan
do Deus que fizesse julgamento sc o concerto fosse 
quebrado.

Na lei criminal mosaica, o acusado tem o direito 
de ser enfrentado por seu acusador e apresentar 
provas de sua inocência. No caso da mulher recen
temente casada, quando ela é acusada pelo próprio
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marido, o testemunho dele é suficiente para prová- 
la culpada de adultério, a menos que os pais dela 
tenham evidências claras que provem a virgindade 
dela antes do casamento (Dt 22.14ss). Normalmen
te, o acusado é arrostado por alguém que ou viu ou 
soube de seu erro: “E, quando alguma pessoa pecar, 
ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemu
nha, seja que o viu ou que o soube” (Lv 5.1). Pesa
das penas eram infligidas a todo aquele que mentis
se no tribunal. O Nono Mandamento bem pode ter 
referência imediata a tal situação concreta em tribu
nal (Êx 20.16). Nesse caso, serve para sancionar o 
procedimento judicial próprio, salvaguardar os in
divíduos de acusação e condenação à revelia, dando- 
lhe.s o direito e o privilégio de se defenderem. Na 
barganha entre Jacó e Labão mencionada há pouco, 
Jacó também cita Deus como “testemunha” (Gn 
31.50) entre eles, aquele que verá as violações. Deus, 
porém, também é o Juiz. Embora os tribunais hu
manos devam (como regra) manter o juiz e a “teste
munha” distintos, a "testemunha” realmente parti
cipava na execução da pena sobre a parte culpada 
(Dt 17.7), até como Deus o faz.

B. Verbo.
'úd (71?): "tomar como testemunha, dar teste

munho, repetir, admoestar, advertir, assegurar pro
teção. acalmar”. Este verbo, que aparece 42 vezes 
no hebraico bíblico, tem cognatos no ugarítico (tal
vez), no árabe, aramaico, siríaco, fenício e etiópico.

Em 1 Rs 21.10, ‘úd significa “dar testemunho”: 
“E ponde defronte dele dois homens, filhos de Belial, 
que testemunhem contra ele”. Em Jr 6.10, a palavra 
quer dizer “advertir": “A quem falarei e testemu
nharei, para que ouça?”

TESTEMUNHO
‘edút (nn?): “testemunho, ordenança”. As 83 

ocorrências desta palavra estão espalhadas ao longo 
de todos os tipos da literatura bíblica e de todos os 
períodos (embora não antes que a lei fosse dada no 
monte Sinai).

Esta palavra se refere aos Dez Mandamentos 
como encargo ou dever divino solene. Em particu
lar, ‘edut representa os mandamentos que foram 
escritos nas tábuas de pedra e existiam como lem
brança e “testemunho” da relação e responsabilida
de de Israel para com Deus: “E deu a Moisés (quan
do acabou de falar com ele no monte Sinai) as duas 
tábuas do Testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo 
dedo de Deus” (Êx 31.18). Em outro lugar, estas 
tábuas são chamadas de “testemunho” apenas (Êx

25.16). Considerando que elas eram guardadas den
tro da arca, tornaram-se conhecidas por “arca dc 
Testemunho” (Êx 25.22) ou simplesmente “o Tes
temunho”: “Como o SENHOR tinha ordenado a 
Moisés, assim Arão o pôs diante do Testemunho 
cm guarda” (Êx 16.34, primeira ocorrência bíblica 
da palavra). O Tabernáculo na função de morada 
para a arca que continha estas tábuas, era chamado 
o “tabernáculo do Testemunho” (Êx 38.21) ou a 
“tenda do Testemunho” (Nm 9.15).

A palavra diz respeito, às vezes, a toda a lei de 
Deus: “A lei do SENHOR é perfeita e refrigera a 
alma; o testemunho do SENHOR é fiel e dá sabedo
ria aos símplices” (Sl 19.7). Aqui ‘edút é paralelo 
sinônimo de “lei”, tornando-o sinônimo daquele 
conceito maior. Leis especiais ou particulares são. 
às vezes, chamadas de “testemunhos”: “E guarda a 
observância do SENHOR, teu Deus, para andares 
nos seus caminhos e para guardares os seus estaru- 
tos, e os seus mandamentos, e os^seus juízos, e os 
seus testemunhos'’ (1 Rs 2.3). No Sl 122.4, as festas 
anuais da peregrinação são chamadas “testemunh: 
de Israel”.

TOCAR
A. Verbo.

nãga ' (?;j): “tocar, golpear, alcançar, ferir”. Cc- 
mum ao longo da história do idioma hebraico, esta 
palavra também é encontrada no aramaico. É usaca 
umas 150 vezes no Antigo Testamento hebraico. O 
termo nãga ‘ ocorre pela primeira vez em Gn 3.3. na 
história do jardim do Éden, onde a mulher lembra a 
serpente que Deus tinha dito: “Não comereis dele 
[do fruto da árvore do meio do jardim], nem nele 
tocareis”. Isto ilustra o significado comum dc toque 
físico envolvendo vários tipos de objetos: A coxa 
de Jacó foi “tocada” pelo homem no vau de Jaboquc 
(Gn 32.25,32); os israelitas receberam a ordem ce 
não “tocar” o monte Horebe sob pena de morte (Êt
19.12); e coisas impuras não deviam ser “tocadas" 
(Lv 5.2,3).

As vezes, nãga' é usado figurativamente no sen
tido de envolvimento emocional: “E foi também Saul 
para sua casa, a Gibeá; e foram com cie, do exército. 
aqueles cujo coração Deus tocara” (1 Sm 10.26 •. A 
palavra é usada para se referir ao contato sexual 
com outra pessoa, como em Gn 20.6, onde De_- 
diz a Abimeleque que Ele não deixou que ele "toca-- 
se” Sara, a esposa de Abraão (cf. Pv 6.29). Aludii 
ao “toque” da mão de Deus significa que a pessea 
foi castigada divinamente: “Compadecei-vos ie
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mim. amigos meus, compadecei-vos de mim, por
que a mão de Deus mc tocou" (Jó 19.21).

É comum também a palavra ser usada para des
crever "ser ferido” por uma doença: O rei U/ias 
"foi duramente acometido’’ pela lepra (2 Cr 26.20).

B. Substantivo.
nega' (n;): “praga, golpe, ferida”. Este substan

tivo fomiado dc nãga ‘ ocorre em torno de 76 vezes 
no Antigo Testamento. A palavra se refere, em sua 
maioria, a “praga” (Gn 12.17; Êx 11.1). O termo 
nega' também quer dizer “ferida” (Dt 17.8: 21.5) 
ou “castigo” (Pv 6.33). Cada significado traz consi
go o sentido de a pessoa “ser ferida ou golpeada 
duramente de algum modo”.

TOLO
hsíl (^"QS): “estúpido, tolo, bobo, louco, insen

sato”. Esta palavra ocorre no Antigo Testamento 
70 vezes. Todas as suas ocorrências se dão na litera
tura sapiencial, exceto três nos Salmos.

O termo kfsíl significa “insolente” em religião e 
"estúpido” ou “insensato” na vida sensata (vivenci- 
ando a religião que ele professa). No Sl 92.6, a pri
meira ênfase é especialmente proeminente: “O ho
mem brutal nada sabe, e o louco não entende isto”. O 
salmista está descrevendo um inimigo de Deus que 
conhecia Deus e a Sua palavra, mas, vendo os ímpios 
prosperando, raciocinou que eles têm o estilo de vida 
certo (Sl 92.7). Eles têm conhecimento de Deus, mas 
não avaliam ou entendem apropriadamente o que sa
bem. A segunda ênfase é sobretudo proeminente em 
contextos sapienciais: “Até quando, ó néscios, 
amareis a necedade? E vós, escamecedores, desejareis 
o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conheci
mento?” (Pv 1.22). Em tais contextos, a pessoa des
crita nesses termos refuta as afirm ações e os 
ensinamentos da sabedoria. Porém, na Bíblia, a sabe
doria é o exercício prático da religião que a pessoa 
professa. Portanto, mesmo nestes contextos há níti
da conotação de insolência em religião.

A palavra fCsil quer dizer “insensatez, impertur- 
babilidade, confiança”. Este substantivo ocorre seis 
vezes. Significa “insensatez”, em Ec 7.25, e “confi
ança”, em Pv 3.26. O significado de “confiança” 
também aparece em Jó 31.24: “Sc no ouro pus a 
minha esperança".

TOMAR
A. Verbos.

lãqah (np1?): “tomar, receber”. Esta palavra apa
rece em todos os idiomas semíticos e em todos os

períodos do hebraico. Ocorre em torno dc 965 ve
zes no Antigo Testamento.

Primariamente, esta palavra significa “tomar, 
pegar, segurar", como quando Noé estendeu a mão e 
“tomou" a pomba para trazê-la de volta para a arca 
(Gn 8.9). Significado secundário é “tomar, retirar, 
levar embora”, como quando os reis “tomaram” e 
“levaram” todos os bens transportáveis das cidades 
da planície (Gn 14.11). Às vezes, este verbo impli
ca “receber algo de alguém”. Abraão pede a Efrom, 
o heteu, que “receba” de sua mão o pagamento pelo 
campo que continha o sepulcro (Gn 23.13). Com a 
partícula “para”, lãqah quer dizer “levar alguém ou 
algo”, como quando os irmãos de José comentaram 
que tinham medo que ele planejasse “tomá-los” para 
serem escravos, mencionado cm Gn 43.18. Outro 
uso secundário desta palavra é “transferir” uma coi
sa, conceito ou emoção, como “tomar vingança" (Is
47.3), “receber opróbrio” (Ez 36.30) e “perceber 
um sussurro” (Jó 4.12). Em outras passagens, este 
verbo é virtualmente um verbo auxiliar que serve 
para preparar a ação estipulada pelo verbo subse
qüente. Deus “tomou" Adão e o pôs no jardim do / —
Eden (Gn 2.15, primeira ocorrência do verbo). Fi
nalmente, esta palavra é usada elipticamente, suge
rindo a expressão “tomar e trazer”, embora esteja 
escrito somente “tomar”. Noé recebeu a ordem de 
“tomar” (e trazer) animais limpos de sete em sete 
para a arca (Gn 7.2).

Este verbo é usado para se referir a Deus em
V

vários contextos. As vezes, Deus é retratado com 
partes do corpo humano (antropomorficamente). 
Esta é a implicação de Gn 2.15, onde o Senhor “to
mou” Adão e o pôs no jardim do Éden. O ato de 
Deus tomar conota, às vezes, eleição, como quando 
Ele “tomou” Abraão da casa de seu pai (Gn 24.7). 
Ele também “toma” no sentido de tomar para Si ou 
aceitar. Assim, Ele “aceita” ofertas (Jz 13.23) e ora
ções (Sl 6.9). Deus “toma” em julgamento as espo
sas de Davi (2 Sm 12.11) e o reino (1 Rs 11.34).

De interesse especial é o uso do verbo no sentido 
absoluto: Deus “tomou” Enoque, de forma que ele 
não foi mais encontrado na terra (Gn 5.24). Este sig
nificado de receber para Si alguém no céu parece ser o 
significado exato do Sl 73.24 e, talvez, do Sl 49.15.

lãkad ("D1?): “capturar, prender, levar cativo". 
Este termo é encontrado no hebraico antigo e mo
derno. Ocorre por volta de 120 vezes no hebraico 
bíblico e é achado pela primeira vez no texto em Nm 
21.32, onde está escrito que os israelitas “toma
ram” as aldeias dos amorreus.
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O ato de “capturar, prender’ está ligado com o 
ato de lutar em guerras ou batalhas, podendo, as
sim, ser tomada uma variedade de objetos. Cidades 
são “capturadas” na guerra (Js 8.21; 10.1; Jz 1.8,12). 
Terras ou territórios também são tomados como 
saque de guerra (Js 10.42; Dn 11.18). Áreas geográ
ficas estratégicas, como cursos d’água, são captura- 
das (Jz 3.28). As vezes, reis c príncipes são “pre
sos” na batalha (Jz 7.25; 8.12,14), como também 
guerreiros e cavalos (2 Sm 8.4). O texto diz que Saul 
tomou o reino de fato, aparentemente com a força 
do seu braço (1 Sm 14.47). Para estabelecer o moti
vo da denota que Israel sofreu pelos moradores de 
Ai, sortes foram usadas para “tomar” ou “separar” 
a parte culpada, Acã e sua família (Js 7.14).

Ocasionalmente, lãqah é usado em sentido figu
rativo, especialmente em termos de homens “sendo 
pegos” na armadilha do julgamento divino (Sl 9.15; 
Is 8.15; 24.18).

B. Substantivos.
leqah (np7): “ensinamento, instrução, poder de 

persuasão, entendimento". A palavra é usada no 
sentido de algo entendido. Este substantivo ocorre 
nove vezes no Antigo Testamento, várias vezes em 
Provérbios. Uma ocorrência está em Pv 1.5: "Para o 
sábio ouvir e crescer em sabedoria'. A palavra se 
refere, em Pv 7.21, ao "poder de persuasão”.

Vários outros substantivos estão relacionados 
com leqah. O termo mcdqôah se refere a “coisas 
tomadas em guerra" e aparece sete vezes (Nm 31.32). 
O substantivo malqôah também significa “mandí- 
bulas” uma vez ("paladar, céu da boca”, Sl 22.15). 
A palavra melqãhayin diz respeito a “espevitadores” 
(Êx 37.23) e é encontrada seis vezes. O vocábulo 
miqqãh ocorre uma vez e com o significado de “acei
tação” (2 Cr 19.7). O termo maqqãhôt quer dizer 
“mercadorias” uma vez (Ne 10.31).

TORRE
migdãl C?l?0): “torre, fortaleza pequena, torre 

de vigia, púlpito”. Os cognatos desta palavra apare
cem no ugarítico, aramaico, siríaco e acadiano. A 
palavra ocorre em torno de 50 vezes no hebraico 
bíblico.

O termo migdãl quer dizer “torre”. Este é seu 
uso em Gn 11.4 (primeira ocorrência da palavra): 
"E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma 
torre cujo cume toque nos céus”.

A palavra se refere a uma “fortaleza pequena” : 
"E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma manei
ra; e os homens de Penuel lhe responderam como os

homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que 
também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quan
do eu voltar em paz, derribarei esta torre” (Jz 8.8.9

As vezes, migdãl quer dizer “torre de vigia", 
uma das torres especialmente fortalecida que salva
guardava os portões e era espaçada ao longo d>: - 
muros da cidade: “Também Uzias edificou to m  
em Jerusalém, à Porta da Esquina, à Porta do Vale e 
aos ângulos [botaréusl e as fortificou” (2 Cr 26.9

Em Ne 8.4, a palavra é usada para descrever um 
“púlpito” de madeira: “E Esdras, o escriba, esta’. _ 
sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele 
fim”.

TRABALHAR
A. Verbos.

pãial C??3): “fazer, trabalhar, praticar”. Comum 
no hebraico antigo e moderno, esta palavra é usam 
no hebraico moderno no sentido de “trabalhar, agir 
funcionar”. Encontrada somente 57 vezes no Antig: 
Testamento hebraico, e usada principalmente com: 
sinônimo poético do verbo muito mais comum 'ãsõ 
“fazer”. Quase a metade das ocorrências deste ver'-, 
está no Livro dos Salmos. O termopã  ‘al é usado pek 
primeira vez no Antigo Testamento no Cântico ce 
Moisés: “No lugar que tu. ó SENHOR, aparelhar.-. 
para a tua habitação” (Êx 15.17). Não há distinção r.: 
uso deste verbo, quer o sujeito seja Deus ou o h>  
mem. No Sl 15.2, o sujeito é o homem: “Aquele cn: 
anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala veraz- 
mente segundo o seu coração”.

‘ãsãh (ríD?): “fazer, criar”. Esta raiz també~ 
aparece no moabita e no fenício (só em um nome 
próprio). Ocorre no antigo hebraico extrabíblico. r.: 
hebraico e por volta de 2.625 vezes na Bíblia ierr 
todos os períodos). Deve ser distinguido do segur.- 
do sentido de ‘ãsãh, “apertar”.

Em seu sentido primário, este verbo represem.; 
a produção de vários objetos. Isto inclui fazer ima
gens e ídolos: “Não farás para ti imagem de escultu
ra” (Êx 20.4). O verbo pode significar fazer algo cr 
algo: “Então, do resto faz um deus, uma imagem 
escultura” (Is 44.17). Em uso ampliado, este ver:- 
quer dizer preparar uma refeição, um banquete o l 
até uma oferta: “E tomou [Abraão] manteiga e le::- 
e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diam- 
deles [seus três convidados]” (Gn 18.8).

Em Gn 12.5, ‘ãsãh significa “adquirir" (como e 
freqüente): “E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e _ 
Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda. cue 
haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram e~
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Harã". As “almas que lhe acresceram” eram prova
velmente escravos.

Usada em associação com o “sábado”, ou o nome 
de outros dias santos, esta palavra^ significa “guar
dar" ou “celebrar”: “Toda a congregação de Israel o 
fará  [a Páscoa]” (Êx 12.47). Em sentido relaciona
do, a palavra quer dizer “passar” um dia: “Porque, 
quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, 
por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta 
como sombra?” (Ec 6.12).

Dependendo do seu objeto, ‘ãsãh tem várias 
outras acepções dentro do conceito geral de produ
zir algum produto. Por exemplo, com o objeto “li
vro”, o verbo quer dizer “escrever”: “Não há limite 
para fazer livros” (Ec 12.12). A Bíblia também uti
liza esta palavra para se referir ao procedimento da 
guerra: “Estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma” 
(Gn 14.2). Às vezes, a palavra descreve uma ação: 
"E Josué fez  paz com eles e fez  um concerto com 
eles” (Js 9.15). “Fazer luto” é observá-lo: “E fez  
[José] a seu pai um grande pranto por sete dias”
(Gn 50.10). Com “nome”, o verbo tem o significado 
de “ganhar proeminência e fama”: "Eia, edifiquemos 
nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos 
céus e façamo-nos um nome” (Gn 11.4). Com a 
palavra “artifício”, a palavra significa “trabalhar”: 
"E o enchi do Espírito dc Deus, [...] e de ciência cm 
todo artifício, para [...] trabalhar em ouro, e em 
prata, e em cobre” (Êx 31.3,4).

O termo 'ãsãh retrata a relação de um indivíduo 
com outro em sua ação ou comportamento, no sen
tido do que a pessoa faz. Faraó pergunta a Abrão: 
“Que é isto que mefizesteT' (Gn 12.18). Israel com
prometeu-se: “Tudo o que o SENHOR tem falado 
faremos c obedeceremos” (Êx 24.7). Com a partícu
la l‘\  o verbo significa infligir a outrem algum ato ou 
comportamento: “Então, chamou Abimeleque a 
Abraão e disse-lhe: Que nos fizesteV  (Gn 20.9). 
Com a partícula ‘im, a palavra quer dizer “mostrar” 
ou “praticar” algo para alguém. Aqui o enfoque está 
numa relação mútua e contínua entre duas partes 
que as obriga a um ato recíproco: “Ó SENHOR, 
Deus de meu senhor Abraão, dá-me, hoje, bom en
contro efaze beneficência ao meu senhor Abraão!” 
(Gn 24.12). Em Gn 26.29, ‘ãsãh aparece duas ve
zes no sentido de “praticar algo a alguém”: “Que 
nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e 
como te fizemos somente bem”.

Usado sozinho (em forma incondicional) este 
verbo significa “entrar em ação”: “Faça isso Faraó, 
e ponha governadores sobre a terra” (Gn 41.34). No

hebraico, ‘ãsãh não tem objeto nesta passagem — é 
usado incondicionalmente. Usado desta maneira, 
também significa “ser ativo”: “Busca lã e linho e 
trabalha de boa vontade com as suas mãos” (Pv
31.13). Em 1 Cr 28.10, o verbo (usado de modo 
incondicional) quer dizer “ir trabalhar”, continuar a 
fazer uma tarefa: “Olha, pois, agora, porque o SE
NHOR te escolheu para edificares uma casa para o 
santuário; esforça-te tfa ze  a obra”.

Este verbo, usado para descrever plantas, signi
fica “produzir". Em Gn 1.11, quer dizer “dar fruto, 
frutificar": “Produza [...] árvore frutífera que dê fruto 
segundo a sua espécie". Em outra acepção, este ver
bo representa o que uma planta dá na produção de 
grãos: “Não há seara; a erva não dará farinha” (Os
8.7). A palavra também significa a produção de ra
mos: “Numa boa terra, à borda de muitas águas, 
estava ela plantada, para produzir ramos e para dar 
fruto, para que fosse videira excelente” (Ez 17.8).

O termo ‘ãsãh é usado teologicamente para se 
referir à resposta do homem aos mandamentos divi
nos. Deus ordenou a Noé: “Faze para ti uma arca da 
madeira de gofer" (Gn 6.14). Semelhantemente, Isra
el recebeu a ordem de "construir” um santuário para 
Deus (Êx 25.8). A manipulação do sangue do sacrifí
cio é o dever que o sacerdote cumpre (Lv 4.20). A 
totalidade da atividade cultuai é descrita por 'ãsãh: 
“Como se fez neste dia, assim o SENHOR ordenou 
sc fizesse" (Lv 8.34). Assim, por seus atos, o homem 
demonstra seu compromisso interior e, portanto, sua 
relação com Deus (Dt 4.13). Cumprir os mandamen
tos de Deus traz vida ao homem (Lv 18.5).

Este verbo também é aplicado especificamente a 
todos os aspectos dos atos e ações divinas. No sen
tido geral de Suas ações para com Seu povo Israel, a 
palavra ocorre pela primeira vez em Gn 12.2, onde 
Deus promete “fazer” de Abrão uma grande nação. 
A palavra ‘ãsãh também é a expressão mais geral do 
Antigo Testamento para designar a Criação divina. 
Cada aspecto desta atividade é descrito por esta 
palavra: “Porque em seis dias fez  o SENHOR os 
céus e a terra" (Êx 20.11). Este é o significado em 
sua primeira ocorrência bíblica: “E fez  Deus a ex
pansão, e fez separação entre as águas que estavam 
debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a 
expansão” (Gn 1.7). Esta palavra é usada para des
crever os atos de Deus que efetuam todo o mundo 
criado e os homens individuais (Êx 20.6). Os atos e 
as palavras de Deus correspondem perfeitamente, 
de forma que o que Ele diz Ele faz e o que Ele faz é
o que Ele disse (Gn 21.1; Sl 115.3).
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B. Substantivo.
nuiaseh  (rftWjD): “trabalho, obra, ação, labor, la

buta, comportamento”. Este substantivo é usado 
235 vezes no hebraico bíblico. Lameque, pai de Noé, 
expressando sua esperança por um mundo novo, 
usou o substantivo pela primeira vez no Antigo 
Testamento: “E chamou o seu nome Noé, dizendo: 
Este nos consolará acerca de nossas obras e do tra
balho de nossas mãos, por causa da terra que o SE
NHOR amaldiçoou” (Gn 5.29). A palavra está es
palhada ao longo do Antigo Testamento e em todos 
os tipos de literatura.

O significado básico de nuiaseli é “trabalho”. 
Lameque usou a palavra para significar o trabalho 
agrícola (Gn 5.29). Os israelitas receberam a ordem 
de celebrar a Festa das Primícias, visto que signifi
cava a bênção de Deus nos trabalhos que faziam (Êx
23.16). Não deve estar limitado a isso. Como a pa
lavra é a mais geral para designar “trabalho”, é usada 
para se referir ao “trabalho” de um hábil artífice (Êx
26.1), tecedor (Êx 26.36), joalheiro (Êx 28.11) e 
perfumista (Êx 30.25). O produto final do trabalha
dor também é conhecido por nuiaseh: “E, no cesto 
mais alto, havia de todos os manjares de Faraó, obra 
de padeiro” (Gn 40.17); “Assim, Moisés e Eleazar,
0 sacerdote, tomaram deles o ouro; sendo todos os 
vasos bem trabalhados [literalmente, “artigos de tra
balho"]” (Nm 31.51). O artífice exercia sua profis
são durante a semana de trabalho, conhecida em 
hebraico por “dias de trabalho”, e descansava no 
sábado: “Assim diz o Senhor JEOVÁ: A porta do 
átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada 
durante os seis dias, que são [dias] de trabalho; mas, 
no dia de sábado, ela se abrirá; também no dia da lua 
nova se abrirá” (Ez 46.1; cf. Êx 23.12).

A expressão “trabalho das mãos” significa a inuti-
1 idade e falta de valor dos ídolos fabricados pelas mãos 
humanas: “Não nos salvará a Assíria, não iremos mon
tados em cavalos e à obra das nossas mãos não dire
mos mais: Tu és o nosso Deus; porque, por ti. o órfão 
alcançará misericórdia” (Os 14.3). Entretanto, a ora
ção do salmista inclui o pedido de que as “obras” do 
povo dc Deus sejam estabelecidas: ”E seja sobre nós a 
graça do Senhor, nosso Deus; e confirma sobre nós a 
obra das nossas mãos; sim, confirma a obra das nos
sas mãos” (SI 90.17). Visto que o trabalho justo vem 
do trabalho de Deus e é a causa do regozijo de Deus, “a 
glória do SENHOR seja para sempre! Alegre-se o Se
nhor em suas obras\” (Sl 104.31).

Além dc “trabalho” , nuiaseh  também denota 
“ação”, “prática” ou “comportamento”. José per

guntou a seus irmãos, acusados de terem levado >e. 
copo de adivinhação: “Que é isto qut fizestes'! Nã 
sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha 
(Gn 44.15). Os israelitas receberam a ordem severa 
de não imitar o comportamento grotescamente irr 
ral dos cananeus e das nações circunvizinhas: "Nã: 
fareis segundo as obras da terra do Egito, em que 
habitastes, nem fareis segundo as obras da terra ae 
Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis r.: 
seus estatutos” (Lv 18.3; cf. Êx 23.24). Porém. 
israelitas não deram ouvidos à advertência e " 
misturaram com as nações e aprenderam as su_ 
obras. Assim, se contaminaram com as suas obras ± 
se corromperam com os seus feitos” (Sl 106.35.39

Até aqui, lidamos com ma ‘aseh sob a perspe;::- 
va humana. A palavra pode ter conotação positr _ 
(“trabalho, ação”) como também negativa (“prátiaa 
corrupta”). O Antigo Testamento também r.: 
conclama a celebrar a “obra” de Deus. O salrmr_ 
ficou maravilhado com a majestade do Senhor, quan
do olhou para a “obra” da Criação de Deus: “Quar- 
do vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a- 
estrelas que preparaste...” (Sl 8.3; cf. Sl 19..
102.25). O Deus de Israel demonstrou Seu arr. :r 
mediante Seus atos poderosos dc libertação em be
nefício de Israel: “Serviu, pois, Israel ao SENHO? 
todos os dias de Josué e todos os dias dos anciã: - 
que ainda viveram muito depois de Josué e que 
biam toda a obra que o SENHOR tinha feito a Isra
el” (Js 24.31).

Todas as “obras” de Deus são caracterizadas pela 
fidelidade às Suas promessas e concerto: “Porque a 
palavra do SENHOR é reta, e todas as suas obrz: 
são fiéis” (Sl 33.4).

O termo Ma ‘aseh é traduzido no grego por er: 
(“feito, ação, manifestação”) e poiema (“o que e 
feito, trabalho, criação”).

TRABALHO
A. Substantivo.

‘ãmãl (tc?): “trabalho, labuta, angústia, traba
lho problemático, dificuldade, miséria”. Os cognat: 
deste substantivo e o verbo dos quais é deriva;: 
aparecem no aramaico, árabe e acadiano. As 55 occr- 
rências do substantivo estão principalmente na lite
ratura poética e profética mais recente (Gn 41.51 
Dt 26.7; Jz 10.16).

Primeiro, a palavra significa “trabalho” no senu- 
do dc labuta: “O SENHOR ouviu a nossa voz e 
atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabs- 
Iho, e para a nossa opressão” (Dt 26.7). Em Is 53. II
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'ãmãl é usado para se referir ao “trabalho” penoso 
da alma do Messias: “O trabalho da sua alma ele 
verá e ficará satisfeito”.

Segundo, algo ganho pela labuta ou trabalho é 
'ãmãl: "E deu-lhes as terras das nações, e herdaram 
o trabalho dos povos [ou seja, da terra da Palesti
na]" (Sl 105.44).

Terceiro, 'ãmãl significa “trabalho problemático”. 
A ênfase está na dificuldade envolvida numa tarefa 
ou trabalho problemático e penoso: “Que vantagem 
tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz 
debaixo do sol?” (Ec 1.3). Todas as 17 ocorrências da 
palavra em Eclesiastes trazem este significado.

Quarto, às vezes, a ênfase muda para a área da 
dificuldade, de forma que um empreendimento ou 
situação é exclusivamente problemático ou desven- 
turado: “Deus me fez esquecer de todo o meu tra
balho e de toda a casa de meu pai” (Gn 41.51, pri
meira ocorrência). Em Jz 10.16, lemos que Deus 
">e angustiou [...] por causa da desgraça de Israel”.

Quinto, ‘ãmãl tem uma conotação ética e é usa
do como palavra para descrever o pecado. O ímpio 
' está com dores de perversidade; concebeu traba
lhos e produzirá mentiras” (Sl 7.14; cf. Jó 4.8).

Outro substantivo, 'ãmel significa “operário, 
sofredor”. Esta palavra ocorre raramente no hebraico 
bíblico. Em Pv 16.26, a palavra se refere ao “operá
rio": “O trabalhador trabalha para si mesmo, por
que a sua boca o instiga”. Em Jó 3.20, ‘ãmel se 
refere ao “sofredor” : “Por que se dá luz ao miserá- 
veF.

B. Verbos.
'ãmal pç>>): “trabalhar”. Este verbo aparece 11 

vezes no hebraico bíblico e só na poesia. O termo 
'ãmãl ocorre várias vezes em E clesiastes 
2.11.19,21; 5.16). O verbo também é encontrado 

r.o Sl 127.1: “Se o SENHOR não edificar a casa, em 
vão trabalham os que edificam”.

O verbo ‘ãmel quer dizer “trabalhar". Este verbo 
ió ocorre em algumas ocasiões em Eclesiastes. Uma 
ocorrência está em Ec 3.9: “Que vantagem tem o 
trabalhador naquilo cm que trabalhaT’

TRANSGREDIR
A. Verbo.

pãsa‘ (>w'3): “transgredir, prevaricar, rebelar-se, 
revoltar-se”. Além do hebraico bíblico, este verbo 
ocorre no hebraico pós-bíblico, no aramaico pales
tino e no siríaco, onde tem o significado de “ser 
terrível" ou "ser morno, ser insípido”. Não aparece 
:m  qualquer outro idioma semítico. O verbo ocorre

41 vezes no Antigo Testamento. Não é encontrado 
no Pentateuco. A primeira ocorrência está na ora
ção de Salomão na ocasião da dedicação do Templo: 
“E perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti 
todas as suas prevaricações [transgressões] com que 
houverem prevaricado contra ti” (1 Rs 8.50).

O sentido básico dc pãsa ‘ é “revoltar-se”. Ha 
duas fases da revolta. Na primeira, todo o processo 
de revolta tem cm vista a independência: “E, depois 
da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Isra
el” (2 Rs 1.1). Na segunda fase, o resultado final da 
revolta é o estado da independência: “Nos seus dias, 
se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá 
c puseram sobre si um rei" (2 Rs 8.20). Um signifi
cado mais radical é o estado de revolta no qual o fim 
da revolta não está em vista. O processo já não é 
orientado ao objetivo. O estado descrito deste modo 
diz respeito a um status quo: “Assim se desligaram 
os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje" (1 Rs
12.19). As preposições usadas (b'\ “contra”, e mais 
raramente mittahat yãd, “de debaixo da mão") indi
cam contra quem se revolta. O uso de mittahat yãd 
com pãsa ‘ se ajusta à categoria da revolta sem obje
tivo (2 Cr 21.8,10). E melhor traduzido por um ato 
absoluto e radical (“desprénder-se dc", “libertar-se 
de”, “desligar-se”).

Até aqui, o uso tem um rei ou uma nação contra 
a qual se revolta. O termo pãsa ‘ tem o significado 
de “transgredir”’, quando o ato é cometido contra o 
Senhor: “Ai deles, porque fugiram de mim: destrui
ção sobre eles, porque se rebelaram contra mim" 
(Os 7.13). Este significado também aparece em ls 
66.24: “E sairão e verão os corpos mortos dos ho
mens que prevaricaram contra mim”. A preposi
ção b‘, “contra”, antes do nome de Deus, ocorre por 
volta de 10 vezes. Em cada caso, o ato é uma ex
pressão de um estilo de vida apóstata: “Como o 
prevaricar, e o mentir contra o SENHOR, e o 
retirarmo-nos do nosso Deus, e o falar de opressão 
e rebelião, e o conceber e expectorar do coração 
palavras de falsidade” (Is 59.13).

Os tradutores da Septuaginta não são consisten
tes na tradução de pãsa'. As traduções mais co
muns são: asebeo (“agir impiamente”); aphistemi 
(“ir-se embora, retirar-se”); anomos (“sem lei"): e 
hamartia (“pecado”).

B. Substantivo.
pesa ‘ (?DS): “transgressão, culpa, castigo, ofer

ta”. Um cognato desta palavra aparece no ugarítico. 
O substantivo pesa ‘ ocorre 93 vezes e em todos os 
períodos do hebraico bíblico.
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Basicamente, este substantivo significa divergên
cia voluntariosa e, portanto, rebelião, o caminho da 
\ ida impiedosa. Esta ênfase é sobretudo proemi
nente em Am 2.4: "Por três transgressões de Judá 
e por quatro, não retirarei o castigo, porque rejeita
ram a lei do SENHOR e não guardaram os seus 
estatutos; antes, se deixaram enganar por suas pró
prias mentiras, após as quais andaram seus pais”. 
Tal rebelião voluntariosa de um curso prescrito ou 
harmônico pode ser perpetrada contra outro ho
mem: “E respondeu Jacó e disse a Labão: Qual é a 
minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão 
furiosamente me tens perseguido?” (Gn 31.36, pri
meira ocorrência da palavra). Jacó está perguntando 
o que ele fez à guisa de violar ou não cumprir sua 
parte do acordo (contrato) com Labão. Neste senti
do . uma nação pode pecar contra outra: "Por três 
transgressões de Damasco e por quatro, não retira
rei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos 
de ferro” (Am 1.3). Não obstante, em geral pesa ‘ 
tem referência imediata com o relacionamento da 
pessoa com Deus.

Esta palavra representa a culpa de tal transgres
são: “Limpo estou, sem [culpa dei transgressão; 
puro sou; e não tenho culpa” (Jó 33.9).

O termo pesa ‘ significa o castigo pela transgres
são: "E o exército lhe foi entregue, com o sacrifício 
contínuo, por causa das transgressões” (Dn 8.12); 
“Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e 
da [punição da] transgressão assoladora, para que 
seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem 
pisados?” (Dn 8.13).

Finalmente, em Mq 6.7 pesa ' tem o significado 
de oferta pela ‘‘transgressão”: “Darei o meu primo- 
gènito pela minha transgressão [pelos meus atos 
rebeldes]?”

TRATAR
gãinal Crçi): “tratar, desmamar, amadurecer”. 

Encontrada no hebraico bíblico e moderno, esta pa
lavra ocorrc 35 vezes no Antigo Testamento 
hebraico. Enquanto o significado básico da palavra 
seja “tratar”, a vasta gama de significados pode ser 
vista em sua primeira ocorrência no texto bíblico: 
"E cresceu o menino e foi desmamado” (Gn 21.8).

O termo gãumd é usado com muita freqüência no 
sentido de “tratar”, como em Pv 31.12: “Ela lhe faz 
bem e não mal". A palavra é empregada duas vezes 
cm 1 Sm 24.17: “Tu me recompensaste com bem, e 
eu te recompensei com mal”. O salmista se regozija 
e canta ao Senhor, “porquanto me tem feito muito

bem” (Sl 13.6). Esta palavra expressa o amadureci
mento das uvas (Is 18.5) ou a produção de amèr.: 
as maduras (Nm 17.8).

TRIBO
A. Substantivos.

rnatteh (nço): “cajado, vara, cetro, haste, ran;: 
tribo”. Este substantivo é uma palavra distintamer- 
te hebraica. Ocorre 251 vezes. O primeiro uso e ;:_ 
em Gn 38.18: “Então, ele disse: Que penhor é c_; 
te darei? E ela disse: O teu selo. e o teu lenco. e

* > 

cajado que está em tua mão”. A palavra apare:; 
com mais freqüência em Números e Josué. gera.- 
mente com o significado de “tribo”.

O significado básico de matteh é “cajado". 0  "ca
jado” era usado na atividade pastoril. Judá era pa^- 
tor e deu o “cajado” à sua nora, Tamar, como ro- 
nhor de que ele lhe enviaria uma cria do rebanho i Gr
38.17,18). Moisés era pastor quando teve a v: > ã 
da sarça ardente e quando o Senhor transformo. 
“cajado” ou “vara” em serpente como sinal de S_a 
presença e poder na missão de Moisés (Êx 4.1-- 
O “cajado” de Moisés figurou com proeminência - 
longo da viagem pelo deserto e era conhecido cc -  
“a vara de Deus” por causa do poder milagroso 1: r_- 
do a esse objeto: “Pelo que disse Moisés a Jo-_z 
Escolhe-nos homens, e sai, e peleja contra A m aleo . 
amanhã, eu estarei no cume do outeiro, e a vara a; 
Deus estará na minha mão” (Êx 17.9). 0  "cajad: 
também era lembrete de autoridade. Cada um _ 
mágicos egípcios tinha um “cajado” como símt 
de autoridade no campo da magia, pelo quai e - 
duplicaram vários milagres (Êx 7.12). Arão r -  - 
um “cajado” ou “vara” , a qual só ela brotara e cera 
frutos, ao passo que as onze “varas” dos líderes 
“casas de seus pais” (Nm 17.2) não brotaram.

“Cajado” ou “vara” também significa autor. 
de ou poder sobre outra nação: “Porque tu 
braste o jugo que pesava sobre ele, a vara que 1 ; 
feria os ombros e o cetro do seu opressor, comc r_ 
dia dos midianitas” (Is 9.4). Deus deu à Assír.^ 
“cajado”. Eles receberam Sua autoridade, a r e 
missão divina, para brandir a espada, saquear ; 
destruir: “Ai da Assíria, a vara da minha ira' ? ::-  
que a minha indignação é como bordão nas -_a 
mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipóor.:_ . 
contra o povo do meu furor lhe darei ordem. : r .  
que lhe roube a presa, e lhe tome o despojo. . 
ponha para ser pisado aos pés, como a lama __ 
ruas” (Is 10.5,6). O salmista. na expectativa _: 
que o rei messiânico teria autoridade de Dt_- .
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fa ria  ju lgam ento  sobre os gen tios, vê o rei 
messiânico na função de “cajado” forte: “O SE
NHOR enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, 
dizendo: Domina no meio dos teus inimigos” (Sl 
110.2). Semelhantemente, o profeta Ezequiel dis
se: "E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que 
consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela 
nenhuma vara forte, cetro para dom inar” (Ez
19.14). O uso figurativo de matteh ocorre no 
hebraísmo matteh-lehem, “sustento dc pão”. Esta 
linguagem poética se refere à provisão de comida, 
e é encontrada principalmente em Ezequiel: “En
tão, me disse: Filho do homem, eis que eu torno 
instável o sustento de pão em Jerusalém, e come
rão [comida racionada em tempos de ansiedade e 
beberão água racionada em tempos de desespero]” 
(Ez 4.16; cf. Ez 14.13).

Um sentido derivado de matteh é “tribo”, que é 
usado em torno de 183 vezes. Cada uma das “tri
bos” de Israel é designada por matte.lv. “Isto, pois, é 
o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra 
de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho 
de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos 
de Israel lhes fizeram repartir” (Js 14.1). E possível 
que o matteh (“cajado”), como símbolo de autorida
de. tenha sido aplicado primeiramente ao líder tribal 
e, depois, por extensão, à toda a “tribo”.

Vários significados de matteh estão refletidos na 
Septuaginta: phule (“tribo, nação, povo”); e rabdos 
(“vara, cajado, cetro”).

shebet (S3d): “tribo, vara”. No hebraico moder
no, esta palavra denota “tribo”, sobretudo como 
termo técnico. No acadiano, o verbo relacionado 
sabatu significa “golpear, ferir”, e o substantivo 
sabbitu quer dizer “vara” ou “cetro”. Um sinônimo 
do hebraico shebet é matteh, que também significa 
“vara” ou “tribo”, e o que é aplicável a matteh tam
bém é pertinente a shebet.

A “vara” é usada pelo pastor (Lv 27.32) e pelo 
mestre (2 Sm 7.14) como instrumento. É símbolo 
de autoridade nas mãos de um soberano, quer seja o 
cetro (Am 1.5,8) ou um instrumento de guerra e 
opressão: “Tu os esmigalharás com uma vara de 
ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro” 
(Sl 2.9; cf. Zc 10.11). O elemento simbólico é ex
presso numa descrição do rei messiânico: “Mas jul
gará com justiça os pobres, e repreenderá com eqüi
dade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara 
de sua boca” (Is 11.4).

A palavra shebet é usada muitas vezes (143 ve
zes) para denotar “tribo”, a divisão de uma nação. É

o termo preferido para as doze “tribos” de Israel 
(Gn 49.16; Êx 28.21). Jeremias se referiu a todo o 
Israel como a “tribo”: “Não é semelhante a estes a 
porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as 
coisas, e Israel é a tribo da sua herança.” (Jr 51.19).

As traduções da Septuaginta são: phule (“tribo, 
nação, povo”); rabdos (“vara, cajado”); e skeptron 
(“cetro, tribo”).

B. Verbo.
nãtãh (nçj): “estender, espalhar”. Esta raiz ocor

re no hebraico bíblico, misnaico e moderno e no 
árabe com o mesmo significado. Uma ocorrência de 
nãtãh está em Êx 9.22: "Estende a mão para o céu”.

TRONO
kisse ’ (NE3): “trono, assento”. Esta palavra com 

o significado básico de “assento dc honra” ocorre 
em muitos idiomas semíticos (ugarítico, fenício. 
aramaico, siríaco, árabe) e no egípcio antigo.

O termo kisse’ aparecc 130 vezes no Antigo 
Testamento hebraico e, como era de se esperar, a 
freqüência é maior nos livros históricos e nas obras 
proféticas. É raro no Pentateuco. O primeiro uso de 
kisse ’ acha-se em Gn 41.40: “Tu estarás sobre a 
minha casa, e por tua boca se governará todo o meu 
povo; somente no trono eu serei maior que tu”. No 
hebraico moderno, a palavra denota "cadeira”, e “tro
no” é descrito mais como “cadeira real”.

No Antigo Testamento, o significado básico dc 
kisse ’ é “assento” ou “cadeira”. Os visitantes se 
sentavam em “cadeiras” (1 Rs 2.19), como tam
bém os convidados (2 Rs 4.10) c os homens mais 
velhos (1 Sm 1.9). Quando o rei ou os anciões se 
reuniam para administrar justiça, eles se assenta
vam no trono do juízo (Pv 20.8; cf. Sl 9.4). Nestes 
contextos, kisse' está associado com honra. Po
rém, no caso de prostitutas (Pv 9.14) e soldados 
que colocavam suas cadeiras (em Jr 1.15. kisse ’ 
pode significar “trono”, ARA), kisse ’ significa um 
lugar e nada mais.

O sentido mais freqüente de kisse ' é “trono” ou 
“assento de honra”, também conhecido por “assen
to real”: “Será também que, quando se assentar so
bre o trono do seu reino, então, escreverá paia si um 
traslado desta lei num livro, do que está diante dos 
sacerdotes levitas" (Dt 17.18; cf. 1 Rs 1.46). Visto 
que a dinastia davídica recebeu a bênção de Deus, o 
Antigo Testamento tem várias referências ao “tro
no dc Davi” (2 Sm 3.10; Jr 22.2,30; 36.30): “Do 
incremento deste principado e da paz, não haverá 
fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o
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firmar e o fortificar em juízo c em justiça, desde 
agora e para sempre” (Is 9.7). O “trono de Israel” é 
expressão sinônima de “trono de Davi” (1 Rs 2.4; 
cf. 1 Rs 8.20,25; 9.5; 10.9; 2 Rs 10.30; 15.12, etc.).

O aspecto físico do “trono” manifestava a glória 
do rei. O “trono” de Salomão era um produto artís
tico com incrustações de marfim, sendo a madeira 
revestida com uma camada de ouro de boa qualidade 
(1 Rs 10.18).

A palavra kisse ’ também era usada para repre
sentar “monarquia” e a sucessão ao trono. Davi ti
nha jurado que Salomão se sentaria no seu “trono” 
Cl Rs 1.13; cf. 2 Rs 10.3).

Acima de todas as monarquias e “tronos” huma
nos estava o Deus de Israel: “Deus se assenta sobre 
o trono da sua santidade” (Sl 47.8). Os israelitas 
viam Deus como o rei que estava assentado num 
“trono”. Miquéias disse na presença de Acabe e 
Josafá: “Ouve, pois, a palavra do SENHOR: Vi o 
SENHOR assentado sobre o seu trono, e todo o 
exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita 
e à sua esquerda” (1 Rs 22.19). Isaías teve uma 
visão da glória de Deus revelada no Templo (Is 6.1). 
A presença do Senhor em Jerusalém também dava 
lugar à concepção de que Jerusalém era o trono de 
Deus (Jr 3.17).

A tradução da Septuaginta é thronos (“trono, 
domínio, soberania”).

TROPEÇAR
kãshal (blid): “tropeçar, enfraquecer, cambale

ar, cair, vacilar, ser jogado ao chão”. Como no 
hebraico bíblico, esta palavra é usada no hebraico 
moderno no sentido de “tropeçar, falhar”. Ocorre 
no texto do Antigo Testamento hebraico em torno 
de 60 vezes, sendo a primeira vez em Lv 26.37: “E 
cairão uns sobre os outros”. Este uso ilustra a idéia 
básica de “tropeçar” por causa dc algo ou em cima 
de algo. Cargas pesadas fazem a pessoa “cambale
ar”: “E os moços tropeçaram debaixo da lenha” (Lm
5.13).

Esta palavra é usada figurativamente para des
crever as conseqüências do julgamento divino sobre 
o pecado: “Eis que armarei tropeços a este povo, e 
tropeçarão neles pais e filhos juntamente” (Jr 6.21). 
Babilônia também conhecerá o julgamento de Deus: 
"Então, tropeçará o soberbo e cairá” (Jr 50.32). 
Quando o salmista diz: “De jejuar, estão enfraque
cidos os meus joelhos” (Sl 109.24; “os joelhos me 
vacilam”, ARA), ele quer dizer: “Os meus joelhos 
estão fracos”.

TUDO
A. Substantivo.

kõl ($3): “tudo, o todo”. O substantivo kõl. den- 
vado de kãlal, tem cognatos no ugarítico, acadian: 
fenício e moabita. O termo kõl aparece no hebraie 
bíblico cerca de 5.404 vezes e em todos os peri:- 
dos. O aramaico bíblico o atesta por volta de Sl 
vezes.

A palavra pode ser usada sozinha com o signifi
cado de “a totalidade”, “inteiro” ou “tudo”, com: 
em: “E tudo [kõl] porás nas mãos de Arão e nas 
mãos de seus filhos” (Êx 29.24).

A palavra kõl pode significar tudo em detenr.:- 
nada unidade cujos membros foram selecionados ce 
outros do seu tipo: “Viram os filhos de Deus que -  
filhas dos homens eram formosas; e tomaram par; 
si mulheres de todas as que escolheram” (Gn 6.2 

kãlil ( ^ 3 ) :  “oferta inteira”. Esta palavra repre
senta a “oferta inteira” da qual o adorador não par
ticipa: “Também o sacerdote, que dentre os filhe; 
de Arão for ungido em seu lugar, fará o mesmo: pc: 
estatuto perpétuo será de todo queimada ao SE
NHOR” (Lv 6.22, ARA).

B. Adjetivo. 
kõl C?3): “tudo, inteiro, totalidade, todo, cada' 

Quando kõl precede um substantivo, expressa uma 
unidade e significa o todo: “Estes três foram os 
filhos de Noé; e destes se povoou toda a terra” (Gr
9.19). A palavra kõl também pode significar a tota
lidade de um substantivo que necessariamente nã: 
representa uma unidade: “Todo o povo, desde : 
menor até ao maior” entrou no concerto (2 Rs 23.2 
O uso da palavra em tais exemplos tende a unificar 
o que de outro modo não é uma unidade.

A palavra kõl pode preceder uma palavra que e 
somente parte de uma unidade maior ou de jeite 
nenhum parte de determinada unidade. Neste caso. 
a idéia proeminente é a da “pluralidade”, uma uni
dade heterogênea: “E aconteceu que, desde que : 
pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha. : 
SENHOR abençoou a casa do egípcio por amor de 
José; e a benção do SENHOR foi sobre tudo o que 
tinha, na casa e no campo” (Gn 39.5).

Relacionado à acepção precedente está o uso de 
kõl para expressar compreensibilidade. Não só indi
ca realmente que o substantivo modificado é uma 
pluralidade, mas também que a unidade formada pei: 
acréscimo de kõl compreende tudo na categoria 
indicada pelo substantivo: “Todas as cidades para as 
famílias dos demais filhos de Coate foram dez e os 
seus arrabaldes” (Js 21.26). Em Gn 1.21 (primeir_
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ocorrência), a palavra precede um substantivo coleti
vo e pode ser traduzida por “todo”: “E Deus criou as 
grandes baleias, e todo réptil de alma vivente”.

Quando usado para se referir aos membros indi
viduais de um grupo, kõl significa “todos’', “cada 
um": "A sua mão será contra todos, e a mão de 
rodos, contra ele” (Gn 16.12). Outro exemplo: “Os 
teus príncipes são rebeldes e companheiros de la
drões; cada um deles ama os subornos e corre após 
salários” (Is 1.23). Relacionado a este uso está o 
significado “somente”.

Em Dt 19.15, kõl significa “todo tipo de” ou 
"qualquer”; a palavra concentra-se cm todo e qual
quer membro de determinada unidade: “Uma só tes
temunha contra ninguém sc levantará por qualquer

iniqüidade ou por qualquer pecado, seja qual for o 
pecado que pecasse”. Uma acepção relacionada apa
rece em Gn 24.10, mas aqui a ênfase está em “todos 
os tipos”: “E o servo tomou dez camelos, dos ca
melos do seu senhor, e partiu, pois que toda [isto é. 
uma variedade de] a fazenda de seu senhor estava 
em sua mão”.

kãlil C?’’??): “o inteiro, o todo”. EmNm 4.6, kãlil 
se refere ao “pano, todo azul”, em outras palavras, 
indica “o pano inteiro”.

C. Verbo.
kãlal O???): “aperfeiçoar”. Esta raiz semítica 

comum aparece no hebraico bíblico apenas 3 vezes. 
Ezequiel 27.11 é bom exemplo: “Eles aperfeiçoa
vam [kãlal] a tua formosura”.

u
ÚLTIMO

A. Adjetivo.
’ahãrôn (ThnN): “na parte de trás, ocidental, de

pois, último, futuro”. Esta palavra ocorre cerca de 
51 vezes no hebraico bíblico.

O termo ’ahãrôn tem um significado espacial de 
local. Basicamente, quer dizer “na parte de trás”: 
"E pôs as servas c seus filhos na frente e a Léia e a 
seus filhos, atrás-, porém a Raquel e José, os derra
deiros” (Gn 33.2, primeira ocorrência bíblica). Quan
do empregado em outros lugares, a palavra quer di
zer “ocidental”: “Todo lugar que pisar a planta do 
'. osso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líba
no. desde o rio, o rio Eufrates, até ao mar ocidental, 
será o vosso termo” (Dt. 11.24).

Usado em relação a período de tempo ou nume
ral ordinal, ’ahãrôn tem várias acepções. Primeiro, 
significa “por último” em contraste com a primeira 
de duas coisas: “E acontecerá que, se eles te não 
creieni. nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão 
a voz do derradeiro sinal” (Êx 4.8). Segundo, repre
senta o “último” em uma série de coisas ou pessoas: 
"Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne 
sois vós; por que, pois, serieis os últimos em tornar 
a trazer o rei?” (2 Sm 19.12). A palavra também 
conota “mais tarde” e/ou “depois”: “Mas certamente 
o matarás; a tua mão será a primeira contra ele, para 
o matar; e depois a mão de todo o povo” (Dt 13.9). 
A seguir, a ênfase está na finalidade ou característi

ca final de determinada coisa: “E estas são as últi
mas palavras de Davi” (2 Sm 23.1).

O termo ’ahãrôn conota “futuro” ou algo que 
ainda está por vir: “Então, dirá a geração vindoura, 
os vossos filhos, que se levantarem depois de vós. e 
o estranho, que virá de terras remotas, vendo as 
pragas desta terra” (Dt 29.22).

A combinação de “primeiro” e “último” é um idi- 
otismo (idiomatismo) hebraico para se referir à 
completitude: “Os demais atos, pois, de Salomão, 
tanto os primeiros como os últimos, porventura, não 
estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, 
e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, 
o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate?” (.2 
Cr 9.29). Do mesmo modo, a frase expressa a sufici
ência do Senhor, visto que é dito que Ele inclui dentro 
Si o “primeiro” como também o “último”: “Assim 
diz o SENHOR, Rei de Israel e seu Redentor, o SE
NHOR dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o 
último, e fora de mim não há Deus” (Is 44.6; cf. Is
48.12). Estes versículos afirmam que não há outro 
Deus, porque tudo existe nEle.

B. Verbo.
’ãhar (“inN): “permanecer, ficar para atrás, tar

dar”. Outras palavras derivadas deste verbo são: 
“outro”, “depois”, “para trás”. O termo ’ãhar apa
rece em Êx 22.29 com o significado de “tardar”: “As 
tuas primícias e os teus licores não retardarás; o 
primogênito de teus filhos me darás”
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UNGIR
A. Verbo.

mãshah (n&D): “ungir, untar, consagrar”. Pala
vra comum tanto no hebraico antigo como no mo
derno, mãshah também é encontrado no ugarítico 
antigo. Ocorre cerca de 70 vezes no Antigo Testa
mento hebraico.

A palavra é encontrada pela primeira vez no 
Antigo Testamento em Gn 31.13: “Onde tens ungi
do uma coluna, onde me tens feito o voto”. Este uso 
ilustra a idéia de ungir algo ou alguém como ato de 
consagração. O significado básico da palavra é “un
tar” algo em um objeto. Em geral, o óleo está envol
vido no processo, mas também poderiam ser outras 
substâncias, como tintura ou vermelhão (cf. Jr
22.14). A expressão "untai o escudo”, em Is 21.5, 
tem mais a ver com lubrificação do que com consa
gração nesse contexto. O fato de os pães asmos 
serem “untados com azeite", em Êx 29.2, é basica
mente equivalente ao nosso ato de passar manteiga 
no pão.

O Antigo Testamento usa mãshah comumente 
para indicar “ungir" no sentido de uma separação 
especial para um ofício ou função. Assim, Eliseu foi 
“ungido" para ser profeta (1 Rs 19.16). Mais tipi
camente. os reis eram “ungidos” para o seu ofício (1 
Sm 16.12; 1 Rs 1.39). Os utensílios usados na ado
ração no santuário sagrado (Tabernáculo e Templo) 
eram consagrados para uso mediante a unção (Êx

29.36; 30.26; 40.9,10). De fato, a receita pari . 
formulação deste “azeite da santa unção" é dada e~ 
detalhes em Êx 30.22-25.

B. Substantivo.
mãshíah (n’&b): “ungido”. Palavra importar.:; 

para a compreensão do Antigo e do Novo Tes:c- 
mento é o substantivo mãshíah, o qual nos d^ 
termo messias. Como é verdade do verbo, mãshiz - 
implica unção para algum ofício ou alguma funçZ: 
especial. Assim, Davi recusou prejudicar Saul. p : r- 
que Saul era “o ungido do SENHOR” (1 Sm 24.: 
Os Salmos expressam os ideais messiânicos lig a i. 
à linhagem de Davi, usando a frase “o ungido c: 
Senhor” (Sl 2.2; 18.50; 89.38, 51).

Dc maneira bastante interessante, a única pes
soa nomeada por “messias” no Antigo Testamen:: 
foi Ciro, o rei pagão da Pérsia, que foi comissiona: 
por Deus para restabelecer Judá à sua pátria depo: 
do Exílio (Is 45.1). A unção neste exemplo foi ma: • 
figurativa que literal, visto que Ciro não estava cier- 
te de que estava sendo separado para tal propósi:: 
divino.

O título Cristo que aparece no Novo Testamen
to é derivado do grego Christos, que é precisamen:e 
o equivalente do hebraico mãshíah, pois também 
está enraizado na idéia de “untar com óleo”. Assim, 
o termo Cristo enfatiza a unção especial de Jesus ce 
Nazaré para desempenhar seu papel como escolhi
do de Deus.

V
VALENTE

A. Substantivos.
gihhôr ("tei): “herói, valente”. Esta palavra apa

rece 159 vezes no Antigo Testamento. A primeira 
ocorrência de gibbôr está em Gn 6.4: “Havia, na
queles dias, gigantes na terra; e também depois, quan
do os filhos de Deus entraram às filhas dos homens 
e delas geraram filhos; estes eram os valentes que 
houve na antigüidade, os varões de fama”.

No contexto militar, a palavra é melhor compre
endida como referência à categoria de guerreiros. O 
gibbôr é o guerreiro experimentado. Isto é sobretu
do verdadeiro quando gibbôr é usado ern combina
ção com hayil (“força”) (Js 1.14). Davi, que tinha 
comprovado ser guerreiro, atraiu “heróis” para o 
seu bando, quando estava sendo procurado por Saul

(2 Sm 23). Quando Davi foi empossado rei. estes 
homens se tomaram parte do corpo militar de elite. 
A expressão gibbôr hayil também se refere a alguéir. 
de classe social elevada, o fundiário que tinha res
ponsabilidades militares. Saul veio de tal família > 1 
Sm 9.1), bem como Jeroboão (1 Rs 11.28).

O rei simbolizava a força do seu reino. Ele tinhe 
de liderar suas tropas em combate e, como coman
dante, esperava-se que ele fosse “herói". Desce 
pequeno, Davi foi reconhecido como “herói” < 1 Sir.
18.7). O rei é descrito como “herói”: “Cinge a 
espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tuc 
majestade” (Sl 45.3). Na expectativa messiânica in
cluía-se a esperança que o Messias seria “valente", 
“poderoso”: “Porque um menino nos nasceu, um 
filho se nos deu; e o principado está sobre os seus
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— - - -: e o seu nome será Maravilhoso Conselhei- 
r : . Deus Forre. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz"
Is 9.6).

O Deus de Israel era um Deus forte (Is 10.21). 
Ele rinha o poder de libertar: “O SENHOR, teu 
Deus. está no meio de ti, poderoso para te salvar; 
r . - ?e deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu 
•i-T. o r. regozijar-se-á em ti com júbilo” (Sf 3.17). A 
: movente confissão de Jeremias (Jr 32.17ss) con- 
rirma o poder de Deus na Criação (Jr 32.17) c na 
redenção (Jr 32.18s). A resposta para a pergunta 
rr.ritica “Quem é este Rei da Glória?”, no Salmo 24,
. "O SENHOR forte e poderoso, o SENHOR po
deroso na guerra” (Sl 24.8).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: dunatos 
~ oderoso. forte, governante capaz”) e ischuros 

"fone. poderoso”).
zeber (-çi): “homem”. Esta palavra aparece 66 

ezes no Antigo Testamento, uma vez em 1 Cr 23.3: 
E foram contados os levitas dc trinta anos para 

;:~_a: e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 
irinu e oito mil homens”.

B. Verbo.
fãbxr n?l): “fortalecer, ter força”. A raiz que 

significa “fortalecer” aparece em todos os idiomas
• rmíticos como verbo ou substantivo, mas o verbo

rre só 25 vezes no Antigo Testamento. Jó 21.7 
; ntém uma ocorrência de gãbar. “Por que razão 
o. em os ímpios, envelhecem, e ainda se esforçam 

em poder?”
C. Adjetivo.

zibbôr (TG3): “forte”. O termo gibbõr pode ser 
raiuzido assim nos seguintes contextos: homens
■ dentes" < 1 Sm 14.52), leão “forte" (Pv 30.30) e 
roderoso" caçador (Gn 10.9).

VASO
:rii i i: "vaso, vasilha, recipiente, vestes, uten- 

sf.io. ferramenta, instrumento, haveres, ornamento 
: _ jóias, armadura ou arma, órgão sexual masculi- 
r.: Um cognato desta palavra aparece no acadiano.
0  termo fcli aparece no hebraico bíblico por volta 
ir  320 vezes e em todos os períodos.

Esta palavra é usada para descrever “recipien
te.” dos mais variados tipos usados para armaze
namento e transporte. Jacó disse a Labão: "Ha
vendo apalpado todos os meus móveis [literalmen
te. "recipientes”], que achaste de todos os móveis 
literalmente, "recipientes"'] da tua casa?” (Gn 
5 1.3“ . Tais "recipientes” podem ser feitos de ma
deira 'Lv 11.32). barro ou cobre (Lv 6.28). Podem

ser usados para guardar documentos (Jr 32.14), 
vinho, azeite, frutas (Jr 40.10), comida (Ez 4.9), 
bebida (Rt 2.9) ou pão (1 Sm 9.7). Até o alforje dc 
pastor é k‘lt (1 Sm 17.40). Em 1 Sm 17.22. a pala
vra é empregada para aludir a bagagem ou “recipi
entes” (seu alforje de pastor?) e o que está dentro 
deles: “E Davi deixou a carga que trouxera na mão 
do guarda da bagagem”. Os marinheiros do navio 
no qual Jonas viajava "lançavam no mar as fazen
das [carga] que estavam no navio, para o aliviarem 
do seu peso” (Jn 1.5).

Os navios são chamados de k'li, porque 
presumivelmente podem conter pessoas: "Que en
via embaixadores por mar em navios [k'li\ de junco 
sobre as águas” (Is 1S.2).

A palavra k*li também quer dizer “vestes”: “Não 
haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o 
homem ■ veste de mulher; porque qualquer que faz 
isto abominação é ao SENHOR, teu Deus” (Dl 22.5).

A palavra é usada para designar “vasilhas e uten
sílios" diversos: “E as quatro mesas para o holocausto 
eram dc pedras lavradas: [...] e sobre elas se punham 
os instrumentos com que imolavam o holocausto e o 
sacrifício” (Ez 40.42). Em Gn 45.20, esta palavra se 
refere a bens grandes, mas que podem ser transporta
dos: Faraó disse a José que falasse a seus irmãos que 
tomassem carros e trouxessem suas famílias para o 
Egito, e “não vos pese coisa alguma das vossas alfai
as [“haveres”, ARA|; porque o melhor de toda a 
terra do Egito será vosso”. Em Êx 27.19, a palavra 
representa toda a mobília e utensílios do Tabernáculo 
(cf. Nm 3.8). Samuel advertiu Israel que o rei. acerca 
de quem eles insistiam pôr sobre si, os organizaria 
em levas (turmas de trabalho) “para que lavrem a sua 
lavoura, e seguem a sua sega, e façam as suas armas 
de guerra e ospetrechos de seus carros” (1 Sm 8.12). 
Mais estreitamente, k'li é usado para aludir às correi
as dos bois: “Eis aí bois para o holocausto, e o.s 
trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha” (2 Sm 

' 24.22).
Esta palavra também é empregada para descre

ver vários “implementos” ou “ferramentas": “Simeão 
e Levi são irmãos; das suas espadas são instrumen
tos de violência” (Gn 49.5). Em Jr 22.7. a palavra 
representa as “ferramentas" com as quais se cortam 
árvores: “Porque prepararei contra ti destruidores, 
cada um com as suas armas; e cortarão os teus ce
dros escolhidos e lançá-los-ão no fogo”. Isaque dis
se a Esaú: "Toma as tuas armas, a tua aljava e o teu 
arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma 
caça” (Gn 27.3).
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Armas de guerra são chamadas “implementos”: 
“E [os israelitas] foram após eles até ao Jordão, e 
eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de 
aviamentos, que os siros, apressando-se, lançaram 
fora” (2 Rs 7.15). O rapaz que carregava as armas 
era chamado de pajem de armas ou escudeiro (1 Sm
31.4). Segundo Reis 20.13 alude a uma casa de ar
mas ou arsenal.

Em Am 6.5 e passagens semelhantes (2 Cr 5.13;
' 7.6; 23.13; cf. Sl 71.22), os instrumentos musicais 
são chamados de kflim: “Que cantais ao som do 
alaúde e inventais para vós instrumentos músicos, 
como Davi”.

O termo fcli representa vários tipos de “orna
mentos preciosos” ou “jóias”: “E tirou o servo va
sos de prata, e vasos de ouro, e vestes e deu-os a 
Rebeca” (Gn 24.53, primeira ocorrência bíblica da 
palavra). Tais “ornamentos preciosos” adornava a 
noiva comum: “Regozijar-me-ei muito no SENHOR, 
a minha alma se alegra no meu Deus, porque me 
vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o man
to de justiça, como um noivo que se adorna com 
atavios e como noiva que se enfeita com as suas 
jóias” (Is 61.10).

Em 1 Sm 21.5, fcli se refere ao “órgão sexual 
masculino”. Com certeza isto faz mais sentido do 
que se a palavra fosse traduzida por “vasos”, visto 
que o tema em discussão é a pureza ritualista dos 
homens de Davi: “Sim, em boa fé, as mulheres se 
nos vedaram desde ontem; e, anteontem, quando eu 
saí, o corpo [o órgão sexual] dos jovens também era 
santo”.

VELHO, IDOSO
zãqen (fi?i): “velho, velha, mais velho, ancião, 

idoso”. O termo zãqen ocorre 174 vezes no Antigo 
Testamento hebraico como substantivo ou como 
adjetivo. A primeira ocorrência está em Gn 18.11: 
“E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em 
idade; já a Sara havia cessado o costume das mulhe
res”. Em Gn 19.4, a palavra “velho” é usada como o 
antônimo de “jovem”: “E, antes que se deitassem, 
cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões 
de Sodoma, desde o moço [na‘ar] até ao velho; todo 
o povo de todos os bairros” (cf. Js 6.21). Uso seme
lhante de zãqen e “jovem” aparece em outras refe
rências bíblicas: “Porém ele [Roboão] deixou o con
selho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve 
conselho com os jovens [yeled, “menino; criança” ! 
que haviam crescido com ele” (1 Rs 12.8). “Então, a 
virgem se alegrará na dança, e também os jovens

[hãhur] e os velhos; e tornarei o seu pranto em 
alegria, e os consolarei, e transformarei em regozijo 
a sua tristeza” (Jr 31.13). O “velho” é descrito a 
estar avançado em idade (Gn 18.11), a estar satis
feito com a vida ou cheio de anos. Uma forma femi
nina de zãqen se refere a “velha” (zrquenãh).

A palavra zãqen tem uso mais especializado com
o sentido de “ancião” (mais de 100 vezes). O “an
cião” era reconhecido pelas pessoas por seus dotes 
de liderança, sabedoria e justiça. Ele era separado 
para administrar justiça, resolver disputas c guiar o 
povo do seu cargo. Os anciões também são conheci
dos como oficiais (.sõtrim), cabeças de tribos e juizes: 
note o uso paralelo: “Chamou Josué a todo o Israel, 
aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus 
juizes, e aos seus oficiais e disse-lhes: Eu já sou 
velho e entrado em dias” (Js 23.2). Os “anciões"' 
eram consultados pelo rei, mas o rei podia determi
nar seu próprio curso de ação (1 Rs 12.8). Em de
terminada cidade, o conselho administrativo era 
composto por “anciões”, que eram encarregados 
pelo bem-estar da cidade: “Fez, pois, Samuel o que 
dissera o SENHOR e veio a Belém. Então, os 
anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e 
disseram: De paz é a tua vinda?” (1 Sm 16.4). Os 
“anciões” se reuniam em sessão às portas da cidade 
(Ez 8.1). O lugar de reunião ficou conhecido por 
“assembléia" (“conselho”, ARA) dos anciões (Sl 
107.32).

A Septuaginta dá as seguintes traduções: 
presbutero ("homem de idade, ancião, presbítero”). 
presbutes (“velho, envelhecido”), gerousia (“con
selho de anciões”).

A palavra zãqãn quer dizer “barba”. Refere-se à 
“barba" em Sl 133.2: “É como o óleo precioso sobre 
a cabeça, que desce sobre a barba, a barba dc Arão. 
e que desce à orla das suas vestes”. A associação de 
“idade avançada” com “barba” pode ser feita, mas 
não deve ser acentuada. O verbo zãqen (“ficar ve
lho, envelhecer”) vem deste substantivo.

VENDER
mãkar ("CD): “vender”. Comum no hebraico an

tigo e moderno, esta palavra também é encontrada 
no acadiano e ugarítico antigos. Ocorre em torno de 
70 vezes no texto do Antigo Testamento hebraico e 
é achado pela primeira vez no Antigo Testamento 
em Gn 25.31: “Então, disse Jacó: Vende-me, hoje, a 
tua primogenitura”.

Qualquer coisa tangível pode ser “vendido”, 
como terra (Gn 47.20), casas (Lv 25.29), animais
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(Éx 21.35) e seres humanos, como escravos (Gn
37.27.28). As filhas eram “vendidas” por um preço 
de noiva previamente ajustado (Êx 21.7).

O termo mãkar é usado no sentido figurativo 
para expressar várias ações. Nínive é acusada de 
"vender" ou “trair” outras nações (Na 3.4). Está 
escrito que Deus “vendeu” Israel para o poder dos 
seus inimigos, significando que Ele o entregou intei
ramente nas mãos deles (Jz 2.14). Semelhantemen
te, está escrito que “à mão de uma mulher o SE
NHOR venderá a Sísera” (Jz 4.9). Às vezes, “estar 
vendido” significa estar entregue à morte (Et 7.4).

\E R
A. Verbo.

rã’ãh (nio): “ver, observar, perceber, conhecer, 
obter entendimento, examinar, cuidar, escolher, des
cobrir”. Este verbo só aparece no moabita e em to
dos os períodos do hebraico. Ocorre na Bíblia cm 
torno dc 1.300 vezes.

Basicamente, raãh  conota “ver”: “Como Isaque 
envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de ma
neira que não podia ver” (Gn 27.1). Este é o signifi
cado em Gn 1.4, sua primeira ocorrência bíblica. A 
palavra é usada no sentido de ver o que c óbvio:
' Porque o SENHOR não vê como vê o homem” (1 
Sm 16.7). Este verbo também quer dizer “obser
var": “E sobre o telhado havia alguns três mil ho
mens e mulheres, que estavam vendu brincar Sansão”
i Jz 16.27). O segundo significado primário é “per
ceber” ou estar inteiramente ciente de algo. Os ído
los “não vêem, nem ouvem, nem comem, nem chei
ram" (Dt 4.28). Terceiro, rã’ãh representa percep
ção no sentido de “ouvir” algo. Deus trouxe animais 
diante de Adão para “ver como [estej lhes chama
ria" (Gn 2.19). Em Is 44.16, o verbo quer dizer 
"desfrutar”: “Ora, já  me aquentei, já  vi o fogo”. 
Também significa “perceber” ou “conhecer”: “Apli
cando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a 
ver o trabalho que há sobre a terra” (Ec 8.16). Os 
habitantes rebeldes de Jerusalém dizem a Deus: “Não 
veremos espada nem fome” — eles não experimen
tarão estas coisas (Jr 5.12).

Este verbo tem alguns significados ampliados. 
Por exemplo, rciãh se refere a “perceber” ou “ave
riguar" algo sem vê-lo, como quando Agar viu que 
eia tinha concebido (Gn 16.4). Pode representar re
conhecer mentalmente que algo é verdade: “Havemos 
visto, na verdade, que o SENHOR é contigo” (Gn
26.28). Ver e ouvir juntos significa “obter entendi
mento”: "Os reis fecharão a boca por causa dele,

porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e 
aquilo que eles não ouviram entenderão” (Is 52.15). 
Em MI 3.18, o verbo quer dizer “distinguir” : “En
tão, vereis outra vez a diferença entre o justo e o 
ímpio”. A palavra significa considerar o fato de que 
Israel é o povo de Deus (Êx 33.13).

Além destes usos de rã 'ãh referindo-se a ver 
intelectualmente, há o ver usado no sentido de vi
ver. “Ver a luz” é viver a vida (Jó 3.16; cf. Jó 33.28). 
Significa “experimentar” no sentido de que a pessoa 
está consciente de como ela vive: “Segundo eu te
nho visto, os que lavram iniqüidade e semeiam o mal 
segam isso mesmo” (Jó 4.8). Em 2 Rs 25.19, o ver
bo é empregado no sentido único de “ter reunião de 
confiança com”, quando fala de cinco dos conselhei
ros do rei (os “cinco homens [...] que viam a face do 
rei”).

Uma quarta idéia de ver é “examinar”: “Então, 
desceu o SENHOR para ver a cidade e a torre” (Gn
11.5). Este exame diz respeito a mais que só exami
nar algo. Pode se referir a “cuidar” ou “supervisio
nar” algo (Gn 39.23). Usada neste sentido, rãiãh 
implica “considerar” com alegria ou pesar. Agar pediu 
que não lhe fosse permitido “ver” Ismael morrer 
(Gn 21.16). Este verbo é empregado para aludir a 
“atender” ou “visitar”. Jonadabe disse a Amnom: 
“Quando teu pai te vier visitar, dize-lhe...” (2 Sm
13.5). Quando José aconselhou a Faraó: “Portanto,
[ ...J se proveja agora de um varão entendido e sábio 
e o ponha sobre a terra do Egito”, ele estava lhe 
dizendo para “escolher” tal homem (Gn 41.33). 
“Ver” também é “observar” alguém para imitar o 
que ele faz (Jz 7.17) ou “descobrir" algo (Jz 16.5).

B. Substantivos.
rõ'eh  (nKl): “vidente, visão” . O substantivo 

rõ'eh, que ocorre 11 vezes, se refere a um “profeta” 
(enfatizando o meio pelo qual a revelação foi recebi
da; 1 Sm 9.9) e à “visão” (Is 28.7).

Vários outros substantivos estão relacionados com
o verbo rã’ãh. O termo 7*7 aparece urna vez e signi
fica “espelho” (Jó 37.18). O substantivo rõ'i, que 
ocorre quatro vezes, quer dizer “aspecto, aparência” 
(“presença”; 1 Sm 16.12). A palavra /* ‘üt ocorre uma 
vez e significa “olhar” (Ec 5.11). O vocábulo m aiãh  
significa “aparição visionária” ou “visão (profética)" 
(Gn 46.2) e “espelho” (Êx 38.8). Esta palavra apare
ce 12 vezes. De suas 15 ocorrências, o substantivo 
tõ’ar significa “forma, figura”, em 1 Sm 28.14, e “apa
rência imponente”, em 1 Sm 25.3. O substantivo 
mar’eh ocorre 103 vezes. Este termo e tõ 'ar são 
descritivos das bênçãos em Gn 39.6: “E José era
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formoso de aparência [tõ ’ar] e formoso à vista 
[mar’eh\'\ O vocábulo tnar’eh diz respeito mais do 
que “aparência” externa (Gn 2.9), e a palavra tam
bém conota “visão” na função do que está ao alcance 
da visão (Lv 13.3) e “visão" no sentido de “visão” ou 
manifestação sobrenatural (Êx 3.3).

VERGONHA
A. Verbo.

bôsh (ETG): “envergonhar-se, sentir vergonha”. 
Este verbo, que aparece 129 vezes no hebraico bí
blico, tem cognatos no ugarítico, acadiano e árabe. 
A palavra tem implicações de ser ou sentir-se des
prezível. Em Is 1.29, o verbo bôsh significa “enver
gonhar-se”: “Porque vw envergonhareis pelos car
valhos que cobiçastes e sereis confundidos pelos 
jardins que escolhestes”.

B. Substantivo.
bôshet (Hü'3): “vergonha, coisa vergonhosa”. As 

30 ocorrências deste substantivo dão-se principal
mente nos materiais poéticos — somente cinco ocor
rências estão na literatura histórica.

Esta palavra significa uma “coisa vergonhosa” 
na função de substituto para o nome Baal: “Porque 
a confusão [“a coisa vergonhosa”, ARA] devorou o 
trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade” 
(Jr 3.24; cf. Jr 11.13; Os 9.10). Esta substituição 
também ocorre em nomes próprios: Isbosete (2 Sm 
2.8), o “homem da vergonha”, era originalmente Es- 
baal (cf. 1 Cr 8.33), o “homem de Baal”.

Esta palavra representa “vergonha e desprezo”: 
“Filho da perversa em rebeldia; não sei eu que tens 
elegido o filho de Jessé [...] para vergonha da nudez 
de tua mãe?” (1 Sm 20.30). A “vergonha de rosto” 
(2 Cr 32.21) pode significar ficar com o rosto ver
melho ou envergonhar-se.

VESTES
beged ( in ) :  “vestes, coberta, pano, cobertor, 

manta, baixeiro”. Esta palavra aparece no hebraico 
bíblico em torno de 200 vezes e em todos os perío
dos.

'A palavra significa qualquer tipo de “veste” ou 
“capa” para uso humano. O termo beged aparece 
primeiro em Gn 24.53: “E tirou o servo vasos de 
prata, e vasos de ouro, e vestes e deu-os a Rebeca”. 
Aqui a palavra representa “veste feita de materiais 
preciosos”. As “vestes” de viúvas, por outro lado, 
deviam ser bastante comuns e sem valor (Gn 38.14). 
Certamente as vestes “de luto” deviam ser sem qual
quer enfeite, se não rasgadas (2 Sm 14.2).

Às vezes, beged se refere a “vestes exteriores”. 
Em 2 Rs 7.15, os soldados sírios que fugiram de 
Jerusalém deixaram para trás suas “roupas” e avia
mentos — deixaram para trás tudo o que dificultaria 
a fuga. Com certeza isto não incluía a “roupa” es
sencial. Em Jz 14.12, a palavra é distinta dos agasa
lhos de linho (“vestes exteriores”). Sansão prome
teu aos filisteus que se eles resolvessem o enigma 
proposto por ele, lhes daria “trinta lençóis e trinta 
mudas de vestes” (cf. Jz 17.10). Entre as “vestes 
santas” que foi ordenado a Moisés fazer para Arão 
incluía-se tudo o que este devia usar quando fosse 
ministrar diante do Senhor: “Um peitoral, e um 
éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma 
mitra, e um cinto; farão, pois, vestes santas a Arão” 
(Êx 28.4).

Em passagens como Nm 4.6, beged significa “co
berta”, no sentido de um grande pedaço plano de 
pano para ser posto em cima de algo: “E por-lhe-ão 
por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre 
ela estenderão um pano, todo azul”. Quando colo
cada sobre a pessoa, tal roupa provavelmente se 
tratava de um “cobertor”: “Sendo, pois, o rei Davi 
já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes. 
porém não aquecia” (1 Rs 1.1). Quando colocado 
sobre animais, tais cobertas eram “manta” ou 
“baixeiro” (Ez 27.20, ARA).

VESTIR
lãbash (^5*?): “vestir, trajar, usar, revestir”. Ter

mo semítico comum, esta palavra é encontrada no 
acadiano e no ugarítico antigos, no aramaico e ao 
longo da história do idioma hebraico. A palavra ocorre 
por volta de 110 vezes no texto da Bíblia hebraica.
0  verbo lãbash é encontrado muito cedo no Antigo 
Testamento, em Gn 3.21: “E fez o SENHOR Deus 
a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu”. 
Como sempre, Deus providenciou algo muito me
lhor para o homem do que o homem fez por si mes
mo — desta vez, aventais de folhas de figueira (Gn
3.7).

A palavra lãbash é usada regularmente para o 
ato de “vestir” roupa comum (Gn 38.19; Êx 29.30;
1 Sm 28.8). A palavra também descreve “vestir-se” 
de couraças ou armadura (Jr 46.4). É utilizada mui
tas vezes em sentido figurativo, como em Jó 7.5: 
“A minha carne se tem vestido de bichos e de tor
rões de pó”. Está escrito que Jerusalém “se vestirá” 
de judeus à medida que eles voltarem do Exílio (Is
49.18). É freqüente a roupa figurativa possuir qua
lidade abstrata: “Porque se revestiu de justiça, como
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de uma couraça. [...] e tomou vestes de vingança por 
vestidura” (Is 59.17). Deus está “vestido de glória e 
de majestade” (Sl 104.1). Jó disse: “Cobria-me de 
justiça, e ela me servia de veste” (Jó 29.14).

Estas qualidades abstratas são às vezes negati
vas: "O príncipe se vestirá de amargura” (Ez 7.27). 
"Teus aborrecedores se vestirão de confusão” (Jó
8.22). “Vistam-se os meus adversários de vergo
nha” (Sl 109.29). Uso figurativo muito importante 
de lãbash é encontrado em Jz 6.34, onde a forma 
estativa do verbo traz a seguinte tradução: “Então, 
o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão”. A idéia 
parece ser que o Espírito do Senhor se encarnou em 
Gideão e, assim, o capacitou.

VIGIAR
A. Verbo.

nãtsar (~i>'p): “vigiar, guardar, manter”. Comum 
ao hebraico antigo e moderno, este verbo também é 
encontrado no ugarítico antigo. Ele aparece umas 60 
vezes no Antigo Testamento hebraico. O termo 
nãtsar é achado pela primeira vez no texto bíblico 
em Êx 34.7, onde tem o sentido de “guardar com 
fidelidade”. Este significado é encontrado quando o 
homem é o sujeito: “observar” o concerto (Dt 33.9); 
"observar” a lei (Sl 105.45, e 10 vezes no Sl 119); 
'guardai'" o mandamento dos pais (Pv 6.20).

Freqüentemente, nãtsar é usado para expressar 
a idéia de “guardar” algo, como uma vinha (Is 27.3) 
ou uma fortaleza (Na 2.1). “Vigiar” o que se fala é 
preocupação freqüente, por isso conselho é dado 
para "guardar” a boca (Pv 13.3), a língua (Sl 34.13) 
e os lábios (Sl 141.3). Muitas referências são feitas 
a Deus como Aquele que “preserva” Seu povo dos 
perigos de todos os tipos (Dt 32.10; Sl 31.23). Em 
geral, nãtsar é sinônimo próximo do verbo muito 
mais comum, shãmar, “guardar, atender”.

Às vezes, "guardar” tem o significado de “siti
ar". como em Is 1.8: “Como cidade sitiada".

shãmar “guardar, tomar conta, observar,
rrier". Este verbo aparece na maioria dos idiomas 

íricos to aramaico bíblico atesta somente um
- -bstamivo formado deste verbo), o hebraico bíbli- 
. :  o atesta ao redor de 470 vezes e em todos os 
períodos.

O verbo shãmar quer dizer “guardar” no sentido 
ae "lomar conta" e cuidar. Deus pôs Adão “no jar- 
cim do Éden para o lavrar e o guardar” (Gn 2.15, 
rm oeira ocorrência). Em 2 Rs 22.14, Harás é cha- 
~iai:> "guarda das vestiduras” (os artigos do ves- 
:_an :> sacerdotal i. Satanás foi orientado a “guardar”

ou “cuidar” (para não permitir que fosse destruída) 
a vida de Jó: “Eis que ele está na tua mão; poupa, 
porém, a sua vida” (Jó 2.6). Neste mesmo sentido. 
Deus é descrito como o “guarda” de Israel (Sl 121.4).

A palavra também significa “guardar” no senti
do de “zelar” ou prestar atenção. Davi repreende 
Abner ironicamente por não proteger Saul, dizen
do: “Porventura, não és varão? E quem há em Isra
el como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei, 
teu senhor?” (1 Sm 26.15). Em aplicação amplia
da, esta ênfase chega a significar “vigiar, obser
var”: “E sucedeu que, perseverando ela em orar 
perante o SENHOR, Eli fez atenção [observou] à 
sua boca" (1 Sm 1.12). Outro uso estendido do 
verbo relacionado com esta ênfase aparece em con
textos de concerto. Em tais casos, “guardar” quer 
dizer “vigiar” no sentido de cuidar que a pessoa 
observe o concerto, de não afastar a pessoa do 
concerto. Deus diz de Abraão: "Porque eu o tenho 
conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a 
sua casa depois dele, para que guardem o caminho 
do SENHOR, para agirem com justiça e juízo” (Gn
18.19). Como Deus tinha dito anteriormente: “Tu, 
porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua se
mente depois de ti, nas suas gerações” (Gn 17.9). 
Quando usado em relação estreita com outro ver
bo, shãmar significa fazer com cuidado ou atenção 
essa ação: “E ele respondeu e disse: Porventura, 
não terei cuidado de falar o que o SENHOR pôs na 
minha boca?” (Nm 23.12). A palavra shãmar não 
só significa “vigiar”, mas também fazê-lo na fun
ção de guardião no sentido de cumprir uma res
ponsabilidade: “E viram os espias um homem que 
saía da cidade” (Jz 1.24).

Em um terceiro grupo de passagens este verbo 
significa “guardar” no sentido de “reter” ou “con
servar” . Quando José contou à sua família o so
nho que teve, “seus irmãos, pois, o invejavam; 
seu pai, porém, guardava este negócio no seu 
coração” (Gn 37.11). Jacó o “conservou” mental
mente. José disse a Faraó que designasse inspe
tores para ajuntar todo tipo de alimento: “E amon- 
toem  trigo debaixo  da mão de Faraó , para 
mantimento nas cidades, e o guardem:' (Gn 41.35), 
para que não fosse distribuído, mas fizesse que 
fosse “retido” em armazenamento.

Em três passagens shãmar parece ter o mesmo 
significado que a raiz acadiana “venerar”. Assim o 
salmista diz: “Aborreço aqueles que se entregam 
[veneram] a vaidades enganosas; eu, porém, confio 
no SENHOR” (Sl 31.6).



VIGIAR 324 VINGAR

B. Substantivos.
mishtnãr ("'OStfõ): "‘guarda, guardião”. Na primeira 

de suas 22 ocorrências, mishtnãr quer dizer “guar
da”: “E entregou-os à prisão [mishtnãr], na casa do 
capitão da guarda, na casa do cárcere” (Gn 40.3). A 
palavra implica “guarda” em Ne 7.3. A palavra tam
bém se refere a homens da '‘guarda” (Ne 4.23) e a 
grupos de assistentes (Ne 12.24).

mishmeret (nicçç): “guardador, obrigação”. Este 
substantivo aparece 78 vezes. Em 2 Rs 11.5, a pa
lavra se refere a “aqueles que guardam”: "Uma terça 
parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda, da 
casa do rei-’. Em Gn 26.5, a palavra diz respeito a 
“obrigação”: “Porquanto Abraão obedeceu à minha 
voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, 
os meus estatutos e as minhas leis”.

Alguns outros substantivos estão relacionados com 
o verbo shãmar. O substantivo slfmarím sc refere a 
“sedimento de vinho, borra”. Uma das quatro ocor
rências desta palavra está em Is 25.6: “E o SENHOR 
dos Exércitos dará, neste monte, a todos os povos 
uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos 
puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem 
purificados”. O substantivo shãmrãh significa “guar
da, sentinela”. A única ocorrência desta palavra está 
no Sl 141.3. O termo shimmurtm quer dizer “vigília 
noturna”. Em Êx 12.42, esta palavra traz o significado 
de “vigília noturna” no sentido de “noite de vigilân
cia”: “Esta noite se guardará ao SENHOR, porque 
nela os tirou da terra do Egito; esta é a noite do SE
NHOR, que devem guardar todos os filhos de Israel 
nas suas gerações”. Este substantivo ocorre duas ve
zes nesta ocasião e em nenhum outro versículo. O 
vocábulo ’asmurãh (ou 'asmõret) alude a “observar”. 
Este substantivo aparece sete vezes e em Êx 14.24 se 
refere à “vigília da manhã”: “E aconteceu que, na vigí
lia daquela manhã, o SENHOR, na coluna de fogo e 
dc nuvem, viu o campo dos egípcios”.

VINGAR
A. Verbo.

nãqam (□?:): “vingar, tomar vingança, castigar”. 
Esta raiz e seus derivados ocorrem 87 vezes no 
Antigo Testamento, com muita freqüência no 
Pentateuco, Isaías e Jeremias; ocorre ocasionalmen
te nos livros históricos e nos Salmos. A raiz tam
bém ocorre no aramaico, assírio, árabe, etiópico e 
hebraico recente.

A canção da espada de Lameque é um desafio 
depreciativo aos seus companheiros e um descara
do ataque à justiça de Deus: “Porque eu matei um

varão, por me ferir, e um jovem, por me pisar. Por
que sete vezes Caim será vingado', mas Lameque. 
setenta vezes sete” (Gn 4.23,24).

O Senhor reserva a vingança como esfera de Sua 
ação: “Minha é a vingança e a recompensa, [...] por
que [Ele] vingará o sangue dos seus servos, e sobre 
os seus adversários fará tornar a vingança” (Dt 
32.35,43). A lei proibia a vingança pessoal: “Não te 
vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu 
povo; mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Eu sou o SENHOR” (Lv 19.18). Por conseguinte, o 
povo do Senhor levava o seu caso a Ele, como fez 
Davi: “Julgue o SENHOR entre mim e ti [Saul] e 
vingue-me o SENHOR de ti; porém a minha mão 
não será contra ti” (1 Sm 24.12).

O Senhor usa os homens para tomar vingança, 
como disse a Moisés: “Vinga aos filhos de Israel 
dos midianitas. [...] Falou, pois, Moisés ao povo. 
dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e 
saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança 
do SENHOR nos midianitas” (Nm 31.2,3). A vin
gança para Israel é a vingança do Senhor.

A lei declarava: “Se alsuém ferir a seu servo ou a 
sua serva com vara, e morrerem debaixo da sua mão. 
certamente será castigado [nãqam]'' (Êx 21.20). Em 
Israel, esta responsabilidade era dada ao “vingador 
do sangue” (Dt 19.6). Ele era responsável por pre
servar a vida e a integridade pessoal do seu parente 
mais próximo.

Quando alguém era atacado por ser servo de 
Deus, ele com justiça podia pedir vingança dos seus 
inimigos, como Sansão que orou pedindo força: “Para 
que de uma vez me vingue dos filisteus, pelos meus 
dois olhos” (Jz 16.28).

No concerto, Deus advertiu que Sua vingança 
podia cair sobre o Seu próprio povo: “Porque trarei 
sobre vós a espada, que executará a vingança do 
concerto” (Lv 26.25). Isaías assim diz de Judá: “Por
tanto. diz o SENHOR Deus dos Exércitos: [...] 
Consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vin- 
gar-me-ei dos meus inimigos” (Is 1.24).

B. Substantivo.
nãqãm (Epp:) “vingança”. O substantivo é usado 

pela primeira vez na promessa do Senhor a Caim: 
“Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 
sete vezes” (Gn 4.15, ARA).

Em algumas ocasiões, um homem pode pedir 
“vingança” dos seus inimigos, corno quando outro 
homem comete adultério com sua esposa: “Porque 
furioso é o ciúme do marido; e dc maneira nenhuma 
perdoará no dia da vingança” (Pv 6.34).
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Os profetas falam da “vingança” de Deus dos 
Seus inimigos: Is 59.17; Mq 5.15; Na 1.2. Virá na 
hora marcada: “Porque será o dia da vingança do 
SENHOR, ano de retribuições, pela luta de Sião” 
(Is 34.8).

Isaías reúne a “vingança” e a redenção de Deus 
na promessa de salvação messiânica: “O Espírito 
do Senhor JEOVÁ está sobre mim; [...] enviou-me 
[...] a apregoar o ano aceitável do SENHOR e o dia 
da vingança do nosso Deus” (Is 61.1,2). Quando 
Jesus anunciou que isto se cumpriu nEle, Ele parou 
antes de ler a última cláusula; mas Seu sermão clara
mente antecipou a “vingança” que Israel receberia 
por tê-lo rejeitado. Isaías também disse: “Porque o 
dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos 
meus redimidos é chegado” (Is 63.4).

VINHA
kerem (□"??): “vinha”. Esta palavra hebraica está 

relacionada com outros idiomas sem íticos (o 
^cadiano kartnu, o árabe karm). A palavra está dis
tribuída uniformemente ao longo do Antigo Testa
mento e é usada 92 vezes. A primeira ocorrência 
está em Gn 9.20.

Isaías faz uma descrição vivida do trabalho en-
■ olvido no preparo, plantio e cultivo de uma “vi
nha" (Is 5.1-7). A “vinha” estava localizada nas 
rampas de uma colina (Is 5.1). A terra era limpa de 
pedras antes que as mais tenras vinhas fossem plan- 
:adus i Is 5.2). Uma torre de vigia provia visibilidade 
- :bre a "vinha” (Is 5.2) e um lagar e local para esma
gar as uvas eram talhados de uma pedra (Is 5.2). 
Quando todos os preparativos haviam sido feitos, a

■ inha" estava pronta e em alguns anos esperava-sc 
produzisse frutos. Enquanto isso, o kerem exi

gi- poda regular (Lv 25.3,4). O tempo entre o plan
tio e a primeira colheita era de tanta importância, 
_ _e era motivo para liberar o dono do dever militar: 
"E qual é o homem que plantou urna vinha e ainda 
rio  logrou fruto dela?” (Dt 20.6).

A época da colheita era um período de trabalho 
a_r : e grande alegria. O prazer da “vinha” era uma 
: êr.çl; de Deus: "E edificarão casas e as habitarão; 
mamarão vinhas e comerão o seu fruto” (Is 65.21).
I fracasso da "vinha” em produzir ou a transferên-
- - da propriedade da "vinha” para outrem eram 
. ~ . ãerados julgamento de Deus: “Portanto, visto 
: _.r risais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, 
ra_:'.:areií casas de pedras lavradas, mas nelas não 

'.areii: desejáveis plantareis, mas não
■: ?r"r:s à: seu vinho" (Am 5.11; cf. Dt 28.30).

As palavras “vinha” e “olival” (zayit) são encon
tradas freqüentemente juntas no texto bíblico. Estas 
forneciam as duas principais atividades agrícolas per
manentes no Israel antigo, visto que ambas exigiam 
muito trabalho e tempo antes do início das colheitas. 
Deus prometeu que a propriedade das “vinhas” e 
pomares dos cananeus passaria para o Seu povo como 
bênção da parte dEIe (Dt 6.11,12). O julgamento de 
Deus para Israel estendeu-se às “vinhas”. A alegria 
na “vinha” cessaria (Is 16.10) e a “vinha” cuidado
samente cultivada viraria em moita com espinhos e 
matagal (cf. Is 32.12,13). A “vinha” seria reduzida a 
esconderijo de animais selvagens e lugar de pastagem 
para cabras e jumentos selvagens (Is 32.14). A espe
rança depois do Exílio jazia nas bênçãos de Deus nas 
atividades agrícolas do Seu povo: “E removerei o 
cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cida
des assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas. e 
beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão 
o fruto” (Am 9.14).

As “vinhas” se localizavam principalmente na 
região montanhosa e nos montes mais baixos. A 
Bíblia menciona a “vinha” em Timna (Jz 14.5), 
Jezreel (1 Rs 21.1). no monte de Samaria (Jr 31.5) e 
até em En-Gedi (Ct 1.14).

O uso metafórico de kerem permite o profeta 
Isaías fazer uma analogia entre a “vinha” e Israel: 
“Porque a vinha do SENHOR dos Exércitos é a casa 
de Israel” (Is 5.7). Também foi sugerido que a “vi
nha” em Cantares de Salomão seja melhor entendida 
metaforicamente como “pessoa”: “Não olheis para 
o eu scr morena, porque o sol resplandeceu sobre 
mim. Os filhos de minha mãe se indignaram contra 
mim e me puseram por guarda de vinhas; a vinha 
que me pertence não guardei.” (Ct 1.6).

VINHO
yayin (?';): “vinho”. Os cognatos desta palavra 

aparecem no acadiano, ugarítico, aramaico, árabe e 
etiópico. Ocorre por volta de 141 vezes e em todos 
os períodos do hebraico bíblico.

Esta é a palavra hebraica habitual para se referir à 
uva fermentada. É, em geral, traduzida por “vinho". 
Tal “vinho” era bebido comumente como refresco: 
“E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho'' 
(Gn 14.18; cf. Gn 27.25). Passagens como Ez 27.18 
nos informam que o “vinho” era urri artigo de comér
cio: “Damasco negociava contigo, por causa da mul
tidão das tuas obras, por causa da multidão de toda 
sorte de fazenda, com vinho de Helbom e lã branca". 
As fortalezas eram abastecidas de “vinho” para o
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caso de assédio (2 Cr 11.11). Provérbios recomenda 
que os reis evitem o “vinho” e a bebida forte, mas que 
ele seja dado aos atribulados para que bebam e se 
esqueçam dos problemas (Pv 31.4-7). O “vinho” era 
usado para dar alegria, para fazer a pessoa se sentir 
bem sem ficar intoxicada (2 Sm 13.28).

Segundo, o “vinho” era usado na alegria perante 
o Senhor. Uma vez por ano todo o Israel tinha de se 
reunir em Jerusalém. O dinheiro percebido pela ven
da do dízimo de toda a colheita seria gasto “por 
tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ove
lhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o 
que te pedir a tua alma; come-o ali perante o SE
NHOR, teu Deus, e alegra-te, tu e a tua casa” (Dt 
14.26). O “vinho” era oferecido a Deus em Seu 
mandamento como parte do ritual prescrito (Êx 
29.40). Portanto, fazia parte dos suprimentos do 
Templo disponíveis para serem adquiridos pelos 
peregrinos, de forma que eles o oferecessem a Deus 
(1 Cr 9.29). Os pagãos usavam “vinho” em sua ado
ração, mas “o seu vinho é ardente veneno de dra
gões e peçonha cruel de víboras” (Dt 32.33).

O termo yayin descreve claramente uma bebida 
intoxicante. Isto é evidente em sua primeira ocor
rência bíblica: “E começou Noé a ser lavrador da 
terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e 
embebedou-se" (Gn 9.20,21). Em Os 4.11, a pala
vra é usada como sinônimo de tiros, “vinho novo” 
ou “mosto". onde é claro que ambas podem ser 
intoxicantes. A palavra tiros é distinta de yayin no 
que se refere apenas ao vinho novo não completa
mente fermentado (mosto). O termo yayin diz res
peito a “vinho” em qualquer fase. Em Gn 27.28 
(primeira ocorrência bíblica da palavra), a bênção de 
Jacó incluía o favor divino de uma abundância de 
vinho novo. Em 1 Sm 1.15, yayin é paralelo de sekâr, 
“bebida forte”. Nos tempos primitivos, sekãr in
cluía “vinho” (Nm 28.7), mas passou a ter o signifi
cado de bebida forte feita de qualquer fruta ou grão 
(Nm 6.3). As pessoas, em estado especial de santi
dade, eram proibidas de beber “vinho”, como os 
nazireus (Nm 6.3), a mãe de Sansão (Jz 13.4) e os 
sacerdotes que se aproximavam de Deus (Lv 10.9).

Em Gn 9.24, yayin significa embriaguez: “E des
pertou Noé do seu vinho".

VIOLÊNCIA
A. Substantivo.

hãmãs (cçn): “violência, maldade, malignidade, 
agravo”. Esta palavra ocorre por volta de 60 vezes e 
em todos os períodos do hebraico bíblico.

Basicamente, hãmãs conota o rompimento ca 
ordem das coisas divinamente estabelecida. Tem 
ampla extensão de acepções dentro desta esfera le
gal. A expressão “testemunha no caso de maldade 
violenta [transgressão]”, significa alguém que dá tes
temunho num caso em que ele tem a ver com ia. 
ofensa (cf. Dt 19.16). Neste contexto a veracidade 
da testemunha não é estabelecida, exceto sob inves
tigação adicional (Dt 19.18). Assim que ficava esta
belecido que ele era uma testemunha falsa, a per.a 
para o crime concernente ao que ele dera falso teste
munho seria executada contra o mentiroso (cf. L~
19.19). Em Êx 23.1, Israel foi avisado: “E não pori 
a tua mão com o ímpio, para seres testemunha fal
sa”, ou seja, a testemunha que acusa alguém de cri
me violento tem o propósito de ver o acusado puni
do severamente.

O termo hãmãs conota uma “maldade violenta' 
que não foi corrigida, sendo que a culpa da qual >e 
encontra numa região inteira (seus habitantes) q_e 
quebraram sua relação com Deus e, assim, interfi
ram com Suas bênçãos.

E este último sentido que aparece na frase "a 
terra estava cheia de violência”: “A terra, porém, 
estava corrompida diante da face de Deus; e en
cheu-se a terra de violência" (Gn 6.11, primeira ocor
rência da palavra). Em Gn 16.5, Sarai apela a Deu- 
que julgue entre Abrão e ela, porque o patriarca n l : 
agiu corretamente para com ela mantendo Agar em 
submissão: “Meu agravo [meu feito] seja sobre ú 
Minha serva pus eu em teu regaço; vendo ela, agora, 
que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. G 
SENHOR julgue entre mim e ti”. Abrão, como juu  
de Deus (no lugar de Deus), aceita a justeza do cas 
dela e entrega Agar aos cuidados de Sarai para que 
esta seja tratada adequadamente.

B. Verbo.
O verbo hãmãs significa “tratar com violência" 

Este verbo, que ocorre sete vezes no hebraico bfblr- 
co, tem cognatos no aramaico, acadiano e árabe. Esta 
palavra aparece em Jr 22.3 com o significado de 
“não fazer violência”: “E não oprimais ao estrangei
ro, nem ao órfão, nem à viúva; não façais violência. 
nem derrameis sangue inocente neste lugar”.

VIR
hô’ (íóB): “entrar, vir, ir”. Esta raiz aparece na 

maioria dos idiomas semíticos, mas com significa
dos variados. Por exemplo, o significado de “vir' 
aparece nas tabuinhas babilônias de Mári (1750- 
1697 a.C.). A palavra ugarítica correspondente



V IR 327 VIRAR

1550-1200 a.C.) tem o mesmo significado de sua 
contraparte hebraica, enquanto que a raiz fenícia 
começando ao redor de 900 a.C.) significa “sair, 

aparecer”. A palavra bô’ ocorre aproximadamente 
2.570 vezes no Antigo Testamento hebraico.

Primeiro, este verbo conota movimento no espa
ço de um lugar para outro. O significado “entrar” 
aparece em Gn 7.7, onde lemos que Noé e sua famí
lia ''entraram” na arca. No radical causativo, este 

erbo pode significar “meter” ou “fazer entrar” (Gn
6.19) ou “trazer” (o significado em sua primeira 
ocorrência bíblica, Gn 2.19). Em Gn 10.19, o verbo 
e usado mais absolutamente na frase “indo para 
Sodoma”. De maneira interessante, este verbo tam
bém pode significar “vir” e “voltar”. Abrão e sua 
família “vieram” à terra de Canaã (Gn 12.5), en- 
ccanto que em Dt 28.6 Deus abençoou o piedoso 
cce "sai" (para trabalhar de manhã) e “entra” (em 
cisa à noite).

As vezes, bô’ diz respeito ao “descer” ou “pôr” 
do sol (Gn 15.12). Pode conotar morrer, no sentido 
ce "ir aos seus pais” (Gn 15.15). Outro uso especi-
il é "entrar na mulher de alguém” ou “coabitação” 
Gn 6.4i. A palavra bô’ também pode ser usada 

ocrc. aludir ao movimento no tempo. Por exemplo,
: s profetas falam da “vinda” do dia do julgamento
I Sm 2.31). Finalmente, o verbo pode ser emprega- 

c : o^ra se referir à “vinda” de um evento, como o 
-o E  predito por um falso profeta (Dt 13.2).

Há três sentidos nos quais é dito que Deus “vem”. 
2*ecs "vem" na forma de um anjo (Jz 6.11) ou outro 
>eo encimado (cf. Gn 18.14). Ele “vem” e fala aos 
o : ~eni em sonhos (Gn 20.3) e em outras manifes- 

Te> factuais (Êx 20.20). Por exemplo, durante o
■ . :do. Deus “vinha” na nuvem e na coluna de fogo 
c _r diante do povo (Êx 19.9).

E~ segundo lugar, Deus promete “vir” ao crente 
rre  e onde quer que este o adore corretamente 

Eo 2!.24). Os filisteus sentiam que Deus tinha 
oco" ao acampamento dos israelitas quando a 

--oc c do Concerto chegou (1 Sm 4.7). Este uso asso-
i cc: com a adoração formal aparece em Sl 24.7,

■ ce es:i escrito que as portas de Sião se abrem 
: era. cce o rei da glória “entre” em Jerusalém. Ou- 
rc-sscm. o Senhor "virá" ao novo templo descrito 
£ 3  £z 43.2.

Finalmente. há um grupo de quadros proféticos 
oí -  iodai” divinas. Este tema pode ter se origina-
- dos hinos cantados que dizem que Deus está 

oco' o crc udar Seu povo na guerra (cf. Dt 33.2). 
; 5c_m:s por exemplo, Sl 50.3) e nos profetas

(por exemplo, Is 30.27), o Senhor “vem” em julga
mento e bênção — figura de linguagem poética em
prestada da antiga mitologia do Oriente Próximo 
(cf. Ez 1.4).

O termo bô’ também é usado para se referir à 
“vinda” do Messias. Em Zc 9.9, o rei messiânico é 
retratado “montado” sobre um asninho, filho de uma 
jumenta. Algumas das passagens apresentam pro
blemas especialmente difíceis, como Gn 49.10, que 
profetiza que o cetro permanecerá em Judá “até que 
venha Silo”. Outra passagem difícil é E z21.27: “Até 
que venha aquele a quem pertence de direito”. Uma 
profecia bastante conhecida que usa o verbo bô’ é a 
concernente à “vinda” do Filho do Homem (Dn 7.13). 
Finalmente, há a “vinda” do último dia (Am 8.2) e o 
Dia do Senhor (Is 13.6).

A Septuaginta traduz este verbo com muitas 
palavras gregas paralelas às conotações do verbo 
hebraico, mas sobretudo com palavras que signifi
cam “vir”, “entrar” e “ir”.

VIRAR (1)
A. Verbos.

hãphak (7?n): “virar, converter, mudar, trans
formar, voltar para trás”. Palavra comum ao longo 
dos vários períodos do hebraico, este termo aparece 
cm outros idiomas semíticos, inclusive no acadiano 
antigo. É encontrado quase 100 vezes no hebraico 
bíblico. Usado pela primeira vez no texto bíblico 
cm Gn 3.24, a forma verbal hebraica indica que há 
ação reflexiva: “E uma espada inflamada que andava 
ao redor [“que se revolvia”, ARA; “que girava” )".

Em seu significado mais simples, hãphak expres
sa o giro de um lado para o outro, como o “virar” as 
costas (Js 7.8), ou “Como quem limpa a escudela a 
limpa e a vira sobre a sua face” (2 Rs 21.13). Seme
lhantemente, Oséias diz que Israel é como “um bolo 
que não foi virado” (Os 7.8). O significado de 
“transformação” ou “mudança” é ilustrado com cla
reza na história do encontro de Saul com o Espírito 
de Deus. Samuel prometeu a Saul: “E [tu] te muda- 
rás em outro homem” (1 Sm 10.6), e, assim, quando 
o Espírito entrou nele, “Deus lhe mudou o coração 
em outro” (1 Sm 10.9). Outros exemplos de mudan
ça são o coração de Faraó que “mudou” (Ê \ 14.5: 
literalmente, “o coração de Faraó foi virado”); a vara 
dc Arão que “se tornou” em cobra (Êx 7.15); a dan
ça que “virou” lamento (Lm 5.15); a água “transfor
mada” em sangue (Êx 7.17); e o sol que “se conver
teu” em trevas e a lua, em sangue (J12.31). O Sl 41.3 
apresenta difícil problema de tradução com o uso
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do verbo hãphak. Literalmente, se lê: “Toda a sua 
cama, tu [Jeová], mudas em doença”. Devido ao 
paralelismo poético envolvido, o significado deve 
ser restauração de saúde. Assim, podemos traduzir: 
“Na sua doença, tu curas todas as suas enfermida
des”. Talvez apenas um renovo da cama é o que se 
quer dizer: “Tu renovas a sua cama na doença” (“Na 
doença, tu lhe afofas a cama”, ARA).

A tradução de Is 60.5 soa estranha aos nossos 
ouvidos modernos: “A abundância do mar se torna
rá a ti”. O significado é melhor capturado assim: 
“As riquezas do mar serão esbanjadas em ti".

sãbab (3DÇ): “voltar, rodear, virar (mudai- de di
reção)”. Este verbo só ocorre no hebraico (incluindo 
o hebraico pós-bíblico) e no ugarítico. Os substan
tivos que usam estes radicais aparecem no árabe e 
no acadiano. O hebraico bíblico atesta a palavra em 
todos os períodos e por volta de 160 vezes.

Basicamente, este verbo descreve um movimen
to circular: “dar uma volta”. Primeiro, refere-se de 
modo geral a tal movimento. A primeira ocorrência 
de sãbab com este significado está em Gn 42.24, 
onde José “se retirou” (“se voltou”) dos irmãos e 
chorou. Aqui o verbo não diz a direção precisa da 
sua saída, só que ele deixou a presença deles. Do 
mesmo modo, quando Samuel ficou sabendo que 
Saul foi para o Carmelo e “fez volta, e passou, e 
desceu a Gilgal” (1 Sm 15.12), não nos é informado 
se ele inverteu a direção a fim de voltar de sua ori->

gem para o Carmelo e Gilgal. Deus conduziu Israel 
fora do caminho habitual (por uma rota fora de uso), 
quando Ele os levou à Terra Prometida. Ele quis 
evitar que o povo tivesse de guerrear com os filisteus, 
evento que seria inevitável se tivessem ido para a 
Palestina diretamente pelo norte do Egito. Por isso, 
Ele os conduziu pelo deserto — uma rota distante e 
remota em direção à terra: “Mas Deus fez rodear o 
povo pelo caminho do deserto perto do mar Verme
lho" (Êx 13.18). Talvez uma das passagens onde 
este significado esteja mais claro, sejaPv 26.14, que 
fala de uma porta que “se revolve” em suas dobradi
ças. Uma extensão deste significado ocorre em l Sm 
5.8,9, “retirar, levar embora”: “E responderam: A 
arca do Deus de Israel dará volta [será levada embo
ra dc] a Gate. Assim, a rodearam com a arca do 
Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodea
ram com ela..." (cf. 2 Rs 16.18).

Uma segunda ênfase de sãbab é “rodear” no sen
tido de avançar ou ser organizado em círculo. José 
fala à sua família: “E eis que o meu molho se levan
tava e também ficava em pé; e eis que os vossos

molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho" 
(Gn 37.7). Eles se moviam de maneira a circundar o 
molho de José. Esta é a ação imaginada quando Isra
el sitiou Jericó, exceto com a acepção adicional de 
circundar numa marcha religiosa e em procissão: 
“Vós, pois, todos os homens de guerra, rodear eis a 
cidade, cercando a cidade uma vez” (Js 6.3). “Via
jar” e “voltar” são usados juntos para descrever 
viajar em circuito. Samuel disse que ele viajava anu
almente “em circuito” (1 Sm 7.16; “uma volta". 
ARA). Outra variação desta ênfase é “rodear" um 
território a fim de evitar atravessar por ele: “Então, 
partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Ver
melho, a rodear a terra de Edom; porém a alma do 
povo angustiou-se neste caminho” (Nm 21.4).

O termo sãbab também é usado para se referir a 
conclusão deste movimento, o estado de circundar 
literal ou figurativamente algo ou alguém. A primei
ra ocorrência bíblica da palavra traz este sentido i ce 
acordo com muitos estudiosos): “O nome do pri
meiro é Pisom; este é o que rodeia [corre ao redor 
de] toda a terra de Havilá, onde há ouro” (Gn 2.11 
Juizes 16.2, onde os gazitas “foram, pois, em roda 
[de Sansão] e toda a noite lhe puseram espias a 
porta da cidade-’, representa outra ocorrência desia 
acepção. Quando Davi falou sobre as cordas (como 
as de armadilha) do sheol que o “cingiam” (2 Sm
22.6), ele quis dizer que, na verdade, as cordas o 
tocavam e o mantinham preso. A palavra sãbab é 
usada para aludir a se sentar em volta de uma mesa. 
Assim Samuel disse a Jessé que fosse buscar Davi. 
“porquanto não nos assentaremos em roda da mesa 
até que ele venha aqui” (1 Sm 16.11).

Um terceiro uso deste verbo é “mudar de dire
ção”. Pode ser mudança de direção para: “Assim. a 
herança não passará de uma tribo a outra" (Nm
36.9); a direção habitual de passar em uma herança 
tem linhas de família, e a ordem de Deus para que a> 
filhas de Zelofeade se casassem dentro das famílias 
do pai delas, tornaria certo que este movimento de 
coisas não seria interrompido. Esta ênfase aparece 
mais claramente em 1 Sm 18.11: “Porém Davi se 
desviou [fugiu] dele por duas vezes". É certo que 
Davi está pondo o maior espaço possível entre ele e 
Saul. Ele está “fugindo” ou “virando-se em direção 
contrária” (cf. 1 Sm 22.17). O verbo sãbab também 
se aplica a uma mudança de direção, como em Nrr. 
34.4: “F. este termo vos irá rodeando”.

Há três acepções especiais sob este significado. 
Primeiro, o verbo quer dizer “percorrer sem rumo” 
como o explorador que procura água: “E andaram
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rodeando [fizeram um circuito] com uma marcha de 
sete dias, e o exército e o gado que os seguia não 
tinham água" (2 Rs 3.9). Alguns estudiosos suge
re”  que seja esta a idéia expressa em Gn 2.11 — 
que o Pison percorria por Havilá em vez. de rodeá- 
'.a. Segundo, sãbab é usado para descrever “passar 
cargo)" para alguém. Adonias disse acerca de 

Salomão: “O reino era meu, [...] ainda que o reino se 
:rsnsferiu e veio a ser de meu irmão” (1 Rs 2.15). 
Terceiro, sãbab é empregado para designar “mudar 

u transformar uma coisa em outra”: “Toda a terra 
em redor se tornará em planície, desde Geba até 
Rmnom. ao sul de Jerusalém” (Zc 14.10).

B. Substantivos.
sãbíb (T2D): “área em volta de, circuito”. Esta 

r^lavra aparece cerca de 336 vezes no hebraico bí- 
:'.:co. A palavra é usada como substantivo, mas 
^parece normalmente como advérbio ou preposi- 
-2o. Em 1 Cr 11.8, sãbíb se refere às “partes em 
c ita de”: “E edificou a cidade ao redor, desde Milo 

me completar o circuito”. A palavra também é usa- 
m para se referir a “circuitos” : “Continuamente vai 
girando o vento de volta fazendo os seus circuitos” 
Ec 1.6). A primeira ocorrência bíblica da palavra 

está em Gn 23.17 e diz respeito a “dentro do circui
to de”.

Outros substantivos estão relacionados com o 
erbo sãbab. Os termos sibbãh e nesibbãh se refe

rem à "mudança de situação” — sibbãh é encontra
do em 1 Rs 12.15 e ncsibbãh, em 2 Cr 10.15. O 
substantivo müsab ocorre uma vez com o significa- 
do de "passagem circular”: “O caracol do templo 
subia mui alto por todo o redor do templo” (Ez
41.7). A palavra mesab ocorre quatro vezes e diz 
respeito a “aquilo que cerca ou é redondo”. O vocá
bulo mesab se refere a uma “mesa redonda” (Ct
1.12) e a “lugares em volta de” Jerusalém (2 Rs
23.5).

\TRAR (2)
A. Verbo.

pãnãh (np2): “virar, virar para trás, virar ao con
trário, apegar-se, passar, preparar”. Este verbo tam
bém aparece no siríaco, no hebraico pós-bíblico e 
no aramaico pós-bíblico. Os verbos relacionados, 
os quais têm os mesmos radicais com um significa
do um tanto quanto diferente, aparecem no árabe e 
etiópico. A Bíblia atesta pãnãh por volta de 155 
vezes e em todos os períodos.

A maioria das ocorrências deste verbo leva o sen
tido de "virar em outra direção”. Trata-se de verbo

de movimento físico ou mental. Usada para se refe
rir a movimento físico, a palavra significa virar no 
que tange a mudar para outra direção: “Tendes já 
rodeado bastante esta montanha; virai-vos para o 
norte” (Dt 2.3). O termo pãnãh também significa 
virar para encarar ou olhar algo ou alguém: “E acon
teceu que, quando falou Arão a toda a congregação 
dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deser
to, eis que a glória do SENHOR apareceu na nu
vem” (Êx 16.10). “Virarem direção” a algo também 
quer dizer olhar ou ver: “Lembra-te dos teus servos 
Abraão, Isaque e Jacó; não atentes [não olhes] para 
a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, 
nem para o seu pecado” (Dt 9.27). Extensão adicio
nal do significado é vista em Ag 1.9, onde pãnãh 
significa “procurar” ou esperar: “Olhastes para 
muito, mas eis que alcançastes pouco”.

Outro enfoque do significado é “virar para trás" 
a fim de ver. Isto é encontrado em Js 8.20: “E, vi- 
rando-se os homens de Ai para trás, olharam”. Em 
outras passagens, o verbo quer dizer “virar ao con
trário” no sentido de olhar em todas as direções. 
Moisés “E olhou a uma e a outra banda, e, vendo 
que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu- 
ona areia” (Êx 2.12).

No sentido de “virar ao contrário”, pãnãh tam
bém é usado para aludir a mudar de direção a fim 
sair de cena. “Então, viraram aqueles varões o ros
to dali e foram-se para Sodoma” (Gn 18.22, primei
ra ocorrência bíblica do verbo).

Usado para se referir à virada intelectual e espi
ritual, este verbo significa apegar-se a algo. Deus 
ordenou Israel: “Não vos virareis para os ídolos, 
nem vos fareis deuses de fundição” (Lv 19.4). Eles 
não deviam mudar a atenção e se apegar aos ídolos. 
Em uso até mais forte, este verbo representa a de
pendência de alguém: “Para lhes trazer à lembrança 
a sua iniqüidade, quando olharem para trás [depen
derem] deles” (Ez 29.16). Às vezes, “virar ao con
trário” significa prestar atenção em alguém. Jó fala a 
seus amigos: “Agora, [...] olhai para mim; e vede se 
minto em vossa presença” (Jó 6.28).

Em ênfase diferente, a palavra conota a “passa
gem” de algo, como o afastamento do dia: “E Isaque 
saíra a orar no campo, sobre a tarde” (Gn 24.63). 
Semelhantemente, a Bíblia fala do amanhecer como 
a “virada da manhã” (Êx 14.27). A “virada do dia” é 
o fim do dia (Jr 6.4).

Usado em contexto militar, pãnãh significa dei
xar de lutar ou fugir diante do inimigo. Por causa do 
pecado de Acã, o Senhor não estava com Israel na
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batalha de Ai: “Pelo que os filhos de Israel não 
puderam subsistir perante os seus inimigos; vira
ram as costas diante dos seus inimigos, porquanto 
estão amaldiçoados” (Js 7.12).

No radical intensivo, o verbo quer dizer “remo
ver”, levar embora: “O SENHOR afastou os teus 
juízos, exterminou o teu inimigo” (Sf 3.15). “Lim
par a casa” (colocar as coisas em ordem) é o meio 
pelo qual se preparam acomodações para os convi
dados: “E disse: Entra, bendito do SENHOR, por 
que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar 
para os camelos” (Gn 24.31). Outra acepção é “pre
parar” um caminho para a marcha de vitória. Isaías 
diz: “Preparai o caminho do SENHOR; endireitai 
no ermo vereda a nosso Deus” (Is 40.3; cf. Mt 3.3).

B. Substantivos.
pinnãh (nps): “canto”. Este substantivo ocorre 

30 vezes no Antigo Testamento. Em Êx 27.2, a pa
lavra se refere a “cantos”: “E farás as suas pontas 
nos seus quatro cantos”. Em 2 Rs 14.13, a palavra 
se aplica a uma torre de canto, e em Jz 20.2, pinnãh 
é usado figurativamente para designar a “parte su
perior” ou o “cimo” como o “canto” ou defesa do 
povo.

O substantivo pãmm  também está relacionado 
com o verbo pãnãh. Ocorre 2.100 vezes e se refere 
ao “rosto” ou “face" de algo. A primeira ocorrência 
da palavra está em Gn 17.3.

C. Adjetivo.
penimt (’D'J3): “interno, dentro”. Este adjetivo 

ocorre em torno de 33 vezes e diz respeito à parte 
de um edifício, normalmente um templo. Temos uma 
ocorrência deste adjetivo em 1 Rs 6.27: “E pôs es
tes querubins no meio da casa de dentro”.

D. Advérbio.
p'nimah (nçrps): “dentro”. Esta palavra ocorre 

por volta de 12 vezes. Identificamos uma ocorrên
cia deste advérbio em 1 Rs 6.18: “E o cedro da casa 
por dentro era lavrado de botões e flores abertas”. 
Aqui a palavra se refere ao interior da casa.

VIRGEM (1)
betülãh (rrê-iro): “moça solteira, virgem”. Os 

cognatos desta palavra aparecem no ugarítico e no 
acadiano. Suas 50 ocorrências bíblicas estão distri
buídas ao longo de todo o período da literatura do 
Velho Testamento.

Esta palavra significa “virgem”, como está claro 
em Dt 22.17, onde diz que se um homem acusar: 
“Não achei virgem tua filha”, o pai deveria dizer: 
“Porém eis aqui os sinais da virgindade de minha

filha [betülím]”. O texto continua: “E estenderá: 
lençol diante dos anciãos da cidade”. O marido se-1  
castigado e multado (que era dado ao pai da m o:; 
“porquanto divulgou má fama sobre uma virgen: de 
Israel” (Dt 22.19). Se fosse descoberto que ela nl 
era “virgem”, ela seria apedrejada até a morte, "p: 
fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa ce 
seu pai” (Dt 22.21).

Em várias passagens, esta palavra significa me
ramente uma menina crescida ou “moça”. O te n r : 
identifica sua idade e estado marital. Os protV_ 
que denunciam Israel por desempenhar o papel de 
prostituta, também a chamaram de betidãh de Jec . 
ou b'tülãh (filha) de Israel (Jr 31.4,21). As ouir_ 
nações também são chamadas de Iftidôth: Is 23.11 
Sidom; Is 47.1, Babilônia; Jr 46.11, Egito. Est^; 
nações não são recomendadas por sua pureza! N_ 
literatura ugarítica, a palavra é usada para aludir i  
deusa Anate, irmã de Baal, e dificilmente virgem. I 
que era verdade sobre ela, e de modo figurativo s>  
bre estas nações (inclusive sobre Israel), era que e.. 
era uma jovem vigorosa na plenitude de suas facili
dades e solteira. Assim, brtidãh é usado muitas ve
zes em paralelismo com o termo hebraico bãhú- 
que significa jovem, independente de ser virgem oc 
não, a qual está na plenitude de suas faculdades i Eh
32.25). Em tais contextos, a virilidade, e não a vir
gindade, está em vista. Por causa desta ambigüida
de, Moisés descreveu que Rebeca era moça (na ‘arã>: 
“mui formosa à vista, virgem [bctCdãh], a quem va- 
rão não havia conhecido” (Gn 24.16, primeira ocor
rência da palavra).

Ambas as formas masculina e feminina apare
cem em Is 23.4: “Eu não tive dores de parto, nem 
dei à luz, nem ainda criei jovens [b'tidim], nem edu
quei donzelas [bctülôt\”. Ocorrência similar é encon
trada em Lm 1.18: “Vede a minha dor; as minhas 
virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro" 
(cf. Lm 2.21; Zc 9.17).

A edição standard do léxico de William Gesenius. 
editado por Brown, Driver e Briggs (BDB). obser
va que a palavra assíria batultu (masculino: batulu i 
é um cognato de bctülãh. Esta palavra assíria signifi
ca “moça solteira” ou “jovem solteiro”.

A maioria dos estudiosos concorda que bUülãh e 
batultu estão foneticamente relacionados, ainda que 
discordem sobre se são verdadeiros cognatos. Vários 
contextos do Antigo Testamento indicam que frtülãh 
deveria ser traduzido mais freqüentemente por "moça 
solteira” do que por “virgem”. Se é verdade, a 
etimologia de BDB está provavelmente correta.
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VIRGEM (2)
'almãh (na1??): “virgem, moça” . Este substanti- 

•• o tem um cognato ugarítico, embora a forma mas
culina também apareça no aramaico, siríaco e árabe. 
A forma feminina da raiz ocorre nove vezes. As 
urdcas duas ocorrências da forma masculina ( ‘elem) 
estão em Primeiro Samuel. Isto sugere que esta pa
lavra era usada raramente, talvez porque outras pa
lavras tivessem significado semelhante.

Que 'almãh signifique “virgem” está bastante 
claro em Ct 6.8: “Sessenta são as rainhas, e oitenta, 
as concubinas, e as virgens, sem número”. É com 
este termo que todas as mulheres são descritas na 
corte. A palavra 'almãh descreve aquelas que são 
eiegíveis para casamento, mas que não são esposas 
rainhas) nem concubinas. Todas estas “virgens” 

amavam o rei e desejavam ser escolhidas para estar 
: :m ele (ser a noiva), como ocorreu com a sulamita 
aue se tomou sua noiva (Ct 1.3,4). Em Gn 24.43, a 
r^Javra descreve Rebeca, de quem é dito em Gn 
1-.16 que ela era “solteira” com quem nenhum ho- 
~em  havia tido relações sexuais. Salomão escreveu 
;ue o processo de galantear uma mulher lhe era mis
terioso (Pv 30.19). Naqueles dias, com certeza, o
■ :mem galanteava aquela que ele considerava ser 
■virgem". Há vários contextos, nos quais a virgin- 
aade de uma jovem está expressamente em vista.

Assim, ‘almãh parece ser usado mais para aludir 
a: conceito “virgem”, do que ao estado “solteiro”, 
não obstante sempre se referindo a uma mulher que 
não tivera dado à luz. Isto torna a palavra ideal para 
ser usada em Is 7.14, visto que a palavra htulãh  
enfatiza a virilidade mais que a virgindade (embora 
seja também usada em ambos os sentidos). Nos dias 
c_e precederam o nascimento de Jesus, o leitor de 
Is ” .14 leria que uma “virgem que é solteira” conce- 
rena um filho. Este era um uso possível, mas irre- 
rclar. visto que a palavra só pode se referir ao esta- 
a: ãe solteiro. No texto, a criança imediatamente 
r —i vista era o filho do profeta e sua esposa (cf. Is 
; 5 l  que servia como sinal para Acaz de que os 
e_s inimigos iriam ser derrotados por Deus. Por 

: _ro lado. o leitor daqueles dias devia ter se senti- 
c : extremamente incômodo com este uso da pala- 
ra. já  que sua conotação primária é “virgem” e não 

"solteira”. Assim, a tradução clara do grego em Mt. 
. -13. por meio da qual esta palavra é traduzida por

■ zrgem". satisfaz sua implicação mais plena. En- 
-ã:. não havia nenhum constrangimento para Isaías 
c _ a n io  sua esposa concebeu um filho dele, consi- 
lenuiio que a palavra 'almãh permitia esse senti

do. Também não há confusão no entendimento que 
Mateus tem da palavra.

VISÃO
A. Substantivos.

hãzôn (liin): “visão”. Nenhuma das 34 ocorrênci
as desta palavra aparece antes de 1 Samuel, e a sua 
maioria está nos livros proféticos.

O termo hãzôn quase sempre significa um meio de 
revelação divina. Primeiro, diz respeito ao meio em si, 
a uma “visão” profética pela qual as mensagens divi
nas são comunicadas: “Prolongar-se-ão os dias, e pe
recerá toda visão?" (Ez 12.22). Segundo, esta palavra 
descreve a mensagem recebida por “visão” profética: 
“Não havendo profecia [visão], o povo se corrompe; 
mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado” (Pv
29.18). Finalmente, hãzôn retrata a totalidade da men
sagem profética, como está escrito: “Visão de Isaías, 
filho de Amoz” (Is 1.1). Assim, a palavra inse- 
paravel mente relacionada com o conteúdo de uma co
municação divina, enfoca o meio pelo qual tal mensa
gem é recebida: “E a palavra do SENHOR era de muita 
valia naqueles dias; não havia visão manifesta” (1 Sm 
3.1, primeira ocorrência da palavra). Em Is 29.7, esta 
palavra significa sonho não profético.

hizzãyôn (irjn): “visão”. Este substantivo, que 
ocorre nove vezes, em JI 2.28 diz respeito a uma 
“visão” profética: “E há de ser que, depois, derra
marei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos 
filhos me vossas filhas profetizarão, os vossos ve
lhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões". 
Em 2 Sm 7.17 (primeira ocorrência bíblica), hizzãyôn 
se refere à comunicação divina e, em Jó 4.13, a um 
sonho comum.

B. Verbo.
hãzãh (rnn): “ver, escolher por si mesmo, procu

rar”. Este verbo aparece 54 vezes e em todos os pe
ríodos do hebraico bíblico. Os cognatos desta pala
vra aparecem no ugarítico, aramaico e árabe. Significa 
“ver” em geral (Pv 22.29). “ver” uma visão profética 
(Nm 24.4) e “selecionar por si mesmo” ou “procu
rar” (Êx 18.21, primeira ocorrência da palavra).

Em Lm 2.14, a palavra quer dizer “ver” em rela
ção à visão dos profetas: “Os teus profetas viram 
para ti vaidade e loucura e não manifestaram a tua 
maldade”.

VISITAR
A. Verbo.

pãqad  ("i?3): “numerar, visitar, estar preocu
pado com, cuidar, fazer uma busca, castigar”. Esta
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mesma palavra semítica antiga é encontrada no 
acadiano e no ugarítico muito antes de aparecer 
no hebraico. É usada mais dc 285 vezes no Anti
go Testamento. A primeira ocorrência está em Gn
21.1 (“o SENHOR visitou a Sara”) no sentido 
especial de "intervir em benefício de”, de modo a 
demonstrar a intervenção divina no curso normal 
dos eventos para ocasionar ou cumprir um inten
to divino. Esta intervenção é feita por meios mi
lagrosos.

O verbo é usado numa expressão que é única no 
hebraico e que mostra grande intensidade de signifi
cados. Tal ocorrência aparece em Ex 3 .16ss, onde é 
usada duas vezes em duas formas gramaticais dife
rentes para retratai a intensidade da ação. O texto lê 
(literalmente): “Cuidando, eu cuidei” (“Certamente 
vos tenho visitado e visto”, Êx 3.16). O uso se refe
re à intervenção de Deus quando libertou os filhos 
de Israel da escravidão do Egito. O mesmo verbo em 
expressão semelhante também é usado para aludir à 
intervenção divina com o fim de castigo: “Por estas 
coisas [Eu] não os visitaria?” (Jr 9.9), que significa, 
literalmente: “Por estas coisas Eu não os castiga
ria?’

O uso hebraico também permite um uso que se 
aplica àquele que fala em sentido quase passivo. 
Este uso é chamado reflexivo, visto que retrocede 
àquele que fala. O termo pãqad é empregado em tal 
sentido com o significado de “perder-se, faltar-se”, 
como em 1 Sm 25.7: "Nem coisa alguma lhes faltou 
todos os dias que estiveram no Carmelo”.

Contudo, o uso mais geral do verbo em todo o 
Antigo Testamento é o sentido de “formar, reunir 
ou numerar” tropas para a marcha ou guerra (Êx 
30.12 e com muita freqüência em Números; com 
muito menos em 1 e 2 Samuel). Algumas traduções 
tendem a usar o significado “levantar censo”, mas 
este equivalente parece abranger só parte do signifi
cado real. O verbo é usado neste sentido 100 vezes 
nos livros históricos.

O termo tem tamanha amplitude dc aplicação de 
significados gerais, que a Septuaginta grega e as ver
sões da Vulgata latina usam vários termos para tra
duzir esta singular palavra hebraica.

B. Substantivo.
pãqid (Tp3): “cuidador”. Este substantivo, deri

vado dc pãqid no sentido de “numerar, reunir, for
mar (tropas)”, significa possivelmente “aquele que 
forma as tropas”, por conseguinte “oficial, comis
sário” (2 Cr 24.11). Outro exemplo deste significa
do ocorre em Jr 20.1: “E Pasur, filho de Imer, o

sacerdote, que havia sido nomeado presidente na 
Casa do SENHOR”.

VIÚVA
'almãnãh (npo/N): “viúva”. Os cognatos desia 

palavra aparecem no aramaico, árabe, acadiano. 
fenício e ugarítico. O hebraico bíblico a atesta 55 
vezes e em todos os períodos.

A palavra descreve uma mulher que, por causa 
da morte do seu marido, perdeu a posição social e 
econômica. A gravidade da situação era aumentada 
se ela não tivesse filhos. Em tal circunstância. ela 
voltava para casa do pai e era sujeita à lei do leviratc. 
por meio da qual um parente próximo masculino 
que sobrevivesse ao mando deveria gerar um filhe 
por ela em nome do marido dela: “Então, disse Juda 
a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai. 
até que Selá, meu filho, seja grande” (Gn 38.11. 
primeira ocorrência da palavra). Estas palavras cons
tituem uma promessa a Tamar de que a desgraça ce 
estar sem marido e sem filhos seria removida, quar.- 
do Selá tivesse crescido o suficiente para se casar 
Mesmo que crianças tivessem nascido antes da morte 
do marido, a sorte da viúva não era nada feliz (2 Sm
14.5). Israel foi advertido a tratar com justiça as 
“viúvas” e outras pessoas socialmente em desvan
tagem, pois o próprio Deus era o protetor delas (Êx 
22.21-24).

As vezes, esposas cujos maridos as confinar" 
longe de si mesmos são chamadas “viúvas”: “Vin
do, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tomou o 
rei as dez mulheres, suas concubinas, que deixara 
para guardarem a casa, e as pôs numa casa em guar
da, e as sustentava; porém não entrou a elas; e esti
veram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo 
como viúvas'’ (2 Sm 20.3).

A Jerusalém destruída e saqueada é chamada 
“viúva” (Lm 1.1).

VIVER
A. Verbo.

hãyãh (n;n): “viver” . Este verbo, que tem 
cognatos na maioria dos outros idiomas semíticos 
(menos no acadiano), aparece 284 vezes no hebraico 
bíblico e em todos os períodos. No radical básico 
este verbo conota “ter vida”: “E Adão viveu cento e 
trinta anos” (Gn 5.3). Significado semelhante ocor
re em Nm 14.38 e Js 9 .21.

A forma intensiva de hãyãh significa “preser. ar 
vivo”: “Dois de cada espécie meterás na arca. para 
os conservares vivos contigo” (Gn 6.19). Esta pa
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lavra também significa “trazer à vida” ou “fazer 
viver": "[Eu] habito [...] com o contrito e abatido de 
espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para 
•. ixificar o coração dos contritos” (Is 57.15).

"Viver” é mais que existência física. De acordo 
com Dt 8.3: “Não viverá só de pão, mas que de 
rudo o que sai da boca do SENHOR viverá o ho- 
rr.em". Moisés disse a Israel: “Ames o SENHOR, 
:eu Deus, [...] paia que vivas e te multipliques, e o 
SENHOR, teu Deus, te abençoe na terra, a qual 
Tõísas a possuir” (Dt 30.16).

B. Substantivo.
hay (Vi): “coisa vivente, vida” . O uso desta pala

vra só aparece na fórmula de juramento “como vive 
X". literalmente, “pela vida de X”: “Então, disse 
ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe; vive o 
SENHOR, que, se os tivésseis deixado em vida, eu 
r.Io vos mataria a vós” (Jz 8.19). Esta fórmula invo- 
. j: o poder de um superior para sancionar a declara- 
:1 j afirmada. Em Jz 8.19, Deus é a testemunha do 
_pelo de Gideão para matar seus inimigos e esta 
zerlaração que eles trouxeram a pena sobre si mes
mos. Uso semelhante ocorre em Gn 42.15, exceto 
que o poder invocado é de Faraó: “Nisto sereis pro- 

_dos: pela vida de Faraó, não saireis daqui senão 
quando vosso irmão mais novo vier aqui”. Em 1 Sm 
1.26. Ana emprega expressão semelhante ao invo- 
:õt o próprio Eli para atestar a veracidade da decla
ração anteriormente feita: “E disse ela: Ah! Meu 
-enhor. viva a tua alma, meu senhor; eu sou aquela 
r.ulher que aqui esteve contigo, para orar ao SE
NHOR". Só Deus jura pelo Seu próprio poder: “Po
rem. tão certamente como eu vivo e como a glória do 
SENHOR encherá toda a terra...” (Nm 14.20,21).

A forma feminina da palavra, hayyãh, quer dizer 
"ser vivente” e é especialmente usada para aludir a 
—limais. Quando usada assim, a palavra distingue 
animais selvagens e não domesticados dos domesti- 
.^dos. A palavra conota que os animais descritos 
são indomados: “Lembrou-se Deus de Noé e de to
dos os animais selváticos [coisas viventes] e de to
dos os animais domésticos que com ele estavam na 
arca" (Gn 8.1, ARA). Jó 37.8 usa hayyãh para alu
dir a animais predatórios: “E as alimárias entram 
aos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas”. 
Esta mesma palavra também conota “animal feroz”: 
"Vmde. pois. agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa 
-lestas covas, e diremos: Uma bestafera  o comeu” 
Gn 37.20). A palavra descreve animais da terra em 

cisunção aos pássaros e peixes. Em outra acepção: 
Frutificai. e multiplicai-vos, e enchei a terra, e

sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre 
as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move 
sobre a terra” (Gn 1.28).

Raramente hayyãh representa animal domesti
cado: “E terão estas cidades para habitá-las; porém 
os seus arrabaldes serão para os seus gados, e para 
a sua fazenda, e para todos os seus animais” (Nm 
35.3). Às vezes, esta palavra é usada para aludir a 
“seres viventes”: “E, do meio dela, saía a semelhan
ça de quatro animais [seres viventes]” (Ez 1.5). Em 
tais passagens, a palavra é sinônima da palavra 
hebraica nephesh.

O plural do substantivo hay, hayyím, é uma pala
vra geral para se referir ao estado da vida em oposi
ção ao da morte. Este significado acha-se em Dt 
30.15: “Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o 
bem, a morte e o mal”. Note também Gn 27.46: “E 
disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha 
vida, por causa das filhas de Hete”. Em uma segun
da acepção, o plural significa “vida” ou os dias da 
vida da pessoa: “E pó comerás todos os dias da tua 
vida” (Gn 3.14). A expressão “os anos da vida” 
representa a mesma idéia: “E foi a vida de Sara cen
to e vinte e sete anos; estes foram os anos da vida 
de Sara” (Gn 23.1). O “fôlego da vida” em Gn 2.7 é 
a respiração que traz “vida”: “E formou o SENHOR 
Deus o homem do pó da terra e soprou em seus 
narizes o fôlego da vida; e o homem foi feito alma 
vivente” (cf. Gn 6.17).

A “árvore da vida” é a árvore que dá “vida” eter
na e perpétua. Portanto, é a árvore cujo fruto dá 
“vida”: “E o SENHOR Deus fez brotar da terra 
toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a 
áirvore da vida no meio do jardim” (Gn 2.9). Em 
outra acepção, esta palavra sugere uma qualidade 
especial de “vida”, vida como presente especial de 
Deus (um presente de salvação): “Os céus e a terra 
tomo, hoje, por testemunhas contra ti, que te tenho 
proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição; 
escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua 
semente” (Dt 30.19). O plural da palavra represen
ta as “pessoas que estão vivas” ou os vivos: “E 
estava em pé entre os mortos e os vivos; e cessou a 
praga” (Nm 16.48).

C. Adjetivo.
hay (’n): “vivo, vivente” . Esta palavra tem 

cognatos no ugarítico, cananeu, fenício, púnico e 
aramaico. Ocorre em torno de 481 vezes no hebraico 
bíblico e em todos os períodos.

A palavra hay é usada tanto como adjetivo quan
to como substantivo. Usada adjetivamente, modi



VIVER 334 v o l t a r

fica homens, animais e Deus, mas nunca plantas. 
Em Gn 2.7, a palavra usada com o substantivo 
nephesh (“alma, pessoa, ser”) quer dizer pessoa 
“vivente": “E formou o SENHOR Deus o homem 
do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da 
vida; e o homem foi feito alma vivente”. As mes
mas duas palavras são usadas em Gn 1.21, mas 
com um significado ligeiramente diferente: “E Deus 
criou [...] todo réptil de alma vivente que as águas 
abundantemente produziram conforme as suas es
pécies”. Aqui um nephesh (“criatura”) vivente é 
um animal. Deuteronômio 5.26 se refere a Deus 
como o “Deus vivente” e o distingue dos deuses/ 
ídolos inanimados pagãos.

Em acepção relacionada, hay descreve came (came 
de animal ou came humana) sob a pele ou “came crua”. 
Em Lv 13.10, lemos que a lepra envolvia ver came viva 
e crua (hay): “E o sacerdote o examinará, e eis que, se 
há inchação branca na pele, a qual tornou o pêlo bran
co, e houver alguma vivifícação da came viva na in
chação”. As mesmas palavras (bãsãr hay) são aplica
das a came de animal morto e cru (esfolado): “Dá essa 
came para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti 
came cozida, senão crua" (1 Sm 2.15).

Aplicado a líquidos, hay quer dizer “corrente”. 
E usado metaforicamente para descrever algo que 
se move: “Cavaram, pois, os servos de Isaque na
quele vale e acharam ali um poço de águas vivas” 
(Gn 26.19). Em Jr 2.13, temos “águas vivas” ou 
águas que dáo vida (cf. Jr 17.13; Zc 14.8). Canta- 
res de Salomão usa a palavra em uma figura de 
linguagem que descreve a mulher casada; ela é “poço 
de águas vivas” (Ct 4.15). A ênfase não está no 
fato de que a água flui, mas em seu frescor; não é 
estagnada e, então, é refrescante e agradável quan
do consumida.

VOLTAR
A. Verbo.

shub (212/): “devolver, voltar, tornar, trazer de 
volta” . Este verbo aparece em vários idiomas 
semíticos (não no fenício-púnico e no etiópico), in
clusive no ugarítico (1550-1200 a.C.) e em todos os 
períodos do hebraico. Ocorre em torno de 1.060 
vezes no hebraico bíblico e cerca de oito vezes no 
aramaico bíblico (na forma de tiib).

O significado básico do verbo é movimento de 
volta ao ponto de partida (a menos que haja evidên
cia em contrário). Na primeira ocorrência deste ver
bo, Deus disse a Adão referindo-se ao primeiro ca
sal: “No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até

que te tornes à terra; porque dela foste tom a;: 
porquanto és pó e em pó te tornarás" (Gn 3.19

Usado nesta ênfase, shub é aplicado especifica
mente para designar voltar ao longo de um carri
nho já  trilhado: “Assim, tornou Esaú aquele d:a 
pelo seu caminho a Seir” (Gn 33.16). A palavra 
significa “voltar para trás”, como no Sl 9.3: "Por
quanto os meus inimigos retrocederam", ou "in
verter de direção”, como em 2 Rs 20.10: "Ma 
volte a sombra dez graus”. Pode significar o op: 
to de sair, como quando o corvo que Noé env:c _ 
“ia e voltava” (Gn 8.7). Esta expressão também 
significa movimento meramente constante: o cor
vo voava “para lá e para cá” constantemente. Err 
Gn 8.3, a palavra é usada para aludir ao retroce? ; 
das águas do Dilúvio. As águas iam (hãlak) e ■■ r i
favam (shub) continuamente.

O verbo também quer dizer “voltar após. se
guir”: “Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e 
aos seus deuses; volta tu também após a tua cunha
da” (Rt 1.15).

O termo shidi pode implicar a cessação de aíg: 
Neste sentido, a palavra supõe “ir embora” ou 'de
saparecer”: “E mora com ele alguns dias, até que pas
se o furor de teu irmão” (Gn 27.44). Diz respeito a: 
início da cessação de algo. Em alguns casos, a violêr- 
cia é o meio de fazer algo cessar: “Como, pois, faria- 
virar o rosto de um só príncipe dos menores se r .: ; 
de meu senhor?” (2 Rs 18.24). Em Is 47.10, o verbc 
indica tanto afastamento quanto destruição: “A tua 
sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar".

No caso de voltar espiritualmente (metaforica
mente) ao Senhor, shub significa “afastar-se de 
segui-lo (Nm 14.43), “deixar de” buscar o mal (1 R> 
8.35) e “voltar” a Ele e obedecê-lo (Dt 30.2). C 
verbo também é usado em estreita relação com o_- 
tro verbo para indicar a repetição de uma ação apre
sentada por outro verbo: “Tornarei a apascentar e a 
guardar o teu rebanho” (Gn 30.31).

B. Substantivos.
nVshubãh (nçi£D): “deserção, apostasia”. Er.e 

substantivo aparece 12 vezes e em Os 14.4 se refere 
a “apostasia”: “Eu sararei a sua perversão, eu vo
luntariamente os amarei; porque a minha ira se apar
tou deles”.

Outros substantivos relacionados com o verbc 
shub ocorrem menos. O termo nfshúbãh é encon
trado oito vezes e significa “retorno” ou “começo" 
(1 Sm 7.17) e “resposta” (Jó 21.34). A palavra 
shübãh ocorre uma vez com o significado de "vol
ta” ou “sossego” (Is 30.15).
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VOTAR
A. Verbo.

nãdar ("nj): “votar, fazer voto”. Este verbo apa
rece nos idiomas semíticos (ugarítico, fenício e 
aramaico). Nas inscrições fenício-púnicas, o verbo, 
bem como o substantivo derivado dele, denota sa
crifícios humanos e, em sentido mais geral, significa 
dádiva, presente. No Antigo Testamento, nãdar 
ocorre 31 vezes.

A distribuição do verbo está por todo o Antigo 
Testamento (livros históricos, legais, poéticos, mas 
mais raramente nos livros proféticos). Além do 
Antigo Testamento, o verbo aparece nos rolos do 
mar Morto e no hebraico rabínico, medieval e mo
derno. Porém, seu uso caiu depois do Exílio.

Homens e mulheres podem igualmente “fazer 
voto”. Números 30 lida com a lei relativa a votos: 
"Quando um homem fizer voto ao SENHOR ou 
fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, 
não violará a sua palavra; segundo tudo o que saiu 
ia  sua boca, fará” (Nm 30.2); “Também quando 
uma mulher fizer voto ao SENHOR, e com obriga
ção se ligar em casa de seu pai na sua mocidade...” 
Nm 30.3).

A Septuaginta tem euchomai (“desejar”).
B. Substantivo.

neder (~np): “voto, oferta votiva” . Este substan
tivo ocorre 60 vezes no hebraico bíblico e é usado 
muitas vezes junto com o verbo (19 vezes): “Nem 
nenhum dos teus votos, que houveres votado” (Dt
12.17).

O voto tem duas formas básicas, a incondicional 
e a condicional. A forma incondicional é um “jura
mento” em que a pessoa se obriga sem esperar nada 
em troca: “Pagarei os meus votos ao SENHOR, ago
ra. na presença de todo o seu povo” (Sl 116.14). A 
obrigação está ligando a pessoa que fez o “voto”. A 
palavra falada tem a força de juramento que, em 
jeral, não podia ser quebrado: “Quando um homem 
rlzer voto ao SENHOR ou fizer juramento, ligando 
 ̂sua alma com obrigação, não violará a sua palavra; 

segundo tudo o que saiu da sua boca, fará [tudo o 
que disse]-’ (Nm 30.2). O “voto” condicional tinha 
normalmente uma cláusula precedente antes do ju
ramento. apresentando os termos que tinham de 
suceder antes que o “voto” fosse válido: “E Jacó 
:ez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me 
ruardar. [...] de tudo quanto me deres, certamente te 
iarei o dízimo” (Gn 28.20,22).

Os "votos” normalmente ocorriam em situa
ções difíceis e sérias. Jacó precisou da garantia da

presença de Deus antes de partir para Padã-Arã 
(Gn 28.20-22); Jefté fez um “voto” precipitado 
antes da batalha (Jz 11.30; cf. Nm 21.1-3); Ana, 
quando fez um “voto”, desejava muitíssimo um 
filho (1 Sm 1.11). Embora os “votos” condicionais 
fossem feitos em tempos de desespero, não há 
dúvida da força obrigatória do “voto” . Eclesiastes 
amplia o ensinamento do Antigo Testamento so
bre o “voto”: “Quando a Deus fizeres algum voto, 
não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de 
tolos; o que votares, paga-o. Melhor é que não 
votes do que votes e não pagues. Não consintas 
que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas 
diante do anjo que foi erro: por que razão se iraria 
Deus contra a tua voz. de sorte que destruísse a 
obra das tuas mãos?" (Ec 5.4-6). Primeiro, um 
“voto” sempre é feito a Deus. Até os não-israelitas 
lhe faziam “votos” (Jn 1.16). Segundo, um “voto” 
é feito voluntariamente. No Antigo Testamento, 
nunca é associado com uma vida de devoção ou 
determinado estado de exigência religiosa. Tercei
ro, o “voto”, sendo feito, devia ser cumprido. Não 
se podia anular o “voto". Entretanto, o Antigo 
Testamento permite resgatar o “voto”. Assim, pelo 
pagamento de certa quantia equivalente em prata, 
podia-se resgatar uma pessoa, campo ou casa de
dicados por “voto" ao Senhor (Lv 27.1-25).

Esta prática caiu nos dias de Jesus e, portanto, o 
Talmude desaprova a prática de “votar” e diz que 
aqueles que votam são “pecadores”.

O termo neder significa um tipo de oferta: “E ali 
trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifíci
os, e os vossos dízimos, e a oferta alçada [as contri
buições] da vossa mão, e os vossos votos, e as vos
sas ofertas voluntárias” (Dt 12.6). Em particular, a 
palavra descreve um tipo de paz ou “oferta votiva” 
(Ed 7.16). Também é um tipo de oferta de gratidão: 
“Eis sobre os montes os pés do que traz boas-no- 
vas, do que anuncia a paz! [...] Cumpre os teus 
votos” (Na 1.15). Aqui, até os gentios expressavam 
seu agradecimento a Deus presumivelmente com uma 
dádiva prometida sob a condição de livramento (cf. 
Nm 21.1-3). Tais ofertas também podem ser ex
pressões de zelo a Deus (Sl 22.25). Não se pode dar 
a Deus algo que lhe seja abominável (Lv 27.9ss; Dt
23.18), incluindo serviços (Lv 27.2). Julgava-se que 
os pagãos alimentassem e/ou atendessem seus deu
ses, ao passo que Deus negava que o “voto” lhe 
fosse pago tendo isso em mente (Sl 50.9-13). No 
paganismo, o deus recompensava o devoto por cau
sa e em proporção à sua oferta. Era uma relação
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contratual por meio da qual o deus era obrigado a 
pagar uma dívida assim incorrida. Em Israel, tal re
lação contratual não estava em conta.

As únicas demonstrações singulares e concretas 
de amor para com Deus mostram que. sob Moisés, o 
amor (Dt 6.4) era mais do que puro legalismo — era 
devoção espiritual. O Messias de Deus foi empenha
do a se oferecer como sacrifício pelo pecado (Sl 22.25; 
cf. Lv 27.2ss). Este era o único sacrifício aceitável a 
Deus de forma absoluta e incondicional. Todo ho
mem é obrigado a pagar o “voto” diante de Deus: “A 
ti, ó Deus, espera o louvor cm Sião, e a ti se pagará o 
voto. [...] A ti virá toda a carne” (Sl 65.1,2).

A Septuaginta tem euche (“oração, juramento, 
voto”).

VOZ
qôl (^p): “voz, som, ruído”. Esta palavra tam

bém aparece no ugarítico (“som”), acadiano (“cha
mada”), árabe (“fala”) e no fenício, etiópico e antigo 
árabe do sul (“voz”). O termo qôl ocorre por volta 
de 506 vezes na Bíblia e em todos os períodos.

Em seu primeiro significado, a palavra denota o 
“som” produzido pelas cordas vocais. Abrange a 
“voz” humana: “E não houve dia semelhante a este, 
nem antes nem depois dele, ouvindo o SENHOR, 
assim, a voz de um homem; porque o SENHOR 
pelejava por Israel” (Js 10.14). A palavra também 
se refere aos “sons” vocais produzidos pelos ani
mais: “Então, disse Samuel: Que balido [literalmen
te, “som”], pois, de ovelhas é este nos meus ouvi
dos, e o mugido [literalmente, “som”] de vacas que 
ouço?” (1 Sm 15.14). Sob este aspecto, qôl é usado 
para aludir à “voz" de objetos ou coisas inanimadas 
personificadas: “Disse Deus: Que fizeste? A voz 
do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra” 
(Gn 4.10).

O segundo significado, “som” ou “ruído”, apare
ce sobretudo em passagens poéticas e abarca ampla 
variedade de “ruídos e sons”, como o “ruído” ou

“som” da batalha: “E, ouvindo Josué a voz do povo 
que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há 
no arraial” (Êx 32.17). O termo também é usado 
para descrever o “som” de palavras (Dt 1.34), água 
(Ez 1.24), choro (Is 65.19) e trovão (Êx 9.23).

A palavra também representa a coisa de que é 
talada: “E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à 
voz de tua mulher e comeste da árvore de que te 
ordenei...” (Gn 3.17). Em certa acepção estendida. 
qôl significa a coisa dita, embora esteja escrito: “En
tão, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizen
do: Se sois meus e ouvirdes a minha voz...” (2 Rs
10.6).

Há várias frases especiais relacionadas com qôl. 
“Levantar a voz e chorar” significa muitas coisas, 
inclusive pedir ajuda (Gn 39.14), lamentar por tra
gédia presente ou futura (Gn 21.16) e é o “som” de 
desastre (Nm 16.34) ou alegria (Gn 29.11).

“Ouvir a voz” significa coisas como tomar nota 
de algo e crer nisso (Gn 4.23), seguir sugestões (Gn
3.17), atender pedidos (Gn 21.12), obedecer ordens 
(Gn 22.18) e responder uma oração (2 Sm 22.7).

Teologicamente, a palavra é crucial em contextos 
relativos à profecia. A “voz” do profeta é a “voz" 
de Deus (Êx 3.18; cf. Êx 7.1; Dt 18.18,19). A “voz" 
de Deus é, às vezes, o rugido do trovão (Êx 9.23,29 
ou uma “voz” tranqüila e suave (1 Rs 19.12). O 
trovão demonstrava o tremendo poder de Deus e 
evocava temor e submissão. Em contextos de con
certo, Deus estipula que Sua “voz”, ouvida no rugi
do do trovão e na mensagem profética, é autorizada 
e, quando obedecida, traz recompensa (Êx 19.5: 1 
Sm 12.14-18). O toque (“som”) da trornbeta é usa
do para significar o poder divino (Js 6.5) e a presen
ça divina (2 Sm 6.15).

De maneira interessante, a primeira ocorrência 
bíblica de qôl (Gn 3.8) é uma passagem altamente 
debatida. Exatamente o que Adão e Eva ouviram 
no jardim? Era o som de Deus que caminhava? (cf.
1 Rs 14.6).



ÍNDICE DE PALAVRAS 
EM PORTUGUÊS

A

abandonar 25 
abençoar 25,26 
abominação 27 
acabar 27 
aceitar 28 
acender 28,29 
achar 29 
aconselhar 29,30 
acrescentar 30 
adivinhar, praticar 

adivinhação 30,31 
adorar 31 
afligir 31 
água 31-33 
ajudar 33 
alegrar-se 33 
alma 34,35,334 
altar 35 
alto 35,36 
amaldiçoar 36,37 
amanhã 37 
amar 38,39 
andar 39 
angústia 39,40 
anjo 40,41 
ano 41
apascentar 41,42 
apegar-se 42 
apressar-se (1) 42 
apressar-se (2) 42 
aproximar 43 
arar 43 
arca 43,44 
arrabalde 44 
arraial 44,45 
arrepender-se 45,46 
árvore 46 
asa 46,47 
aspergir 47 
assembléia 47,48 
assustar-se 48 
atar 48

atrás 48,49,317 
aumentar 49,50

B
baal 50,51 
bando, exército 51 
beber 52 
belial 52,53 
bendito 53 
besta 53 
boca 53.55 
boi 55 
bom 55.56 
bosque 56.57 
braço 57

c
cabeça 57,59 
calamidade 59 
caminho 59,61 
campo 61
canaã; cananeus 61,62 
cantar 62,63 
carga 63 
came 63,64 
cameiro 64 
carro 64,65 
casa 65,66 
cavalo 66 
cessar 66,67 
céus 67 
chamar 68,69 
chefe 69 
cheiro 69.70 
cidade 70 
circuncidar 70,71 
clamar 71 
cobre 71 
coluna 72 
comer 72,73 
compadecer-se 73

companheiro 73,74 
completar 74,75 
comprar 75 
concerto 75,76 
conduta promíscua 76 
confessar 77 
confrontar 77 
congregação 47,48,78 
consumir 79 
contaminar 79,80 
contar 80,196 
contenda 80,81 
continuamente 81,82 
continuidade 82 
coração 82,83,84 
corda 84 
cordeiro 84 
correr 84,85,86 
côvado 86 
crer 86-88 
criar 88,89.310 
curvar 89.90

D
de graça 90 
deitar-se 90.91 
derramar 91 
descer 91.92 
despertar 93 
destruir 93 
Deus 93-96 
dia 96,97 
discernir 97 
dividir 97 
dizer (1) 97 
dizer (2) 9S 
dominar 99

E

edificar 99,100 
éfode 100 
encantador 100,101

encher 101 
encontrar 102 
enfurecer 102 
engano 102 
engolir 102 
ensinar 102.103 
entender 103,104 
enterrar 104,105 
entrada 105 
entre (1) 105 
entre (2) 106 
entregar 107,108 
enviar 108,109 
escapar 109 
escolher 109,110 
esconder 110 
escrever 110,111 
espada 111,112 
espalhar 112 
espiar 112,113 
espírito 113,114 
espírito (dos mortos) 

114
esplendor 114,115 
esquecer-se 115 
estar 115,116 
estar doente 116 
estátua 117 
estatuto 117-119 
estender (1) 119 
estender (2) 119 
exaltar-se 120,121 
exército 121,122 
expiar 122,123

F
face 123,124 
falar 124,125 
falsidade 125 
família 125,126 
fartar-se 126 
favor 126,127
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fazer (cortar) um 
concerto 127,128 

fazer bem 127 
fechar 128 
festa 128 
fidelidade 128,129 
fim 129-131 
fogo 131,132 
fome 132 
força 132,133,318 
formar 133 
fortalecer 133,319 
fronteira 134,135 
fruto 135 
fugir 135

G

gado (1) 136 
gado (2) 136 
geração 136,137 
gerar 137,182 
glória 138 
guarda 138,139,324 
guardar 138.323 
guerra 139.140

H
haver 140.141 
herdar 141.142 
homem 142-145.306.319 
honrar 145-147 
humilhar 147,148

I

ídolo 148,149 
impelir 149 
ímpio 149,150 
inimigo 150 
iniqüidade 150,151,218 
inocentar 152 
instrução 153,165,166 
inventar 153 
ir-se embora 156,157 
ira 153
irar-se 154,155 
irmã 155 
irmão 155,156

J
jovem 157,158 
julgar 158,159

juntar 159.160 
junto 160,161 
jurar 161,162 
justificar-se 162,163 
justo 163

L
lábio 164,170 
lamentar 164 
lançar 164 
largura 164,165 
lavar 165 
leão 165 
lei 165,166 
lembrar-se 166,167 
levantar-se 167,168 
levantar-se de 

madrugada 168 
limpar 168 
língua 164,170 
livro 170,171 
longe 171 
louco 172 
loucura 172 
louvar 172,173 
lugar alto 173,174

M

macho 174 
mãe 174,175 
mandamento 175 
manhã 176 
mão 176.177 
mão direita 177 
mar 178,179 
maravilha 179 
matar 179,180 
medir 180,181 
meditar 181 
meio 181,182 
menino 137,182 
menosprezar 182 
Messias 182,318,319 
metade 183 
ministrar 183 
misericórdia 183-185 
montar 185 
morar 185,186 
morrer 186,187 
morte 187 
muito 187,188 
mulher 188 
multidão 188,189

multiplicar 189,190 
muro 190

N

nação 190.315 
não 191 
nariz 191,192 
necessitado 192,193 
nobre 193 
noite 193,194 
nome 194 
novo 194,195 
nudez 195,196 
numerar 196,332 
nuvem 197,198

O

odiar 198,199 
oferecer 199,200 
oferta 200,204,316 
óleo 204 
olhar 205 
olho 205,206 
orar 206 
ordenar 206,207 
orelha 207 
orgulho 207,208 
osso 208,209 
ouro 209 
ouvir 209,210

P
pai 210 
palma 211,212 
pão 212,213 
parte 213,214 
partir 214 
passar (1) 214 
passar (2) 214 
passar a noite 215 
passo 216 
pátio 216,217 
paz 217,218 
pé 218
pecado 151,152,218- 

223 
pedra 223 
pegar 223,224 
pelejar 224 
pensar 224,225 
pequeno 225,226 
perdoar 226

perecer 227,228 
peregrinar 228.229 
perfeito 229 
perguntar 229,230 
perseguir 230,231 
plantar 231 
pleitear 231 
pó 231,232 
pobre 232,234 
poço 234 
poder(1) 234 
poder(2) 235 
poder(3) 235 
pôr (1) 236 
pôr (2) 236 
pôr em ordem 238 
porta 238 
porventura 238,239 
possessão 239 
possuir 239 
povo 240,241 
praga 241 
prata 241,242 
prazer 242 
precioso 242,243 
preparar 243,244 
presa 244 
prevaricar 244,245 
primeiro 245 
primogênito 245,246 
príncipe 246 
procurar 246-248 
profetizar 248 
propriedade 249 
prosperar 249 
prostituir-se 249, 250 
provar 250,251 
provocar (ira) 251

Q
quebrar 251 
queimar 252 
queimar incenso 252.

253 
querer 253

R
rasgar 253 
rebanho 253.254 
rebelar-se 254 
recompensar 255 
reconhecer 255
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regar 255
região montanhosa 256 
reinar 256,257 
reino 257,258 
remanescente 258,259 
remir 259-261 
remover 261,262 
repousar 262 
repreender 262 
reprovar 262,263 
respiração 263 
responder 263,264 
restar 264 
resto 264,265 
reto 265,266 
rio 266,267 
riqueza 267 
rocha 267,268 
romper 268 
rua 268

s
saber 269,270 
sábio 270,271 
sacerdote 271-273 
sacrificar 273 
sacrifício 274 
sair 274 
salvar 275,276

sangue 277 
santificar 277-280 
santo 280,281 
sarar 281,282 
satanás 282,283 
sátiros 283 
secar 283 
segredo 283 
seguinte 283,284 
segurança 284 
seio 284 
semana 284,285 
semear 285,286 
semelhança 286 
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PREÂMBULO

Todo aquele que faz séria e significativa contribuição ao entendimento do Novo Testamen
to cumpre um serviço público, pois se a religião é o fundamento da moralidade, o conhecimento 
de Deus é o bem-estar das pessoas, Como livro, o Novo Testamento é único e supremo, simples 
em sua profundidade e profundo em sua simplicidade. É o registro, em vinte e sete Escritos, da 
origem, natureza e progresso do cristianismo, e na qualidade de sua influência fez mais em 
favor do mundo do que todos os outros livros juntos.

Somos mais que afortunados em ter este Livro em diversas traduções. Mas o fato é que 
aqueles que se fixam em só uma delas perdem muito da glória e riqueza desses Escritos. Contanto 
que haja avaliação espiritual, aquele que lê o Novo Testamento na língua em que foi original
mente escrita coloca-se em posição de extrair mais desses Escritos. Mas é óbvio que nem todos 
podem fazê-lo, embora a façanha não seja de nenhuma maneira a preservação da erudição 
lingüística. Entretanto, o leitor comum não é inteiramente excluído dos tesouros que se acham 
no grego do Novo Testamento, pois estes foram colocados dentro do nosso alcance por meio 
de gramáticas e léxicos, com o propósito especial de ajudar o leitor leigo. Até onde sei sobre 
estas obras, não vacilo em afirmar que este dicionário expositivo cumpre tal desígnio mais 
completamente que qualquer outro, visto que é, a um só tempo, concordância, dicionário e 
comentário produzido à luz da melhor erudição existente.

Sem sobrecarregar esta obra com detalhes técnicos filológicos e referências extra-bíblicas, 
Vine põe à disposição do leitor os labores de uma vida inteira dedicada ao Novo Testamento.

Gostaria de chamar a atenção para algumas das características deste dicionário expositivo.
Primeira, mostra o quanto a língua em que foi escrita o Novo Testamento é rica em palavras 

que apresentam acepções de significado de uma idéia comum.
Temos uma boa ilustração desta característica no verbete Vir e seus pensamentos relacio

nados [por exemplo, Aparecer]. Aqui, incluindo as palavras compostas, mais de cinqüenta
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palavras são empregadas para expressar um pensamento geral, e o emprego de qualquer uma 
delas, em qualquer determinada passagem, tem significado histórico ou espiritual preciso. Se 
esta idéia de raiz for seguida, por exemplo, em sua postura sobre a segunda vinda de Cristo, é 
extremamente importante apreender o significado, respectivamente, de erchomai, heko, phaino, 
epiphaino, parousia, apokalupsis e epiphaneia.

Segunda, este dicionário expositivo indica a posição doutrinária que o uso de palavras 
selecionadas mantém. Temos um caso em questão no verbete Outro (1). O uso de allos e 
heteros no Novo Testamento deve ser examinado com cuidado, pois outro numericamente não 
deve ser confundido com outro genericamente. Vine mostra esta diferença em Jo 14.16. Quan
do Cristo disse: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador [allon Parakleton]”, Ele 
fez tremenda afirmação sobre Si mesmo e sobre o Espírito, pois aqui allos implica a personali
dade do Espírito e a igualdade de Jesus e o Espírito com o Pai. Veja também a referência de Vine 
ao uso destas palavras em G1 1.6,7. Para uma ilustração de como uma palavra pode ter uma 
variedade de significados, veja o verbete Dia. A menos que expressões como “o dia do ho
mem”, “o dia do Senhor” e “o dia de Cristo” sejam distintas, não podemos entender o ensino 
dispensacional do Novo Testamento (2 Ts 2.2).

Terceira, este dicionário expositivo mostra como muitas palavras do Novo Testamento são 
compostas, e o quão importantes são os prefixos preposicionais.

Penso que foi o bispo Westcott que disse que a doutrina do Novo Testamento está, em sua 
maioria, baseada nas preposições. Em todo caso, a importância dessas partículas não pode ser 
exagerada. Estas palavras invariáveis agregadas a uma palavra ou enfatizam ou estendem seu 
significado, e muitas dessas palavras passaram para o nosso idioma. Como ilustração, conside
re as palavras anabolismo, catabolismo e metabolismo. Estas três palavras são usadas em 
relação à biologia e fisiologia. A palavra raiz em cada uma é ballõ, “lançar” ou “arremessar”, e 
cada qual tem um prefixo preposicional. Na primeira, ana, “para cima”; na segunda, kata, “para 
baixo”; e na terceira, meta, “com”. Metabolismo nos fala das reações químicas que ocorrem nas 
células vivas. Através dessas reações é fornecida energia para os processos e atividades 
vitais, e material novo é assimilado para repor as perdas. A saúde é promovida mediante um 
metabolismo ou lançamento conjunto das substâncias do corpo. Esta construção das subs
tâncias nutritivas no protoplasma vivo mais complexo é anabolismo ou lançamento para 
cima; e a falta disso resulta no catabolismo ou lançamento para baixo do protoplasma. 
Agora, duas destas três palavras ocorrem no Novo Testamento. Para a palavra metaballo, veja
o verbete Mudar, e para kataballo, verifique o verbete Lançar, onde todas as referências são 
apresentadas.

Para o possível alcance dos prefixos de determinada palavra, examine o verbete Vir com eis, 
ek, epi, dia, kata, para, pros e sun, sendo que duas das onze combinações são duplas: o 
número 4 com epi e ana, e o número 8 com para e eis. Estes exemplos são suficientes para 
mostrar o âmbito e simplicidade desta obra e, por conseguinte, sua imensa utilidade para o 
leitor.

Quarta, este dicionário expositivo foi compilado à luz do novo conhecimento que nos veio 
com a descoberta de papiros. Durante os últimos cinqüenta anos esta compreensão tem dado 
prestígio ao Novo Testamento com resultados preciosos e inestimáveis. Antigamente no Egito 
era costume não queimar nenhum papel usado, mas jogava-se fora dos limites da cidade, onde
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as areias do deserto se encarregavam de varrê-lo e enterrá-lo, e por séculos imensa quantidade 
desse material ficou enterrado. Porém, em 1896-1897, o Dr. Grenfell e o Dr. Hunt começaram a 
fazer escavações em Oxirrinco e descobriram vários papiros, entre eles, uma folha amassada 
escrita em ambos os lados com caracteres unciais, que verificou-se ser uma compilação de 
declarações atribuídas a Jesus —  coletânea esta que o Dr. J. Hope Moulton acreditou ser 
genuína. Estes e muitos outros papiros foram classificados e editados e, certo dia, quando o Dr. 
Deissmann estava casualmente olhando um destes volumes na Biblioteca da Universidade de 
Heidelberg, ele ficou impressionado com a semelhança da língua com a qual ele estava familia
rizado em seu estudo do Novo Testamento grego. Com mais análises, descobriu-se que o grego 
do Novo Testamento não é o ático dos clássicos, nem é “uma língua do Espírito Santo” como 
certo estudioso o chamou, mas é o grego vernáculo comum daquele período, a língua do dia-a- 
dia, como era falada e escrita por homens e mulheres comuns daquela época, comerciantes, 
soldados, estudantes, amantes, balconistas e assim por diante, quer dizer, o coiné, ou grego 
“comum” do grande mundo greco-romano.

Em ilustração disso, veja Cl 2.14 que contém várias palavras que são encontradas nos 
papiros, e pegue uma delas, cheirographon, “manuscrito”, “caligrafia”. Isto significa uma nota 
promissória, “uma escrita feita à mão” usada em contratos públicos e particulares, sendo uma 
palavra técnica nos papiros gregos. Muitas das antigas notas promissórias foram publicadas, 
acerca das quais o Dr. Deissmann declara: “Uma fórmula estereotipada desses documentos é a 
promessa de devolver o dinheiro emprestado: ‘Eu pagarei’ ; e os documentos eram escritos com 
a própria letra do devedor, ou, se ele não soubesse escrever, na letra de outra pessoa por ele, 
com a expressa observação: ‘Eu escrevi por ele’.” Em tal nota promissória, pertencente ao 
século I e referente a cem dracmas de prata, certa pessoa chamada Papus escreveu em nome de 
duas pessoas que não sabiam escrever: “A qual nós também pagaremos, com qualquer outra 
que devermos, eu, Papus, escrevi por ele que não sabia escrever”.

Esta expressão ocorre duas vezes no Novo Testamento, na Parábola do Credor Incompassivo: 
“Sê generoso para comigo, e eu tudo te pagarei” (Mt 18.26) e na nota de Paulo a Filemom 
relativa a Onésimo: “E, se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. 
Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi: Eu o pagarei” (Fm 18,19).

No famoso papiro florentino de 85 d.C., o governador do Egito dá esta ordem no curso de 
um julgamento: “Deixe o manuscrito” de Cl 2.14. Muitas outras ilustrações como esta poderiam 
ser dadas, com as quais percebemos que os papiros têm inconfundível valor expositivo.

Nos léxicos anteriores a esta descoberta encontram-se listas do que é chamado hapax 
legomena, palavras que ocorrem apenas uma vez, grande parte das quais, supunha-se, fora 
criada pelo Espírito Santo para a transmissão da verdade cristã, mas hoje todas ou quase todas 
essas palavras são encontradas nos papiros. O Espírito Santo não criou uma língua especial 
para o cristianismo, mas usou a língua coloquial da época — Ele empregou o grego cosmopo
lita. Este fato afetou radicalmente nossa abordagem do Novo Testamento, e ainda que — 
devido à magnitude deste dicionário expositivo —  seja impossível fazer mais que uma referên
cia aqui e ali a esta aprendizagem, ainda assim o todo é produzido sob esta perspectiva, repre
sentando, dessa maneira, a erudição dos dias atuais.

Eu também poderia ter feito referência ao valor etimológico, de referência cruzada e outros 
apresentados neste trabalho, mas talvez o que já  foi dito seja suficiente para indicar seu âmbito
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e utilidade. Vine prestou grande serviço ao leitor não acadêmico do Novo Testamento, e aque
les que estão bem familiarizados com a língua original também podem aprender muito com estas 
páginas.

W. G rAHAM SCROGGTE, D.D.
Edimburgo



PREÂMBULO A NOVA EDIÇAO 

EM UM VOLUME

Quase doze anos se passaram desde a primeira edição em inglês deste dicionário expositivo. 
Durante estes anos a obra teve vasta oportunidade de provar seu valor como manual para 
estudantes sérios da Bíblia. E as altas esperanças com as quais o empreendimento foi lançado, 
justificou-se não só pela calorosa acolhida que cada volume da primeira edição recebeu, mas 
também pelo crescente senso de gratidão que os estudantes da Bíblia do mundo inteiro sentiram 
à medida que se inteiravam de sua importância no uso diário. Nesse entretempo, Vine foi retirado 
de nosso meio pelo Senhor, mas o seu ministério bíblico sobrevive no amplo alcance das obras 
publicadas, sendo a principal este dicionário expositivo. Sendo um lembrete bem-vindo de sua 
permanente utilidade, os editores decidiram reeditá-lo agora numa edição de um volume.

Não há obra que se compare a esta. O leitor com pouco ou nenhum conhecimento do idioma 
grego tem, claro, as concordâncias padrões. Estas obras fornecem o esqueleto léxico; a obra de 
Vine veste este esqueleto com a carne e os nervos da exposição viva, e torna acessível ao leitor 
comum o conhecimento especialista contido nas obras mais avançadas. De fato, este dicionário 
expositivo chega ao ponto extremo de fazer pelo não especialista o que a obra enciclopédica de 
Kittel, Theological Dictionary o fthe New Testament (Dicionário Teológico do Novo Testamen
to) fez em prol dos especialistas.

É evidente que não se pode esperar que uma obra deste tipo registre todas as ocorrências de 
cada palavra do Novo Testamento. Mas todas as ocorrências importantes e significativas foram 
mencionadas, e muitos dos verbetes são, de fato, exaustivos, sobretudo aqueles que lidam com 
palavras que não aparecem com muita freqüência. Com o útil sistema de referência cruzada, o 
leitor pode ver, num relance, não só qual palavra grega é representada por determinada palavra em 
nosso idioma, mas também quais outras palavras em nosso idioma, se houver, são usadas para 
traduzir cada palavra grega.

A erudição grega de Vine era extensa, precisa e atual, como também comedida. Os leitores 
casuais apenas perceberão a riqueza da aprendizagem madura, os anos de trabalho duro, dos
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quais eles colhem os frutos nesta obra. Ao seu domínio completo da língua clássica, o autor 
acrescentou densa familiaridade com o vernáculo helenístico e usou o conhecimento de ambos 
para ilustrar o significado das palavras do Novo Testamento. E tendo em mente o trato diário dos 
escritores do Novo Testamento com a Septuaginta e sua influência em nosso idioma, ele aumen
tou a significância de sua obra apresentando referências seletas a usos feitos pela Septuaginta.

Há poucas investigações humanas mais fascinantes do que o estudo de palavras. Como 
veículos para transmitir pensamentos, sentimentos e desejos dos homens, elas gozam de interes
se permanente. Então, o quanto deve ser supremamente interessante o estudo destas “sãs pala
vras”, nas quais a revelação do próprio Deus foi transmitida!

Contudo, palavras, divorciadas dos seus significados, não passam de sons vazios; em vez de 
serem veículos do pensamento, tornam-se substitutas dele. “As palavras”, disse Thomas Hobbes, 
“são as mostradoras dos sábios; elas não fazem mais que reconhecê-los; mas são a moeda dos 
tolos”. Temos de saber que valores ligar às palavras, se queremos tirar proveito delas.

Palavras não são coisas estáticas. Elas mudam de significado com a passagem do tempo. 
Muitas palavras usadas em séculos passados, hoje, já  não possuem o significado que tinham. 
Essas mudanças de significado podem ser inferidas pelo contexto, mas há mudanças que não se 
deixam ser prontamente identificadas. Não só em nosso idioma, mas também no grego antigo 
encontramos palavras que mudam de significado. Os exegetas bíblicos de antigamente estavam 
em desvantagem ao terem de ler palavras do Novo Testamento sob a luz do uso clássico de 
quatro ou cinco séculos atrás. Mas eles reconheciam certas diferenças marcantes entre o grego 
clássico e o grego do Novo Testamento e, não tendo outro grego totalmente como o do grego do 
Novo Testamento, concluíram que devia ser uma língua especialmente “concebida pelo Espírito 
Santo”. Durante os últimos 60 ou 80 anos, muitos documentos foram encontrados no Oriente 
Próximo escritos com este mesmo grego neotestamentário, pelo que aprendemos a salutar lição 
de que a “língua do Espírito Santo” não é outra senão a língua falada pelo povo comum. (Exemplo 
sobre a mudança de significado de uma palavra grega entre os tempos dos clássicos e do Novo 
Testamento é dado em uma nota ao término do verbete Castigo.)

Não pode haver verdadeira teologia bíblica, a menos que esteja baseada em exegese bíblica sã, 
e não pode haver exegese bíblica sã, a menos que seja posto um firme fundamento textual e grama
tical. Tal fundamento é posto neste dicionário expositivo, mas proporciona muito mais que funda
mento. Este livro está cheio de exegese meticulosa, e o estudante ou o professor que o tomar 
companheiro constante no estudo das Escrituras, descobrirá que ele pode se dar ao luxo de dispen
sar muitas ferramentas menos importantes. De fato, trata-se de manual tão valioso para o estudo do 
Novo Testamento, que muitos de nós ao nos inteirarmos de seu uso, vez ou outra nos perguntamos 
como conseguimos nos dar bem sem ele. Esta obra estabeleceu por si mesma uma reputação bem 
merecida e, na verdade, não precisa de nenhuma indicação especial como esta, embora seja um 
prazer recomendá-la mais uma vez e desejar longos anos de serviço em seu novo formato.

F. F. B ruce

Chefe do Departamento de Literatura 
de História Bíblica da Universidade de Sheffield

setembro de 1952



PREFÁCIO

É de grande importância averiguar o significado exato das palavras e fraseologia dos originais 
das Santas Escrituras, particularmente as que têm vários significados em nosso idioma. O traba
lho de pesquisa dos últimos 50 anos, com a descoberta de muitas inscrições, documentos e, 
sobretudo, escritos não literários nas tumbas e montes de areia do Egito, lançaram muita luz no 
uso e significado da língua dos originais. A importância dos escritos dos papiros egípcios, etc., 
acha-se no fato de que foram escritos durante o período em que os escritores do Novo Testamen
to viviam. Assim, ficou comprovado que a língua do Novo Testamento não era uma forma rebai
xada do grego literário corrompida por idiotismos hebraicos, mas que era essencialmente o verná
culo, a fala da vida cotidiana de povos em países que estavam sob a influência grega com as 
conquistas de Alexandre, o Grande. Em resultado dessas conquistas, os dialetos gregos antigos 
foram fundidos numa fala comum, o coiné ou grego “comum”. Em uma forma, esta língua se 
tornou o coiné literário ou helenístico de escritores como Josefo. Em sua forma falada, era a fala 
mi ária de milhões de pessoas em todo o mundo greco-romano e, na providência de Deus, foi sob 
festas condições e nesta língua mundial que o Novo Testamento foi escrito.

O fruto destes pesquisadores produziu livros como o Vocabulary o fthe Greek Testament (O 
Vocabulário do Testamento Grego), de J. Hope Moulton e G. Milligan, a Grammar ofthe New 
Westament (A Gramática do Novo Testamento Grego), dos mesmos autores, e o livro intitulado 
Wew Testament Documents (Documentos do Novo Testamento), de G. Milligan, Bible Studies 
■Estudos Bíblicos), de G. A. Deissmann, Lightfrom the Ancient East (Luz do Oriente Antigo), de
G. A. Deissmann, e trabalhos famosos de W. M. Ramsay. Referências a algumas destas obras são 
feitas nas páginas a seguir.

i Os volumes em questão foram produzidos especialmente para ajudar os que não estudaram 
Krego, embora se espera que aqueles que estão familiarizados com o original os achem úteis.
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A obra é de caráter expositivo, sendo que comentários são feitos em várias passagens con

cernentes a diferentes verbetes. As doutrinas da Escritura são tratadas com certa extensão, e 
notas são fornecidas sobre temas históricos, técnicos e etimológicos.

O método do dicionário expositivo fornece uma apresentação exaustiva de palavras sinôni
mas. Onde uma palavra no original tenha diversas traduções, oferece-se uma lista no fim da nota 
de cada palavra. Assim, a lista proporciona um estudo inclusivo do uso de qualquer determinada 
palavra no original. Em casos onde uma lista já tenha sido dada, só o primeiro destes significados 
é mencionado. Há uma apresentação dupla, primeiramente, das diferentes palavras gregas para 
uma palavra em nosso idioma, em segundo lugar, dos diferentes significados do nosso idioma 
ligados a uma única palavra grega.

O assunto também é analisado sob as diversas categorias gramaticais. Por exemplo, diligên
cia, diligente, diligentemente estão juntos num único título de verbete Diligência, e as formas 
no original são divididas respectivamente de acordo com as seções: Substantivos, Verbos, Adje
tivos, Advérbios. As categorias gramaticais não são dadas na mesma ordem em cada caso. A 
ordem dependente em grande parte da maior proeminência que uma palavra recebe no original. 
Várias outras considerações sobre este aspecto tomam-se aconselháveis.

Em muitos casos, o estudante é remetido às ocorrências na Septuaginta, sobretudo onde esta 
versão apresenta um número comparativamente pequeno de ocorrências ou onde é usado ape
nas uma vez. As referências aos livros apócrifos do Antigo Testamento foram omitidas.

O sinal f  ao final das considerações sobre determinada palavra, indica que todas as suas 
ocorrências no original grego foram mencionadas. Dessa forma, este dicionário funciona em 
grande extensão como concordância.

Em muitas ocasiões, todas as ocorrências e usos de certa palavra são analisados numa lista, 
mostrando os diferentes significados conforme são indicados pelo contexto de cada passagem 
do Novo Testamento.

Usei consideravelmente dois comentários —  escritos juntamente por C. F. Hogg, de Londres, 
e pelo presente escritor — da Epístola aos Gálatas e das duas Epístolas aos Tessalonicenses. 
Também fiz uso do Dictionary ofthe Bible (Dicionário da Bíblia), de Hastings, do Manual Greek 
Lexicon ofthe New Testament (Manual Léxico Grego do Novo Testamento), de Abbott-Smith, 
das importantes obras de Cremer e de Thayer’s Grimm e da Grammar ofthe Greek New Testament 
in the Light o f Historical Research (Gramática do Novo Testamento Grego à Luz da Pesquisa 
Histórica), de Robertson. Como também, servi-me de obras como New Testament Synonyms 
(Sinônimos do Novo Testamento), de Trench.

Uns poderiam criticar uma obra como esta, questionando se proporcionaria a estudantes que 
sabem pouco ou nada do original a oportunidade de arejar um pouco de conhecimento de grego.! 
Até supondo que tal crítica seja válida, a vantagem geral do método adotado excede em valor o 
perigo de tais proclividades.

Desejo expressar minha grande gratidão e apreço pela gentil ajuda do Rev. H. E. Guillebaud, 
M.A., de Cambridge, e de T. W. Rhodes, advogado, M.A., recentemente de Madri, que fizeram 
copiosas e úteis sugestões e emendas, e cooperaram na correção das provas.

É com senso de entranhável agradecimento que expresso minha dívida a um amigo, F. F. 
Bruce, por sua ajuda sincera em datilografar e fazer correções e preciosas sugestões antes que
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fosse impresso, e em subseqüentemente revisar, cuja eficiência como estudioso clássico e conhe
cimento dos originais aumentaram o valor da obra.

Espero que apesar das imperfeições e limitações no modo como os assuntos foram discorri
dos, esta obra ajude os estudantes da Bíblia, capacitando-os a crescerem no conhecimento de 
Deus e em Sua Palavra e ajudando-os a equipá-los no uso e ministério das Santas Escrituras.

W. E. Vine 
Bath, fevereiro de 1939



ALFABETO GREGO

Caractere Nome Transliteração

A, a Alfa A, a
B, 0 Beta B, b
T, 7  Gama G, g (soa como guê)
A, 8 Delta D, d
E, e Épsilon E, e (aberto)
Z, C Dzeta (zeta) Z, z (soa como z, em zebra)
H, T] Êta Ê,ê
0 , 0 Theta (Teta) Th, th
I , i  lota I,i
K, k Kapa K,k
A, X Lambda L,1
M, p. Mü (soa como mi, em Müller) M, m
N, v Nü (soa como ni, em nisso) N, n
H, B, X(Ksi) Ks (soa como z, no início da

palavra, e como x, em sexo, 
no meio da palavra)

O, o Omicron O, o (aberto)
n , tt Pi P, p

P, p Rô R,r
Z, cr, (e, ç só no Sigma S, s
final de palavras)
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T, T Tau T, t
T, u Upsilon Y,u
<t>, 4) Fi F, f

X ,x Chi (pronúncia qui) Ch, ch (Christo)
Psi Ps, ps (psuchê)

0 ,  ÜJ Omega Ô, ô
Este sinal indica aspiração H, h (soa áspero como
áspera (é chamada de espírito) 0 h inglês, em hate)

Atenção.: A letra gama (7 ) antes de k, y, x e f  tem o som nasal. Ex.: áyyeXXo anguelos (anjo); 
dyKupa âncura (âncora), etc.

Os E d it o r e s



A

Nota: O sinal f ,  ao f  inal das considerações sobre 
determinada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

A ESSE R E SPE IT O
Nota: A frase peri toutou, “concernente a isto”, é 

traduzido em Lc 24.4 por “a esse respeito” .

À M ÃO
A. Advérbio.

engus (èyyiiç), “próximo, perto”, é usado acer
ca de: (a) lugar, por exemplo, o sepulcro do Senhor 
(Jo 19.42); (b) tempo (por exemplo, Mt 26.18; Lc 
21.30,31). Em Fp 4.5, “perto está o Senhor” , é pos
sível considerar o significado como da letra “a” ou 
da letra “b as seguintes razões podem apontar 
para a letra “b”: (1) o assunto do contexto prece
dente é a volta de Jesus (Fp 3.20,21); (2) a frase é 
uma tradução do termo aramaico “M aranata” (1 Co
16.22), um a senha cristã, sendo apropriado o uso 
do título “o Senhor” ; (3) o uso semelhante do ad
vérbio em  Ap 1.3 e 22.10; (4) o uso sem elhante do 
verbo correspondente (veja B) em Rm 13.12; Hb 
10.25; Tg 5.8; cf. 1 Pe 4.7. Veja PERTO (1), PRON
TO, PRÓXIM O.

B. Verbo.
engizõ (eyyí£io). Veja APROXIM AR-SE, A.
Notas: (1) Em 2 Ts 2.2, ocorre o verbo enistemi, 

“estar presente” (formado de en, “em ”, e histemi, 
“fazer estar”). O apóstolo Paulo está contrapondo- 
se ao erro da suposição de que “o Dia de C risto”, 
um período de julgam ento divino e punitivo sobre o 
mundo, já  tivesse começado.

(2) Em  2 Tm 4.6, o verbo ephistemi, “estar a 
postos, vir para, suceder, ou vir sobre, acometer” 
(formado de epi, “sobre”, e  histemi, “fazer estar”), é 
usado acerca da partida do apóstolo Paulo desta 
vida; a tradução “é vindo” , representaria a força 
vivida da declaração, expressando subtaneidade ou 
iminência.

A NÃO SER
parektos (TrapeKTÓç), usado como preposição, 

denota “exceto” (M t 5.32, “a não ser” ; em alguns 
manuscritos, aparece em Mt 19.9). Veja EXCETO.1

Nota: Em Lc 4.27 e Ap 2.17, ocorre a frase ei me 
(literalmente, “senão”).

À PARTE
1. chõris (xup íç) é usado tanto como advérbio 

quanto como preposição. Como advérbio, significa 
“separadamente, sozinho” (Jo 20.7, que fala do len
ço que tinha estado em volta da cabeça do Senhor no 
túmulo); como preposição (seu uso mais freqüen
te), quer dizer “à parte de, sem, separado de” (Jo 
15.5; Rm 3.21,28; 4.6; 2 Co 12.3; Hb 9.22,28; 11.40; 
Tg 2.18,20,26). Veja AO LADO DE, SEM.

Nota: O oposto de chõris é sun, “com ”. Uma 
preposição sinônima, arieu, denota “sem” (M t 10.29; 
1 Pe 3.1; 4.9).1

2. kat’ idian ( k o t ’ iStav), literalmente, “de acor
do com os seus” , ou seja, reservadamente, só, sepa
radamente, à parte (M t 14.13,23; 17.1.19; 20.17; 
Mc 6.31,32; 9.2).

3. kata monas (tcaTà (lóvaç). Veja SÓ.

À TARDE
A. Substan tivos.

1. hespera ( é a n é pa), o fem inino do adjetivo 
hesperos, “de ou à noite, de ou à tarde, ocidental, do 
oeste” (em latim, vesper, em  português, “vesperti
no”), é usado como substantivo em Lc 24.29; At 
4.3; 28.23. Alguns manuscritos têm o termo hespera 
em At 20.15, “(chegamos) à noite (ou à tarde)” em 
vez de hetera, “(chegamos no dia) seguinte” .

2. opsia (òijjía), o feminino do adjetivo opsios, 
“tarde”, usado como substantivo, denotando “noite, 
tarde”, com hora, “compreendido” (veja o n "  1), é 
encontrado sete vezes em Mateus, cinco, em Mar
cos, duas, em João, e nestes lugares só no Novo Tes
tamento (alguns manuscritos têm opsia em Mc 11.11, 
veja B). Na verdade, a palavra significa “a última 
tarde” ou “a última noite” , a última das duas “noites” 
ou “tardes” conforme eram reconhecidas pelos ju 
deus, a primeira ia das três da tarde ao pôr-do-sol, a 
última começava depois do pôr-do-sol; este é o signi
ficado habitual. Porém, é usado acerca de ambos os 
sentidos, por exemplo, em Mc 1.32 (cf. opsimos, 
“último” , dito da chuva, Tg 5.7, “serôdia”).

B. A dvérbio.
opse (òijirí), “muito tempo depois de, tarde, tar

de do dia, à tardinha” (em contraste com o termo



À TARDE 360 ABANDON

prõiy “cedo” , por exemplo, M t 20.1), é usado prati
camente como substantivo em Mc 11.11 (literal
mente, “sendo a hora o entardecer” ); Mc 11.19; 
13.35. Em Mt 28.1, é  traduzido por “no Fim do”. 
Aqui. porém, o significado parece ser “depois” , um 
sentido no qual a palavra era usada por escritores 
gregos tardios. VcjaTARDE.<I Na Septuaginta, con
sulte Gn 24.11; Êx 30.8; Jr 2.23; Is 5.11 -i

Nota: Em Lc 12.38, alguns manuscritos têm o 
adjetivo hesperinos, “de tarde” ou “de noite” (veja
A. n° 1), literalmente, “na vigília da tarde ou da 
noite”.

À VISTA DE
1. enõpion (èvufrnov) (quanto a esta palavra, veja 

ANTES, n° 9), tem o sentido de ”à vista de” em Lc 
12.6; 15.18; 16.15; A t 7.46; 10.33; 19.19; 1 Tm 
5.4,21; 2 Tm 2.14; 4.1; Ap 13.12. Esse sentido é 
mais apropriado na maioria dessas passagens, visto 
que dá o verdadeiro significado da palavra.

2. katenõpion (Karewómoi') (veja ANTES, n° 
10), em 2 Co 2.17 (em alguns textos) é traduzido 
por “na presença de”; em Cl 1.22, “perante”.

3. emprosthen (é|Lirpoc9ei') (veja ANTES, n° 
4). é  encontrado cm Mt 11.26;Lc 10.21; 1 Ts 1.3.

4. enantion (^uarTÍoi') (veja ANTES, n° 5), á 
traduzido em At 7.10 por “ante".

5. enanti (êvai^ri) (veja ANTES. n° 6), é tradu
zido em At 8.21 por “diante de” .

6. katenanti (KaTéwcnm) (veja ANTES, n° 8), é 
encontrado nos melhores textos em 2 Co 2.17 (“na 
presença de”); e também em 2 Co 12.19 (“peran
te”).

ABA
Abba (aP 0 â) é uma palavra aramaica. encontra

da em Marcos 14.36; Rm 8.15 e G14.6. Na Gemara 
(um comentário Rabínico sobre a Mishná, o  ensino 
tradicional dos judeus) afirma-se que os escravos 
eram proibidos de se referir ao chefe da família com 
esse título. Aproxima-se ao nome pessoal, em con
traste com “pai”, com a qual está sempre ligada no 
N.T. Isso provavelmente pelo fato de que, “ABBA” 
, tendo se tom ado praticamente um nome próprio, 
recebeu dos judeus gregos o acréscimo da palavra 
grega patêr, “pai” , da língua que usavam. “ABBA” 
é a  palavra pronunciada pelas crianças, e denota 
confiança cega; “pai” expressa um entendimento 
inteligente do relacionamento. As duas palavras jun
tas expressam o amor e a  confiança inteligente da 
criança.

ABAIXAR-SE
A. Verbo.

tapeinoõ (tcitt€i vóto). “trazer para baixo, abat 
humilhar” , é  traduzido em Lc 3.5 por “se abaixará 
Veja HUMILDE.

B. A djetivo.
tapeinos (TaTrcivóç) denota “de classe baixa, 

condição social baixa” , ocorre em Rm 12.16 (“ '  
[coisas] humildes”). Veja CLASSE NOBRE. D 
CRETAR. HUMILDE. INFERIORIDADE. VIL.

C . S ubstan tivo .
tapeinõsis (TaTreívüXJi<;), “degradação, humil 

ção, condição social baixa”, é traduzida em Lc 1. 
por “humildade” ; em Tg 1.10, por “abatimento 
literalmente, “degradação”. Veja HUMILHAÇÃ

ABAIXO
katõ (icqtüj) significa: (a) “para baixo, para u 

posição inferior” (M t 4.6; Lc 4.9; Jo  8.6,8; At 20.9 
(b) “debaixo de, embaixo dc”, cm referência a lug 
(Mc 14.66); os reinos que jazem  abaixo em contr 
te com o céu (Jo 8.23); a terra contrastada com 
céus (At 2.19); com heõs, “a” (M t 27.51; Mc 15.38
O grau comparativo, katõterõ, “abaixo de”, é usa ‘ 
em Mt 2.16. Veja DEBAIXO. POÇO DO ABI 
M O .l

ABANDONAR
A. Verbos.

1. kataleipõ (KOTaXcíttoj). forma fortalecida 
leipõ. “deixar”, significa: (a) “partir, deixar para trás 
(por exemplo, Mt 4.13); (ò) “deixar permanec 
reservar” (por exemplo. Lc 10.40); (c) “abando-  
(Mc 10.7; 14.52; L c5.28; 15.4; A t 6.2; E f5 .31 ;H b
11.27; 2 Pe 2.15). Veja DEIXAR, RESERVAR.

2. enkataleipõ (éyKaTaXcÍTTuj), formado de e. 
“em” , e o n° 1, denota: (a) “deixar para trás, deix 
entre, deixar sobreviver” (Rm 9.29); (b) “desis " 
abandonar, deixar em aperto ou desamparado”, di 
por Cristo ou acerca dEle (Mt 27.46: Mc 15.34;. 
2.27; 2.31, n° 1 em alguns manuscritos); dc home 
(2 Co 4.9; 2 Tm 4.10,16); por Deus (Hb 13.5); 
coisas, por cristãos —  negativamente (Hb 10.25 
Veja DEIXAR.?

3. aphiemi (à<J>í m u ) tem, às vezes, o significa 
de “abandonar” (Mc 1.18; 14.50; Lc 5.11). Vej 
PERDOAR.

4. apotassõ (dTTordaoüj), primariamente, “pôr 
parte, rejeitar” (formado de apo. “dc. para fora dc” 
e  tassõ, “organizar” ), é usado na voz de média, sie  
ni ficando: (a) “despedir-se” (por exemplo. Mc 6.46
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(b) “renunciar, abandonar” (Lc 14.33, “renuncia a 
tudo quanto tem” ). Veja DESPEDIR-SE. ENVIAR. 
Nota (2) no final. RENUNCIAR. TOM AR. Nota 
(14).

B. S ubstan tivo .
apostasia (àTroaraoía), “apostasia, deserção, 

revolta", no Novo Testamento sempre diz respeito 
à deserção religiosa. É traduzido cm At 21.21 por 
“a p a rta rem -se” , lite ra lm en te , “(e n s in a s) [...] 
apostasia (de M oisés)” ; tam bém é usado em 2 Ts
2.3. Veja CAIR/fl

ABEN ÇO AR
A. Verbos.

1. eulogeõ (cvXoyéhi), literalmente, “falar bem 
de” (formado de eu, “bem”, e logos, “palavra” ), 
significa: (a) “ louvar, celebrar com louvores”, os 
quais são endereçados a Deus em reconhecimento 
da Sua bondade, com o anelo por Sua glória (Lc 
1.64; 2.28: 24.51,53; Tg 3.9): (b) “ invocar bênçãos 
em uma pessoa” (por exemplo, Lc 6.28; Rm 12.14).
O particípio presente passivo, “abençoado, louva
do", é  usado especificamente acerca de Cristo em 
M t 21.9; 23.39. c passagens paralelas; também ocorre 
em Jo 12.13; (c) “consagrar uma coisa com orações 
solenes, pedir a  bênção de Deus sobre algo” (por

fcxem plo. Lc 9.16; 1 Co 10.16); (d ) “fazer prospe
rar, fazer feliz, conceder bênçãos em”, é  dito acerca 
de Deus (por exemplo, em At 3.26: G13.9; E f 1.3). 
Contraste com o sinônim o aineõt “ louvar”. Veja 

OUVAR.
2. eneulogeomai (cvcuXoYéonai), “abençoar”, é 
do na voz passiva (Al 3.25 e G1 3.8). O prefixo 
indica a pessoa sobre quem a bênção é conferida.1!
3. makarizõ (paicapiCuj), derivado de uma raiz 
V. que significa “grande, longo, comprido” , en
trada também nas palavras makros, “longo”, e 

kos, “duração, comprim ento”, denota “pronun-
feliz, abençoado” (Lc 1.48 e Tg 5.11). Veja FE-

B. A djetivos.
1. eulogetos (eúXoYryróç). cognato de A. n° 1, 
r dizer “abençoado, louvado”, é aplicado somente 
,us (Mc 14.61 :L c  1.68; Rm 1.25; 9.5; 2 C o 1.3;

.31: E f 1.3; 1 Pe 1.3).? Na Septuaginta também é 
x ad o  a homens (por exemplo, Gn 24.31; 26.29: 
7.14; Jz 17.2; Rt 2.20: 1 Sm 15.13).
2. makarios (jjLaicápioç), cognato de A, n° 3, é 
’o  nas bem-aventuranças em Mt 5 e Lc 6, sendo 
retudo freqüente no Evangelho dc Lucas c en

contrado sete vezes em Apocalipse (Ap 1.3; 14.13; 
16.15: 19.9; 20.6: 22.7,14). É dito duas vezes a 
respeito  de Deus (1 Tm 1.11; 6.15). Nas bem- 
aventuranças, o Senhor indica não só as característi
cas dos que são “bem-aventurados”, mas também a 
natureza do que é o bem mais sublime.

C . S ubstan tivos.
1. eulogia (eüXoYÍa). cognato de A. n° 1, lite

ralmente. “ linguagem boa, louvor”, é usado acerca 
de: (a) Deus e C risto  (Ap 5.12,13; 7.12); (b) a 
invocação de bênçãos, ação de graças (Hb 12.17; 
Tg 3.10); (c) o  dar graças (1 Co 10.16); (d) uma 
bênção, um benefício concedido (Rm 15.29; G13.14; 
E f 1.3; Hb 6.7); uma dádiva em dinheiro enviada a 
crentes cm  necessidade (2 Co 9.5,6); (e) no mal 
sentido, a linguagem  capciosa (Rm 16.18, “ lison- 
ja s”, onde vem jun to  com chrestologia, “ lingua
gem aduladora” , term o que se relaciona com a es
sência. ao passo que eulogia alude à expressão). 
Veja A BU ND ÂN CIA .!

2. makarismos (naK apiajióç), cognato de A, n°
3, “bem-aventurança” , indica uma atribuição dc bên
ção em vez de um estado (Rm 4.6,9). Os crentes 
gálatas se contavam felizes por terem ouvido e rece
bido o Evangelho. Será que eles tinham se esquecido 
d essa  o p in ião?  (G l 4 .15 ). Veja B EM -A VEN- 
TURA NÇA.1

Nota: Em At 13.34, o termo hosia, literalmente, 
“coisas santas”, foi traduzido por “santas (e fiéis) 
bênçãos”.

ABERTAMENTE
1. orthõs (ópTtüç), “corretam ente” (derivado de 

orthos, “retam ente”), é traduzido em Mc 7.35 por 
“perfeitamente” , acerca da fala restabelecida. Veja 
DIREITO.

2. parrhesia (T rappiiaía), “coragem, ousadia”, é 
usado adverbialmente em seu caso dativo e traduzi
do por “abertamente” ou “claramente” em Jo 10.24;
11.14; 16.25. Em Jo 16.29, com a preposição en. 
literalmente, é “em ousadia”. Veja SER OUSADO, 
B (onde veja também “ousadia no falar” , 2 Co 3.12).

A BISM O
chasma (xciajia). cognato de chaskõ, “bocejar, 

escancarar-se”, é encontrado em Lc 16.26.1 Na Sep
tuaginta, ocorre em 2 Sm 18.17. onde duas palavras 
são usadas com referência ao corpo de Absalão: 
bothunos. que significa “grande cova”, e chasma, 
“abismo escancarado ou precipício”, com uma cova 
profunda no fundo, na qual o corpo foi lançado.)
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ABOLIR
kartageõ (KaTapyéco) . literalm ente, reduzir à 

inatividade (kata, “baixo”, argos, “inativo” ), é tra
duzido “abolir” em Ef 2.15 e 2 Tm 1.10, na V.R. 
apenas em 1 Co 15.24. 26. É  traduzida como “é 
abolida” na V.A. de 2 Co 3.13; a  V.R. corrige para 
“estava desaparecendo” (m argem , “estava sendo 
desfeito” ). Nessa e em outras palavras similares, 
não está im plícita a perda da vida, mas sim. do bem 
estar.

A árvore infrutífera estava obstruindo o solo. 
tom ando-o inútil para o  propósito de sua existên
cia, Lc 13.7; a  descrença dos judeus não poderia 
“invalidar" a fidelidade de Deus. Rm 3.3; a pregação 
do Evangelho não poderia tom ar sem efeito os man
damentos morais da Lei. 3.31; a Lei não poderia 
tom ar a prom essa inválida, 4.14; G1 3.17; o efeito 
da identificação do crente com Cristo em Sua morte 
é tom ar o seu corpo inativo para o pecado, Rm 6.6; 
a morte do primeiro marido de uma m ulher a libera 
da lei do marido, isso é. desobriga a m ulher de seu 
estato com o esposa aos olhos da lei, 7.2; nesse sen
tido. o  crente foi livre da Lei. 7.6; Deus escolheu as 
coisas que não são “para reduzir a  nada as que são", 
isto é, para apresentá-las inúteis aos propósitos 
práticos, 1 Co 1.28; os príncipes desse m undo são 
reduzidos a nada, i.é, a sabedoria deles se torna 
ineficiente, 2.6; o uso para o  qual existe o estôm ago 
humano cessa com  a morte do homem, 6.13; o  co
nhecimento, profecias, e  tudo o que e cm parte “pas
sará", I Co 13.8, 10, i.é, não terão valor algum de
pois que seu uso tem porário se cumpra: quando o 
Apóstolo se tom ou um homem, ele não mais agiu 
com o um a criança, verso 11; Deus vai abolir lodo 
govem o, autoridade e  poder, i.é, Ele vai tom á-los 
inativos, 1 Co 15.24; o último inimigo que será abo
lido. ou reduzido à inatividade, é a morte, verso 26; 
a glória que brilhava no rosto dc M oisés “era m o
mentânea”, 2 Co 3.7. sendo de especial significância
o  caráter de transitoriedade dessa glória; o mesmo 
nos versículos 11.13; o véu sobre o  coração de Isra
el foi “abolido” por Cristo, verso 14; aqueles que 
buscam justificação pela Lei estão “desligados” de 
Cristo, são considerados inativos em relação a  Ele. 
Gálatas 5.4; o efeito essencial da pregação da Cruz 
se tom aria inoperante pela pregação da circuncisão. 
5.11; pela m orte de C risto a  barreira entre os Ju
deus e os G entios foi abolida. E f 2.15; o  Homem 
de Pecado é trazido a inatividade pela m anifesta
ção da parousia do Senhor com Seu povo, 2 Ts 2.8: 
C risto tom ou a  m orte inativa para o  crente. 2 Tm

1.10. a m orte se tom ando o m eio de um a vida mais 
gloriosa com  Cristo; o  Diabo deve ser levado à 
inatividade através da morte de C risto, Hb 2 .14. 
Veja CESSA R. OCUPAR. DESTRUIR. FAZER, 
n. 7. SEM NENHUM  EFEITO, NADA, PÔR, n. 
19, NULO. i

ABO M IN AÇÃ O. A BOM INÁVEL
A. A djetivos

1. athemitos ( 'a0é|iiT oç) ocorre em Atos 10.2 
“ilegal” e 1 Pc 4.3, “abominável” (a, “negativo’ 
themitos, um adjetivo de themis, “lei” ), portant 
“ ilegal” .V eja ILEGAL. 1

2. bdeluktos (06€Xuktóç), Tito 1.16 fala a  re 
peito  dos enganadores que professam  conhec 
Deus. mas o negam por suas obras. 1

B. Verbo.
bdelussõ (0Ò€Xúoow): Veja ABORRECER, n. 2.

C . S u b stan tivo .
bdelugma O Ô^X uyjia), semelhante a A. n. 2

B. denota um objeto de desgosto, uma abominação. 
Essa palavra é usada em referência à imagem que 
será levantada pelo Anticristo. Mt 24.15: Mc 13.14 
daquilo que é altamente estim ado entre os home 
em contraste ao seu caráter real aos o lhos de De 
Lucas 16.15. A associação constante com a idol 
tria sugere que aquilo que é altam ente estim ado e 
tre os homens constitui um ídolo no coração hum 
no. Em Ap 21.27. é proibida a entrada na Cida 
Santa dos impuros, ou daqueles que “praticar- 
abominação e mentira". Também é usado sobre 
conteúdo do cálice de ouro na mão da mulher mali 
na descrita em Ap 17.4, e  do nome designado a e’ 
no versículo seguinte.!

ABOMINÁVEL
athemitos (àÔéjuToç), forma recente de athemist 

(cognato de themis. “costume, direito”: no grego cl 
sico. “ lei divina” ), “contrário ao que é certo”, é \i°r 
em At 10.28 (neutro, “não é lícito”): 1 Pe 4.3 (“a 
minável”)-!

Nota: Quanto a  2 Pe 2.8. veja SEM LEI.

ABRAÇAR
1. aspazomai (àaTrá£op.ai) significa literalm 

te “puxar para si mesmo”, por conseguinte, “s- 
dar, cumprimentar, dar as boas-vindas”, o  signifi 
do comum (por exem plo, em Rm 16, onde é us 
21 vezes). Tam bém  significa “despedir-se” ( 
exemplo. At 20.1). Em geral, a  “saudação” ou “ade 
era feito abraçando e beijando (veja Lc 10.4, q
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aberto” (Jo 1.51); (b ) metaforicamente, falar livre
mente (2 Co 6.11).

2. dianoigõ (ôtavoÍYU)), “abrir completamente” 
(formado de dia, “por”, elem ento intensivo, e  o n° 
1), é  usado: (a) literalmente (Lc 2.23; At 7.56. nos 
melhores manuscritos); (b) metaforicamente, em alu
são aos olhos (Mc 7.34; Lc 24.31); às Escrituras 
(Lc 24.32; At 17.3); à mente (Lc 24.45. “entendi
mento”); ao coração (At 16.14).!

3. agõ (ãyw), “levar” ou “guardar ou passar um 
dia“. é usado em At 19.38 (sobre "audiências” esta
rem abertas, subentendido). Veja GUARDAR (2), 
Nota (2).

4. anaptussõ (àvaiTTÚoooi), “desenrolar” (for
mado de ana. "para trás”, e ptussõ, “rolar” ), é  en
contrado em alguns manuscritos em Lc 4.17 (acerca 
do rolo de Isaías), e traduzido por “abriu” (veja o n° 
l ) . i

Notas: (1) Quanto a Hb 4.13. “estão patentes”, 
veja JAZER, n° 18.

(2) Em 2 Co 3.18, o verbo anakaluptõ, “desve
lar, descobrir” , é traduzido por “descoberto”, o que 
consistentemente dá prosseguim ento à  metáfora do 
véu que está posto sobre o coração de Israel.

(3) Em M c 1.10, o verbo schizõ, “rasgar” ou 
“dividir” , é traduzido por “abertos” , acerca dos céus.

(4) Quanto ao termo prodelos, encontrado em 1 
Tm  5.24, “manifestos”, veja EVIDENTE, A. n° 3.

(5) Quanto a Mc 7.34, “abre-te”, veja EFATÁ.
(6) Quanto a “recebei-nos (em vossos corações)”, 

que ocorre em 2 C o 7.2, veja RECEBER, n° 18.
B. S ubstan tivos.

1. anoixis (avo i^ iç), “abertura” (cognato de A. 
n° 1), é usado em E f 6.19. metaforicamente acerca 
da “abertura” da boca como em A, n° 1 (2), letra

2. ope (otttí), “abertura, buraco”, é usado em Tg
3.11 (“manancial”), acerca do orifício de uma fonte. 
Veja CAVERNA, COVIL, LUGAR.

A BR O LH O
tribolos (rpípoXoç) ocorre em Mt 7.16; Hb 6.8. 

Na Septuaginta, consulte Gn 3.18; 2 Sm 12.3; Pv 
22.5; O s 10.8. Contraste com ESPINHO.

A B SIN T O
apsinthos (cúJjivOoç) (em  português, “absinto” ), 

planta amarga e  nociva, que cresce em lugares deso
lados, sugestiva figurativamente de “calamidade” 
(Lm 3.15) e injustiça (Am 5.7), é usado em Ap 8.11 
(duas vezes; na primeira pane como nome próprio).!

A B STER -SE, A BSTIN ÊN CIA
apechõ Çanéxu)) , segurar-se de (apo. “de”, 

echomai, a voz média de echõ, “ter”, i.é, manter-se 
de), no N.T., invariavelmente se refere a práticas 
malignas, morais e cerimoniais, A t 15.20,29; 1 Ts 
4.3; 5.22; 1 Tm 4.3: 1 Pd 2.11; o mesmo na Septu
aginta em Jó 1.1; 2.3. Veja BASTAR, RECEBER-!

O bservação: O substantivo “abstinência” em 
Atos 27.2 a V.A., traduz asitia, “sem  comida” , V.R. 
(a, “negativo, não”, sitos, “com ida"). Com pare 
asitos, “jejum ”, no versículo 33.!

ABUNDÂNCIA
1. eulogia (eúXoyía), “bênção”, tem o significa

do de “generosidade, abundância” em 2 Co 9.5, que 
fala da oferta enviada pela igreja em Corinto aos 
irmãos necessitados na Judéia.

Nota: Em 2 Co 9.6, o advérbio “em abundância” 
é tradução da expressão ep ' eulogiais, literalmente, 
“com bênçãos”, quer dizer, que as bênçãos apare
çam. Veja ABENÇOAR.

2. haplotes (ctTrXÓTqç), formado de haplous, “sim
ples”, é  traduzido em 2 Co 8.2 por “generosidade"; 
em 2 Co 9.11, por “beneficência” ; em 2 Co 9.13, 
por “liberalidade”. Da sinceridade de mente pro
vém a “liberalidade”. O pensamento de sinceridade 
está presente em Rm 12.8; 2 Co 11.3; E f 6.5; Cl 
3.22. Veja LIBERALIDADE, SINGELEZA.!

3. charís (xópiç), “graça”, é traduzido por “dá
diva”, em 1 Co 16.3, por metonímia, diz respeito a 
um presente material. Veja BENEFÍCIO, n° 3.

4. hadrotes (áòpÓTriç), literalmente, “gordura” 
(derivado de hadros, “espesso, bcm -desenvolvi- 
do”), é  usado acerca de presente em dinheiro, em 2 
C o 8.20 (“abundância”).!

ABUNDAR
A. S ubstan tivos.

1. hadrotes (fa8pÓTT|ç), o qual, em 2 Co 8.20, em 
referência às dádivas da igreja em Corinto aos san
tos pobres da Judéia, é  traduzido por “abundância" 
(“generosa dádiva”. ARA), é  derivado de hadros, 
“espesso, gordo, maduro, rico” (na Septuaginta é 
usado principalmente para aludir a  ricos e podero
sos, por exemplo. Jr 5.5). Quanto à oferta em 2 Co 
8.20, o pensamento é dar com abundância, uma oferta 
gorda, e não mera “abundância”.!

2. perisseia ( irep iaae ía ) , “medida excedente, 
algo acima do usual” , é  usado quatro vezes: “a  abun
dância da graça” (Rm 5.17); “abundância do seu 
gozo” (2 Co 8.2); em  2 Co 10.15, diz respeito à
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extensão da esfera do serviço do apóstolo Paulo 
através da comunhão prática dos santos em  Corinto: 
em Tg 1.21, é  traduzido  m etaforicam ente por 
“acúmulo” com alusão à maldade. Uns o traduziri
am por “resíduos”, “restos” ou “o que resta” . Veja
o n° 3.1

3. perisseuma (Trepíoaeuiia) denota “abundân
cia*’ em forma ligeiramente mais concreta (2 Co 
8.13.14. onde representa as dádivas cm  espécie pro
vidas pelos santos). Em Mt 12.34 e Lc 6.45 é usado 
para designar “abundância” do coração: em Mc 8.8, 
aos pedaços de pão depois de alim entar a multidão 
“que sobejaram” (“restantes", ARA). Veja PERM A
NECER (2)-! Na Septuaginta. consulte Ec 2.15.1

4. huperbole (VrreppoXií), literalm ente, “ lança
mento além ” (formado de huper, “além ” ou “muito 
acima”, e ballõ. “lançar"), denota "excelência e gran
deza excedente" do poder de Deus nos Seus servos 
(2 Co 4.7); acerca das revelações dadas a Paulo (2 
Co 12.7); com  a preposição kata, a frase significa 
“excessivam ente” (Rm 7.13); “ainda mais excelen
te” (1 Co 12.31); “sobremaneira” (2 Co 1.8: G 11.13); 
e, num a frase mais estendida, “mui excelente” (2 Co 
4.17). Veja SUPERAR. M ED IDA .!

B. Verbos.
1. perisseuõ (7Tcpiooeúa)). cognato de A, n^ 2 e

3, é usado de modo intransitivo para designar: (a) 
“exceder certo número ou medida, ter mais, restar” , 
os pedaços de pão depois de alimentar a multidão 
(cf. o  termo perisseuma; Lc 9 .17; Jo 6.12.13); “existir 
cm abundância” : riqueza (Lc 12.15, 21.4), comida 
(Lc 15.17). Neste sentido, o verbo tam bém é usado 
para indicar consolação (2 Co 1.5); fala do efeito de 
uma dádiva enviada para atender a necessidade dos 
santos (2 C o 9.12); alegria (Fp 1.26); fala do que 
sucede ou o que em grande medida cai em  sorte para 
alguém: a graça de Deus e o dom dado pela graça de 
Cristo (Rm 5.15); os sofrim entos de Cristo (2 Co
1.5). Em Mc 12.44 e Lc 21.4, foi traduzido pelo 
verbo “sobejar” ; (b) “redundar ou mostrar-se abun
dantemente por algo” : os efeitos liberais da pobreza 
(2 C o 8.2); em Rm 3.7, em argumentação, diz res
peito aos efeitos da verdade de Deus —  se a veraci
dade de Deus fica mais distinta e Sua glória é au
m entada pela não veracidade do homem; fala do 
aumento numérico (A t 16.5); (c) “ser suprido com 
abundância, abundar em uma coisa” : bens materiais 
(Lc 12.15: Fp 4 .18); os dons espirituais (1 Co
14.12), ou “ser preeminente, exceder, estar moral
mente em melhor situação” no que diz respeito a 
participar de certas carnes (1 Co 8.8: “nada nos

falta”); “abundar” em esperança (Rm 15.13); a obra 
do Senhor (1 Co 15.58); fé e graça (2 Co 8.7); ação 
de graças (Cl 2.7); andando para agradar a Deus (Fp 
1.9; 1 Ts 4.1.10); justiça (M t 5.20); o Evangelho na 
função de m inistrar justiça (2 C o 3.9, “excederá”).

É usado de modo transitivo no sentido de “ fazer 
abundar” , por exemplo, suprir alguém ricamente de 
forma que ele tenha “abundância”, por exemplo, da 
verdade espiritual (M t 13.12); o uso certo do que 
Deus nos confiou (M t 25.29); o poder de Deus em 
dar graça (2 Co 9.8: E f 1.8); “tom ar abundante” ou 
fazer exceder, por exemplo, o efeito da graça com 
respeito à ação de graças (2 C o 4.15): o Seu poder 
em  nos “fazer abundar” em amor (1 Ts 3.12). Veja 
A U M EN TA R , BA STA N TE, E X C E D E R , M E 
LHOR (2), PERM ANECER (2), SU PERA R.!

2. huperperisseuõ CuTrepTepiaaeúio), form a 
fortalecida do n° 1, significa “abundar excessiva
mente” (Rm 5.20) na operação da graça; em  2 Co
7.4, na voz média, fala do gozo do apóstolo Paulo 
pelos santos. Veja ALEG RIA.!

3. pleonazõ (TiXeováCcu), derivado de pleion ou 
pleon, “mais” (m aior em quantidade), cognato dc 
p leõ , “en ch er” , s ig n ifica : (a )  no in transitivo , 
“superabundar” , por exemplo, em transgressão ou 
pecado (Rm 5.20); na graça (Rm 6.1; 2 Co 4.15): no 
fruto espiritual (Fp 4.17); no am or (2 Ts 1.3); em 
vários frutos (2 Pe 1.8); no ajuntamento do maná (2 
Co 8.15: “teve dem ais”); (b) no transitivo, “fazer 
aum entar” (1 Ts 3.12). Veja AUM ENTAR, G O 
V E R N A R !

4. huperpleonazõ  ( ‘inrcpuXeováCcü), form a 
fortalecida do n° 3, significando “abundar excessi
vamente” , é  usado em  1 Tm 1.14 para aludir à graça 
de D eus.!

5. plethunõ (ttXtjOlvio), forma alongada de plethõ, 
“encher”, cognato do  n° 3 e de ptethos. “m ultidão”, 
significa “aumentar, multiplicar” , e, na voz passiva, 
“m ultiplicar-se” , por exem plo, a iniqüidade (Mt
24.12). Veja MULTIPLICAR.

Nota: O  termo huperballõ. cognato de A, n° 4, 
“exceder, superar” , em E f 3.19 é traduzido por “ex
cede” . Veja tam bém 2 C o 3.10; 9 .14 (“excelente”); 
E f 1.19 (“sobreexcelente”); E f 2.7 (“abundantes”). 
Veja EXCEDER, SUPERAR !

C . A djetivos.
I. perissos (Trepiaaóç)* cognato de B. n° 1, 

“abundante” , em Rm 3.1 é traduzido por “vanta
gem ”, em 2 Co 9.1, por “não necessário” , ou seja 
“supérfluo” . Veja VANTAGEM, MAIS, B. n° 2, 
SUPÉRFLUO.
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2. perissoteros (rreptaaÓTCpoc;), sendo o grau 
comparativo do n° 1, é traduzido assim: em  Mt 11.9; 
Lc 7.26; 12.48 e  1 Co 12.23.24. por “muito mais"; 
em Mc 12.40; Lc 12.4 e  2 Co 10.8, por “mais” ; e em
2 Co 2.7. por “dem asiada”. Veja DEM ASIADA. 
M AIOR. MAIS.

D. A dvérbios.
1. perissõs (irepiaow ç), correspondendo ao ad

jetivo  n° 1, acima, é encontrado em  Mt 27.23; Mc 
15.14 (“mais”); Mc 10.26 (“ainda m ais”, ou seja. 
“fora de m edida” ); At 26.11 (“dem asiadam ente” ). 
Veja EXCEDER. B, n°4, MAIOR, MEDIDA, B. n° 
2.1

2. perissoteros (TrepiocJÓTcpoç), a forma adver
bial do n° 2. acima, significa “mais abundantem en
te” ; em  Hb 2.1, literalm ente, “devemos dar atenção 
m ais abundantem ente” . É muito freqüente em 2 
Coríntios. Tambcm c encontrado cm 2 Co 11.23. 
Veja ANTES DE TUDO, EXCEDER, SO LICITU 
D E .!

3. huperperissõs  ('uTTCpTrepioaüiç), form a 
fortalecida do n° 1, significa “excedendo abundante
mente” (M c 7.37).! "

4. huperekperissou ( 'uttc p€ kttc pi a ao ú ), forma 
ainda mais fortalecida; em E f 3.20, é traduzido por 
“ muito m ais abundantem ente”; em  1 Ts 3.10. por 
“abundantem ente” ; em  1 Ts 5.13, por “em  grande” . 
Veja EXCEDER.!

Nota: O  term o huperballontõs, cognato de A. n°
4, denota “acim a da m edida” (2 Co 11.23).!

5. plousiõs (irAouaíioc;), relacionado a ploutos, 
“ riquezas” , em  Tt 3.6; Cl 3 .16e  1 Tm 6.17, é  tradu
zido por “abundantem ente” ; em  2 Pe 1.11, “am pla
mente”. É usado para designar, (a) o dom do Espíri
to Santo; (b) a  entrada no Reino vindouro; (c) a 
habitação da Palavra de Cristo; (d) os bens m ateri
ais. Veja RICO-1

Notas: ( 1 ) 0  term o dunamis, “poder” , é tradu
zido em  Ap 18.3 por “abundância".

(2) O  termo polus, “m uito, muitos” , é  traduzido 
em 1 Pe 1.3 por “grande".

(3) Quanto aos verbos plouteõ e ploutizô, veja 
RICO. ENRIQUECER.

(4) Q uanto aos term os ploutos, “riqueza” , e 
plousios, " n c o ', veja K1CO.

ABUSAR
A. Verbo.

katachraomai (K d T ax p áo iia i), literalm ente , 
“usar em  dem asia" {kata, “para baixo” , prefixo in
tensivo, e chraomai. “usar”), é encontrado em  1 Co

7.31 com referência ao uso que o crente faz do mun
do. e em  1 C o 9.18. “abusar" ou “usar ao m áximo”. 
Veja USAR (2 ).!

B. S ubstan tiv o .
Q uanto ao substantivo arsenokoites, veja 1 Co

6.9 e 1 Tm 1.10.1

ACALENTAR
thalpõ (ÔáXittü) significa prim ariam ente “aque

cer. suavizar pelo calor”, daí, “manter mom o”, como, 
por exemplo, os pássaros que cobrem os filhotes 
com  suas penas (na Septuaginta, Dt 22.6); metafo^ 
ricamente, “alimentar com amor afetuoso, nutrir com 
cuidado am oroso” . O corre em E f 5.29. acerca de 
Cristo e a Igreja; em  1 Ts 2.7. acerca do cuidado dos 
santos em Tessalônica pelo apóstolo Paulo e  seus 
companheiros, como a  ama que acalenta (“cria” ) seus 
filhos .1

ACAUTELAR
1. blepõ OXéiTiü), “olhar, ver” , em  geral im pli

cando mais especificamente uma intenção, contem 
plação cuidadosa, é usado em  M t 24.4; Mc 4.24: 
13.5.9,23,33; Lc 8.18; 21.8; 1 Co 3.10; 8.9; 10.12; 
G15.15; Cl 2.8 (“tende cuidado” ); Cl 4.17; Hb 3.12. 
Veja ACAUTELAR-SE, CONTEM PLAR. JAZER, 
O LH A R . PE R C E B ER , PRESTAR ATENÇÃO, 
VER.

2. horaõ (ópdtü). “ ver”, normalmente expressan
do o sentido da visão, é encontrado em Mt 16.6; 
18.10; M c 8.15; Lc 12.15; A t 22.26. Veja CON 
TEM PLAR, VER.

3. prosechõ (npoaéxw ). literalm ente, “manter- 
se firme em ”, significa “virar-se para. voltar a  aten
ção para"; por conseguinte, “dar atenção a. aten
der". É usado em M t 6 .1; Lc 17.3; 21.34; At 5.35; 
At 8.6,10.11; 16.14; 20.28; 1 Tm  1.4; 4.1; 4.13 
(“persiste"); T t 1.14; 2 Pe 1.19; Hb 2.1 (literalm en
te, “dar atenção mais cuidadosa” ). Veja ACAUTE
LA R-SE. A TENDER. DAR. PRESTA R ATEN
ÇÃO.

4. epechò (c ttcx^), literalm ente, "segurar em ”, 
então, “dirigir para. dar atenção a”, é  usado em  At
3.5 (“olhou” ); 1 Tm  4.16 (“ tem cuidado” ). Veja 
ESTORVAR, M ARCAR, RETER.

Notas: (1) Em Lc 11.35. é encontrado o verbo 
skopeõo. “olhar” .

(2) O s n.os 2 e  3 são usados juntos em M t 16.6; 
os n.os 2 e  1. nessa ordem , em Mt 8.15; mas em Lc
12.15, a RC segue o n° 2 por “guardai-vos” (phulassõ, 
“guardar” ).
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(3) Q uanto  a  M c 5.36, “ tendo ouvido” , veja 
O UVIR, n° 7.

(4 ) E m  Rm 11.21 , é a c re sc e n ta d o  a frase  
conjuntiva “tem e que”, por causa de uma leitura 
variante.

ACAUTELAR-SE
1. blepõ OXêTriü), “ver” , é  aplicado à visão m en

tal e é, às vezes, usado à guisa de aviso para “pres
tar atenção” contra um objeto (M c 8.15: 12.38; At 
13.40; Fp 3.2, três vezes: Cl 2.8). Veja CO N TEM 
PLAR.

2. prosechõ (irpoCTex^), literalm ente, “manter- 
se, guardar-se” (form ado de pros, “para” , e  echõ, 
“ter. m anter ’), por conseguinte, “voltar a  m ente ou 
a  atenção a uma coisa estando em guarda contra cia” 
(M t 7.15; 10.17; 16.6,11,12; Lc 12.1; 20.46). Veja 
A C A U T E L A R . A TEN D ER. PRESTA R ATEN 
ÇÃO.

3. phulassõ (<t>uXácr<Jiu), “guardar, Ficar alerta, 
manter” , é usado, na voz média, acerca de estar “em 
guarda contra, prevenido contra” —  a voz média 
ressalta interesse pessoal na ação (Lc 12.15; At 
21.25; 2 Tm  4.15: 2 Pe 3.17). Veja ATENTAR, 
GUARDAR (1), GUA RD AR (2). SALVAR.

ACEITAR
A. Verbos.

1. dechomai (6éxop.ai) significa “aceitar” m edi
ante recebim ento deliberado e pronto do que é ofe
recido (cf. o  n° 4), é encontrado, por exem plo, em 1 
Ts 2.13 (“recebido” ); 2 Co 8.17; 11.4. Veja R ECE
BER, TOM AR.

2. apodechomai ( ’aTro6éxo|iai), formado da pre
posição apo. “de”, prefixo intensivo, e o n° 1, ex
pressa dechomai mais fortemente e significa “rece
ber cordialm ente, dar as boas-vindas” (Lc 8.40; At 
2.41; 18.27; 24.3; 28.30). Veja RECEBER. RECE
BER EM  CASA.

3. prosdechomai (TrpoaSéxoiiai). form ado de 
pros, “para” , e o  n° 1, “aceitar favoravelm ente” ou 
“receber para si mesmo” , é usado para se referir ao 
futuro das coisas no sentido de esperar; com o sig
nificado dc “aceitar”  é usado negativam ente em Hb
11.35 (“não aceitando o seu livram ento” ): receber 
(por exem plo, Lc 15.2: Rm 16.2; Fp 2.29). Veja 
A PRO V A R . E SPE R A R . O L H A R . R EC E B ER . 
T O M A R .

4. lambanõ  (X apPdvio), quase sinôn im o  de 
dechomai, é diferente no sentido de “receber m era
mente como ação auto-imposta” sem necessariamen

te significar um recebimento favorável (G12.6). Veja 
ATINGIR. CHAM AR. OBTER, PEGAR. RECE
BER, RETER. TOM AR.

Nota: O  verbo charitoõ, “tom ar aceitável” , é 
traduzido em E f 1.6 por “(nos) fez agradáveis” .

B. Adjetivos.
1. dektos (ôcktóç), cognato do n° 1. denota “pes

soa ou coisa que foi considerada favoravelm ente” 
(Lc 4.19,24: At 10.35: 2 Co 6.2 [ o n ° 3 é  usado na 
segunda parte]; Fp 4 .18 ).)

2. apodektos (ctttoÒcktóç). forma fortalecida do 
n° 1 (formado de apo, “de”, usado intensivamente, e
0 n° 1), significa “aceitável” no sentido do que é 
agradável e dá as boas-vindas (1 Tm  2.3; 5 .4 ).)

3. euprosdektos (euVpoaòcKTÓç), form a ainda 
mais fortalecida do n° 1, significa “aceitação” muito 
favorável (form ado de eu, “bem ”, pros, “para” , é 0 
n° 1), é encontrado em Rm 15.16,31; 2 C o 6.2; 8.12:
1 Pe 2.5.1

4. euarestos (eúápcoToç), formado dc eu, “bem”, 
e arestos, “agradar” , significa “aceitável, agradável” 
(Rm 12.1.2; 14.18; 2 Co 5.9; E f 5.10; Fp 4.18; Cl 
3.20: Hb 13.21; T t 2.9, “agradem ” ). Veja AGRA
D A R .!

C . A dvérbio.
euarestõs (eúap^artoç). correspondendo a B, n°

4. é usado em Hb 12.28 (“agradavelm ente” ). Veja 
A G RA D A R.

D. S u b stan tiv o s .
1. apodochê (VnroÔoxTÍ), cognato do B. n° 2. sig

nifica “digno de ser recebido com aprovação, aceita
ção” (1 Tm 1.15; 4.9). A frase em 1 Tm  1.15 é 
encontrada num escrito  no século I, expressando 
agradecim ento por um presente recebido de uma 
p rincesa.)

2. charis (xópi ç), “graça”, indicando favor por 
parte do doador, “agradecim ento” por parte do re- 
cebedor, é traduzido por “agradável” em 1 Pe 2.19,20. 
Veja BENEFÍCIO. DAR GRAÇAS, FAVOR. GRA
ÇA. LIBERALIDADE, PRAZER.

ACENAR
1. neuõ (i^úíu), literalm ente, “fazer um aceno, 

querer dizer por aceno” . É usado em Jo 13.24, quan
do Pedro acenou a João para que este perguntasse 
ao Senhor de quem Ele estava falando; em At 24.10. 
fala da perm issão dada por Félix para que Paulo 
falasse.)

2. dianeuõ (Ôiaveúüj), “expressar por sinal o que 
se quer dizer” (form ado de dia, “através de” , usado 
intensivam ente, e o n° 1). é dito acerca do ato de
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Zacarias (Lc 1.22). Na Septuaginta, consulte SI 35.19 
(“pisquem” ).)

3. kataneuõ (KaTaveúu»), formado de kata. “para 
baixo”, elemento intensivo, e  o  n° 1, é usado em Lc
5.7, a respeito dos pescadores que “fizeram sinal” 
aos companheiros de pesca.)

4. kataseiõ (K araaeiúw), literalmente, “tremer 
para baixo” (formado de kata, “para baixo*', e seiõ. 
'‘tremer”), diz respeito a dar um aperto de mão. a 
acenar, expressa o  ato de “acenar” com um pouco 
mais de vigor (At 12.17; 13.16; 19.33; 21.40). O 
verbo neuõ e  seus verbos compostos têm referência 
primária com o movimento da cabeça, ao passo que
o verbo kataseiõ, está relacionado com a m ão.)

ACENDER
1. haptõ (cítitcí)), corretamente, “firmar em”, é 

usado em At 28.2 (nos manuscritos mais autênti
cos; outros manuscritos têm o  n° 3), acerca de “acen
der” uma fogueira (veja o n° 2).

Nota: O termo haptõ é  usado acerca de “acender 
uma candeia ou luminária”, em Lc 8.16; 11.33; 15.8. 
Quanto à voz média, veja TOCAR.

2. periaptõ (Trcpiáimo), corretamente, “amarrar 
em volta, prender” (formado de perí, “em volta”, e
o n° 1), é usado acerca de “acender” um fogo no 
meio de um pátio (Lc 22.55; alguns manuscritos 
têm o  n° 1 ).)

3. anaptõ (ài'dTrrw), “acender, incendiar, ilumi
nar” (formado de atia, “para cima**, e o n° 1), é usa
do: (a ) literalmente (Tg 3.5); (ò) metaforicamente, 
na voz passiva, em Lc 12.49, acerca de “acender” o 
fogo da hostilidade; veja FOGO, A, letra “/ ’. Q uan
to a At 28.2, veja o  n° 1, acim a.)

A C E PÇ Ã O  D E PESSO A S
A. S ubstan tivos.

1. prosõpolemptes (irpoatüTToXiÍjiTrrr|<;) denota 
“respeitador de pessoas”, ou seja, indivíduo parcial 
que beneficia sobretudo os grandes, os poderosos, 
etc. (formado de prosõpon, “face” ou “pessoa”, e 
lambanõ, “apoderar-se, agarrar” ), é encontrado em 
At 10.34.)

2. prosõpolempsia (em textos inferiores sem a 
letra m) (TTpoawTToXrui^ía) denota “ respeito ou 
acep çào  de p esso as , p a rc ia lid a d e ” , ou  se ja , 
favorecimento no tratamento dispensado a pessoas 
influentes, poderosas, ricas, etc. (cognato do n° 1), a 
falha de alguém que. quando responsável em dar 
julgam ento, tem respeito à posição, classe, popula
ridade ou circunstâncias dos homens, em vez das

suas condições intrínsecas, preferindo os ricos e 
poderosos aos que não o são (Rm 2.11; E f 6.9; Cl 
3.25; Tg 2.1).)

B. Verbo.
prosõpolempteõ (TTpooajTToXii|inTéo)), “ ter res

peito de pessoas, fazer acepção de pessoas” , ou 
seja, tratar as pessoas com desigualdade, favorecen
do os ricos, os poderosos, etc. (veja acima), ocorre 
em Tg 2 .9 .)

C . A dvérbio.
aprosõpolemptõs (áTrpoowTToXTÍimTüjç). “sem 

respeito ou acepção de pessoas, imparcialmente” 
(formado de a , elem ento de negação, e a letra B), 
ocorre em 1 Pe 1.17.)

A C E SSO
prosagõge (irpooayw-yé), literalmente, “o ato 

de conduzir ou levar à presença de” (formado de 
pros, ‘ para”, e agõ, “conduzir”), denota “acesso”, 
com o que está associado o pensamento de ter liber
dade de entrar mediante a ajuda ou favor de outrem. 
É usado três vezes: (a) em Rm 5.2, para aludir ao 
“acesso” que temos pela fé, por nosso Senhor Jesus 
Cristo, à graça; (b ) em Ef 2.18. para se referir ao 
nosso “acesso” a um Espírito por Cristo ao Pai; (c) 
em Ef 3.12, fala do mesmo “accsso” que há “em 
Cristo**, o qual temos “com confiança, pela InossaJ 
fé nele” . Este “acesso” envolve a aceitação que te
mos em Cristo com Deus, e  o privilégio do Seu 
favor por nós. Uns defendem o significado de “apre
sentação” .

ACHAR
1. heuriskõ (eüpíoKüj) denota: {a) “achar, en

contrar**, ou com procura prévia (por exemplo, Mt 
7.7,8), ou sem procura prévia (por exemplo, Mt 
27.32); na voz passiva, fala do desaparecim ento de 
Enoque (H b 11.5); dos m ontes (Ap 16.20); da 
Babilônia e seus ocupantes (Ap 18.21,22); (6) me
taforicamente, “achar ou descobrir mediante inves
tigação” ou “aprender, descobrir” (por exemplo. Lc 
19.48; Jo 18.38; 19.4,6; At 4.21; 13.28; Rm 7.10; 1 
Pe 1.7; Ap 5.4); em G1 2.17, indica “a surpresa dos 
judeus” que pela primeira vez deram-se conta de 
que, perante Deus. eles não tinham superioridade 
moral sobre os gentios, a quem eles desdenhosa
mente chamavam de “pecadores”, ao mesmo tempo 
que se julgavam  “justos” ; (c) na voz média, “achar 
por si mesmo, arranjar, ganhar, obter” (por exem
plo, Mt 10.39; 11.29; Lc 1.30; A t 7.46; 2 Tm 1.18). 
Veja ALCANÇAR, OBTER.
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2. aneuriskÕ (ai'cupí<JKio), “achar até o fim (me
diante procura), descobrir’ (formado de ana. “até o 
fim ”, e o n ° l ) ,  implicando procura diligente, é usa
do em Lc 2.16, acerca dos pastores que procuraram 
e  “acharam " Maria. José e  o  M enino Jesus: em At
21.4. fala de Paulo e seus com panheiros que procu
raram e “acharam" os discípulos em Tiro (em At
21.2, é usado o n° 1).!

3. lambanõ (Xajipdi'co), “ tomar, receber", é usa
do em Rm 7.11. Veja ACEITAR.

4. katalanibanõ (KaraXauPóvcj). “agarrar, apo
derar-se de", dito da ação mental, “compreender” 
por agarrar ou “achar” os fatos, é  usado por Festo 
em relação às acusações feitas contra Paulo (At
25.25). Veja APREENDER.

Notas: (1) Quanto ao verbo sunanapauomai, “ser 
refrescado no espírito”, que aparece em Rm 15.32, 
veja RECREAR.

(2) Em Rm 11.33. o termo ane.xichniastos. “sem 
pista, impenetrável", é traduzido por “inescrutável" 
(ichniazõ. “rastrear completam ente"): em Ef 3.8. 
“incom preensíveis” . Veja INFORMADO, INSON- 
D Á V EL.l

AÇOITAR
A. Substan tivo .

phragellion (òpayéXXioi/), “chicote" (derivado 
do latim, flagellum). é usado acerca do “azorrague” 
de tiras pequenas que o Senhor fez e empregou an- 
les dc limpar o Templo (Jo 2.15). A despeito de tê- 
lo na verdade usado, o chicote era em si um sinal de 
autoridade e julgamento.*!

B. Verbos.
1. phragelloô (òpayeXXóoj) (cognato de A, deri- 

do do \&úm,flagello\ em português, “flagelar"), é 
palavra usada em Mt 27.26; Mc 15.15, acerca do 

açoite” que Jesus suportou, o qual foi administra- 
b  por ordem de Pilatos. No método rom ano de 
açoitar” , a  pessoa era despida e amarrada numa 

sição encurvada a um pilar, ou estirada numa ar- 
ção. O “açoite” era feito de correias de couro, 

ndo nas pontas pedaços afiados de osso ou chum- 
que rasgavam a carne das costas e  do peito (cf. SI 
.17). Eusébio (em Crônicas) registra seu teste- 
nho do sofrimento dos mártires que morreram 
esse tratamento.^

Nota: Em Jo 19.1, o  “açoite” a que Jesus foi 
metido é descrito pelo verbo n° 2, como também 
profecia que fez acerca dos Seus sofrimentos 
t 20.19; Mc 10.34: Lc 18.33). Em At 22.25, o 
igo semelhante, preste a ser administrado em

Paulo, é descrito pelo verbo n° 3 (o “açoite" de 
cidadãos romanos era proibido pela lei porciana de 
197 a.C.).

2. mastigoõ (uaoTi7 Ócu). cognato dc mastix (veja 
AÇOITE), é usado: (a) como mencionado no n° 1;
(b) acerca dos “açoites” judeus (M t 10.17; 23.34);
(c) metaforicamente, em Hb 12.6, alude ao “casti
go” aplicado pelo Senhor administrado em am or aos 
Seus filhos espirituais.!

Nota: O m étodo judaico de “açoitar” , conforme 
está descrito na M ishná, era feito pelo uso de três 
correias de couro, recebendo o  ofensor treze açoi
tes no peito nu e  treze em cada om bro, os “quaren
ta açoites menos um” , como foram aplicados em 
Paulo cinco  vezes (2 Co 11.24). Veja tam bém 
AÇOITE.

3. mastizõ (jiaaTÍ£ü)). cognato do n° 2, ocorre 
em At 22.25 (veja o n° 1, acim a).! Na Septuaginta, 
consulte Nm 22.25.!

A ÇO ITE
mastix (pdaTtÇ), “chicote, açoite” , é  usado: (a) 

com o  significado de "açoitar” , em At 22.24, acerca 
do método romano (veja AÇOITAR, B, n° 1. Nota); 
(b ) cm Hb 11.36. acerca dos “sofrimentos” dos san
tos no tem po do A ntigo Testam ento. E ntre os 
hebreus, o modo habitual, legal e doméstico era ba
ter com uma vara (veja 2 Co 11.25); (c) metaforica
mente. acerca de “doenças” ou “sofrim entos". Veja 
PRAGA. n° 1.

ACOLÁ
ekei (éicci), “ lá” , é usado em M t 17.20; 26.36 

(“além”). Veja AONDE, LÁ.

A C O M O D A R-SE
sunapagõ (cm-aTráyü)). Veja CARREGAR, n° 7.

ACOM PANHAR
A. Verbos.

1. sunepomai (crL’V€7ro[iai), literalmente, “seguir 
com” (formado de sun, “com”, e hepomai, “seguir”), 
veio a significar “acompanhar” (A t 20.4).!

2. sunerchomai (aui'€pxop.ai), usado princi
palm ente para designar “reunir” , significa “acom 
panhar” em Lc 23.55: Jo 11.33; At 9.39; 10.45:
11.12; 15.38; 21.16. Em At 1.21, é  dito acerca de 
homens que tinham “acompanhado (com)” os após
tolos todo o  tem po em que o Senhor Jesus esteve 
com eles. Veja GRUPO, IR, IR TER. REUNIR- 
SE. VIR.



ACOMPANHAR 370 AÇOUGUE

3. echõ d x w ), “ter” , em Hb 6.9 é traduzido por 
“acom panhar” (“coisas que acompanham a salva
ção” ). Talvez o m elhor sentido seja. "as coisas que 
estão perto da salvação”.

4. propempõ  (TTpoTrcp.TTij), traduzido em  At 
20.38 por '“acom panharam ”, significa literalm ente 
“enviar à frente” : por conseguinte, fala de ajudar 
alguém  em viagem ou no sentido: (a) de aparelhá- 
lo com os requisitos necessários para a  viagem , ou: 
(b) de “acom panhá-lo” de fato parte do caminho. 
Ô prim eiro sentido está indicado em Rm 15.24 e 1 
C o 16.6,11. O mesmo se dá em 2 Co 1.16 e Tt
3.13, e o termo se refere à  exortação de João a Gaio 
em relação aos evangelistas am bulantes, “encam i
nhando-os em sua jo rn ad a  por m odo digno de 
D eus” (3 Jo 6. ARA). Ainda que o "acom panha
mento” pessoal não esteja excluído, a ajuda prática 
parece estar em v is ta  de modo mais geral, como 
indicado pela palavra de Paulo a T ito  para “acom 
panhar” Zenas e A poio na jornada deles “para que 
nada lhes falte” . Com respeito à despedida de Pau
lo dos anciões de Éfeso em M ileto, está especial
mente em vista o “acom panham ento” pessoal, tal
vez não sem a sugestão de ajuda (At 20.38. “acom- 
panharam -no até o navio” ); o “acom panham ento” 
tam bém  é indicado em At 21.5: “seguim os nosso 
cam inho [...] cada um  com  sua m ulher e filhos até 
fora da cidade”. Em At 15.3, talvez am bas as idé i
as este jam  sugeridas. Veja CO N D U TA . T R A 
Z E R !

A CO N TEC ER
1. sumbainõ (ouupaívto), literalmente, “ir ju n 

to” ou “v ir jun to , reun ir-se” (form ado de sun. 
“com” , e bainõ. “ ir”), significa “acontecer jun to”, 
acerca de coisas ou eventos (M c 10.32; Lc 24.14; 
A t 3.10; 20.19, “sobrevieram "; At 21.35. “suce
deu” ; I Co 10.11; I Pe 4.12; 2 Pe 2.22). Veja SUCE- 
DER.1

Notas: ( l )  Em Fp 1.12, a frase ta ka t’ [isto é. 
kata] eme. literalmente, “as coisas relativas a  mim”, 
é traduzida por “as coisas que me aconteceram”.

(2) Em Lc 24.35, a frase “o que lhes acontecera 
no caminho”, é, literalmente, "as coisas no cam i
nho”.

A CO RD A R
exupnos (c^inrvoc;), “despertado para fora do 

sono” (formado de ek , “para fora de”, e  hupnos. 
"sono” ), ocorre cm At 16.27 (“acordando” ).! Con
traste com o verbo exupnizõ. despertar, n° 4.

A C O R D O
A. Advérbio.

homothumadon (ójj.oGujiaòói’), “de comum acor
do” (formado de homos, "mesmo”, e thumos, “men
te” ), ocorre 11 vezes, 10 em Atos geralmente tradu
zido por "unanimemente” (At 1.14; 2.46; 4.24; 5.12: 
7 .57 :8 .6 ; 12.20; 15.25; 18.12: 19.29), e  a outra em 
Rm 15.6, onde tem os “concordes” (“concordcmen- 
te” . ARA). Veja M ENTE !

Nota: Em At 2.1. o advérbio homou, “jun to”, é 
traduzido por “no mesmo lugar’’.

B. A djetivos.
“Espontaneamente. de livre vontade."
1. authairetos (aòOaíp€Toç). formado de autos. 

“si mesmo”, e haireomai, “escolher, auto-escolhi- 
do. voluntário, espontaneam ente, de livre vonta
de”. ocorre em 2 Co 8.3,17. falando das igrejas da 
M acedônia acerca das dádivas aos santos pobres da 
Judéia, e de Tito. a respeito de sua boa vontade em 
ir e exortar a igreja em Corinto em relação ao assun
to. Em 2 Co 8.3. temos: "Deram voluntariamente”, 
que é consistente com a tradução de 2 Co 8.17. Veja 
VOLUN TÁRIO .^

2. automatos (auTojidroç), formado de autos. 
“si mesmo”, e uma raiz ma-, significando “desejo”, 
denota “de si mesmo, movido pelo próprio impul
so” . Ocorre em Mc 4.28, falando do poder da terra 
cm produzir plantas e frutos por si mesmo: em At
12.10, fala da porta que se abriu automaticamente. 
Veja PRÓPRIO (3).! Na Septuaginta, consulte Lv
25.5 (“produto espontâneo” ): Lv 25.11 (“produto 
que surge de si mesmo” ): Js 6.5; 2 Rs 19.29 ("aquilo 
que cresce de si mesmo” ); Jó 24.24 (fala de uma 
espiga de m ilho que "se desprende” do talo).!

3. sumpsuchos (auii<líi>x°Ç)> literalm ente, “que 
tem um espírito ou mentalidade comum” (formado 
de sun. “com ”, e psuche, “alm a” ), ocorre em Fp 2.2 
(“ sin tais o m esm o” ; "penseis a m esm a coisa” . 
A R A ).!

A ÇOUGUE
makellon (|iáK€XXov), termo do grego recente 

emprestado do termo latim macellum. denota “mer
cado de carne”, traduzido em 1 Co 10.25 por “açou- 
guc” . A palavra é encontrada no grego coiné e no 
grego vernáculo cobrindo o tempo do Novo Testa
mento, ilustrando esta passagem ( veja Deissmann. 
Light from  the Ancient East. p. 274). Uma planta, 
desenhada por Lietzmann, de um foro em Pompéiaj 
mostra o matadouro e o  açougue ao lado da capela 
de César. Parte da carne que fora usada para propó
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sitos sacrificais era, depois, vendida nos mercados.
O apóstolo Paulo ordena que o crente entre sem 
fazer investigação, de forma a evitar que a consciên
cia fique perturbada (cf. 1 Co 10.28).!

ACRESCENTAR
1. epitithemi (ctutíG tjhi ), literalmente. "pôr so

bre" ou “inserir" ( formado de epi. “sobre”, e tithemi, 
“pôr"), tem um significado secundário e um tanto 
raro. “acrescentar”, e  é encontrado neste sentido em 
Mc 3.16,17, literalmente. "Ele acrescentou o nome 
Pedro a Simão”. e “Ele acrescentou-lhes o nome 
Boanerges”, e em Ap 22.18. onde a palavra é  posta 
em contraste com “tirar" (Ap 22.19). Veja COLO
CAR. JAZER. OPRIMIDO. PÔR.

2. prostithemi (iTpocrríGr|e|i.i). "pôr para” (for
mado de pros. “para”, e tithemi, “pôr"), “acrescen
tar” ou “colocar ao lado de” (o significado primá
rio). Em Lc 17.5, no pedido para aumentar a fé, é 
traduzido por “acrescentar” ; em Lc 20.11.12, '"tor
nou ainda a mandar", literalmente, "ele acrescentou 
e enviou”, como em Lc 19.11 (“ele prosseguiu 
[acrescentou] e  contou”). Em At 12.3. “continuou”, 
“continuou avante” (a repetir ou continuar a ação 
mencionada pelo verbo seguinte): em At 13.36, “foi 
posto junto”: em Hb 12.19. “falassem mais” (lite
ralmente, “que nenhuma palavra fosse acrescenta- 
da”). Em G1 3.19, “Logo, para que é  a lei?” Foi 
“ordenada” (“adicionada”. ARA) por causa das trans
gressões, não há contradição no que é  dito em G1 
3.15, onde o verbo é epidiatassõ (veja o n° 4), pois 
a última palavra traz a idéia de suplementai’ um acor
do já  feito: aqui, em G13.19. o significado não é que 
algo tinha sido “acrescentado” à promessa com vis
ta a suplementá-la. o que o apóstolo Paulo nega. 
mas que algo fora dado “além” da promessa, como 
em Rm 5.20: “Veio [...] a lei” (“Sobreveio a lei” , 
ARA), mais literalmente, “a lei veio ao lado de” . 
Veja AUMENTAR. DAR, FALAR. JAZER. SAIR.

3. prosanatithemi (TrpoaavaTÍÔrçiu), literalmen
te, “pôr em acréscimo”, veio a ser usado no sentido 
de se pôr diante de outrem com a finalidade de 
consultá-lo. portanto, “consultar, aconselhar-se com 
alguém, pedir conselho”. Com este significado só é 
usado em G1 1.16. Em GI 2.2 (“expus”), é emprega
da uma forma encurtada, anatithemi, significando 
“pôr diante de”. Esta palavra menos intensiva pode 
ter sido usada de propósito pelo apóstolo para su
gerir que ele descrevia aos companheiros apóstolos
o caráter do seu ensino, não para obter a aprovação 
ou o conselho deles em relação ao ensino, mas para

que eles tivessem os fatos do caso diante de si, 
sobre os quais deveriam julgar brevemente.

Também é usado com o significado de “comuni
car. partilhar". Com este significado só é usado em 
G1 2.6. na voz média, sendo a sugestão de “acres
centar” algo do depósito de coisas. Com respeito à 
sua visita em Jerusalém, o apóstolo diz: “Esses, 
digo. que pareciam ser alguma coisa, nada me comu
nicaram” ("nada me acrescentaram”. ARA), quer 
dizer, eles nem modificaram seus ensinos, nem 
"acrescentaram” algo à sua autoridade. Veja CON
FERENCIAR (2).1

4. epidiatassõ (cTn&aTáaaiu), literalmente, “or
ganizar em acréscimo” (formado de epi. “sobre” , 
dia, “por”, e tassõ. “organizar”), é usado em G1 
3.15 (“acrescenta”, ou antes, “ordena algo em acrés
cimo”). Se ninguém faz tal coisa na questão de um 
concerto ou acordo entre os homens, quanto mais é 
inviolável o concerto feito por Deus! Os judaizantes 
com seu “acréscimo” violavam este princípio, e. 
proclamando a autoridade divina ao que faziam, eles 
virtualmente acusavam Deus de quebrar a prom es
sa. Ele de fato deu a lei, mas nem cm lugar da pro
messa nem para suplementá-la/J

5. pareispherõ (Trapeiottxípto). “trazer para den
tro além de” (formadopara, “além de”, eis, “em”, e 
pherõ, “trazer”), significa “acrescentar” , é encon
trado em 2 Pe 1.5 ("pondo nisso mesmo"); as pala
vras “nisso mesmo" representam a força intensiva 
do verbo/J

6. epichoregeõ (cmxopTyyáo) é traduzido em 2 
Pe 1.5 por "acrescentai” . Seu significado é “prover, 
m inistrar” (formado dc epi. “para” , e choregeõ, 
“ministrar"). Veja MINISTRO.

7. didõmi (ôíôtoju), “dar”, é traduzido em Ap
8.3 por “pôr” (“oferecê-lo”, ARA). Veja DAR.

Nota: Em Fp 1.17, o verbo egeirõ, “levantar” , é 
traduzido por "acrescentar” (“suscitar” , ARA). Veja 
TRAZER. A, n° 6.

ACUSADOR
1. diabolos (òidpoÀoç), “acusador” (cf. acusar.

B. n° 1), é usado 34 vezes como título de Satanás, o 
Diabo (a palavra em nosso idioma é derivada da 
grega); uma vez se refere a Judas (Jo 6.70). que. em 
sua oposição a Deus. fazia a parte do Diabo. Exceto 
Jo 6.70. nunca é dito que os homens são diabos. O 
termo sempre deve ser diferenciado de daimõn, “de
mônio” . É encontrado três vezes (1 Tm 3.11; 2 Tm 
3 .3 ; T t 2 .3 ). a lu d in d o  a fa lso s  acu sad o res , 
caluniadores.
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2. kategoros Ocaréyopoç), “acusador” é encon
trado em Jo 8.10; A t 23.30,35; 24.8; 25.16,18. Em 
Ap 12.10, é usado para designar Satanás.^ Na Sep- 
tuaginta, consulte Pv 18.17.1

Notas: ( 1 ) 0  term o sukophantia, “falsa acusa
ção ou opressão”, é empregado em Ec 5.7; 7.8; SI 
119.134 e Am 2.8 (não ocorre no Novo Testamen
to). Veja ACUSAR. B ,n °5 .

(2) A  palavra sukophantes, “falso acusador ou 
opressor", ocorre no SI 72.4; Pv 28.16 (não aparece 
no Novo Testamento).

ACUSAR
A. Substan tivos.

1. aitia ( a i T Í a )  tem provavelmente o significado 
primário de “ação judicial, sobretudo uma ocasião 
de algo mal, por conseguinte, acusação”. É usado 
em sentido forense para designar: (a) acusação (At
25.18.27); 0 )  crime (Mt 27.37; Mc 15.26:Jo 18.38; 
19.4,6; At 13.28; 23.28; 28.18). Veja CARG A. 
CASO, CAUSA. CULPA.

2. aitiõma ( a m ú j ia ) ,  “acusação”, expressando
o n° 1 mais concretamente, é encontrado em At 25.7. 
Veja QUEIXA I

3. enklema (eyKXrina) é “acusação feita em pú
blico”, mas não necessariamente diante de um tribu
nal. É o  caso em At 23.29: “E achei que o acusavam 
de algum as questões”. Em At 25.16, significa o 
motivo da queixa ou denúncia, portanto, o  crime, o 
delito. Veja C A R G A .f

4. kategoria (KaTTyyopía), “acusação”, é encon
trada em Jo 18.29; 1 Tm  5.19 e T t  1.6, literalmente, 
“não sob acusação”. Este substantivo e o verbo 
kategoreõ, “acusar” , mais o substantivo kategoros, 
“acusador” (veja mais abaixo), têm tudo a ver com o 
processo jud icial principalm ente em oposição a 
diaballõ, “caluniar” . É derivado de agora, “ lugar de 
discurso público”, anteposto por kata, “contra” ; 
portanto, significa um discurso dito contra alguém 
diante de um tribunal público. É o oposto de apolo
gia, “defesa” /fl

Nota: O  termo krisis, que em 2 Pe 2.11 foi tra
duzido por “ju ízo  (blasfemo)” e em Jd 9, por “juízo 
(de maldição)”, não pertence a  esta categoria. Signi
fica “julgam ento, decisão dada em relação a qual
quer coisa”.

B. Verbos.
1. diaballõ (ÒiapdXXü)), usado em Lc 16.1, na 

voz passiva, significa literalmente “ lançar por” (for
mado de dia, “por” , e ballõ, “lançar” ), e  sugere uma 
agressão verbal. Acentua o ato em vez do autor,

como no caso de aitia c kategoria. O  termo diabolos 
está relacionado.!

2. enkaleõ (èyK a\éqí), veja A, n° 3, “ levantar 
acusação contra” ou “avançar como acusador con
tra”. denota literalmente “cham arem ” (formado de 
en, “para dentro”, e kaleõ, "chamar” ), ou seja, “cha
mar (algo) em ou contra (alguém)”; por conseguinte, 
“cham ar para considerar, acusar” , é encontrado em 
At 19.38 (“se acusem ” ); At 19.40 (“acusados” ), i 
Também é usado em outros quatro lugares em Atos 
(At 23.28.29; 26.2.7), c em outro lugar, aparece em 
Rm 8.33 (“intentará acusação” ). Veja CHAM AR/f

3. epereazõ (€irr}pe<i£fa>X além de seu significado 
mais comum, “ insultar, tratar abusivamente, desde
nhosam ente” (Lc 6.28), tem o significado forense 
de “acusar falsamente”, e é usado com este sentido 
em 1 Pe 3.16 (“blasfemam”). Veja DESDÉM. LN- 
JU R lA R .i

4. kategoreõ (Kar^yopcü)), “falar contra, acu
sar” (cf. A. n° 4). é usado: (a) acerca de modo geral, 
para aludir a “acusar” (por exemplo, Lc 6.7; Rm 
2.15; Ap 12.10); (b) diante de um ju iz (por exem
plo, M t 12.10; Mc 15.4, “testificam  contra” ; At 
22.30; 24.19; 25.16). Veja TESTIFICAR (2).

5. sukophanteõ ((Ji’Ko<£>ai'Téui) (em português, 
sicofanta) significa: (a) “acusar injustamente” (Lc
3.14); “extorquir ou arrancar injustamente”; (fc) “ex
torquir dinheiro injustamente, tomar qualquer coisa 
mediante falsa acusação” (Lc 3.14; 19.8). É encon
trado com mais freqüência na Septuaginta: consulte 
Gn 43.18 (“inform ar contra” ); Lv 19.11 (“nem 
acusareis falsamente cada um ao seu próximo”); Jó
35.9 (“aqueles que são oprimidos por falsa acusar 
ção”); SI 119.122 (“não deixes o orgulhoso me acu
sar falsamente”); Pv 14.31:22.16 (“aquele que opri
me o  necessitado mediante falsa acusação”).

A palavra é  formada de sukon, “ figo”, c phainãà 
“mostrar” . Em Atenas, chamava-sc de sukophantes 
[veja ACUSADOR. Nota (2)] o indivíduo cuja fun
ção era dar informação contra aquele que fosse des
coberto estar exportando figos da província. Con
tudo. é provável que a palavra era usada para deno
tar a  pessoa que roubava figos sacudindo a árv ore, e 
então, em sentido metafórico, denota aquele que faz 
que os ricos entreguem o fruto do seu trabalho me
diante “falsa acusação”. Por conseguinte, em linguajar 
característico geral, era usado para designar “de
nunciante malévolo”, aquele que acusava por amor 
ao lucro .l

Nota: O  termo proaitiaomai denota “fazer acu
sação prévia contra” (Rm 3.9). Veja CARGA/J
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ADIANTE
exõ “fora de, para fora” (derivado de ek,

*‘de. para fora de**), significa freqüentem ente "adi
ante”, especialmente depois de verbos de movimento 
(por exemplo. Jo 11.43; 19.13). Veja ALHEIO, POR 
FORA, SEM.

Notas: (1) Quanto à palavra “adiante” em com 
binação com vários verbos, veja, por exemplo, POR, 
Q UEBRAR, TRAZER, VIR.

(2) Em Mt 26.16, a expressão apo tote, “desde 
então”, significa simplesmente “desde aquele tem 
po” : em Mt 22.46: Jo 11.53, aparece a frase “desde 
aquele dia” .

ADIAR
anaballõ (dvapdXXw). literalmente, “ lançar para 

cim a” (formado de ana, “para cim a” , e  ballõ, “lan
çar” ). por conseguinte, “adiar” , é usado na voz m é
dia em At 24.22, no sentido forense de “adiar” a 
audição de um caso.!

Nota: Contraste com o termo ambole, “adiamen
to. diferimento”, é  termo que aparece em A t 25.17.1

ADIVINHAÇÃO
puthõn  (ttúGüji') (em  português, “p íton”), na 

mitologia grega era o nome da serpente pítica (ou 
dragão pítico), que habitava em Pito. ao pé do m on
te Parnaso, guardando o oráculo de Delfos, e morta 
por Apoio. Por isso, o nome foi transferido para o 
próprio Apoio. Mais tarde. a palavra foi aplicada a 
adivinhadores ou adivinhos, os quais se considera
va serem inspirados por Apoio. Visto que os dem ô
nios são os agentes que inspiram à idolatria (1 Co 
10.20), a  jovem  em At 16.16 estava possessa por 
um demônio que instigava o culto a Apoio, e, assim, 
tinha um “espírito de adivinhação**.!

ADIVINHAR
manteuomai (^ av reú o ^ a i) , “adivinhar, praticar 

a  ad iv inhação” (derivado de m antis , “ v idente, 
adivinhador”), ocorre em At 16.16 (“adivinhando” ).! 
A palavra está ligada aos termos mainomai, “delí
rio", e mania, “fúria”, mostrados por aqueles que 
eram possuídos por espírito maligno (representado 
pelo deus ou deusa pagã). enquanto entregavam suas 
m ensagens oraculares. T rench (New Testament 
Synonyms. § vi) traça uma distinção entre os verbos 

• manteuomai e propheteuõ. não só quanto aos seus 
significados, mas também quanto ao fato da única 
ocorrência de manteuomai no Novo Testamento, 
con trastado  com  a freqüênc ia  de propheteuõ ,

exem plificando o ato dos escritores do Novo Testa
mento evitarem o  uso de palavras, cujo emprego 
“tenderia a acabar com a distinção entre o paganis
mo e a religião revelada” .

A D M IN ISTR A Ç Ã O
koinõnia (Kotvuwía) é traduzido em Rm 15.26 

por “coleta”, e  cm 2 C o 9.13, por “administração”. 
Veja COM UNHÃO.

ADMOESTAR
A. S ubstan tivo .

nouthesia (vouOrpía), literalmente, “o ato de pôr 
em mente” (formado de nous, “mente” , e tithemi, 
“pôr” ), é usado em 1 Co 10.11, acerca do propósito 
das Escrituras; em Ef 6.4, fala do que é ministrado 
pelo Senhor; e em Tt 3.10, do que será administrado 
para a correção daquele que cria dificuldades na igre
ja . O  termo nouthesia é  “o  treinamento pela pala
vra”, quer por incentivo, ou, se necessário, por re
provação ou reclamação. Em contraste com isso, o 
sinônim o paideia enfatiza treinar por ação, embora 
ambas as palavras sejam usadas em cada aspecto.!

B. Verbos.
1. noutheteõ (vou0tit€ü>), quer dizer “pôr em 

mente, admoestar” (At 20.31; Rm 15.14; 1 Co 4.14; 
Cl 1.28; Cl 3.16:1 Ts 5.12,14; 2 Ts 3.15). Contraste 
com o substantivo acima.

É usado para designar: (a) instrução; (b) adver
tência, aviso. Assim, é diferente de paideuõ, “corri
gir por disciplina. treinar por ação” (Hb 12.6; cf. Ef
6.4).

“A diferença entre ‘admoestar* c ‘ensinar’ é que, 
considerando que o primeiro termo tem  em vista 
principalmente as coisas que estão erradas e exigem 
advertência, o último tem a ver primariamente com 
a doação da verdade positiva (cf. Cl 3.16); eles têm 
de deixar a Palavra de Cristo habitar ricamente ne
les. de forma que sejam capazes de (1) ensinar e 
adm oestar’ uns aos outros, e (2) abundar nos lou

vores a  Deus.
“A admoestação difere da reclamação no que tange 

que a primeira está advertindo com base na instru
ção; a última pode ser pouco mais que protesto. Por 
exemplo, embora Eli reclamasse com seus filhos (1 
Sm 2.24). ele não os repreendeu (1 Sm 3.13, LXX). 
Os pastores e mestres nas igrejas são assim adm o
estados. isto é, instruídos e avisados pelas Escritu
ras (1 Co 10.11) a ministrar a Palavra de Deus aos 
santos, para que. invocando o Nome do Senhor, 
eles se afastem da injustiça (2 Tm 2.19)” (extraído
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de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, pp. 
179, 180). Veja AVISAR.^

2. paraineõ (Trapan^w), “adm oestar por meio 
de exortação ou aconselhamento”, é  encontrado em 
At 27.9 (“Paulo os admoestava”) e At 27.22 (“ Mas, 
agora, vos admoesto”). Veja EXORTAR.!

3. chrem atizõ  (xptincm £id), prim ariam ente, 
“fazer negócio, negociar", portanto, “dar conselhos 
a quem pede” (sobretudo acerca de pronunciamen
tos oficiais de magistrados), ou “resposta aos que 
çonsultam um oráculo”, veio a significar o ato de 
dar, de modo geral, “admoestação”, instrução ou 
aviso divinos (Hb 8.5, “avisado”).

A palavra é derivada de chrema, “caso, negó
cio” . Davam-se nomes a pessoas segundo a nature
za do negócio que tinham (veja a mesma palavra em 
At 11.26; Rm 7.3), daí. a idéia de lidar com uma 
pessoa e receber instrução. No caso de respostas 
oraculares. a palavra é derivada de chresmos. “orá
culo” . Veja AVISAR, CHAM AR, FALAR. REVE
LAR.

ADOÇÃO
huiothesia (uíoGcaía), formado de huios, “ filho”, 

e thesis, “posição", cognato de tithemi, “pôr” , signi
fica o lugar e condição dc filho dados àquele a quem 
não lhe pertence por natureza. A palavra só é usada 
pelo apóstolo Paulo.

Em Rm 8 .15, é dito que os crentes receberam “o 
espírito de adoção”, quer dizer, o  Espírito Santo 
que, dado como as primícias. os primeiros frutos de 
tudo o que será dos crentes, produz neles a realiza
ção da filiação e a atitude pertencente a filhos. Em 
G14.5, é dito que eles recebem “a adoção de filhos”, 
ou seja, a filiação dada em distinção de uma relação 
que é meramente conseqüente no nascimento: aqui 
dois contrastes são apresentados: (1) entre a filiação 
do crente e a não-originada filiação de Cristo: (2) 
entre a  liberdade desfrutada pelo crente e a escravi
dão, quer da condição natural pagã. quer dc Israel 
sob a lei. Em Ef 1.5, é dito que os crentes foram 
predestinados para a “adoção de filhos”, por meio 
de Jesus Cristo (ARA): a expressão “adoção de fi
lhos” trata-se de tradução incorreta e enganosa. Deus 
não “adota” os crentes como filhos; eles são gera
dos como tais pelo Seu Espírito Santo mediante a 
fé. “Adoção” é um termo que envolve a dignidade 
da relação de crentes como filhos: não é  um colocar 
na família por meio do nascimento espiritual, mas 
um colocar na posição de filhos. Em Rm 8.23, a 
“adoção” do crente é algo que ainda vai ocorrer no

futuro, visto que inclui a  redenção do corpo, quan
do a vida será transformada e aqueles que dormiram 
serão ressuscitados. Em Rm 9.4, a “adoção” é per
tencente a Israel, conforme declaração em Êx 4.22: 
“Israel é meu Filho” (cf. Os 11.1). Israel foi coloca
do numa relação especial com Deus, uma relação 
coletiva, não desfrutada por outras nações (Dt 14.1; 
Jr 31.9, etc.).!

ADORADOR
1. proskunetes (TrpO0 Kin'rjTií ç ), cognato  de 

proskuneõ (veja ADORAR. A. n° 1), ocorre em Jo
4.23.1

2. neõkoros (veioKÓpoç) é encontrado em At
19.35 (“guardadora”). Veja GUARDADORA DO 
T E M P L O .!

3. theosebes (Ocoac^iíç) denota “que reverencia 
Deus” (formado de theos, “Deus” , e sebomai. veja 
ADORAR, A. n° 2), é usado em Jo 9.31 (“temente 
a Deus” ).!  Contraste com o term o theosebeia, “p i
edade”. que ocorre em 1 Tm 2.10 (“fazem profissão 
de servir a Deus” ).!

Nota: Q uanto a Hb 10.2, veja A DORAR. A. 
n°4.

.ADORAR
A. Verbos.

1. proskuneõ (ttpogkwcüj), “fazer mesura. fa
zer reverência a” (formado de pros, “para” , e kuneõ, 
“beijar"), é o termo mais freqüente com o significa
do de “adorar". É usado acerca de um ato de home
nagem ou reverência a: (a) Deus (por exemplo, Mt 
4.10; Jo  4.21-24; 1 Co 14.25: Ap 4.10: 5.14; 7.11;
11.16; 19.10. segunda pane: Ap 22.9): (b) Jesus, 
por exemplo (M t 2.2,8.11; 8 .2 :9 .18: 14.33; 15.25: 
20.20:28.9,17; Jo 9.38: Hb 1.6, em uma citação da 
Septuaginta em Dt 32.43, referindo-se à segunda 
vinda de Jesus); (c) um homem (M t 18.26): (d) o 
dragão, por homens (Ap 13.4); (e) a  besta, o instru
mento humano do dragão (Ap 13.4.8,12: 14.9,11); 
(/) a imagem da besta (Ap 13.15; 14.11:16.2): (g) a 
demônios (Ap 9.20); (h) a ídolos (A t 7.43).

Nota: Quanto a M t 18.26. este com entário é 
mencionado na “Lista de leituras e traduções prefe
ridas pelo Comitê Americano” (veja Classes de Pas
sagens. IV): “À palavra ‘adorar’ encontrada em Mt
2.2. etc.. acrescente-se a nota marginal: ‘A palavra 
grega denota um ato de reverência, quer dado ao 
hom em  (veja M t 18.26) quer a D eus (veja Mt 
4.10)’.”  J. N. Darby traduz o verbo proskuneõ, en
contrado em Jo 9.38, por “prestou homenagem”



ADORAR 375 ADÚLTERO

(veja o Prefácio Revisto à  Segunda Edição, de 1871, 
do New Translaiion).

2. sebomai (cr€0oncu), “venerar” acentuando o sen
timento de temor ou devoção, é usado acerca de “ado
rar” a: (a) Deus (Mt 15.9: Mc 7.7: At 16.14:18.7.13); 
(fc) uma deusa (At 19.27). Veja DEVOTO, n° 3.

3. sebazomai (acpd^ofiai). cognato do n° 2, “hon
rar religiosam ente”, é usado em Rm 1.25.1

4. latreuõ (Xarpeúo), “servir, fazer homenagem 
religiosa ou prestar culto religioso”, é encontrado em 
At 7.42: 24.14: Fp 3.3 (“ [que] servimos [a Deus 
pelo Espírito]”): Hb 10.2 (“ministrantes”. particípio 
presente, literalmente, “adoradores”). Veja SERVIR.

5. eusebeõ (euaef&o), “agir piamente para com”, 
é encontrado em At 17.23 (“honrais"). Veja EXER
CER PIEDADE.

Notas: (1) A adoração de Deus não é definida em 
nenhuma parte das Escrituras. Uma consideração 
dos verbos acim a mostra que não é  lim itado ao lou
vor: pode ser amplamente considerado com o o  re
conhecim ento direto a Deus, da Sua natureza, atri
butos. caminhos e reivindicações, quer pela saída 
do coração em louvores e ações de graças, quer por 
ações feitas em tal reconhecimento.

(2) Em At 17.25. o verbo therapeuõ. “serv ir, 
prestar serviço a” , é traduzido por “é  servido”. Veja 
CURAR. SARAR.

B. S ubstan tivos.
1. sebasma (aé{fo<j|ia) denota “objeto de adora

ção” (cognato de A, n° 3), é encontrado em At 17.23
I (veja DEVOÇÃO): em 2 Ts 2.4 (“se adora” ); todo 

objeto de “adoração”, quer ao verdadeiro Deus ou 
aos ídolos pagãos, virá sob a  proibição do Homem 
do pecado.1

2. e thelo th reskeia  ou e the lo th resk ia  
(éteXoOprçaKeía ou ê0eXoôpTi<jiaa), “adoração da 
vontade” (formado de ethelõ, “querer” , e rhreskeia,

I “adoração” ), ocorre em Cl 2.23. “devoção voluntá
ria”, ou seja, “adoração” voluntariamente adotada,

I quer espontânea ou proibida, não a que é imposta 
pelos outros, mas a que a pessoa usa dc preferência.!

3. threskeia (GpriOKCÍa) (quanto a este termo, 
veja RELIGIÃO), é usado em Cl 2.18 (“culto”).

Nota: Em Lc 14.10, o term o doxa, “glória” , é 
traduzido por “honra” .

ADORNADA C O M  O U R O  
Verbo.

I chrusoõ (xpwjóto). literalm ente, “dourar com 
ouro” (chrusos. “ouro”), é  verbo usado em Ap 17.4; 
18. 16.1

ADORNAR
A. Verbo.

kosmeõ (koct^cüi), significa prim ariam ente “or
ganizar, pôr em ordem ” (em português, “cosm éti
co” ). é usado para aludir a m obiliar uma sala (Mt 
12.44; Lc 11.25). e a  preparar lâmpadas (M t 25.7). 
Por conseguinte, “adornar, ornam entar” : tumbas 
(M t 23.29); edifícios (Lc 21.5; Ap 21.19); pessoas 
(1 Tm 2.9; 1 Pe 3.5; Ap 21.2); metaforicamente, 
fala de “ornam ento da doutrina de Deus” (Tt 2.10). 
Veja PREPARAR (2).!

B. S ubstan tivo .
kosmos (KÓajioç), “arranjo ou ordem  harm oni

osa” , portanto, “adorno, decoração” , veio a deno
tar “o m undo ou o universo, aquilo que é  d ivina
m ente organizado” . O  significado de “enfeite” é 
encontrado em 1 Pe 3.3. Em outros lugares signifi
ca “o m undo”. C ontraste com o term o kosrnios, 
“decente, m odesto”, encontrado em 1 Tm 2.9; 3.2. 
Veja M UNDO.

ADQUIRIR
1. ktaomai (tc ráo jia i). Veja OBTER. A, n° 4.
2. peripoieõ (TrepiTrotéü)) significa “ganhar” ou 

“adquirir para si mesmo, com prar” : é encontra na 
voz m édia em At 20.28 (“resgatou”) e  1 Tm 3.13 
(“adquirirão” ). Veja GANHO.

3. agorazõ (àyopá£ü)) é traduzido pelo verbo 
“comprar” em Ap 5.9; 14.3,4. Veja COM PRAR. n° 
1.

Nota: Quanto ao termo peripoiesis. "possessão 
adquirida”, que ocorre em E f 1.14 (“possessão” ), 
veja POSSUIR.

ADUBAR
artuõ (dprixo). “organizar, aprontar, dispor” (cf. 

artios, “adequado, ajustado” ), é usado acerca de 
“tem perar” , em Mc 9.50 (“adubareis” ): Lc 14.34; 
Cl 4.6 (“tem perada” ).!

ADÚLTERO
A. S ubstan tivos.

1. moichos ((ioixóç) denota aquele “que tem 
intercurso ilícito com o cônjuge de outro” (Lc 18.11:
1 Co 6.9: Hb 13.4). Quanto a Tg 4.4. veja mais 
adiante.!

2. moichalis (notxaXíç), “adúltera”, é  usado: (a) 
no sentido natural (2 Pe 2.14; Rm 7.3); (b) no sen
tido espiritual (Tg 4.4, onde a  palavra “adúlteros” 
deveria ser omitida, por ter sido acrescentada por 
um copista). Com o em Israel a quebra da sua rela-
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çãocom  Deus pela idolatria foi descrita como “adul
tério” ou “prostituição” (por exemplo, Ez 16.15; 
23.43. etc.), assim os crentes que cultivam amizade 
com o mundo quebram sua união espiritual com 
Cristo —  são "adúlteros” espirituais, tendo sido 
unidos espiritualmente com Ele como esposa ao 
marido (Rm 7.4). É usado como adjetivo para des
crever o ato do povo judeu transferir de Deus o 
amor que tinham (Mt 12.39; 16.4; Mc 8.38). Em 2 
Pe 2.14, a tradução literal é: “Cheios de uma adúlte- 
ra” .’I

3. moicheia (p.oixeía), “adultério”, é achado em 
Mt 15.19; Mc 7.21; Jo 8.3.

B. Verbos.
1. moichaõ (poixów), usado na voz média no 

Novo Testamento, é referido a homens em Mt 5.32; 
19.9; Mc 10.11; e a mulheres em Mc 10.12.1

2. moicheuõ (iíoixcliu) é usado em Mt 5.27,28 
(em Mt 5.32, alguns textos têm o n” !); Mt 19.18; 
Mc 10.19; Lc 16.18; 18.20; Jo 8.4; Rm 2.22; 13.9; 
Tg 2.11; cm Ap 2.22, fala metaforicamente daque
les que são atraídos para a idolatria por meio das 
solicitações de Jezabel.1

ADVERSÁRIO
A. Substantivo .

antidikos (óiTÍ&LKoç). primeiramente, “oponente 
num processo” (Mt 5.25, duas vezes; Lc 12.58;
18.3), também é usado para denotar “adversário" 
ou "inim igo”, sem referência a assuntos legais, e 
talvez seja este o significado em 1 Pe 5.8, onde é 
usado para aludir ao Diabo. Uns considerariam que 
aqui a palavra é empregada em sentido legal, visto 
que o Diabo acusa os homens diante de Deus.1]!

B. Verbo.
antikeimai (d iritceíiiai) é. literalmente, “estar em 

oposição a. pôr-se contra a”. Além do sentido legal, 
significa “resistir”; o particípio presente do verbo 
com o artigo, que é equivalente a um substantivo, 
significa “adversário” (por exemplo, Lc 13.17; 21.15;
1 Co 16.9; Fp 1.28; I Tm 5.14). Esta construção é 
usada para designar o Homem do Pecado (2 Ts 2.4), 
e é traduzido por “o qual se opõe", onde. adotando a 
forma de substantivo, poderíamos traduzir por “o 
oponente e auto-exaltador contra”. Em G1 5.17, é 
usado para descrever o antagonismo entre o Espírito 
Santo e a carne no crente; em I Tm 1.10. fala de 
qualquer coisa ou pessoa que se opõe à doutrina dc 
Cristo.! Na Septuaginta, a palavra é usada para alu
dir a Satanás (Zc 3.1) e a homens (Jó 13.24; Is 66.6). 
Veja CONTRÁRIO. RESISTIR (2).?

C. Adjelivo.
hupenantios (ÚTreuavTÍoç), “contrário, opos

to", é forma fortalecida de enantios (formado de 
en, “em”, e antios, “pôr-se contra”). A força in
tensiva é devido à preposição hupo. Em Cl 2.14, 
referindo-se às ordenanças, é traduzido por “con
tra” ; em Hb 10.27, por “adversários” . Em cada um 
desses lugares, é sugerida uma forma mais violenta 
de oposição que no caso de enantios. Veja CON
T R Á R IO !

AFETO
A. Substantivos.

1. palitos (toBoç). derivado dtpaschõ, "sofrer", 
denota primariamente o que quer que alguém sofra 
ou experimente de qualquer forma, daí, “afeto men
tal. desejo apaixonado”. Usado pelos gregos quer 
para aludir a desejos bons ou maus. sempre é usado 
no Novo Testamento com o último sentido (Rm 
1.26, “paixões"; Cl 3.5, “concupiscência”; "paixão”, 
ARA); 1 Ts 4.5 (“paixão” ; “desejo", ARA). Veja 
CONCUPISCÊNC1A.1

2. splanchna (airXdYXv a )> literalmente, "intes
tinos”, que são considerados pelos gregos o lugar 
das paixões mais violentas, os hebreus os viam como
o lugar dos "afetos” gentis, portanto, a palavra de
nota “tem as misericórdias” e é encontrado em 2 Co
6.12 (“afetos” ); “entranhável afeto” (2 Co 7.15). 
Veja COMPAIXÃO. CORAÇÃO, ENTRANHAS, 
M IS E R IC Ó R D IA . C o n tra s te  com  o term o  
epithumia, “desejo” .

3. patliema (Trá6r|tl a ), cognato do n° 1, traduzido 
por “paixões” em G1 5.24. Veja AFLIÇÃO. B. n° 3.

B. Adjetivos.
1. astorgos (doTopyoc;) significa “sem afeto na

tural" (formado de a, elemento de negação, e storge, 
“amor dc família” ), especialmente de pais para fi
lhos e de filhos para pais (Rm 1.31; 2 Tm 3.3)1

2. philostorgos (<JxXóaTop-yoç), “que ama terna
mente” (formado de philos, “amigável”, e storge, 
“amor de família” ), é usado em Rm 12.10 (“amor 
fraternal").’!

Notas: (1) O verbo phroneõ, “pensar, fixar a 
mente em", implicando interesse e reflexão morais, 
é traduzido, em Cl 3.2, por "pensai nas” (“fixai a 
mente em”). Veja CHEIRO, CUIDADO. ENTEN
DER. MENTE. PENSAR. PRESTAR ATENÇÃO.

(2 ) Q uan to  à p a lav ra  hom eirom ai (ou 
himeiromai), “ser afetuosamente cobiçoso de” (1 
Ts 2.8, “sendo-vos [tão] afeiçoados” ), veja DESE
JAR (l).1
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AFIRMAR
1. diabebaioomai (6ia(3e|}aióo(iai), formado de 

dia, prefixo intensivo, e bebaioõ, “confirmar, ler 
certeza”, denota "afirm ar veementemente, afirmar 
com confiança” (1 Tm 1.7; Tt 3.8).!

2. diischurizomai (òiiCTXupíCojiai). como o n° I , 
e ischurizosai. “confirmar, corroborar” (ischuros, 
"forte”; veja CAPACIDADE, A. n° 2, e C, n° 2. 
Nota), significa primariamente “apoiar cm ”, por 
conseguinte, “afirmar inirepidamente, asseverar re
solutamente” (Lc 22.59; At 12.15).!

3. phaskõ (4>q<7K!o), forma freqüentativa do ver
bo phemi (n° 4), denota "asseverar, afirmar por via 
de alegar ou professar” (At 24.9; At 25.19; Rm
1.22). Em Ap 2.2, alguns manuscritos trazem a pa
lavra phaskõ em vez de terem o verbo legõ, “dizer” . 
Veja DIZER. PROFESSAR.'!

4. phemi (<t>r||ií), “dizer”, primariamente à guisa 
de esclarecer, explicar (Rm 3.8). Veja DIZER.

AFLIÇÃO
A. Verbos.

L kakoõ (koków), em At 12.1, é traduzido por 
“m altratar”. Veja IRRITAR.

2. kakoucheõ (Kaicouxeui), formado de kakos. 
“mau”, e echõ. “ter” , significa, na voz passiva, "so
frer infortúnio, ser maltratado” (Hb 11.37; 13.3). 
Veja TORM ENTO. TRATAR.! Na Septuaginta, 
consulte 1 Rs 2.26; 11.39.!

Nota: O verbo sunkakoucheõ (formado de sun. 
“com ”. e o n “ I ), “ser maltratado com”, é usado em 
Hb 11.25.1

3. kakopatheõ (KaicoiTaGáij). formado de kakos, 
“mau", e pathos. “sofrim ento”, significa “sofrer 
adversidade" (2 Tm 2.9; 4.5; Tg 5.13). Veja SO
FRER. SUPORTAR (2).!

Nota: Quanto ao verbo sunkakopatheõ, encon
trado em 2 Tm 1.8, veja SOFRER AS AFLIÇÕES.

4. thlibõ (9XífJü)), “sofrer aflição, padecer de”, 
tem referência a sofrimentos devido à pressão das 
circunstâncias ou ao antagonismo das pessoas (Mt 
7.14; Mc 3.9; 2 Co 1.6; 2 Co 4.8; 7.5; I T s3 .4 ;2 T s  
1.6.7; lT m 5 .1 0 ; Hb i 1.37). Tanto o verbo quanto
o substantivo (veja B, n° 4), quando usado para 
aludir à experiência atual dos crentes, quase invari
avelmente se refere ao que vem sobre eles do nada. 
Veja APERTAR. C O M PR IM IR . ESTREITAR. 
ESTREITO. PERTURBAR, T R IB U L A Ç Ã O !

5. talaipõreõ (TaXaiTTtopéiu), “afligir-se”, é usa
do em Tg 4.9. na voz média (“afligi-vos”. ARA). É 
formado de tlaõ. “suportar, sofrer” , e põros, “subs

tância dura. calo”, que metaforicamente veio a signi
ficar aquilo que é miserável ,f

Nota: O termo talaipõria (cognato do n° 5) deno
ta “miséria, adversidade” (Rm 3.16; Tg 5.1).! O 
adjetivo correspondente é talaipõros. “miserável” 
(Rm 7.24; Ap 3.17).!

B. S ubstan tivos.
1. kakopatheia (KctKOTráOaa), formado de kakos, 

“mau”, e paschõ, “sofrer”, foi traduzido por “afli
ção" cm Tg 5.10.1 Na Septuaginta. consulte Ml
1.13.1

2. kakõsis (kcíkooi ç). “aflição, maltrato” (At
7.34).!

3. pathema (iTá(h]|ia), derivado de pathos, “sofri
mento”. significa “aflição”. A palavra é freqüente nas 
epístolas de Paulo e é encontrada três vezes em 
Hebreus. quatro em 1 Pedro. É usada para descrever: 
(a) “aflições” (Rm 8.18, etc.); os “sofrimentos” de 
Cristo (1 Pe 1. 11; 5.1; Hb 2.9), os que são comparti
lhados com os crentes (2 Co 1.5; Fp 3.10; 1 Pe 4.13;
5.1); (b) “emoção má, paixão má” (Rm 7.5; GI 5.24). 
A ligação entre os dois significados é que as emoções, 
quer boas ou más, são consideradas como conseqüên
cia das influências externas exercidas na mente. É mais 
concreto que o n° 1, e expressa no sentido da letra “b'\ 
a natureza descontrolada dos maus desejos em con
traste com epithumia, o termo geral e abrangente, lite
ralmente, “no que você fixou o coração” (extraído de 
New TestamentSynonyms, deTrench, § Ixxxvii). O seu 
caráter concreto é visto em Hb 2.9. Veja AFETO, 
PAIXÃO. SOFRIMENTO.

Nota: A forma verbal correspondente pathetos, 
usada em At 26.23. ou os sofrimentos de Cristo, 
significa “destinado a sofrer” .'!

4. thlipsis (0Xi'4íiç) quer d izer primariamente 
“aperto, pressão" (veja A, n° 4). qualquer coisa que 
sobrecarrega o espírito. Em duas passagens nas 
Epístolas de Paulo é usado para aludir à retribuição 
futura no tocante à "aflição” (Rm 2.9; 2 Ts 1.6). Em 
Mt 24.9. foi traduzido como verbo, “ser atormen
tado” (“sereis atribulados” . ARA). É usado junto 
com stenochõria, “angústia", em Rm 2.9; 8.35; com 
ananke, “aflição”, em 1 Ts 3.7; com diõgmos, “per
seguição” (Mt 13.21; Mc 4.17; 2 Ts 1.4). É empre
gado para descrever as calamidades de guerra (Mt 
24.21.29; Mc 13.19,24; a carência (2 Co 8.13, lite
ralmente, “aflição para você"; Fp 4.14; cf. Fp 1.16; 
Tg 1.27); a angústia da mulher em trabalho de parto 
(Jo 16.21); a perseguição (At 11.19; 14.22:20.23; 1 
Ts 3.3,7; Hb 10.33; Ap 2.10; 7.14): as “aflições” de 
Cristo, das quais (Seus sofrimentos delegados se
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paradamente) os Seus seguidores não devem fugir, 
quer sofrimentos físicos, quer mentais (Cl 1.24); os 
sofrimentos em geral (1 Co 7.28; 1 Ts 1.6, etc.). 
Veja AFLIGIR, ANGÚSTIA, FARDO, PERSE
GUIR, PERTURBAR, TRIBULAÇÃO.

AFLIGIR
A. Substantivos.

1. ananke (àváyKr|) denota; (a) “necessidade”, 
im posta quer por circunstâncias exteriores (por 
exemplo, Lc 23.17), ou por pressões interiores (por 
exemplo, 1 Co 9.16); (b) “dilema, aflição, angústia” 
(Lc 21.23; 1 Co 7.26; 1 Ts 3.7; os dois últimos 
textos se referem à falta de coisas materiais). Em Lc 
21.25, “angústia”, é tradução do n° 3. Veja NECES
SIDADE, NECESSITAR.

2. slenochõria (oTevoxwpía). VejaANGÚSTIA.
3. sunoche (crwoxií)- Veja ANGÚSTIA.
4. thlipsis (9\íijn<;)- Veja AFLIÇÃO, B, n°5.

B. Verbos.
1. basanizõ (Pacraví£w), significa adequadamen

te “testar esfregando na pedra de toque” (basanos, 
“pedra de toque”), portanto, “questionar aplicando 
tortura”, por conseguinte, “vexar, atormentar” ; na 
voz passiva, “ser hostilizado, afligido”. É dito acer
ca de homens que lutam num barco contra o vento e 
as ondas (Mt 14.24, “açoitado” ; Mc 6.48, “se fati- 
gavam ”). Veja A TORM ENTAR, D O R , T O R 
MENTO, TRABALHO.

2. skullõ (crKÚXXti)) significa primariamente “esfo
lar, pelar” ; daí, “rasgar, mutilar” ; por conseguinte, 
“vexar, aborrecer, incomodar”; é encontrado nos ma
nuscritos mais autênticos em Mt 9.36 (“aflitas”, 
ARA, acerca das multidões que recorriam ao Senhor 
em busca de cura); “desgarrados” (RC), traduz a lei
tura alternativa, ekluõ, literalmente, “soltar comple
tamente”. Também é usado em Mc 5.35(“enfadais”); 
Lc 7.6 (“incomodes”); Lc 8.49. Veja PERTURB AR.f

3. stenochõreõ (arevoxwpéco). VejaANGÚSTIA.
4. kataponeõ (KcrraiTovéti)), primariamente, “can

sar-se completamente pela labuta, exausto pela la
buta” (formado de kata, “para baixo”, e ponos, “la
buta”), por conseguinte, significa “afligir, oprimir”; 
na voz passiva, “ser oprimido, ser muito afligido”; 
é verbo que ocorre em At 7.24; 2 Pe 2.7. Veja ATOR
MENTAR, OPRIMIR (2).<]|

AFRONTAR
hubrízõ (úf3pí£ü>), usado no transitivo, denota 

"enfurecer, tratar insolentemente”; é encontrado em 
Mt 22.6 ( 'ultrajaram”); Lc 11.45 (“afrontas”); Lc

18.32 (“injuriado”); At 14.5 (“insultarem”); 1 Ts
2.2 (“agravados”). Veja DESDÉM, INJÚRIA, IN
SULTAR, TRATAR.1

AGITAR
1. sparassõ (cjTTapdcxcjü)), denota “romper, ras

gar, agitar, convulsionar”, é usado em Mc 1.26 (“agi
tando-o”); Mc 9.20 (em alguns manuscritos); Mc 
9.26; Lc 9.39 (“despedaça”).! Na Septuaginta, con
sulte 2 Sm 22.8, acerca dos fundamentos dos céus; 
Jr 4.18, acerca do coração.1!

2. susparassõ (crwrrapáacjto), “agitar violenta
mente” (sun, “com”, elemento intensivo), “convul
sionar completamente”, forma fortalecida do n° 1, é 
usado em Mc 9.20, nos melhores textos (alguns têm
o n° l) ;L c  9.42.1

3. diaspaõ (8 iaau áu ), “quebrar ou rasgar à par
te”, é usado em A t 23.10 (“fosse despedaçado”). 
Veja RASGAR, n° 5.

4. rhegnumi (pTÍyvi;|i.i), “quebrar”, é encontrado 
em Mc 9.18 (“despedaça-o”). Veja IMPEDIR, n° 1.

AGONIA
agõnia (ãycovía) (em português, “agonia”) era 

usado entre os gregos como alternativa para agõn, 
“lugar de assembléia, de reunião” ; então, por causa 
das competições ou jogos que aconteciam lá, veio a 
denotar emoção profunda. Era usado com mais fre
qüência neste último aspecto para denotar intensa 
tensão emocional e angústia. Assim, em Lc 22.44, a 
palavra se refere à “agonia” do Senhor no jardim  do 
Getsêmani.1

AGORA
A. Advérbios.

1. nun (vü^) é usado acerca de: (a) o tempo, o 
presente imediato, quer em contraste com o passa
do (por exemplo, Jo 4.18; At 7.52), quer com o 
futuro (por exemplo, Jo 12.27; Rm 11.31); às vezes 
com o artigo, singular ou plural (por exemplo, At 
4.29; 5.38); (b) a sucessão lógica, muitas vezes tam
bém fazendo parte da característica da letra “a”, 
“portanto agora, então agora, mas agora, agora po
rém ” (por exem plo, Lc 11.39; Jo 8.40; 9.41; 
15.22,24; 1 Co 5.11).

Nota: Na letra “a ” entra a expressão encontrada 
em 2 Co 8.14, formado de kairos, “tempo”, tudo 
regido pela preposição en, “em” ou “a”, “neste tem
po presente”.

2. nuni (vuví), forma fortalecida do n° 1, é usada;
(a) acerca de tempo (por exemplo, At 22.1 [nos me
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lhores manuscritos]; At 24.13; Rm 6.22; 15.23,25);
(b) com importação lógica (por exemplo, Rm 7.17; 1 
Co 13.13); neste último texto, uns consideram que é 
temporal (letra “a”); mas se este é o significado, “a 
cláusula significa, ‘mas a fé, a esperança e o amor são 
agora nossa possessão permanente nesta vida atual’. 
A objeção a esta tradução é que o curso do pensa
mento foi contrastar as coisas que só duram durante
o tempo presente com as coisas que sobrevivem. E o 
contraste principal até aqui tem sido entre o amor e a 
atual e especial atividade de profecia, línguas e co
nhecimento. Há algum desapontamento, e até anticlí
max, ao colocar o clímax destes contrastes na declara
ção de que neste estado atual, a fé, a esperança e o 
amor permanecem; isto não é mais do que se possa 
dizer acerca de profecias, línguas e conhecimento. Se 
deve haver um verdadeiro clímax o ‘permanente’ tem 
de abranger o futuro tanto quanto o estado presente. 
E isso envolve como conseqüência que o termo nuni 
deve ser considerado em seu significado lógico, ou 
seja, ‘como as coisas são’, ‘levando tudo em  conta’. 
[...] Este sentido lógico de nuni [...] é forçado pela 
nota dominante na passagem inteira” (R. St. John 
Parry, Cambridge Greek Testament).

E certo que o amor permanecerá eternamente; e a 
esperança não cessará com a  parousia de Cristo, 
pois a esperança sempre olhará para a frente, ao 
cumprim ento dos eternos propósitos de Deus, uma 
esperança caracterizada por garantia absoluta; e 
onde a esperança está em exercício, a fé é o seu 
concomitante. A fé não será perdida de vista.

3. êdê (Tjôr|) denota “já , já  agora” , “o presente 
subjetivo, com uma referência que sugere outro tem
po ou alguma expectativa” (Thayer), é encontrado, 
por exemplo, em M t3 .10 ; 14.24; Lc 11.7; Jo 6.17; 
Rm 1.10; 4.19; 13.11; Fp 4.10.

4. arti (a p n  ), expressando “coincidência” e de
notando “o tem po estritamente presente” , significa 
“agora mesmo, este mom ento” , em  contraste: (a) 
com o passado (por exemplo, Mt 11.12; Jo 2.10; 
9.19,25; 13.33; G1 1.9,10); (b) com o futuro (por 
exemplo, Jo 13.37; 16.12,31; 1 Co 13.12 [cf. o n° 2 
em 1 Co 13.13]; 2 Ts 2.7; 1 Pe 1.6,8); (c) às vezes, 
sem referência necessária a qualquer um dos dois 
fpor exemplo, Mt 3.15; 9.18; 26.53; G1 4.20; Ap 
12. 10).
t  5. aparti (d-rrópTi), às vezes escrito separada
mente, ap ’ arti (ou seja, formado de apo, “de” , e o 
n°4), denota “de agora em diante, daqui em  diante” 
tJo  13.19; 14.7; Ap 14.13). Veja DAQUI EM  DI
A N T E .!

6. loipon (Xoittóv), o neutro de loipos, “o restan
te, de agora em diante”, é usado adverbialmente com
o artigo e usado em Mc 14.41.

B. C on junções e P a rtíc u la s .
1. oun (ovv), “então, portanto, com que então, 

de modo que”, é, às vezes, usado em continuação de 
uma narrativa (por exemplo, A t 1.18; 1 Co 9.25); 
ou retomando-a depois de uma divagação (por exem
plo, At 11.19, “e” ; At 25.1, “pois”). Nos seguintes 
textos, está ausente nos melhores manuscritos: Mc 
12.20; Lc 10.36; Jo 16.19; 18.24; 19.29.

Nota: Em 2 Co 5.20, o termo oun é simplesmen
te “pois” .

2. de (8e), “mas, e, agora” , implicando freqüen
temente antítese, é usado em Jo 19.23; A t 27.9; 1 
Co 10.11; 15.50; G1 1.20; G 1 4 .1 ;E f4 .9 .

3. de (8r|), partícula sucessiva, dando ênfase à 
palavra ou palavras às quais está relacionada, às 
vezes quase não há equivalente exato em português, 
é traduzida em Lc 2.15 por “pois”, nas palavras dos 
pastores; em At 15.36, por “agora” (ARA). Alguns 
manuscritos têm  em  2 Co 12.1.

Notas: (1) Em 1 Co 4.7, ocorre o B, n° 2, seguido 
pela partícula kai.

(2) Em Rm 14.15 e Fm 16, o termo ouketi, “não 
mais”, é traduzido por “já  não” (cf. Jo 4.42; 21.6).

(3) A partícula ara, “então”, expressando uma 
conclusão mais informal que oun (B, n° 1, acim a), 
é muito usada nas E pístolas de Paulo jun to  com 
oun, a expressão significando “com  que então, de 
m odo q u e” (R m  5 .18 ; 7 .3 ,25 ; 8 .12; 9 .16 ,18 ; 
14.12,19; Gl 6.10; E f 2.19, “assim que já ” ; 1 Ts 
5.6; 2 Ts 2.15).

(4) Em lT m  1 .4 ,a  frase “assim o faço agora” , é 
acrescentada para completar a oração (note que está 
em itálico).

(5) Em Hb 9.9, o particípio perfeito de enistemi, 
“estar presente”, é traduzido por “(para o tempo) 
presente” ; se fosse traduzido por “para o tempo 
então presente” , perder-se-ia o significado. Veja A 
MÃO, APRESENTAR, VIR.

A G R A D A R  AOS H O M EN S
anthrõpareskos (ávGpioTrápecncoç), adjetivo sig

nificando “que estuda para agradar aos homens” (for
mado de anthrõpos, “homem”, e areskõ, “agradar”), 
designa, “não simplesmente alguém que está agra
dando aos homens, [...] mas alguém que se esforça 
para agradar aos homens e não a Deus” (Cremer). É 
usado em E f 6.6 e Cl 3.22/fl Na Septuaginta, consul
te SI 53.5.^
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AGRADAR
A. Verbos.

1. areskõ (àpéaKtu) significa: (a) “ser agradável, 
ser aceitável a” (M t 14.6; Mc 6.22; At 6.5; Rm  8.8; 
15.2; 1 Co 7.32-34; G 11.10; 1 Ts 2.15; 2 Tm 2.4); em
1 Ts 4.1, a partícula precedente kai, “e”, é explicativo, 
“até mesmo”, explicando que o “andar”, ou seja, o 
modo de vida cristão, “agrada” a Deus; em Gn 5.22, 
onde o hebraico tem: “Andou Enoque com Deus”, a 
Septuaginta tem: “Enoque agradou a Deus” (cf. Mq 
6.8; Hb 11.5); (b) “esforçar-se em agradar”, e assim, 
“prestar serviço” e o fazem malvadamente segundo 
interesses próprios (Rm 15.1), o que Jesus não fez 
(Rm 15.3); ou egoisticamente (1 Co 10.33; 1 Ts 2.4). 
E ste  sen tid o  da p a lav ra , M o u lton  e M illig an  
(Vocabulary o fthe Greek Testament) fazem ilustra
ções retiradas de numerosas inscrições, sobretudo 
descrevendo “aqueles que comprovaram ser de utili
dade para a comunidade” .!

2. euaresteõ (empecrréto) significa “ser bem agra
dável” (formado de eu, “bem”, e uma forma cognata 
do n° 1); na voz ativa, “agradar” (Hb 11.5,6); na voz 
passiva, “agradar-se” (Hb 13.16).!

3. eudokeõ (eú8oKéo>) significa: (a) “ter bom  
prazer, ter bom deleite, pensar bem ” [formado de 
eu, “bem ” , e dokeõ, veja Nota  (1), mais adiante], 
não meramente um  entendim ento do que é certo e 
bom, como em dokeõ, mas acentuando a vontade e a 
liberdade de intenção ou resolução em  consideração 
ao que é bom  (por exemplo, Lc 12.32; Rm 15.26,27;
1 Co 1.21; G1 1.15; C l 1.19; 1 Ts 2.8, “de boa von
tade”); este significado é encontrado m uitas vezes 
nos papiros em docum entos legais; (b) “ter bom  
prazer em, deleitar-se, gostar” (por exemplo, Mt 
3.17; 12.18; 17.5; 1 Co 10.5; 2 C o  12.10; 2T s 2.12; 
Hb 10.6,8,38; 2 Pe 1.17).

4. thelõ (GéXco), “ir, desejar, querer”, é traduzido 
pelo verbo “querer” em 1 Co 12.18; 15.38. Veja 
D ESEJAR (1), B, n° 6.

5. spatalaõ (o-nardkáoi), “viver desenfreadamen
te”, é traduzido em 1 Tm  5.6 por “vive em  delei
tes” ; em Tg 5.5, por “vos deleitastes” .!

Notas: (1) Em A t 15.22; Hb 12.10, é encontrado
o verbo dokeõ, “parecer bem a” (em  alguns m anus
critos, ocorre em At 15.34).

(2) Q uanto  ao verbo suneudokeõ, traduzido  
em  Rm  1.32 por “consen tem ”, veja C O N SE N 
TIR , n° 6.

(3) Quanto ao verbo truphaõ, traduzido em Tg
5.5 por “deliciosam ente vivestes” , veja DELICIO 
SA M ENTE.

B. A djetivos.
1. arestos (dpecrróç) denota “agradável, apra

zível” (Jo 8.29; A t 6.2, “razoável” ; A t 12.3, “agra
dara” , literalmente, “era agradável” ; 1 Jo 3.22). Veia 
A P T O .!

2. euarestos (em pecrroç), formado de eu, “bem”, 
e o n° 1, é encontrado, por exemplo, em Rm 12.1,2 
(“agradável”). Veja ACEITAR, B, n° 4 .!

C . S u b stan tiv o .
areskeia ou areskia (àpeaK eía ou àpecnda), 

“a ação de agradar” , dando prazer, ocorre em  Cl
1.10, acerca do propósito direcionado a Deus de 
andar dignam ente diante do Senhor (cf. 1 Ts 4.1). 
Era usado com freqüência no sentido ruim  pelos 
escritores clássicos. Moulton e Milligan (Vocabulary 
o f the Greek Testament) retiram  ilustrações de pa
piros no uso da palavra no sentido favorável, e 
Deissmann (Bible Studies) o faz de um a inscrição.! 
Na Septuaginta, consulte Pv 31.30.!

AGRADÁVEL
A. A djetivo.

euarestos (em pecrroç) é usado em Rm 12.1,2 
(“agradável” , em  ambos os lugares); Rm 14.18; 2 
Co 5.9; E f 5.10; Fp 4.18; Cl 3.20; T t 2.9 (“em  tudo 
agradem ”); Hb 13.21. Veja A CEITA R.!

B. Verbo.
euaresteõ (eüapeaTéw), cognato de A, é encon

trado em  Hb 11.5,6; 13.16, sendo traduzido pelo 
verbo “agradar”.!

C. S u b stan tiv o .
eudokia (eúôotcía), literalm ente, “bom  prazer”, 

é usado em  M t 11.26 e Lc 10.21 (“te aprouve”, em 
am bos os lugares). Veja BO A  VONTADE, D E
SEJAR (1), PARECER, PRAZER, VONTADE.

ÁGUA
A. S ubstan tivo .

hudõr (uÔojp), de onde em português o prefixo, 
“hidro-” , é usado acerca de: (a) o elem ento natural, 
freqüentem ente nos Evangelhos; no plural, sobre
tudo no A pocalipse; em  outros lugares, ocorre, por 
exemplo, em  Hb 9.19; Tg 3.12; em  1 Jo5 .6 , que diz 
que Cristo “veio por água e sangue” , pode se referir 
a: (1) os elem entos que fluíram  do Seu lado na cruz 
depois que Ele morreu, ou, considerando a ordem 
das palavras e preposições aqui usadas: (2) o Seu 
batism o no rio Jordão e a morte na cruz. A respeito 
do item  (1), a “água” simbolizaria a limpeza moral e 
prática efetuada pela rem oção da contaminação m e
diante nossa obediência à Palavra de Deus no cora
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ção, vida e hábito (cf. Lv 14, que fala da limpeza do 
leproso). A respeito do item (2), Jesus, o Filho de 
Deus, veio em Sua missão através da “água” e do 
sangue, isto é, no batismo, quando Ele iniciou pu
blicamente na Sua missão e foi declarado ser o Filho 
de Deus pelo testemunho do Pai, e na cruz, quando 
Ele terminou publicamente Seu testemunho; assim, 
a declaração do apóstolo João contraria a doutrina 
dos gnósticos de que o logos divino se uniu com o 
Homem Jesus no batismo, e o deixou no jardim  do 
Getsêmani. Pelo contrário, Aquele que foi batizado 
e crucificado era o Filho de Deus do princípio ao 
fim em Sua deidade e humanidade combinadas.

A palavra “água” é usada simbolicamente em Jo
3.5, acerca de: (1) a Palavra de Deus, como em 1 Pe
1.23 (cf o uso simbólico em  E f 5.26), ou, conside
rando a preposição ek, “para fora de”: (2) a verdade 
transmitida pelo batismo, sendo este a expressão, 
não o meio, o símbolo, não a causa, da identificação 
do crente com Cristo na Sua morte, sepultamento e 
ressurreição. Assim, o novo nascimento é, em certo 
sentido, a colocação à parte de tudo o que o crente 
estava de acordo com a carne, porque é evidente que 
deve haver um começo completamente novo. Uns 
consideram que a conjunção kai, “e” , em Jo 3.5, é 
explicativa, ou seja, igual a “até mesmo”, em cujo 
caso a “água” seria em blemática do Espírito, como 
ocorre em Jo 7.38 (cf. Jo 4.10,14), mas não em 1 Jo 
5.8, onde o Espírito e a “água” são distintos. A 
“água da vida” (Ap 21.6 e 22.1,17) é emblemática 
da manutenção da vida espiritual na eternidade. Em 
Ap 17.1, as “águas” são simbólicas das nações, dos 
povos, etc.

Nota: Quanto ao termo potam os, traduzido em 2 
Co 11.26 por “rios” , veja RIO.

B. Verbo.
potizõ  (ttotí£oo), “dar de beber” , é usado: (a ) 

naturalmente, com referência a animais (Lc 13.15, 
“beber água”); (b) figurativamente, com referência 
ao ministério espiritual para os convertidos (1 Co
3.6-8). Veja BEBER, B, n° 3.

Notas: (1) Quanto ao verbo hudropoteõ, “beber 
água” , encontrado em 1 Tm 5.23, veja BEBER, B, 
n°5.

(2) Q uanto ao adjetivo anudros, “sem água, 
seco”, veja SECAR, n° 2.

AGUARDAR
A. Verbos.

1. prosdokaõ, (ttpoo8ok<Í(jú ) “esperar, aguardar, 
estar em expectativa” (formado de pros, “para” ou

“em direção a” , e dokeõ, “pensar, ser de opinião”), 
é encontrado, por exemplo, em M t 11.3; Lc 3.15; 
At 3.5; 2 Pe 3.12-14. Veja EXPECTAÇÃO.

2. prosdechomai (TTpoaôéxo(J.ai), “receber fa
voravelmente” , também significa “esperar, aguar
dar, ter esperança”, por exemplo, em Lc 2.38; 23.51; 
At 24.15; T t 2.13; Jd 21. Veja APROVAR, n° 4, 
ACEITAR, A, n° 3.

3. ekdechomai (éKÔéxopai), primariamente “re
ceber de outro”, por conseguinte, “esperar, aguar
dar”, é usado, por exemplo, em  1 Co 16.11; Hb
11.10. Veja EXPECTAÇÃO, n° 1.

N otas: (1) Em Fp 3.20 e Hb 9.28, o verbo 
apekdechomai (o verbo do n° 3, estendido por apo, 
“de”), “aguardar ou esperar ansiosamente”, é tradu
zido pelo verbo “esperar” . Veja ESPERAR.

(2) Em A t 28.6, ocorre o verbo prosdokaõ, “es
perar” .

B. S ubstan tivos.
1. prosdokia  (TTpoaÔoKÍa), cognato de A, n° 1, é 

traduzido em Lc 21.26 por “expectativa” ; em At
12.11, por “esperava” . Veja EXPECTAÇÃO.!

2. ekdoche (éKÔoxq), cognato de A, n° 3, é tradu
z id o  em  Hb 10.27  p o r “ e x p e c ta ç ã o ” . V eja 
EXPECTA ÇÃO .!

AGUDO
A. Adjetivos.

1. oxus (òÇúç) denota: (a) “afiado, agudo” (em 
português, confira as palavras que começam com 
“oxi-”), dito de uma espada (Ap 1.16; 2.12; 19.15); 
de uma foice (Ap 14.14,17; 14.18, duas vezes); (b) 
movimento, “rápido, ligeiro” (Rm 3.15). Veja RÁ
PID O .!

2. tomos ( t o ^ j ló ç ) ,  cognato de temnõ, “cortar” 
(em português, “ [ana]tomia”), é usado m etaforica
mente no grau comparativo, tomõteros, em Hb 4.12 
(“penetrante”) acerca da Palavra de D eus.!

B. A dvérbio.
apotomõs (aTToróp-wç) significa “abruptamente, 

bruscamente, concisamente” , literalmente, “de m a
neira que corta” (formado de apo, “de”, e temnõ, 
“cortar”), por conseguinte “nitidamente, severamen
te” (2 Co 13.10, “ [não use] de rigor” ; o pronome 
“convosco” deve estar subentendido, ou seja, “não 
use de rigor convosco”); Tt 1.13 (“severamente”) .!  
Contraste com o termo apotomia, “severidade” .

ÁGUIA
aetos (áeTÓç), “águia” (também significa “abu

tre”), está talvez relacionado com o verbo aemi, “so
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prar” , como o vento, por causa do seu vôo seme
lhante ao vento. Em  M t 24.28 e Lc 17.37, o sentido 
provável é abutres. Parece que o significado é que, 
assim como essas aves de rapina se juntam  onde há 
carniça, assim os julgamentos de Deus virão sobre o 
estado corrupto da humanidade. A figura da “águia” 
é usada em Ez 17, para representar os grandes po
deres do Egito e da Babilônia, cujas nações são uti
lizadas para castigar o Israel corrupto e incrédulo. 
Contraste com Jó 39.30; Pv 30.17. A palavra aetos 
é mencionada em outros lugares no Novo Testa
mento (Ap 4.7; 8.13; 12.14). Há oito espécies na 
Palestina.^

AGUILHÃO
kentron (Kévrpov), derivado de kenteõ, “picar” , 

denota: (a) “ferrão” (Ap 9.10); metaforicamente, 
acerca do pecado como o “ferrão” da morte (1 Co 
15.55,56); (b) “aguilhão” (At 26.14; em alguns ma
nuscritos também ocorre em A t 9.5), dito acerca 
das advertências e apreensões às quais Saulo de 
Tarso tinha resistido antes da conversão.!

AGULHA
1. rhaphis (pacjúc;), derivado de rhaptõ, “coser”, 

ocorre em M t 19.24; M c 10.25.!
2. belone (PeXóvr)), cognato de belos, “dardo” , 

denota uma ponta afiada, por conseguinte, “agu
lha”, Lc 18.25 (alguns manuscritos têm o n° 1).!

Nota: A idéia de aplicar o “fundo de uma agu
lha” a pequenos portões, parece ser moderna; não 
há sinal de que seja antiga. O objetivo do Senhor 
com esta declaração é expressar a im possibilidade 
hum ana e não há necessidade de esforçar-se em 
suavizar a dificuldade, considerando a agulha algu
m a co isa  m ais do que o instrum en to  com um . 
M ackie ressalta (em Dictionary o f  the Bible, de 
Hastings) que, “às vezes, tenta-se explicar que as 
palavras se referiram  a uma porta pequena, de pou
co mais de 0,60 centím etros quadrados, contida na 
porta grande e pesada de uma cidade cercada. Isto 
arruina a figura sem alterar m aterialm ente o signi
ficado, e não recebe justificação da língua e tradi
ções da Palestina” .

AH!
1. ona (oud), interjeição de derrisão e insulto (Mc 

15.29).!
2. ea (ea), interjeição de surpresa, medo e raiva, 

foi o brado do homem possuído pelo espírito de um 
demônio imundo (Lc 4.34).!

AI
ouai (ovai), interjeição, é usado: (a) nas denún

cias, M t 11.21; 18.7 (duas vezes); Mt 23 (oito ve
zes neste capítulo); M t 24.19; 26.24; Mc 13.17; 
14.21; Lc 6.24; 6.25 (duas vezes); Lc 6.26; 10.13; 
Lc 11 (seis vezes neste capítulo); Lc 17.1; 21.23; 
22.22; 1 Co 9.16; Jd 11; Ap 8.13 (três vezes); Ap 
12.12; como substantivo, Ap 9.12 (duas vezes); 
Ap 11.14 (duas vezes); (b) em pesar, “ai” (Ap
18.10,16,19, duas vezes em cada versículo).!

AINDA (1)
eti ( ç t i ) ,  “contudo, até agora, por ora, por en

quanto, ainda”, é encontrado em Jo 11.30 (“ainda” , 
nos melhores manuscritos); 1 Co 12.31; 2 Co 1.10; 
G1 1.10; 5.11; em Ap 22.11 (quatro vezes), a pala
vra indica o caráter, condição e destino perm anen
tes do injusto e do imundo, do justo  e do santo.

Nota: Quanto a combinações, veja ESTAR, FI
CAR, IGNORÂNCIA, B, n° 1.

AINDA (2)
Notas: Este advérbio representa:
( 1 ) 0  advérbio eti, implicando adição ou duração 

(por exemplo, M t 12.40; Rm 3.7; 5.6,8; 9.19; Hb
12.26,27).

(2) O termo alia, “mas”, marcando antítese ou 
transição (por exemplo, Mc 14.29; 1 Co 4.4,15;
9.2).

(3) O termo mentoi, “não obstante” (Jo 4.27;
20.5).

(4) O termo akmen, “até mesmo a este ponto do 
tem po” —  o caso acusativo de akme, “ponto” (Mt
15.16).!

(5) O termo ouketi, “não mais que” , que ocorre 
em Mc 15.5 (“nada mais”); 2 Co 1.23 (“até agora”); 
G1 2.20.

(6) O termo oupõ, “não contudo”, que é usado 
em Jo 7.39; 1 Co 8.2 (oudepo, em alguns manuscri
tos, “nada contudo”); oudepõ, encontrado em Jo 
19.41 (“ainda ninguém”); Jo 20.9 (“ainda não”).

(7) O termo mepõ, “não contudo” , que é visto 
em Rm 9.11; Hb 9 .8 .!

(8) A partícula kai, “e, até mesmo, também”, que 
é usado em Lc 3.20 (“ainda”); a expressão ei ge kai, 
que é usada em G1 3.4 (“se [é que isso] também”).

(9) A partícula ge, que significa “na verdade, 
contudo” (Lc 11.8).

(10) A  expressão oudeus põpote, que ocorre em 
Lc 19.30 (“nenhum homem ainda”, literalmente, 
“ninguém a qualquer momento [ainda]”).
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(1 1 )0  termo êdê, “já, agora” (Mc 13.28); po te , 
“nunca, jam ais” (E f 5.29); kai... de (Jo 8.16); ou 
pleious (At 24.11, “não [há] mais”).

(12) O termo mellõ, “estar a ponto de, ainda é” 
(Ap 8.13).

AJOELHAR-SE
1. gonupeteõ  ( y o v w e T é ü j )  denota “dobrar os 

joelhos, ajoelhar, ajoelhar-se”, é formado de gonu, 
“joelho”, e piptõ, “cair prostrado”, o ato de alguém 
implorar ajuda (Mt 17.14; Mc 1.40); de alguém ex
pressar reverência e honra (Mc 10.17); no escárnio 
(Mt 27.29).! Veja JOELHO.

2. Uma expressão formada de tithemi, “pôr” , e 
gonata, o plural de gonu, “joelho” (veja JOELHO), 
significa “ajoelhar, ajoelhar-se” , e sempre é usada 
para se referir à atitude de oração (Lc 22.41, literal
mente, “colocando os joelhos”; At 7.60; 9.40; 20.36;
21.5).!

A JUDADOR
1. boêthos (poi)0óç), adjetivo, cognato de A, n°

2, e B, n°4, no verbete AJUDAR, significa “ajudan
te” , é usado como substantivo em Hb 13.6, acerca 
de Deus como o ajudador dos santos.!

2. sunergos (cjwepyóç), adjetivo, cognato de B, 
n° 7, no verbete AJUDAR, “trabalhador compa
nheiro, trabalhador da mesma categoria”, é traduzi
do por “cooperador” em Rm 16.3 (no plural); Rm 
16.9; 2 Co 1.24 (no plural); 2 Co 8.23; 3 Jo 8 (no 
p lural). Veja COM PANHEIRO DE VIAGEM , 
TRABALHADOR, etc.

AJUDAR
A. Substantivos.

1. antilepsis ou antilem psis (ávTiXriipiç ou 
làvríXr]|jiiJ)Lç) significa “agarramento, troca” (forma
do de anti, “em troca”, ou, em seu sentido local, “na 
frente”, e lambanõ, “tomar, agarrar” para dar apoio); 
então, “ajuda” (cognato de B, n° 1). É mencionado 
em 1 Co 12.28, como um dos ministérios na igreja 
local, por meio de prestar ajuda, talvez especifica
mente a “ajuda” ministrada aos fracos e necessita
dos. Assim Teofilato define a injunção em 1 Ts 5.14, 

F sustenteis os fracos” (cf. At 20.35); no termo “so- 
rcorros” , não estão em vista os que ocupam cargos,
I mas antes diz respeito à função daqueles que, como 
i a  casa de Estéfanas, se dedicam a ajudar os santos. 

Hort define o ministério como “qualquer coisa que 
■ I feita aos pobres ou necessitados ou irmãos aban
donados”.!

2. boêtheia (poqGeia), formado de boê, “grito”, e 
theõ, “correr”, denota “ajuda, socorro”, ocorre em 
Hb 4.16, literalmente, “(graça) em ajuda (oportu
na)” ; em  At 27.17, onde o plural é usado, o termo é 
náutico, “cingir, amarrar fortemente”.!

3. epikouria (êmtcoupía) denota rigorosamente 
a ajuda que é dada por um epikouros, “aliado, auxi
liar” ; Paulo o usa no testemunho dado a Agripa, 
“mas, alcançando socorro de Deus” (At 26.22).!

B. Verbos.
1. antilambanõ (àvTiXa^pávco), literalmente, “to

mar em lugar de” ou “tomar em troca” (cognato de
A, n° 1), é usado na voz média, e traduzido pelo 
verbo “auxiliar” (Lc 1.54; At 20.35); seu outro sig
nificado, “tomar parte de”, é usado acerca de parti
cipar de coisas (1 Tm 6.2). Veja PARTICIPAR, 
SUSTENTAR (1).!

2. sullambanõ (auXXap.pdi/cü), “assistir, tomar 
parte com” (formado de sun, “com” , e lambanõ, 
“tomar”), é usado, na voz média, acerca de prestar 
ajuda no que outros estão fazendo: de recolher uma 
pesca de peixes (Lc 5.7); num apelo a Sínzigo (“ver
dadeiro companheiro”) a ajudar Evódia e Síntique 
(Fp 4.2,3). Veja PEGAR, CONCEBER.

3. sunantilambanõ (auvavTiXap.pávco) significa 
“agarrar no lado para ajudar” (formado de sun, 
“com”, e o n° 1); por conseguinte, “tomar parte em, 
ajudar a suportar, ajudar em geral” . É usado, na voz 
média, no pedido de Marta ao Senhor para pedir 
que Maria, sua irmã, a ajude (Lc 10.40); e do minis
tério do Espírito Santo em ajudar nossas fraquezas 
(Rm 8.26).! Na Septuaginta, consulte Êx 18.22; Nm
11.17; SI 89.21.

4. boêtheõ (PoTyréoj), “vir à ajuda de alguém, so
correr” (cognato de A, n° 2), é usado em Mt 15.25; 
Mc 9.22,24; At 16.9; 21.28; 2 Co 6.2; Hb 2.18; Ap
12.16.!

5. sumballõ (aup.páXX(jj), literalmente, “lançar 
junto” (formado de sun, “com”, e ballõ, lançar”), é 
usado na voz média em At 18.27, acerca de ajudar 
ou beneficiar os crentes pela discussão ou ministé
rio da Palavra de Deus. Veja CONFERENCIAR (2), 
EN CO N TRA R-SE, EN CO NTRO, FAZER (2), 
PONDERAR.

6. sunupourgeõ  (CTwwroupyeü)) denota “ajudar 
junto, unir-se em ajuda, servir com alguém como 
trabalhador subordinado” (formado de sun, “com”, 
e hupourgeõ, “servir” ; que é, por sua vez, formado 
de hupo, “debaixo de” , e ergon, “trabalho”). E usa
do em 2 Co 1.11.!
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7. sunergeõ (ouvepyéio), “ajudar no trabalho, 
cooperar, ser colega de trabalho”, é traduzido em 1 
Co 16.16 por “auxilia na obra”. Veja TRABALHAR.

Nota: O termo paristemi, “colocar ao lado de” 
(formado de para, “ao lado de”, e histemi, “fazer 
estar”), “pôr de lado, guardar, estar à mão”, é usado 
em Rm 16.2 acerca de “levantar-se para ajudar”, e 
em 2 Tm 4.17, “assistiu-me” . Veja APRESENTAR, 
ESTAR DAR, M OSTRAR, PRODUZIR, PRO 
VAR (1), PROVER, RECOMENDAR, TRAZER, 
VIR.

AJUNTAR-SE
proskleroõ (tTpooKXepów), literalmente, “desig

nar por sorte” (formado de pros, “para”, e kleros, 
“sorte”), “repartir, distribuir, dividir”, é encontra
do em At 17.4, “ajuntaram-se com” dando à voz 
passiva (a forma do verbo que ocorre ali) um signi
ficado de voz média, ou seja, “eles se uniram a” ou 
“lançaram sua sorte com”. O significado da voz 
passiva pode ser retido traduzindo (no sentido mais 
exato da palavra), “eles foram repartidos” (ou seja, 
por Deus) para Paulo e Silas, como seguidores ou 
discípulos.f

ALABASTRO
alabastron (dXapacrTpov) era um recipiente para 

condicionar ungüento ou perfume; derivou seu nome 
da pedra de alabastro da qual era normalmente feita 
(Mt 26.7; Mc 14.3; Lc 7.37).!

ALARGAR
parateinõ (TrapaTeívaj), “esticar para fora ju n 

to” (formado de para, “ao longo de” , e teinõ, “esti
car”), é traduzido em At 20.7 por “alargou”, acerca 
do discurso de Paulo. Veja CONTINUAR, Nota 
(!)•!
ALARIDO

A. Substantivo.
keleusma (KéXeucrpa), “chamada, convocação, 

grito de comando” (cognato de keleuõ, “coman
dar”), é usado em 1 Ts 4.16, acerca do “alarido” 
com o qual (en, “em”, denotando as circunstâncias 
concomitantes) o Senhor descerá do céu no m o
mento do arrebatamento dos santos (os que esti
verem dormindo e os que estiverem vivendo) para 
irem ao encontro dEle nos ares. Aqui não está dito 
que o “alarido” é a voz do Senhor, embora na ver
dade o será (Jo 5 .28).! Na Septuaginta, consulte 
Pv 30.27.1

B. Verbo.
epiphõneõ (èm$W éo)), “chamar para fora, evo

car, convocar” (formado de epi, “sobre”, e phõneõ, 
“articular um som” ), é traduzido em At 12.22 por 
“exclamava”. Veja GRITAR, B, n° 8.

ALCANÇAR
1. akoloutheõ (àKoXouQéoj), “seguir”, é traduzi

do em Ap 18.5 por “se acumularam”, acerca dos 
pecados de Babilônia. Alguns manuscritos têm oj 
verbo kollaomai, “abrir caminho junto” . Veja SE
GUIR.

2. oregõ (ôpéYü)), “alcançar” ou “esticar” , é tra
duzido em 1 Tm 6.10 por “cobiça” . Veja DESEJAR
(1), B, n° 5.

3 .pherõ (4>e pco), “levar, carregar”, é usado acer
ca de “estender” a mão em Jo 20.27 (“põe” , duas 
vezes). Veja LEVAR (1), n° 2.

4. ephikneomai (è(j>LKvéopai), “vir, alcançar”, é 
usado em 2 Co 10.13,14 (traduzido pelo verbo “che- 
gar”).'][

5. katantaõ (KcrravTáü)), “vir para um lugar”, é 
traduzido em At 27.12 por “chegar”. Veja VIR, n° 28.

Nota: Em Fp 3.13, o verbo epekleinõ, na voz 
média, “esticar adiante”, é traduzido por “avan
çando” .

ALÇAR
1. airõ (aípco), “elevar, erguer”, é usado acerca de 

“levar para cima” um esquife ou pequeno barco, 
antes de descingir o navio (At 27.17). Veja TIRA, 
TOM AR.

2. epairõ (eTTaípw), “elevar, erguer para cima” 
(formado de epi, “para cima”, e o n° 1), é usado 
acerca de “alçar” o traquete de um navio (At 27.40). 
Veja ELEVAR, EXALTAR.

ALDEIA
1. kõmopolis (KwpÓTroXiç) denota “vila ou al

deia do interior” (Mc 1.38), uma “aldeia grande”, 
em geral, sem m uros.f

2. kõme (Ktopri), “aldeia” ou “vila rural sem mu
ros” , é  encontrado em Mt 10.11; Mc 8.23; 8.26 
(duas vezes); Mc 8.27; Lc 5.17; 9.6,12; Jo 7.42;
11.1,30. Veja POVOADO.

ALEGAR
paratithemi (TrapaTÍ0r|(ju), “pôr ao lado de”, “co

locar diante de” ou “apresentar” (formado de para, 
“ao lado de”, e tithemi, “pôr”), ainda que seja fre
qüentemente usado no seu sentido literal de coisas
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materiais, como também em seu significado mais 
comum, “entregar, confiar”, duas vezes significa “pôr 
diante de alguém no ensino” , como na exposição de 
uma parábola (Mt 13.24,31). É usado um a vez para 
se referir a colocar os assuntos diante dos ouvintes 
mediante argumentos e provas, quando Paulo “ex
pôs e demonstrou” os fatos relativos a Cristo (At
17.3). Veja COLOCAR, COM ETER, PÔR, RE
COM EN DA R.

Nota: O verbo legõ foi traduzido em Lc 14.7 por 
“propôs-lhes” (ARA), mas legõ significa “dizer”, 
por conseguinte, “disse-lhes” . Veja DIZER.

ALEGORIA
allegoreõ (àXXeyopéio), traduzido em G1 4.24 

por “se entende por alegoria” (“são alegóricas” , 
ARA), é formado de allos, “outro” , e agoreuõ, “fa
lar num lugar de reunião” (agora, “mercado”), veio 
a significar “falar” , não de acordo com o sentido 
primário da palavra, mas de forma que os fatos de
clarados sejam aplicados para ilustrar os princípi
os. O significado “alegórico” não anula o significado 
literal da narrativa. Pode haver mais de um significa
do “alegórico”, embora, é  claro, haja só um signifi
cado literal. As histórias da Escritura representam 
ou incorporam princípios espirituais, e estes são 
averiguados não pela atividade da imaginação, mas 
pela aplicação legítima das doutrinas da Escritura.*!

ALEGRAR-SE
1. euphrainõ (eú<j>paívoü), na voz ativa, “alegrar, 

ficar contente” (2 Co 2.2), é usado em todos os 
outros lugares na voz passiva, significando, “estar 
feliz, regozijar-se, tornar-se alegre” , é encontrado 
em Lc 12.19 (“folga”); 15.23,24,29,32; 16.19 (“re
galada”); Ap 11.10. Veja ALEGREMENTE, PAS
SAR BEM, REGOZIJAR-SE.

2. euthumeõ (eúSupéco), formado de eu, “bem ”, 
e thumos, “alm a”, como o princípio do sentimento, 
sobretudo o sentimento forte, significa “ficar ale
gre” ; é usado no intransitivo no Novo Testamento, 
“ser de boa alegria, ter bom ânimo” (At 27.22,25; 
em Tg 5.13 (“está [alguém] contente?”). Veja ÂNI
M O .!

ALEGREMENTE
A. Verbos.

1. chairõ (xaí pw) é a palavra habitual para deno
tar “regozijar, estar alegre, alegrar-se” . Ocorre em 
Mc 14.11; Lc 15.32; 22.5; 23.8; Jo 8.56; 11.15; 
20.20; At 11.23; 13.48; Rm 16.19; 1 Co 16.17; 2 Co

13.9; 1 Pe 4.13; Ap 19.7. Veja ALEGRIA, PAS
SAR BEM , n° 4, SALVE, SAUDAR, REGOZI
JAR-SE.

2. agalliaõ (àyaXXidio), “exultar, regozijar-se gran
demente”, é usado primariamente na voz média (ati
va, em Lc 1.47; alguns manuscritos têm a voz pas
siva em Jo 5.35). No Antigo Testamento, é encon
trado profusamente nos Salmos, desde o SI 2.11 ao 
SI 149.2,5 (Septuaginta). T ransm ite a idéia de 
exultação jubilosa, “alegria” espiritual. É  usado acer
ca da ordem do Senhor aos discípulos (Mt 5.12); no 
cântico de M aria (Lc 1.47); da exultação de Jesus 
(Lc 10.21); cf. “(a minha língua) exultou” (At 2.26); 
acerca de Abraão (Jo 8.56); do carcereiro de Filipos 
(At 16.34); dos crentes em geral (1 Pe 1.6,8; 4.13; 
Ap 19.7). Veja REGOZIJAR-SE.!

3. euphrainõ (eú<|>paívto), “animar-se, alegrar- 
se” , ocorre em 2 Co 2.2. Veja ALEGRAR-SE, PAS
SAR BEM, REGOZIJAR-SE.

B. A dvérbios.
1. hêdeõs (f|8éco<;), “alegremente” (derivado de 

hedus, “doce”), é usado em Mc 6.20 (“de boa von
tade”); Mc 12.37; 2 Co 11.19.!

2. hêdista ( r a ia ra ) ,  o grau superlativo do n° 1, 
“muito alegremente, muito deleitavelmente, com 
grande prazer”, é traduzido em 2 Co 12.9 por “de 
boa vontade” ; em 2 Co 12.15, por “de muito boa 
vontade” .!

3. asmenõs (dop-évcoç), “com deleite, prazero
samente, alegremente”, é encontrado em A t 21.17. 
Está ausente nos melhores textos em At 2.41 (veja 
A R A ).!

ALEGRIA
1. chara (xapd), “alegria, deleite, gozo, prazer” 

(cognato de A, n° 1, do verbete ALEGRAR-SE), é 
encontrado em Mc 4.16; At 12.14; Fp 2.29. Veja 
ALEGRIA.

2. agalliasis (dyaXXíaaiç), “exultação, alegria 
exuberante” (cognato de A, n° 2, do verbete ALE
GRAR-SE), é usado em Lc 1.14,44; A t 2.6; Hb 1.9; 
Jd 24. Indica uma alegria mais exultante do que o n°
1. Na Septuaginta, esta palavra é encontrada princi
palmente nos Salmos, onde denota “alegria” na obra 
redentora de Deus (por exem plo, SI 30.5; 42.4; 
45.7,15). Veja ALEGRIA.

3. euphrosune (evj(f>poowr|), “bom ânimo, ale
gria, júbilo , contentam ento, alegria de coração” 
(cognato de A, n° 3, do verbete ALEGREMENTE), 
formado de eu, “bem ”, e phren, “mente”, é usado 
em At 2.28; 14.17. Veja A LEG RIA.!
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ALEIJADO
1. anaperos ou anapeiros (dvd-nripoç ou 

d v c n T e ip ó ç ) ,  “incapacitado, m utilado” (formado 
de ana, “com pletam ente”, e peros, “ incapacita
do em  um  m em b ro ” ), é en c o n tra d o  em  Lc
14.13,21.1

2. kullos (kdXXóç) denota “aleijado, incapacita
do” (cognato de kuliõ, “rolar”); é encontrado em 
Mt 15.30,31; 18.8 e Mc 9.43. Veja COXO.!

ALELUIA
hallelouia Ç'AXkr]\oviá) significa “Louvai a Já”. 

Ocorre nos Salm os como doxologia curta, nor
m almente no início (por exem plo, SI 111; 112), 
ou no fim  (por exemplo, SI 104; 105), ou em am 
bos (por exem plo, 106; 135, onde também apare
ce no versículo 3; 146— 150). No Novo Testa
mento é encontrado em Ap 19.1,3,4,6, como tô
nica no cân tico  da grande m ultidão  no céu. 
“A leluia” , sem a letra inicial “H”, é erro de sole- 
tração .l

ALÉM DE
Além da preposição huper, “acima de, além de” 

(2 Co 8.3), os seguintes advérbios têm o significado 
de “além de”:

1. epekeina (éiréKeiva), formado de epi, “so
bre”, e ekeina, “aqueles” , a palavra “partes” estan
do subentendida, é usado em At 7.43.1

2. peran (uépav), “no outro lado, além de”, é 
usado com o artigo definido e significa as regiões 
“além” , a orla oposta (Mt 8.18, etc.). Com verbos 
de movimento denota direção para e “além de” um 
lugar (por exemplo, Jo 10.40). Indica freqüentemente 
“além” em referência a localidade, sem um verbo de 
direção (Mt 16.5; Mc 10.1; Jo 1.28; 3.26). Veja 
LADO.

Nota: O verbo huperekteinõ, “estender demasia
do”, aparece em 2 Co 10.14.1 Em 2 Co 10.16, ocor
re o advérbio huperekeina, “além de”, é usado como 
preposição.

ALÉM DISSO
1. eti (é n ) , “contudo, até agora, ainda”, é encon

trado em At 2.26 (“ainda”); At 21.28 (“demais”); 
Hb 11.36 (“até”). Veja MAIS, A, n° 2.

2. kai (ícaí), “e”, é usado em At 19.26; 24.6.
3. de (ôe), partícula que significa “e” ou “mas”, é 

encontrado em Mt 18.15 (“ora”); At 11.12 (“e”); 
Rm 5.20 (“mas”); Rm 8.30 (“e”); 1 Co 15.1 (“tam
bém”); 2 Co 1.23 (“porém”); 2 Pe 1.15 (“mas”).

4. alia kai (âXkà xaí), “mas também, até mesmo, 
na verdade”, é usado em Lc 16.21 (“e os próprios”); 
Lc 24.22 (“é verdade”).

5. de kai (8è K a i) , “mas também”, é traduzido 
em 1 Tm 3.7 por “também” .

6. kai...de (Kai ... 8é) é traduzido em  Hb 9.21 
por “e sem elhantem ente” .

7. loipon (Xoittóv), o neutro do adjetivo loipos, 
“o resto” , usado adverbialm ente, sendo também 
traduzido por “finalm ente”, é traduzido em 1 Co
4.2 por “além disso” (alguns m anuscritos têm  ho 
de loipon, literalm ente, “mas o que resta” , em vez 
de hõde loipon, “ora, além disso”, ARA). Veja 
FINAL.

Nota: Em 1 Co 10.1, gar, “pois” , é traduzido 
por “ora” ; esta tradução é importante, visto que 
introduz uma razão para o que vem no capítulo 9, 
ao passo que se fosse traduzido por “além disso” 
poderia indicar a apresentação de um novo assunto; 
tal tradução incorreta tenderia dissociar um pouco 
as duas passagens, ao passo que gar as liga estreita
mente.

ALÉM DO QUE
eita (e tto ), que é usado primariamente acerca de 

tempo ou enumerações, significando “então” ou 
“logo”, é empregado uma vez na argumentação com
0 significado de “além do que” (Hb 12.9). Veja DE
POIS, ENTÃO.

Nota: Em 1 Ts 4.1, “finalmente”, traduz a ex
pressão to oipon, literalmente, “quanto ao resto”. 
Veja FINAL.

ALFORJE
pera (Tnípa), “bolsa ou sacola de couro de via

jante para guardar provisões”, é encontrado em Mt 
10.10; Mc 6.8; Lc 9.3; 10.4; 22.35,36.1 Deissmann 
(Lightfrom the Ancient East) considera-o como uma 
bolsa para esmolas.

ALGO
Nota: Veja Mc 15.5 (“nada”); Lc 24.41; Jo 16.23;

1 Tm 6.7.

ALGUM
Notas: (1) Várias formas do artigo e certos pro

nomes, seguidos pelas partículas men e de, denotam 
“alguém”, “algum, algo, um” e suas variações. Estes 
não estão enumerados aqui.

(2) O pronom e indefinido tis, em suas formas 
singular ou plural, freqüentem ente tem  o signifi
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cado de “alguém ”, “algum , algo, um ” e suas vari
ações, sendo encontrado, por exemplo, em Lc 8.46; 
A t 8.31; 1 Co 15.35; o plural neutro denota “al
gum as coisas”, em 2 Pe 3.16 (“pontos”); o singu
lar denota “algo, algum a coisa”, por exem plo, Lc
11.54; Jo 13.29 (segunda parte); At 3.5; 23.18; 
G1 6.3 (onde o significado é “qualquer coisa” , 
como em G1 2.6). Tem a conotação de “uma coi
sa”, em  sentido mais indefinido, em Lc 7.40; At 
23.20; 25.26; 2 Co 10.8. Hb 8.3. Veja tam bém  
UM, B, n° 1.

(3) O termo meros, “parte, medida” , precedido 
pela preposição apo, “de” , é traduzido em Rm 15.15 
por “em parte” ; em Rm 15.24, por “um pouco”.

(4) O termo alloi, “outros” , é encontrado em Mt
13.5 (“outra parte”); M t 13.7 (“outra”); M c 4.7; 
8.28; Lc 9.19; Jo 9.9. Seguido por uma expressão 
correlativa, denota “alguns” , por exemplo, em At 
19.32; 21.34. Veja OUTRO (2), n° 1.

ALHEIO
A. Adjetivos.

1. xenos (£ ev o ç) denota: (a) “estrangeiro , 
alienígena, estranho”, acerca de deuses (At 17.18); 
dfc doutrinas (Hb 13.9); (b) “incomum”, acerca do 
fogo da prova da perseguição (1 Pe 4.12, segunda 
parte: quanto à primeira parte, veja B). Veja ES
TRANHO.
B 2. allotrios (dXXÓTpioç) denota: (a) “perten

cente a outro” {allos), veja HUM ANO, Nota (1);
“alienígena, estrangeiro, estranho” (At 7.6; Hb

11.9. “ a lheia” ). Veja A LIEN ÍG EN A , E STR A 
NHO.
^  3. paradoxos (Ttapdôo^oq), “contrário à opinião 

« ceb id a” (formado de para, “ao lado de”, e doxa, 
“opinião”; em português “paradoxo”), é usado em 
i r :  5.25 (“prodígios”).!
t  4. exõ (é£co), “para fora de” , é encontrado em At 

H â l  (“estranhas”). Veja ESTRANHAS.
B N ota :  Em 1 Co 14.21 (primeira parte), o termo 

TjÊèteroglõssos, que significa “de língua diferente” 
B im a d o  de heteros, “outro” , e glossa, “língua”), é 

ido  por “doutras línguas” .!
B. Verbo.

- xenizõ  (£eví£a>) denota “pensar algo estranho” 
Pe 4 .4,12, prim eira parte), voz passiva, ou 

respectivam ente, “ficam  surpresos” e “(não) 
is surpresos”; em At 17.20, o particípio pre- 

ativo, é traduzido por “(coisas) estranhas” , 
seja, “ (co isas) su rp resas” . Veja A LO JA R, 

PEDAR.

ALIENAR
apallotrioõ (àmiXXoTpióü)) formado de apo, “de”, 

e allotrios, “estrangeiro” ; significa “ser convertido 
num estrangeiro, ser alienado” (Ef 2.12; 4.18; Cl 
1.21). A condição do incrédulo é apresentada num 
triplo estado de “alienação”: (a) da comunidade de 
Israel, (b) da vida de Deus, (c) do próprio D eus.! 
Na Septuaginta, a palavra é usada para se referir aos 
israelitas (Ez 14.5) e aos ímpios em geral (SI 58.3).

ALIENÍGENA
allotrios (àXXórpLoç), primariamente, “que per

tence a outro” (o oposto de idios, “próprio da pes
soa”), veio a significar “estrangeiro, estranho, não 
da própria família, alienígena, inimigo” (Hb 11.34). 
Veja ALHEIO, ESTRANHO, HUMANO, Nota (1),

A LIM ENTO
chortasma (xóprao(ia), “forragem” (cognato de 

chortazõ, “alimentar, encher”, veja APASCENTAR, 
n° 4), é usado no plural em At 7.11 (“alimentos”).!  
Na Septuaginta, consulte Gn 24.25,32; 42.27; 43.24; 
Dt 11.15; Jd 19.19.!

ALISTAR-SE
A. Verbo.

apographõ (áTroypá<}>co) significa primariamen
te “escrever por extenso, copiar” ; daí, “alistar, re
gistrar, inscrever”, como num registro. É usado acer
ca de um censo (Lc 2.1); na voz média, ocorre em Lc
2.3,5. A confirmação de que este censo (não tribu
tação) foi feito nos domínios do Império Romano, é 
dada pelos historiadores Tácito e Suetônio. O pró
prio Augusto preparou um tipo de Livro do Dia do 
Juízo Final Romano, um racionário, em seguida 
compendiou um breviário para incluir os reinos ali
ados, designando vinte comissários para preparar 
as listas. Em Hb 12.23, fala que os membros da 
igreja dos primogênitos estão “inscritos” no céu.!

Nota: Quanto a 1 Tm 5.9, onde ocorre o verbo 
katalegõ, veja TOMAR, Nota (18); quanto a 2 Tm
2.4, onde vemos o verbo stratologeõ, veja SOL
DADO, B, Nota (2).

B. S ubstan tivo .
apographê (cxTToypac în) denota primariamente 

“cópia escrita” , ou, como termo legal, “depoimen
to”; daí, “registro, censo, matrícula” (Lc 2.2; At 
5.37). A acurácia de Lucas tem sido provada quanto 
à suposta inconsistência de que, visto que Cirênio 
foi governador da Síria em 6 d.C., dez anos depois
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do nascimento de Jesus, o “primeiro” alistamento 
não poderia ter ocorrido. Na ocasião mencionada 
por Lucas, a Cilícia, da qual Cirênio era governador, 
estava separada de Chipre e unida à Síria. O seu 
mais recente governo direto da própria Síria dá a 
razão da inclusão específica e referência à sua liga
ção mais tardia com aquela província. Justino Már
tir, nativo da Palestina, escrevendo em meados do 
século II, afirma três vezes que Cirênio estava pre
sente na Síria na ocasião mencionada por Lucas (veja 
Apol. 1.34,46; Trypho 78). Também é notável men
cionar o cuidado e a precisão tomada por Lucas em 
seus detalhes históricos (Lc 1.3).

Quanto às acusações feitas contra a exatidão de 
Lucas, Moulton e Milligan afirmam o seguinte: “A 
dedução há tanto tempo feita [...] sobre o alista
mento sobrevive à demonstração de que o erro cras
so acha-se somente em nossa falta de informação: 
contudo, o micróbio ainda não foi completamente 
expelido. Possivelmente, o processo saudável pode 
ser completado através de nossa mais recente evi
dência encontrada numa inscrição que diz que 
Cirênio, em 8-6 a.C., foi um legado na Síria encarre
gado de fiscalizar o alistamento”.!

ALIVIAR
ekbolê (éicPoXií), literalmente, “lançamento para 

fora” (derivado de ekballõ, “jogar fora”), denota 
“alijamento de cargas ao mar, jogada fora de carga” 
(At 27.18), literalmente, “eles fizeram uma jogada 
para fora” .! Na Septuaginta, consulte Êx 11.1; Jn
1.5.1

ALÍVIO
A. Verbo.

anapauõ (ávaTráuoj) significa “fazer ou permitir 
que a pessoa deixe de qualquer trabalho ou movi
mento” para recuperar forças. Implica labuta e cui
dado prévios. Seu significado principal é descansar 
ou fazer descansar. É usado na voz média em Lc
12.19, indicativo de relaxamento desnecessário e que 
satisfaz todos os seus desejos. Nos papiros é usado 
tecnicamente, como termo agrícola. Contraste com 
a palavra anapausis, “descanso”. Veja DESCAN
SO, REFREAR.

B. Substantivo .
anesis (ãveaiç) denota “soltamento, relaxamen

to, alívio” ; está relacionado com aniemi, “soltar, 
relaxar” (formado de ana, “para trás”, e hiemi, “en
viar”). Significa “descanso”, não da labuta, mas da 
resistência e sofrimento. O mesmo é dito acerca de:

(a) um “estado de aprisionamento menos vigoroso” 
(At 24.23); (b) “alívio” de ansiedade (2 Co 2.13;
7.5); (c) “alívio” de perseguição (2 Ts 1.7); (d) “alí
vio” dos sofrimentos advindos pela pobreza (2 Co
8.13, “tenham alívio”, literalmente, “[que deveria 
ser] de alívio para os outros”. Contraste com a pa
lavra sinônima anapausis: “parada”, “pausa” ou 
“descanso” (cognato de A). Veja BRANDURA, 
D ESCA NSO , LIBERAÇÃO, SO C O R R O .! Na 
Septuaginta, consulte 2 Cr 23.15.1

ALMA
psuche (iJjux1!) denota “a respiração, a respira

ção de vida”, então, “alma”, em seus vários signifi
cados. Os usos do Novo Testamento “podem ser 
analisados mais ou menos assim: “(a) a vida natu
ral do corpo (Mt 2.20, ‘m orte’; Lc 12.22, ‘vida’; 
At 20.10; Ap 8.9; 12.11; cf. Lv 17.11; 2 Sm 14.7; 
Et 8.11); (b) a parte imaterial, invisível do homem 
(Mt 10.28; A t 2.27; cf. 1 Rs 17.21); (c) o homem 
desencarnado —  ou ‘despido’, ou ‘desnudo’, 2 Co 
5.3,4 (Ap 6.9); (d) o lugar da personalidade (Lc
9.24 [explicado em Lc 9.25 como igual a ‘a si mes
m o’]; Hb 6.19; 10.39; cf. Is 53.10 com 1 Tm 2.6); 
(e) o lugar do elemento consciente no homem, pelo 
qual ele percebe, reflete, sente, deseja (M t 11.29; 
Lc 1.46; 2.35; A t 14.2,22; cf. SI 84.2; 139.14; Is 
26.9); (f) o lugar da vontade e dos propósitos (Mt 
22.37; At 4.32; E f 6.6; Fp 1.27; Hb 12.3; cf. Nm 
21.4; Dt 11.13); (g) o lugar dos apetites (Ap 18.14; 
cf. SI 107.9; Pv 6.30; Is 5.14; 29.8); (h) as pesso
as, os indivíduos (At 2.41,43; Rm 2.9; Tg 5.20; 1 
Pe 3.20; 2 Pe 2.14; cf. Gn 12.5; 14.21; Lv 4.2, 
‘algum’; Ez 27.13); de corpos mortos (Nm 6.6, 
literalmente, ‘alma morta’); e de animais (Lv 24.18, 
literalmente, ‘alma por alm a’); (0  o equivalente do 
pronome pessoal, usado para ênfase e efeito: pri
meira pessoa (Jo 10.24; Hb 10.38; cf. Gn 12.13; 
Nm 23.10; Jz 16.30; SI 120.2); segunda pessoa (2 
Co 12.15; Hb 13.17; Tg 1.21; 1 Pe 1.9; 2.25; cf. Lv 
17.11; 26.15; 1 Sm 1.26); terceira pessoa (1 Pe 
4.19; 2 Pe 2.8; cf. Êx 30.12; Jó 32.2, no hebraico, 
‘alm a’, na Septuaginta, ‘si mesmo’); (f) a criatura 
animada, humana ou outra (1 Co 15.45; Ap 16.3; 
cf. Gn 1.24; 2.7,19); (k) ‘o homem interior’, o lu
gar da nova vida (Lc 21.19 [cf. Mt 10.39]; 1 Pe 
2.11; 3 Jo 2).

“Com a letra compare o termo a-psuchos, 
“sem alma, inanimado”, encontrado em 1 Co 14.7.1

“Com a letra ‘/ ,  compare o termo di-psuchos, 
“de duas almas”, encontrado em Tg 1.8; 4 .8 ;! oligo
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psuchos, “de alm a fraca” , usado em 1 Ts 5 .14;! 
iso-psuchos, “como alm a”, que verificamos em Fp 
2.20;^ sum-psuchos, “de alm a jun ta” (“de comum 
acordo”), encontrado em Fp 2 .2 .!

“A linguagem de Hebreus 4.12 indica a extrema 
dificuldade em fazer uma distinção entre alma e es
pírito, semelhantes em sua natureza e atividades. 
Falando de modo geral, o espírito é o elemento mais 
alto, a alma, o mais baixo. O espírito pode ser reco
nhecido como o princípio de vida dado por Deus ao 
homem; a alma, como a resultante vida constituída 
no indivíduo, sendo o corpo o organismo material 
animado pela alma e pelo espírito. [...]

“Corpo e alm a são os componentes do homem, 
segundo M t 6.25; 10.28; Lc 12.20; A t 20.10; cor
po e espírito, de acordo com Lc 8.55; 1 Co 5.3; 
7.34; Tg 2.26. Em M t 26.38, as em oções estão 
associadas com a alma, em Jo 13.21, com o espíri
to  (cf. tam bém o SI 42.11 com 1 Rs 21.5). No SI
35.9, a alm a se regozija em Deus, em Lc 1.47, é o 
espírito.
. “Portanto, as relações podem ser aparentemente 

resumidas assim: ‘sõma, ‘corpo’, e pneum a, ‘espí
rito ’, podem  ser separados, pneum a  e psuche, 
'aim a\ só podem ser distinguidos’ (Cremer)” (ex
traído de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, 
pp. 205-207).

ALMOFADA
4  proskephalaion  (T7pocrKec})áXaiov) denota “tra
vesseiro, almofada para a cabeça” (formado de pros, 
"Ipara”, e kephale, “cabeça”), ocorre em Mc 4 .38.! 
Ma Septuaginta, consulte Ez 13.18.1

ALOÉS
te aloê (àXór|), “árvore aromática”, a madeira macia 
e  amarga a qual era usada pelos orientais com a fina
lidade de fumigação e embalsamamento (Jo 19.39; 
w ja  também Nm 24.6; SI 45.8; Pv 7.17).! Na Sep- 
laaginta, consulte Ct 4 .14.!

ALOJAR
A. Verbos.

1. aulizomai (auXí£opai), “alojar num pátio” 
«derivado de aule, veja PÁTIO, n° 2), então, “hos
pedar ao ar livre”, denota, no Novo Testamento, 
“passar a noite, hospedar em qualquer lugar” (Mt 
21.17; Lc 21.37).! Veja o uso metafórico na Septu
aginta e no hebraico do SI 30.5, “(o choro) pode 
durar uma noite” , ou seja, como um estranho que 
passa. Veja FICAR.

2. kataskenoõ (KCtTaaKrivótú) “armar tenda” (for
mado de kata, “efetivamente”, e skene, “tenda”), é 
traduzido pelo verbo “aninhar-se”, acerca de pássa
ros (Mt 13.32; Mc 4.32; Lc 13.19). Em At 2.26, é 
usado acerca do corpo do Senhor na tumba, que há 
de “repousar” em esperança. Veja DESCANSO, 
HABITAR.! Contraste com o termo kataskenõsis, 
“lugar de descanso” .

3. kataluõ  (KaTaXúw), em  um dos seus significa
dos, significa “soltar” (formado de kata, “comple
tamente”, e luõ, “soltar”), “desjungir”, cavalos, etc., 
por conseguinte, no intransitivo, “levar aos apo
sentos, alojar, hospedar” , ocorre em Lc 9.12 (“se 
agasalhem”); Lc 19.7 (“ser hóspede”). Veja ARRO
JAR, DESFAZER, D ESTRUIR SUBVERSÃO, 
VIR, Nota  (7). Contraste com o termo kataluma, 
“câmara de convidado, pousada” .

4. xenizõ  (£eví£io), “receber como convidado” 
(derivado de xenos, “convidado, estranho”), “rece
ber em casa, hospedar”, é usado, na voz ativa, em 
At 10.23; 28.7; Hb 13.2; na voz passiva, em At 
10.6 (“está”, literalmente, “foi recebido em casa”); 
At 10.18 (“morava”); At 10.32; 21.16. Seu outro 
significado, “achar estranho”, é encontrado em 1 Pe 
4.4,12. Veja ESTRANHO, HOSPEDAR.

B. Substan tivo .
xenia  (Çevta), cognato de A, n° 4, denota: (a) 

“hospitalidade, hospedagem, recepção” (Fm 22); (b) 
por metonímia, “lugar de hospedagem, lugar de alo
jam ento” (At 28.23; uns põem Fm 22 nesta seção).!

ALPENDRE
1. stoa  ( c t t o ó ) ,  “alpendre, varanda, pórtico” , é 

usado acerca de: (a) os “alpendres” no tanque de 
Betesda (Jo 5.2); (b) da colunata coberta no Tem
plo, chamado o “alpendre” de Salomão (Jo 10.23; 
At 3.11; 5.12), um alpendre no lado oriental do Tem
plo; este e os outros “alpendres” existentes no tem 
po de Jesus eram quase certamente devido à restau
ração de Herodes. Contraste com o termo “estói- 
cos”, encontrado em At 17.18, “filósofos de alpen
dre”.!

2. pulõn  (ttuXojv), cognato de pule, “portão, por
ta” (em português, “pilono”), é usado acerca de uma 
“entrada, alpendre ou vestíbulo” de uma casa ou pa
lácio (Mt 26.71). Napassagem  paralela, Mc 14.68, o 
n° 3 é usado, e o termo pulõn indubitavelmente repre
senta proaulion em Mt 26.71. Veja PORTÃO, n° 2.

3. proaulion  (upoauXiov), “o pátio exterior” ou 
“vestíbulo”, espaço entre a porta e a rua, nas casas 
de pessoas prósperas (Mc 14.68, “alpendre”).!
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a l q u e i r e
modios (|jLÓÔLoq) era uma unidade de medida de 

capacidade para secos, que continha cerca de um 
celamim, o equivalente a 8,8 litros (M t 5.15; Mc 
4.21; Lc 11.33).f

ALTAR
1. thusiasterion (Gwiacrrépioi/), provavelmen

te o neutro do adjetivo thusiasteríos, é derivado de 
thusiazõ, “sacrificar” . Por conseguinte, denota “al
tar” para o sacrifício de vítimas, embora também 
seja usado para aludir ao “altar” de incenso (por 
exemplo, Lc 1.11). No Novo Testamento, esta pala
vra é reservada para o “altar” do verdadeiro Deus 
(Mt 5.23,24; 23.18-20,35; Lc 11.51; 1 Co 9.13;
10.18), em contraste com o termo bõmos, n° 2, mais 
adiante. Na Septuaginta, thusiasterion é usado prin
cipalmente, mas não inteiramente, para aludir ao 
altar divinamente designado; é também empregado 
para descrever os altares de ídolos (por exemplo, Jz 
2.2; 6.25; 2 Rs 16.10).

2. bõmos (Pco|ióç), “lugar elevado”, sempre de
nota “altar” pagão ou “altar” criado sem o desígnio 
divino. No Novo Testamento, o único lugar onde 
encontramos a palavra é em At 17.23, visto que 
esta é a única menção dela. Três vezes na Septua
ginta, mas só uma vez nos Livros Apócrifos, bõmos 
é usado para aludir ao altar divino. Em Js 22, os 
tradutores da Septuaginta observaram cuidadosa
mente a distinção, usando o termo bõmos para o 
a lta r que as duas tribos e m eia ergueram  (Js
22.10,11,16,19,23,26,34), por não ter havido man
dato divino a esse respeito. Em Js 22.19,28,29, onde
o altar ordenado por Deus é mencionado, foi usado
o termo thusiasterion.%

A LTERCA ÇÕ ES SEM  FIM
diaparatribe (8iaTTapaTpipf|), encontrado em 1 

Tm 6.5, denota “discussão constante, competições 
obstinadas” (Ellicott), “irritações mútuas” (Field), 
é traduzido por “contendas” (“altercações sem fim”, 
ARA). Alguns textos têm o termo paradiatribe. A 
preposição dia- é usada intensivamente e indica efi
cácia, com pletude.l A simples palavra paratribe  
(não encontrada no Novo Testamento), denota “hos
tilidade, inimizade”. Veja DISPUTAR, n° 3.

A LTÍSSIM O
hipsistos (TíIucttoç,) é usado no plural na expres

são “nas alturas”, ou seja, nas “regiões mais altas”,
o domicílio de Deus (M t 21.9; Mc 11.10); Lucas

omite o artigo (Lc 2.14; 19.38, no original); quanto 
ao uso como título de Deus, veja ALTO, A, n° 2.

ALTO
A. A djetivos.

1. hupselos (ú^qXóç), “alto, elevado, sublime”, 
é usado: (a) naturalmente, acerca de montanhas (Mt 
4.8; 17.1; Mc 9.2; Ap 21.10); de um muro (Ap
21.12); (b) figurativamente, do braço de Deus (At
13.17); do céu, “altura” , plural, literalmente, “nos 
(lugares) altos” (Hb 1.3); (c) metaforicamente (Lc 
16.15; Rm 11.20, nos melhores textos, “orgulhoso, 
arrogante” [literalmente, “(não) se ocupe com coi
sas altas”J; Rm 12.16).!

2. hupsistos (íxJjicttoç), “mais alto” , é um grau 
superlativo, não estando em uso o positivo. É usa
do acerca de Deus em Mc 5.7; Lc 1.32,35,76; 6.35; 
Lc 8.28; A t 7.48; 16.17; Hb 7.1. Veja ALTÍSSIMO.

3. megas (p iy aç ), “grande”, ocorre em Jo 19.31, 
acerca do dia de sábado na época da Páscoa; aqui o 
significado é virtualmente equivalente a “santo” . Veja 
GRANDE (1).

Nota: Em Hb 10.21, temos corretamente a tradu
ção “(um) grande (sacerdote)” . Quanto à expressão 
“nos lugares celestiais” , que ocorre em E f 6.12, veja 
CÉU, B, n° 2.

B. S ubstan tivos.
1. hupsos (ityoç), “altura” , é usado com ex (ek) 

“de” , na expressão “do alto” (Lc 1.78; 24.49); com 
eis, “em ” ou “a” (Ef 4.8). Veja ALTURA, n° 1, 
CLASSE NOBRE.

2. hupsõma  (üipíopa), “coisa alta” (2 Co 10.5, 
“altivez”); em Rm 8.39, “altura” . Veja ALTURA, 
n °2 .!

C. A dvérbios.
anõ  (âucj), “no alto, para cima, acima”, é usado 

em Fp 3.14 (“soberana”), acerca da “soberana voca
ção de Deus em Cristo Jesus”, cujo prêmio é posto 
diante dos crentes como meta, literalmente, “cha
mando para cima” , tradução preferível a “soberana 
vocação”. Veja CIMA.

ALTURA
1. hupsos (í4 o ç ), “ápice, topo”, é traduzido em 

E f 3.18 por “altura”, onde pode se referir ou ao 
“amor de Jesus” ou à “plenitude de Deus” ; os dois 
são realmente inseparáveis, pois aqueles que são 
cheios na plenitude de Deus, entram apreciativa
mente no amor de Jesus, “que excede todo entendi
mento” ; em Ap 21.16, acerca da medida da Jerusa
lém celestial. Veja ALTO, CLASSE NOBRE.
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2. hupsõma (ixjjtopa), mais concreto que o n° 1, é 
usado acerca de: (a) “altura”, de montanha ou qualquer 
coisa definitivamente qualificada pela “altura” (Rm
8.39, metaforicamente); (b) “coisa alta” erigida como 
barreira ou em exaltação antagônica (2 Co 10.5). Veja 
ALTO.! Contraste com o verbo hupsoõ, “exaltar”.

ALVO
philotimeomai (<J)iXotl fj.eop.cu ), literalmente, “gos

tar de honra” (formado de phileõ, “amar, gostar”, e 
rime, “honra”), e portanto, impulsionado por este 
motivo, “esforçar-se para fazer algo passar”, por 
conseguinte, “ser ambicioso, tom ar o alvo pesso
al” . Em Rm 15.20, fala do “alvo” de Paulo abrir 
caminho para o Evangelho (“me esforcei”); 2 Co
5.9, fala do “alvo” dos crentes serem agradáveis ao 
Senhor; 1 Ts 4.11, fala do “alvo” dos crentes vive
rem quietos, tratarem dos próprios negócios e tra
balharem com as próprias mãos. Uns traduziriam o 
termo por “esforçar-se sem descanso” ; talvez “es
forçar-se intensamente” esteja mais próximo do sig- 
■íficado, mas “tom ar o alvo pessoal” é boa tradu
ção em todos os três lugares. Veja COMBATER, 
EM PENHAR-SE, LABUTAR!

ALVOROÇAR
£ thorubeõ (0opu(3éto), usado na voz média, deno
to  “fazer ruído ou alvoroço” , ou, no transitivo, na 
w k  ativa, “perturbar, lançar em confusão” (At 17.5). 
Veja FAZER ALVOROÇO, ESTRONDO, PER
TURBAR.
j r  Nota: Quanto ao verbo suncheõ, “confundir”, 
traduzido em At 21.31 por “estava (toda) em con- 
fn sã o ” , v e ja  C O N FU N D IR ; quan to  ao verbo  
m iastatoõ, encontrado em At 21.38 (“fez uma sedi- 
■ fe ”), veja EXCITAR.

AVIA
T trophos (rpo<j>óç), traduzido em 1 Ts 2.7 por 
“am a”, denota “ama-seca, ama de leite” , como está 
jdaro  pela declaração “que cria seus filhos” ; isto 
tom bém é confirmado pela palavra epios, “gentil” 
4k> mesmo versículo, “brandos”), que era comu- 
a e n te  usada para se referir à generosidade dos pais 
■ K  filhos. Contraste com o verbo trephõ, “criar, 
afinen tar, nutrir” (veja NUTRIR).

AMADO
A. Adjetivo.

m  agapetos (dyaTreTÓç), derivado de agapaÕ, 
“ tanar". é usado a respeito de Cristo como o amado

de Deus (por exemplo, M t 3.17); dos crentes, tam
bém como os amados de Deus (por exemplo, Rm
1.7); dos crentes, amados uns pelos outros (1 Co
4.14); freqüentemente como forma de tratamento 
(por exemplo, 1 Co 10.14). Em 1 Jo 2.7, aparece a 
palavra adelphos, “irmãos” , ao passo que outros 
manuscritos têm o termo agapetos (ARA), o qual 
também ocorre em 3 Jo 1. Veja ESTIMADO.

B. Verbo.
agapaõ  (dyaTráo)), em sua forma passiva do par- 

ticípio perfeito, é traduzido por “amado” em Rm 
9.25; E f 1.6; Cl 3.12; 1 Ts 1.4; 2 Ts 2.13. Em Jd 1, 
os melhores textos têm este verbo (veja ARA); “san
tificados” segue os manuscritos que têm o verbo 
hagiazõ. Veja AMOR.

Nota: Em Lc 9.35, seguindo os manuscritos mais 
autênticos, temos: “Meu eleito” (eklegõ, veja ARA), 
no lugar de “amado” (agapetos)-, o mesmo se dá em 
Fm 2, “irmã” (adelphe).

AM ALDIÇOAR
A. S ubstan tivos.

1. ara (dpd), em seu significado mais habitual, 
“maledicência, maldição” (seu outro significado é 
“oração”), é usado em Rm 3.14 (ocorre com fre
qüência na Septuaginta.).^

2. katara  (Kxrrdpa), formado de kata, “para bai
xo”, elemento intensivo, e o n° 1, denota “execração, 
imprecação, maldição” , proferida por malevolência 
(Tg 3.10; 2 Pe 2.14); ou pronunciado por Deus no 
Seu julgam ento íntegro, como na ocasião em que a 
terra foi sentenciada à esterilidade (Hb 6.8); sobre 
aqueles que buscam justificação pela obediência, em 
parte ou totalmente, perante a lei (G1 3.10,13). Em 
G1 3.13, o termo é usado concretamente acerca de 
Jesus, que se tornou “maldição” por nós, ou seja, 
sofreu voluntariamente na cruz a pena designada da 
“maldição”. Dessa forma, Ele se identificou, a nos
so favor, com a destruição do pecado. Aqui não é 
usado o verbo na Septuaginta em Dt 21.23 (veja B, 
n° 3), mas o substantivo concreto.!

3. anathema (dvá9e[ia), transliterado do grego, 
é usado muitas vezes na Septuaginta, onde traduz o 
termo hebraico cherem, “coisa dedicada a Deus” , 
quer: (a) para Seu serviço, como os sacrifícios (Lv 
27.28; cf. anathema, oferta votiva, dádiva), quer:
(b) para sua própria destruição, como um ídolo (Dt 
7.26), ou uma cidade (Js 6.17). M ais tarde, adquiriu
o significado mais geral de “o desfavor de Jeová” 
(por exemplo, Zc 14.11). Este é o significado no 
Novo Testamento. É  usado para designar: (a) a sen
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ten ça  p ro n u n c iad a  (A t 2 3 .1 4 , li te ra lm e n te , 
“am ald içoem o-nos com  um a m ald ição” ; veja 
anathematizõ , mais adiante); (b) o objeto no qual a 
“maldição” é posta, “amaldiçoado” (Rm 9.3; 1 Co 
12.3; 16.22; G 11.8,9). Em G1 1.8,9, o apóstolo Pau
lo declara de maneira muito enfática que o Evange
lho que ele pregava era o único e exclusivo meio de 
salvação, e que pregar outro era invalidar a morte de 
C risto.^

4. kataíhema (KaTá0e|JLa), ou, como em alguns 
manuscritos, a forma mais longa katanathema, é mais 
forte que o n° 3 (kata, elemento intensivo), e deno
ta, por metonímia, “coisa amaldiçoada” (o objeto 
“amaldiçoado” sendo posto em lugar da “maldição” 
pronunciada), é encontrado em Ap 22.3.!

B. Verbos.
1. anathematizõ (áva9e[j.aTÍ£ü)), cognato do n°

3, significa “declarar anátema”, ou seja, “dedicado à 
destruição, amaldiçoado, amaldiçoar” (Mc 14.71), 
ou “ligar por maldição” (At 23.12,14,21).!

2. katanathematizõ (K aTava0epaTÍ£to), forma 
fortalecida do n° 1, denota “declarar maldições con
tra” (Mt 26.74); cf. a palavra de Marcos relativa à 
mesma ocasião —  n° 1.!

3. kataraomai (KaTapaó|iou), cognato de A, n°
2, significa primariamente “orar contra, desejar mal 
contra uma pessoa ou coisa”, por conseguinte “amal
diçoar” (Mt 25.41; Mc 11.21; Lc 6.28; Rm 12.14; 
Tg 3.9). Alguns manuscritos têm o termo em Mt 
5 .44 .|

4. kakologeõ  (KctKoXoyéíü), “falar mal” (forma
do de kakos, “mal” , e legõ, “falar”), é traduzido em 
Mt 15.4 e Mc 7.10 pelo verbo “maldizer” , não sen
do necessariamente “amaldiçoar” , segundo preten
dia o Senhor. O verbo também ocorre em Mc 9.39 e 
At 19.9. Veja M A L (l) .

C. A djetivos.
1. epikataratos (èmKctTá perro ç), “amaldiçoado, 

maldito” (formado de epi, “sobre”, e A, n° 2), é 
usado em G1 3.10,13-!

2. eparatos (êmípaTOt;), “amaldiçoado, maldi
to” , é encontrado nos melhores manuscritos em Jo 
7.49, em vez do n° 1.

AMAMENTAR
thêlazõ  (0T]XáCw), derivado de thele, “peito” , é 

usado acerca de: (a) mãe, “amamentar” (M t 24.19; 
Mc 13.17; Lc 21.23); em alguns textos, ocorre em 
Lc 23.29 (os melhores têm trephõ); (b) bebês, “ma
mar” (Mt 21.16, “criancinhas de peito tiraste” ; Lc
11.27).!

AMANHÃ
aurion (aüpiov) é usado sem o artigo (por exem

plo, M t6.30; 1 Co 15.32; Tg 4.13); ou com o artigo 
na forma fem inina para concordar com o termo 
hemera, “dia” (por exemplo, Mt 6.34; At 4.3, “ao 
dia seguinte” ; Tg 4.14); precedido pela preposição 
epi, “em ” (por exemplo, Lc 10.35; At 4.5).

AMANHECER
A. Verbos.

1. augazõ (avyáCoi), “brilhar”, é usado metafo
ricamente em 2 Co 4.4 (alguns textos têm o verbo 
kalaugazõ), acerca da luz do amanhecer. Contraste 
com o termo auge, “brilho” ou “aurora” (At 20.11). 
Primitivamente, a palavra significava “ver com cla
reza” , e é possível que este significado tenha per
manecido no uso geral.!

2. diaugazõ  (8iairyá£o)) significa “brilhar atra
vés de” (formado de dia, “através de”, e auge, “bri
lho”); descreve o romper da luz do dia nas trevas da 
noite, e ocorre metaforicamente em 2 Pe 1.19, onde 
alude ao brilho da luz espiritual no coração. Refe
rência provável aqui é ao dia que será introduzido 
na segunda vinda de Cristo: “Até que o dia brilhe 
através das atuais trevas, e o Portador da Luz ama
nheça em vossos corações” .!

Nota: Contraste com o termo diauges, “trans
lúcido, transparente” (Em Ap 21.21, alguns textos 
têm o termo diaphanes, que significa transparen- 
te .f

3. epiphõskõ (ém<J>üJcncQ)), “iluminar” (formado 
de epi, “em”, e phos, “luz”), no sentido de brilhar 
sobre, é usado em Mt 28.1; Lc 23.54. Veja PU
X A R .!

B. S ubstan tivo .
orthros (õpGpoç), “alvorada, alva, aurora”, de

nota “de manhã cedo”, e ocorre em Lc 24.1; Jo 8.2; 
At 5 .21.!

Nota: Contraste com o termo orthrios, “cedo”, 
que aparece em alguns textos em Lc 24.22;! o termo 
orthrinos, forma mais recente de orthros, que em 
alguns manuscritos ocorre em Ap 22.16;! o verbo 
orthrizõ, “fazer qualquer coisa cedo de manhã”, que 
aparece em Lc 21.38.!

AMANSAR
damazõ  (8aná£a>), “subjugar, amansar, domar, 

dom inar” , é usado: (a) naturalm ente (M c 5.4; Tg
3.7, duas vezes); (b) m etaforicam ente, acerca da 
língua (Tg 3 .8 ).! Na Septuaginta, consulte Dn
2 .4 0 .!
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AMANTE
Esta palavra é combinada com outras, formando 

os seguintes adjetivos compostos:
1. philotheos (4>iXó9eo<;), “amante de Deus” (2 

Tm 3.4, “amigo de Deus”).!
2. philoxenos (<j>iXó£€voç), “amante de estranhos” 

(derivado de xenia, “hospitalidade”), é traduzido 
em Tt 1.8 por “dado à hospitalidade” ; em outros 
lugares, ocorre em 1 Tm 3.2 (“hospitaleiro”); 1 Pe
4.9. Veja HOSPITALIDADE.!

3. philagathos (cjxXáyaGoç), “amante do que é 
bom” (agathos), é traduzido em Tt 1.8 por “amigo 
do bem”.!

Nota: O negativo aphilagathos é encontrado em
2 Tm 3.3: “sem amor para com os bons”.!

4. philarguros (cjxXápyupoç), “amante do dinhei
ro” (cognato de arguros, “prata”), é traduzido em 
Lc 16.14 e 2 Tm 3.2 por “avarentos”. Veja COBI
Ç A R .!

5. philautos (cjúXauToç,), “amante de si mesmo” 
(2 Tm 3.2).!

6. philêdonos (<{>iXr)òovo(;), “amante do prazer” 
(cognato de hedone, “prazer”), ocorre em 2 Tm 3.4 
(“amigos dos deleites”).!

Nota: Quanto a “amai-vos cordialmente”, que 
ocorre em Rm 12.10, veja AFETO, B, n° 2 .! Quan
to ao termo aphilarguros, “não amante do dinhei
ro”, que aparece em 1 Tm 3.3 (“não avarento”) e Hb
13.5 (“sejam vossos costumes sem avareza”), veja 
CO BIÇA R.!

AMARELO
|  chlõros (xXupóç), “verde claro” , é traduzido 

[ “amarelo” (acerca de um cavalo) em Ap 6.8, simbo
lizando a morte. Veja VERDE.

AMARGURA
A. Adjetivo.

. pikros (micpóç), derivado de uma raiz pik-, que 
significa “cortar, picar”, por conseguinte, literalmen
te, “apontado, afiado, agudo, pungente ao sentido 
do gosto, olfato, etc.” , é encontrado em Tg 3.11,14. 
Em Tg 3.11 tem seu sentido natural, com referência 
àágua; em Tg 3.14, é usado metaforicamente para 
se referir ao ciúm e.!

B. Verbo.
k pikrainõ  (mKpaívu), relacionado com A, signi
fica, na voz ativa, “am argar-se” (Cl 3.19), ou 
“amargar, irritar ou fazer amargo” (Ap 10.9); a 
voz passiva, “tornar-se amargo” é usado em Ap 
8.11; 10.10.!

C. S ubstan tivo .
pikria  (iriicpía) denota “amargura” . É usado 

metaforicamente em At 8.23 acerca de certa condi
ção de extrema maldade: “fel de amargura” ou “fel 
amargo”; em Rm 3.14, diz respeito à linguagem má; 
em Ef 4.31, ao “ódio amargo” ; em Hb 12.15, no 
mesmo sentido, metaforicamente, fala de uma raiz 
de “amargura”, que produz fruto “amargo” .

D. Advérbio.
pikrõs (mKpojç), “amargamente”, é usado acer

ca da pungente dor do choro de Pedro, pelo fato de 
ele ter negado Cristo (Mt 26.75; Lc 22.62).!

Nota: Na Septuaginta, o termo pikris (que não 
ocorre no Novo Testamento), “erva amarga”, é usa
do em Ê x 12.8; Nm 9.11.!

AMÁVEL
prosphilês (rrpoCT îXiqc;), “aprazível, agradável, 

adorável” (formado de pros, “em direção a”, e phileõ, 
“amar”), ocorre em Fp 4 .8 .! Na Septuaginta, con
sulte Et 5.1 (terceira sentença)-!

AMBULANTE
perierchoniai (ireptépxo|iai), “ir de um lado para 

outro, circular, andar”, como itinerante (formado de 
peri, “ao redor”, e erchomai, “ir”), é usado acerca 
de certos judeus em At 19.13 (“ambulantes”). Veja 
ERRANTE, RODEAR (1), n° 6.

AMEAÇA
apeile (cxTreiXíi), cognato de apeileõ (veja AME

AÇAR), ocorre em At 4.29 (em At 4.17, também 
aparece em alguns manuscritos); At 9.1; E f 6.9.!

AMEAÇAR
1. apeileõ (ornei Xéw) é usado acerca de Cristo, 

negativamente, em 1 Pe 2.23; na voz média, ocorre 
em At 4.17, onde alguns textos têm em acréscimo o 
substantivo apeile, por conseguinte, “ameacemo-los 
diretamente”, literalmente, “ameacemo-los com ame
aça”. Veja AMEAÇA.! Veja também ESTREITAR.

2. prosapeileõ  (TrpocraiTeiXéü)), “ameaçar mais” 
(formado de pros, “para, em direção a”, e o n° 1), 
ocorre na voz média em At 4.21.!

AMÉM
amen (áiifjv'). Este vocábulo é transliterado do 

hebraico para o grego e para a nossa língua “Seus 
significados podem ser vistos em passagens como 
Dt 7.9 ( ‘o Deus fiel [o Amém]’); Is 49.7 (o ‘SE
NHOR, que é fiel’); Is 65.16 (o ‘Deus da verdade
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[do Amém]’). E se Deus é fiel, os Seus testemunhos 
e mandamentos são certos, ‘fiéis [amen\ (SI 19.7;
111.7), como também o são os Seus avisos (Os 5.9) 
e promessas (Is 33.16; 55.3). O termo ‘amém’ tam
bém é usado em referência a homens (por exemplo, 
Pv 25.13)” .

“Há casos em que as pessoas o usavam para 
expressar o consentimento a uma lei e a disposição 
em se submeter à pena relacionada com a quebra da 
lei (Dt 27.15, cf. Ne 5.13). Também é usado para 
exprimir aquiescência à oração feita por outrem (1 
Rs 1.36), onde é definido por ‘que assim Deus tam
bém diga’, ou, em outra ação de graças (1 Cr 16.36), 
quer por um indivíduo (Jr 11.5) ou pela congrega
ção (SI 106.48)” .

“Assim, o ‘am ém ’ dito por Deus é; ‘e assim é e 
será’; e por homens, ‘assim seja” ’.

“Uma vez no Novo Testamento encontramos o 
‘am ém ’ como título de Cristo (Ap 3.14), porque 
por meio dEle os propósitos de Deus são estabe
lecidos (2 Co 1.20)”.

“As igrejas cristãs primitivas seguiam o exem
plo de Israel, associando-se audivelmente com as 
orações e ações de graças oferecidas em seu benefí
cio (1 Co 14.16), onde o artigo ‘o ’ aponta para uma 
prática comum. Além disso, este costume se con
forma com o padrão das coisas dos céus (veja Ap
5.14, etc.)” .

“O indivíduo também dizia ‘am ém ’ para expres
sar ‘assim seja’ em resposta ao divino ‘assim será’ 
(Ap 22.20). É freqüente o orador acrescentar ‘amém’ 
às próprias orações e doxologias, como é o caso em 
Ef 3.21, por exemplo” .

“O S enho r Jesus u sava  freq ü en tem en te  o 
‘am ém ’, traduzido por ‘na verdade, na verdade’, 
‘verdadeiramente’, para apresentar novas revelações 
da mente de Deus. No Evangelho de João, sempre é 
repetido, ‘amém, am ém ’, mas não em outros luga
res. Lucas nunca usa a palavra, mas onde Mt 16.28 
e Mc 9.1 trazem ‘am ém ’ (traduzido em ambos os 
lugares por ‘em verdade’), Lucas tem ‘em verdade’ 
(Lc 9.27); através da variação de usos de termos 
traduzidos do que o Senhor disse, Lucas lança luz 
no Seu significado” (extraído de Notes on Galatians, 
de Hogg e Vine, pp. 26, 27). Veja EM VERDADE.

AM ETISTA
amethustos (dpéOixjToç), significa primariamente 

“não bêbedo” (formado de a, elemento de negação, e 
methu, “vinho”), foi usado como substantivo e era 
considerado possuidor de virtude medicinal contra

a embriaguez. Plínio, entretanto, declara que a razão 
para esse nome acha-se no fato de que a cor é quase 
parecida à do vinho, mas na verdade isso não ocorre 
(Ap 21.20).!

AM IGO
A. S ubstan tivos.

1.philos (4>íXoç), primariamente adjetivo, deno
tando “amado, querido ou amigável”, passou a ser 
usado como substantivo: (a) no m asculino (Mt
11.19); 14 vezes em Lucas (uma vez no feminino, 
Lc 15.9); seis vezes em João; três vezes em Atos; 
duas vezes em Tiago (Tg 2.23, “o amigo de Deus” ; 
Tg 4.4, “a amizade do mundo”); 3 Jo 14 (duas ve
zes); (b) no feminino (Lc 15.9, “amigas”).

2. hetairos (éTaipoç,), “camarada, companheiro, 
parceiro”, é usado como termo de tratamento cortês 
em Mt 20.13; 22.12; 26.50. Esta palavra, como a 
expressar camaradagem, deve ser diferenciada da do 
n° 1, que é termo de afeto. Alguns manuscritos têm 
a palavra em Mt 11.16; os melhores manuscritos 
têm heterois, “outros, companheiros” . Veja COM 
PANHEIROS.

Notas: (1) A expressão hoi para autou, que ve
mos em Mc 3.21, “os seus parentes” , significa lite
ralmente “(aqueles) do lado dEle”, ou seja, “os que 
lhe pertencem”.

(2) Em Mc 5.19, “tua casa” representa a expres
são hoi soi, literalmente, “aqueles para ti” , ou seja, 
“os que te pertencem”.

B. Verbo.
peithõ  (TTeíBio), “persuadir, influenciar” , é tra

duzido em At 12.20 por “tendo obtido a am iza
de”, acerca dos povos de Tiro e Sidom que tinham 
ganho a boa vontade de B lasto , cam aris ta  de 
Herodes, possivelm ente com subornos. Veja A S
SEGURAR, B, n° 3.

AMIZADE
philia (4>i\ía), cognato de philos, “amigo” (veja 

AMIGO), é traduzido em Tg 4.4 por “a amizade (do 
mundo)” . Envolve “a idéia de amar como também de 
ser amado” (Mayor); cf. o verbo em Jo 15.19.1

A M O N TO A R
1. sõreuõ (awpeúoj), “amontoar uma coisa sobre 

outra”, é dito acerca de “amontoar” brasas na cabeça 
(Rm 12.20, quanto ao significado veja BRASAS); em
2 Tm 3.6, é usado metaforicamente acerca de estar 
“carregado” (ou sobrecarregado) de pecados. Veja 
OPRIM IDO.! Na Septuaginta, consulte Pv 25.22.!
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2. episõreuõ (émaoopeúü)), “amontoar sobre” ou 
“amontoar junto” (formado de epi, “sobre”, e o n°
1), é usado metaforicamente em 2 Tm 4.3, acerca de 
se apropriar de vários mestres a fim de se ajustar 
com o gosto daqueles que assim o fazem. A referên
cia pode ser àqueles que, como os atenienses, corri
am pra lá e pra cá a fim de ouvir e seguir os que 
anunciavam idéias novas segundo a sua própria in
venção.!

A M OR DO D IN H EIRO
philarguria (4>iXapYupía), formado de phileõ, 

“amar”, e arguros, “prata”, ocorre em 1 Tm 6.10 
(cf. philarguros, “cobiçoso, avarento”). Trench con
trasta esta palavra com pleonexia, “cobiça” . Veja 
COBIÇAR.^

AMOR
A. Verbos.

1. agapaõ (d yaiT áQ )) e o substantivo correspon
dente agape (B, n° 1, mais adiante) apresenta “a 
palavra característica do cristianismo, e, visto que o 
Espírito de revelação a usou para expressar idéias 
anteriormente desconhecidas, investigação quanto 
ao seu uso, quer na literatura grega, quer na Septua
ginta. lança senão pouca luz em seu significado dis
tintivo no Novo Testamento. Contraste, porém, com 

J^v 19.18; Dt 6.5.
!r “Os termos agape e agapaõ são usados no Novo 
Testamento para: (a) descrever a atitude de Deus 
para com Seu Filho (Jo 17.26); para com o gênero 
humano, em geral (Jo 3.16; Rm 5.8); e para com 
■quele que crê no Senhor Jesus Cristo, em particu- 
lar (Jo 14.21); (b) transmitir Sua vontade aos Seus 
filhos concernente à atitude deles uns para com os 
outros (Jo 13.34), e para com todos os homens (1 
? s3 .1 2 ; 1 Co 16.14; 2 Pe 1.7); (c) expressar a natu
reza essencial de Deus (1 Jo 4.8). 
t  “O amor só pode ser conhecido pelas ações que 
instiga. O amor de Deus é visto no presente do Seu 
Filho (1 Jo 4.9,10). Mas obviamente este não é o 
amor de satisfação, prazer, autocontentamento ou 
■afeto, isto é, não foi obtido pela excelência de seus 
jobjetos (Rm 5.8). Foi um exercício da vontade divi- 
■aem escolha deliberada, feito sem causa designaüva, 
exceto o que se acha na natureza do próprio Deus 

iicf. Dt 7.7,8)” .
l “O amor teve sua perfeita expressão entre os 
homens no Senhor Jesus Cristo (2 Co 5.14; E f 2.4; 
3LI9: 5.2); o amor cristão é o fruto do Seu Espírito 

É*» cristão (G1 5.22)” .

“O amor cristão tem Deus por seu objeto primá
rio, e se expressa, em primeiro lugar, em obediência 
implícita aos Seus mandamentos (Jo 14.15,21,23; 
15.10; 1 Jo 2.5; 5.3; 2 Jo 6). A voluntariosidade, 
quer dizer, aquele que age só pela sua vontade para 
se agradar a si mesmo, é a negação do amor a Deus” .

“O amor cristão, quer exercido para com os ir
mãos, quer para com os homens em geral, não é um 
impulso dos sentimentos, nunca flui com as inclina
ções naturais, nem se gasta somente naqueles por 
quem se descobre ter um pouco de afinidade. O 
amor busca o bem-estar de todos (Rm 15.2), e não 
faz mal a ninguém (Rm 13.8-10); o amor busca a 
oportunidade de fazer o bem ‘a todos, mas princi
palmente aos domésticos da fé’ (G16.10). Veja mais 
detalhes em 1 Co 13.1 -13 e Cl 3.12-14” (extraído de 
Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 105).

Com relação ao verbo agapaõ, conforme é usado 
acerca de Deus, expressa “amor” e interesse pro
fundos e constantes de um Ser perfeito para com 
objetos completamente indignos, produzindo neles 
e alimentando-os com um “amor“ reverente para 
com o Doador, e um “amor” prático para com aque
les com quem são participantes do mesmo, e um 
desejo de ajudar os outros a buscar o Doador. Veja 
A M ADO.

2. phileõ (4>iXéto) deve ser diferenciado de agapaõ 
no ponto em que phileõ  representa mais intima
mente “afeto terno” . Os dois verbos são usados 
para se referir ao “amor” do Pai pelo Filho (Jo 3.35, 
n° l ; e  Jo5.20, n°2); pelo crente (Jo 14.21, n° 1, e Jo 
16.27, n° 2); ambos os verbos aludem ao “amor” de 
Jesus por certo discípulo (Jo 13.23, n° 1, e Jo 20.2, 
n° 2). Contudo, a distinção entre os dois verbos 
permanece e eles nunca são usados indiscriminada
mente na mesma passagem; se um é usado com refe
rência aos mesmos objetos, como há pouco mencio
nado, cada palavra retém seu caráter distintivo e 
essencial.

O verbo phileõ  nunca é usado num mandamento 
para os homens “amarem” a Deus; é, porém, usado 
como advertência em 1 Co 16.22; o verbo agapaõ é 
usado, por exemplo, em Mt 22.37; Lc 10.27; Rm 
8.28; 1 Co 8.3; 1 Pe 1.8; 1 Jo 4.21. A distinção entre 
os dois verbos apresenta ocorrência notável na nar
rativa de Jo 21.15-17. O próprio contexto indica 
que agapaõ, usado nas duas primeiras perguntas, 
sugere o “amor” que valoriza e estima (cf. Ap 12.11). 
É um “amor” desinteressado, pronto para servir. O 
uso de phileõ  nas respostas de Pedro e na terceira 
pergunta feita pelo Senhor, transmite o pensamen
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to de estimar o Objeto acima de todos os outros, de 
manifestar um afeto caracterizado por constância, 
proveniente do motivo da mais sublime reverência 
(veja também Trench, New Testament Synonyms, § 
xii).

Repetindo, “amar” (phileõ) a vida a partir de um 
desejo impróprio em preservá-la, esquecido do real 
objeto de vida, encontra a reprovação do Senhor (Jo
12.25). Por outro lado, “amar” (agapaõ) a vida con
forme é usado em 1 Pe 3.10, é levar em conta o 
verdadeiro interesse de vida. Aqui o palavra phileõ 
seria completamente imprópria.

Nota: Em Mc 12.38, o verbo thelõ, “desejar” , é 
traduzido por “gostam”.

B. Substantivos.
1. agape (áyÓTrn), “amor”, cujo significado foi 

posto em relevo nos comentários de A, n° 1, é, às 
vezes, traduzido na ARC por “caridade” (na ARA, 
temos “amor”); em Rm 14.15, aderindo à tradução 
do substantivo, temos “conforme o amor” .

Nota: Nas duas declarações em 1 Jo 4.8 e 16, 
“Deus é amor”, ambas são usadas para ordenar o 
exercício do “amor” por parte dos crentes. Enquan
to a primeira introduz uma declaração do modo pelo 
qual o amor de Deus foi manifesto (1 Jo 4.9,10), a 
segunda introduz uma declaração da identificação 
dos crentes com Deus em caráter, e a questão do 
futuro julgamento (1 Jo 4.17), identificação repre
sentada idealmente na sentença: “Qual ele é, somos 
nós também neste mundo”.

2. philanthrõpia (<|)iXav0pürrría) denota, literal
mente, “amor pelo homem” (formado de phileõ, 
“amor”, e anthrõpos, “homem”); por conseguinte, 
“humanidade” (At 28.2); “caridade [ou seja, “amor”] 
[...] para com os homens” (Tt 3.4).! Contraste com
o advérbio philanthrõpõs, “humanamente, amavel
mente, generosamente”, encontrado em At 27.3.1 
Veja SER BENIGNO.

Nota: Quanto à palavra philarguria, “amor do 
dinheiro” , que ocorre em 1 Tm 6.10, veja DINHEI
RO. Quanto ao termo philadelphia, veja IRMÃO, 
Nota (1).

AMORDAÇAR
phimoõ (c})ipóa)), “fechar a boca com uma mor

daça” (cognado de phimos), é usado acerca de: (a) 
“amordaçar” o boi quando este anda sobre o trigo (1 
Co 9.9, “atarás a boca”; e 1 Tm 5.18); neste último 
texto, com a lição de que aqueles que recebem bên
çãos espirituais, não deveriam se abster de ajudar a 
suprir as necessidades materiais daqueles que tra

balham em favor deles; (b) metaforicamente, “calar, 
silenciar” ou “subjugar à quietude” (Mt 22.12,34; 
Mc 1.25; 4.39; Lc 4.35; 1 Pe 2.15). Veja PAZ, SI
LÊN CIO .!

AMOREIRA
sukaminos (auK ápivoç) ocorre em Lc 17.6.! Em 

geral, é reconhecido como a amoreira preta, com 
frutos como amoras pretas. As folhas são muito 
duras para os bichos-da-seda e, portanto, são dis
tintas da amoreira branca. Nenhum tipo é igual à 
amoreira de 2 Sm 5.23,24, etc. A cidade de Haifa, 
em Israel, era chamada Sicaminópolis, derivado do 
nome grego da árvore.

ANCIÃO
A. Adjetivos.

1. presbuteros (irpeapÚTepoç), adjetivo, o grau 
comparativo de presbus, “homem idoso, ancião”, é 
usado para designar: (a) idade, quer do “mais velho” 
entre duas (Lc 15.25) ou mais pessoas (Jo 8.9), “o 
primogênito”; ou uma pessoa de idade avançada, 
pessoa idosa (At 2.17). Em Hb 11.2, os “antigos” 
são os antepassados em Israel; o mesmo se dá em 
Mt 15.2 (“anciãos”) e Mc 7.3,5. O feminino do 
adjetivo é usado para aludir às “mulheres idosas” 
nas igrejas (1 Tm 5.2), não em relação à posição, 
mas à condição de idade mais avançada; (b) posto, 
cargo ou posição de responsabilidade: (1) entre os 
gentios, como na Septuaginta em Gn 50.7; Nm 22.7;
(2) na nação judaica, primeiramente, aqueles que 
eram os cabeças ou líderes das tribos e famílias, 
como os setenta que ajudavam Moisés (Nm 11.16; 
Dt 27.1), e os reunidos por Salomão; em segundo 
lugar, os membros do Sinédrio, formado pelos prin
cipais sacerdotes, “anciãos” e escribas, eruditos na 
lei judaica (por exemplo, Mt 16.21; 26.47); em ter
ceiro lugar, aqueles que administravam os negócios 
públicos nas várias cidades (Lc 7.3); (3) nas igrejas 
cristãs, aqueles que, sendo levantados e qualifica
dos pela obra do Espírito Santo, foram designados a 
cuidar espiritualmente das igrejas e a superintendê- 
las. Para estes, os termos “bispos”, episkopoi, ou 
“inspetores”, são aplicáveis (compare At 20.17 com 
At 20.28, e Tt 1.5 com Tt 1.7), sendo que a palavra 
episkopoi indica a natureza do trabalho que fazem, 
e a palavra presbuteroi, a maturidade que possuem 
na experiência espiritual. O arranjo divino visto ao 
longo do Novo Testamento era a favor da pluralidade 
destes a serem designados em cada igreja (At 14.23; 
20.17; Fp 1.1; 1 Tm 5.17; Tt 1.5). O dever dos
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“anciãos” ou “presbíteros” é descrito pelo verbo 
episkopeõ. Eles eram chamados à medida que da
vam provas de cumprir as qualificações divinas (Tt
1.6-9; cf. 1 Tm 3.1-7 e 1 Pe 5.2); (4) os vinte e 
quatro “anciãos” entronizados no céu ao redor do 
trono de Deus (Ap 4.4,10; 5.5-14; 7.11,13; 11.16; 
14.3; 19.4). O número vinte e quatro é representati
vo das condições terrestres. Em nenhum lugar, a 
palavra “ancião” é aplicada a anjos. Veja VELHO.

2. sumpresbuteros (ai>p.Trpea|3ÚT€poç), “ancião 
ou presb ítero  com panheiro” (form ado de sun, 
“com”, e o n° 1), é usado em 1 Pe 5.1.5

3. meizõn (|ieí£ü)v), “maior” , o grau comparati
vo de megas, “grande” , é usado para aludir à idade, 
e ocorre em Rm 9.12, com referência a Esaú e Jacó. 
Veja MAIOR, O MAIOR, MAIS.

B. S ubstantivo .
presbuterion (•nrpeCTfhn-épiot'), “assembléia de 

homens idosos” , denota: (o) o Concilio ou Senado 
entre os judeus (Lc 22.66; At 22.5); (b) os “anciãos” 
ou bispos numa igreja local (1 Tm 4.14), “o presbi
tério” . Quanto às suas funções, veja A, n° 1, (3).

A N CIÃ O S
gerousia (yepovaia), “conselho de anciãos” 

(derivado de gerõn, “homem velho”, termo que cedo 
assumiu sentido político entre os gregos, sendo a 
noção de idade fundida na de dignidade), é usado em 
At 5.21 (“senado”, ARA), aparentemente, de for
ma exp lica tiv a  acerca  da p receden te  palav ra  
sunedrion, “conselho” , o Sinédrio.!

ÂNCORA
ankura (dyicupa) (em português, “âncora”), foi 

chamado assim por causa de sua forma encurvada
—  ankos, “curva” (At 27.29,30,40; Hb 6.19). Em 
At 27.13 (ARA), o verbo airõ, “erguer” , significa 
“levantar âncora” (estando subentendido o subs
tantivo) .!

ANDAR
1. peripateõ (uepiuaTém) é usado: (a) fisicamen

te, nos Evangelhos Sinóticos (menos em Mc 7.5); 
sempre em Atos (exceto em At 21.21); nunca nas 
Epístolas Paulinas, nem nas Joaninas; (b) figurati
vamente, “significando o círculo inteiro das ativida
des da vida individual, quer dos não regenerados (Ef
4.17), quer dos crentes (1 Co 7.17; Cl 2.6). É aplica
do à observância das ordenanças religiosas (At 21.21; 
Hb 13.9), como também à conduta moral. O cristão 
deve andar em novidade de vida (Rm 6.4), segundo

0 Espírito (Rm 8.4), em honestidade (Rm 13.13), 
pela fé (2 Co 5.7), nas boas obras (Ef 2.10), em 
amor (Ef 5.2), em sabedoria (Cl 4.5), em verdade (2 
Jo 4), segundo os mandamentos do Senhor (2 Jo 6).
E, negativamente, não segundo a carne (Rm 8.4); 
não conforme a maneira dos homens (1 Co 3.3); não 
com astúcia (2 Co 4.2); não pela vista (2 Co 5.7); 
não na vaidade da mente (Ef 4.17); não desordena
dam en te  (2 Ts 3 .6 )” (e x tra íd o  de N otes on 
Thessalonians, de Hogg e Vme, p. 67). Veja IR, Nota
(2), letra “r”.

2. poreuõ (iTopeúu)) (quanto a este verbo, veja 
IR, n° 1 e PARTIR, n° 8), é usado na voz média em 
Lc 1.6 (“vivendo”), acerca das atividades da vida 
em geral; o mesmo se dá em Lc 13.33 (“caminhar”); 
At 9.31 (“andando”); At 14.16; 1 Pe 4.3; 2 Pe 2.10; 
Jd 16,18.

3. emperipateõ (epTTepiTTaTéto), “andar de um 
lado para outro em ou entre” (formado de en, “em”, 
e o n° 1), é usado em 2 Co 6.16 (“andarei”), acerca 
das atividades de Deus na vida dos crentes.!

4. stoicheõ (oToixéw), derivado de stoichos, 
“fila” , significa “andar em linha”, e é usado metafo
ricamente acerca de “andar” em relação a outros (o 
n° 1 é usado mais especificamente acerca do andar 
individual); em At 21.24, é traduzido “andas”; em 
Rm 4.12, “andam (nas pisadas)” ; em G15.25, é usa
do acerca de “andar” no Espírito, numa exortação 
para mantermos o passo uns com os outros em sub
missão de coração ao Espírito Santo, e, por conse
guinte, de mantermos o passo com Cristo, o grande 
meio de unidade e harmonia na igreja (contraste o n°
1 em G1 5.16; em G1 5.25 começa uma nova seção 
que se estende até G1 6.10); em G1 6.16, é usado 
acerca de “andar” conforme a regra expressa em G1 
6.14,15; em Fp 3.16, a referência é ao curso perse
guido pelo crente que faz do “prêmio da soberana 
vocação” o objetivo de sua am bição.! Na Septua
ginta, consulte Ec 11.6.1

5. dierchomai (8iépxo|j.ai), “ir por” (dia, “atra
vés de”), é usado em Mt 12.43 e Lc 11.24 (“anda 
por” , em ambos os lugares). Veja PASSAR, n° 2, 
VIR, n°5.

6. orthopodeõ (òpGoTToSéw), “andar num cami
nho reto” (formado de orthos, “reto”, e pous, “pé”), 
é usado metaforicamente em G1 2.14, significando 
um “curso de conduta” pelo qual a pessoa deixa um 
rasto reto para outros seguirem .!

Nota: Em Mc 1.16, o verbo paragõ, “passar 
junto ou ao longo de”, é traduzido por “andando 
jun to”.
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ANEL DE OURO
chrusodakíulios (xpuaoôaKTÚXioç), adjetivo que 

denota “com um anel de ouro” (daktulos, “dedo”), 
ocorre em Tg 2.2 .!

ANEL
daktulios (ôaKTÚXioç), “anel de dedo”, ocorre 

em Lc 15.22.f
Nota: O termo chrusodakíulios, adjetivo que sig

nifica “com anel de ouro, (pessoa) com anel de ouro” 
(formado de chrusos, “ouro”, e daktulos, “dedo”), 
é encontrado em Tg 2.2.!

ANGÚSTIA
A. Substan tivos.

1. thlipsis (9Xt4>i ç). Veja AFLIÇÃO (n° 4).
2. stenochõria (crrevoxwpíot), literalmente, “es- 

treiteza de lugar” (formado de stenos, “estreito”, e 
chõra, “lugar”), metaforicamente veio a significar a 
“dor que surge desta condição, angústia” . É usado 
no plural para se referir às várias formas de sofri
mento (2 Co 6.4; 12.10) e de “angústia” ou sofri
mento em geral (Rm 2.9; 8.35). O estado oposto, de 
estar num lugar espaçoso e, assim, metaforicamen
te, num estado de alegria, é representado pela pala
vra platusmos em certos Salmos, como, por exem
plo, no SI 118.5 (veja também 2 Sm 22.20). Veja 
A FLIG IR .!

3. sunoche (ouvoxií), literalm ente, “o ato de 
manter junto ou compressão” (formado de sun, “jun
to”, e echõ, “manter”), era usado para descrever o 
estreitamento de um caminho. Só é encontrado em 
seu sentido metafórico de “dilema, aflição, angús
tia” (Lc 21.25; 2 Co 2.4). Veja AFLIGIR.!

Nota: A palavra ananke está associada com thlipsis 
e significa a condição de necessidade que surge de algu
ma forma de compulsão. É usada não só para aludir à 
necessidade, mas também à angústia (Lc 21.23; 1 Ts
3.7), e no plural, ocorre em 2 Co 6.4; 12.10.

B. Verbos.
1. stenochõreõ  (orevoxtopéio), cognato de A, n°

2, literalmente, “comprimir num espaço estreito” 
ou, na voz passiva, “ser pressionado em busca de 
espaço”, daí, metaforicamente, “ser estreitado” (2 
Co 4.8; 6.12, duas vezes), é encontrado em seu sen
tido literal em dois lugares na Septuaginta (Js 17.15; 
Is 49.19), e em outros dois lugares no sentido meta
fórico: em Jz 16.16, onde é dito que Dalila pressio
nou Sansão cruel e continuamente com suas pala
vras e o “estreitou”; e em Is 28.20. Veja AFLIGIR, 
ESTREITAR.!

2. sunechõ (ouvexio), cognato de A, n° 3, literal
mente, “manter unido”, é usado fisicamente para des
crever ser segurado ou comprimido (Lc 8.45; 19.43; 
22.63); ser acometido por enfermidade (Mt 4.24; Lc 
4.38; At 28.8); pelo medo (Lc 8.37); ser estreitado 
ou pressionado em espírito pelo desejo (Lc 12.50; 
At 18.5; Fp 1.23); pelo amor de Cristo (2 Co 5.14). 
Em um lugar é usado para descrever o ato de tampar 
os ouvidos, ação feita pelas pessoas que mataram 
Estêvão (At 7.57). Veja APERTAR, COMPRIMIR, 
CONSTRANGER, ENFERMO (1), ESTREITAR, 
GUARDAR (2), RETER, TAPAR, TOMAR.

3. odunaõ (ôôuváw), na voz média e na voz pas
siva, significa “sofrer dor, estar em angústia, ser 
grandemente afligido”; é cognato de odune, “aflição, 
angústia” (Lc 2.48; 16.24,25; At 20.38). Veja TOR
M ENTO, TR ISTE Z A .!

ÂNIM O
A. Verbos.

1. euthumeõ  (eú0i)|i€to) significa, na voz ativa, 
“pôr em boa disposição, ter ânimo” (formado de eu, 
“bem”, e thumos, “mente” ou “paixão”); ou, no 
in transitivo , “pôr-se anim ado, an im ar-se” (A t 
27.22,25; Tg 5.13). Veja ALEGRAR-SE.!

2. tharseõ (Gapaéco), “ser de boa coragem, de bom 
ânimo” (cognato de tharsos, “coragem, confiança”), 
é usado no Novo Testamento somente no modo im
perativo: “tem bom ânimo” (Mt 9.2,22; 14.27; Mc 
6.50; 10.49; Lc 8.48; Jo 16.33; At 23.11). Veja CON
SOLAR, CORAGEM, SER OUSADO, A, n° 1.!

B. Adjetivos.
1. euthumos (€Ü0u|xoç) significa “de bom âni

mo” (At 27.36; veja A, n° 1).!
2. hilaros (íXapóç), derivado de hileõs, “propí

cio”, significa a prontidão de mente, o contenta
mento que está pronto a fazer qualquer coisa, por 
conseguinte, “animado” (2 Co 9.7, “Deus ama ao 
que dá com alegria”).!

Nota: Na Septuaginta, o verbo hilarunõ traduz 
uma palavra hebraica que significa “fazer brilhar” 
(SI 104.15).!

C. Advérbio.
euthumõs (eú0úpcoç), “animadamente, de bom 

ânimo” (veja A, n° 1), é encontrado nos manuscritos 
mais autênticos em At 24.10, em vez do grau com
parativo, euthumoteron.%

D. S ubstan tivo .
hilarotes (íXapÓTTiç), “ânimo” (cognato do B, n°

2), é usado em Rm 12.8, em relação a mostrar mise
ricórdia.!
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ANIVERSÁRIO
genesia  (yevéoxa), plural neutro (cognato de 

genesis, “linhagem”, derivado de ginomai), denota
va primariamente “as festividades de um aniversá
rio, festa de aniversário”, embora entre os gregos 
também fosse usado para se referir a um festival em 
m emória de um amigo falecido. É encontrado em 
Mt 14.6 e Mc 6.21. Alguns o consideram o dia da 
ascensão do rei, mas este significado não é confir
mado nos escritos gregos.1

A N JO
angelos (dyyeXoç), “mensageiro” (derivado de 

angellõ, “entregar uma mensagem”), enviado quer 
por Deus ou pelo homem ou por Satanás, “tam 
bém é usado para aludir a um guarda ou represen
tante (Ap 1.20; cf. Mt 18.10; At 12.15, onde é 
melhor entendido por ‘espírito’), mas na maioria 
das vezes diz respeito a um a ordem de seres cria
dos, superiores aos homens (Hb 2.7; SI 8.5), per
tencentes ao céu (M t 24.36; Mc 12.25) e a Deus 
(Lc 12.8), e engajados em servi-lo (SI 103.20). 
'A njos’ são espíritos (Hb 1.14), ou seja, não têm 

■corpos m ateriais como os homens; são ou de for
ma humana ou podem assum ir a form a humana 
quando necessário (cf. Lc 24.4 com Lc 24.23; At
10.3 com At 10.30).
1» “São chamados ‘santos’, em Mc 8.38, e ‘elei
tos’, em 1 Tm 5.21, em contraste com alguns do seu 
número original (M t 25.41), que ‘pecaram ’ (2 Pe
2.4), ‘deixaram a sua própria habitação’ (Jd 6), 

m iketerion, palavra que aparece outra vez no Novo 
<S3estamento só em 2 Co 5.2. Os anjos são sempre 
mencionados no gênero masculino, a forma femini- 
na da palavra não ocorre” (extraído de Notes on 
Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 229). 
p. Nota: O termo isangelos, “igual aos anjos”, ocorre 

pjem Lc 20.36.1

ANO
A. Substan tivos.

■ • 1. etos ( e T o ç )  é usado: (a) para m arcar um pon- 
l*d no tempo no qual ou a partir do qual eventos 
Hècorrem, é encontrado, por exemplo, em Lc 3.1 (as 
datas eram freqüentem ente consideradas do tem 
p o  em que um  m onarca com eçava a reinar); em G1 

*3.17. o tempo da doação da lei é declarado ser de 
430 “anos” depois do concerto da prom essa dada 

Abraão; não há nenhum a discrepância real entre 
Nesta declaração e Êx 12.40; o apóstolo não se pre- 
►wupa com a duração exata do intervalo de tempo;

certam ente não era m enos que 430 “anos” ; o pon
to do argum ento é que o período era muito consi
derável; G1 1.18 e 2.1 marcam eventos na vida de 
Paulo; quanto ao prim eiro texto, o ponto é que 
transcorreram  três “anos” antes que ele visse qual
quer um dos apóstolos; em G1 2.1, os 14 “anos” 
podem datar desde sua conversão ou desde sua 
visita a Pedro m encionada em G1 1.18; a última 
opção parece a mais natural (para um discussão 
m ais detalhada sobre o assunto, veja N otes on 
G alatians, de Hogg e Vine, pp. 55ss); (b ) para 
m arcar um espaço de tem po (por exem plo, Mt 
9.20; Lc 12.19; 13.11; Jo 2.20; H b3.17 ; Ap 20.2- 
7); em At 7.6, os 400 “anos” marcam não somente
0 tempo em que Israel estava em escravidão no 
Egito, mas tam bém o tempo que eles peregrinaram 
ou eram  estrangeiros lá; a Versão de Genebra tra
duz Gn 15.13 assim: “Tua posteridade habitará 
uma terra estranha durante 400 anos” ; (c) para da
tar um evento desde o nascim ento da pessoa (por 
exemplo, Mc 5.42; Lc 2.42; 3.23; Jo 8.57; At 4.22;
1 Tm 5.9); (d ) para m arcar eventos recorrentes (Lc
2.41, com a preposição kata, usado distributiva- 
mente; Lc 13.7); (e) acerca de um número ilimitado 
(Hb 1.12).

2. eniautos (éviairróç), originalmente “ciclo de 
tempo”, é usado: (a) um tempo particular marcado 
por um evento (por exemplo, Lc 4.19; Jo 11.49,51; 
18.13; G14.10; Ap 9.15); (b) para marcar um espa
ço de tempo (At 11.26; 18.11; Tg 4.13; 5.17); (c) 
acerca do que acontece (Hb 9.7); com a preposição 
kata (cf. a letra “d” , acima), ocorre em Hb 9.25;
10.1,3.1

3. dietia  (8t€Tta) denota um “espaço de dois 
anos” (formado de dis, “duas vezes”, e o n° 1), ocor
re em At 24.27; 28.30.1

4. trietia (TpieTÍa) denota um “espaço de três 
anos” (formado de treis, “três”, e o n° 1), é usado 
em At 20.31.1

Nota: Em Lc 1.7,18, o termo hemera, “dia” , é 
traduzido por “idade” .

B. A djetivos.
1. dietes (ÔieTrjç), cognato de A, n° 3, denota 

“que dura dois anos, dois anos de idade”, é encon
trado em Mt 2.16.1

2. hekatontaetes (éKaTOVTaeTiíç) denota “cem 
anos de idade” (Rm 4 .19).l

C. A dvérbio.
perusi (uépuoi), “ano passado, há um ano” (de

rivado de pera, “além de”), é usado com a preposi
ção apo, “de, desde” , em 2 Co 8.10; 9.2.1
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Nota: Em Hb 11.24, o verbo ginomai, “tornar- 
se” , com o termo megas, “grande”, é traduzido por 
“sendo já  grande” .

ANSIAR
A. Verbo.

epipotheõ  (êmTToGécd), “alm ejar grandem ente” 
(forma fortalecida de potheõ, “almejar” , não encon
trado no Novo Testamento), é traduzido pelo verbo 
“desejar” em Rm 1.11; 2 Co 5.2; 1 Ts 3.6 (“desejan
do muito”); 2 Tm 1.4; pelo verbo “ter saudades” em
2 Co 9.14; Fp 1.8; 2.26; pelo verbo “desejar arden
tem ente”, em 1 Pe 2.2; Tg 4.5 (“tem ciúm es”). Veja 
DESEJAR (1).!

B. A djetivo.
epipothetos (èmiró9r]TO<;), cognato de A, e uma 

forma intensiva de pothetõs, “desejado, grandemen
te desejado, almejado” , é usado em Fp 4.1 (“queri
dos”) .!

C . S ubstan tivos.
1. epipothia (êm-rroBía), “desejo” (cognato de A 

e B), é encontrado em Rm 15.23, “desejam” (“gran
de desejo”). Veja DESEJAR ( l ) . f

2. epipothesis (émTroGqcnç), “desejo, anelo, sau
dade” (acentuando o processo talvez mais do que o 
n° 1), é encontrado em 2 Co 7 .7,11.!

ANTAGONISTA
ech th ros  (è x ô p ó ç ) , ad je tiv o  que s ig n ifica  

“odiento, odioso ou hostil”, também é usado como 
substantivo denotando “inim igo” (M t 10.36; At
2.35). Veja INIMIGO.

A NTEPASSA DO
1. progonos (Trpóyovoç), adjetive, denotando 

primariamente “nascido antes” (formado de pro , 
“antes de”, e ginomai, “tornar-se”), é usado como 
substantivo no plural em 2 Tm 1.3. Em 1 Tm 5.4, é 
traduzido por “pais” . Veja PAIS.!

2. propatõr (irpoTráTiop), “antepassado” (forma
do de pro, “antes de” , e pater, “pai”), é usado acer
ca de Abraão em Rm 4 .1 .!

A N TES D E TUDO
A. A dvérbio.

mallon ((xôXXov), o grau comparativo de mala, 
“muito, muitíssimo” , tem o sentido de “antes de 
tudo, de preferência” (por exemplo, M t 10.6,28;
18.13, “maior” ; Jo 3.19; At 4.19, mais” ; 1 Co 9.12; 
12.22; 14.1, “principalmente”; 1 Co 14.5; 2 Co 3.9; 
Fm 16; 2 Pe 1.10). Veja MAIS.

B. Verbo.
thelõ (0éXa>), “querer, desejar” , é traduzido em 1 

Co 14.19 por “antes quero”. Veja DESEJAR (1), B, 
n°6.

C . Preposição.
para  (Trapd), “além de, em comparação com”, é 

traduzido em Rm 1.25 por “do que” .
D. C on junção .

alia (áXXá), “mas, pelo contrário” , é traduzido 
em Lc 17.8 por “e (não lhe diga) antes” .

Notas: (1) Em Hb 13.19, o termo perissoteros, 
“o mais excessivam ente” , é traduzido por “o mais 
depressa”.

(2) Em Lc 11.41 e 12.31, o advérbio plen, que 
significa “contudo, entretanto” , é traduzido por 
“antes” .

(3) Em Rm 3.8, a partícula negativa me, “não” , é 
traduzida por “por que não” .

(4) Em Lc 10.20, não há palavra no original para 
“antes” .

ANTES
A. Advérbios.

1 .p rõ ton  (TrpWTOv), o neutro do adjetivo prõtos 
(o grau superlativo de pro, “antes”), significa “pri
m eiro” ou “a princípio” : (a ) em ordem de tempo 
(por exemplo, Lc 10.5; Jo 15.18; 18.13; 1 Co 15.46; 
1 T s4.16; 1 Tm 3.10); (b) na enum eração de vários 
porm enores (por exemplo, Rm 3.2; 1 Co 11.18; 
12.28; Hb 7.2; Tg 3.17). Veja PRIM EIRO, PRIN 
CIPAL (1).

2. proteron  (npÓTepov), o neutro de proteros, o 
grau comparativo de pro, sempre é usado acerca de 
tempo, e significa “anteriormente, antes” (por exem
plo, Jo 6.62; 9.8; 2 Co 1.15; Hb 7.27). Em G14.13, 
“primeiro”, literalmente, “a vez anterior”, ou seja, a 
primeira de duas visitas anteriores; em Hb 10.32, é 
colocado entre o artigo e o substantivo, “os dias 
passados” ; o mesmo se dá em 1 Pe 1.14, “antes”, ou 
seja, as luxúrias antigamente favorecidas. Veja PAS
SADO (1), PRIMEIRO.

3. prin  (Trpív), “antes, anteriormente, em dias 
passados” (etimologicamente cognato de pro, “an
tes”), tem a força de conjunção (por exemplo, M t 
1.18; 26.34,75; Jo 14.29; At 7.2).

4. emprosthen (êpirpoaSei') é usado só para se 
referir a lugar ou posição. Com advérbio, significa 
“na frente” (Lc 19.28; Fp 3.13; Ap 4.6); como pre
posição (por exemplo, M t 5.24; Jo 10.4); com o 
significado de “à vista de uma pessoa” (por exem 
plo, Mt 5.16; 6.1; 17.2; Lc 19.27; Jo 12.37; 1 Ts



2.19; Ap 19.10), sobretudo em frases que signifi- 
I cam à vista de Deus, como Deus quer, como é Sua 
I vontade (Mt 11.26; 18.14, literalmente, “um a coisa 
m  determinada pela vontade de Seu Pai” ; Lc 10.21);
I no sentido de “prioridade de posto, cargo ou digni- 
| dade (Jo 1.15,30, em  alguns textos, o termo aparece 

em Jo 1.27); em sentido antagônico, “contra” (Mt 
I 23.13).

i, 5. enantion  (evavTÍov), formado de en, “em”, e 
|  anti, “na frente de, defronte a, em posição, em con- 
I  traste com”, o neutro do adjetivo enantios, e virtu- 
I almente um advérbio, também é usado como prepo- 
I  sição que significa “na presença de, à vista de” (Lc 
I 20.26; A t 7.10; 8.32); “no julgam ento de, no pare

cer de” (Lc 24.19).!
6. enanti (evaim ), advérbio, usado como prepo- 

I sição, tem significados como os do n° 5, “antes” (Lc 
I 1.8); “no julgam ento de, no parecer de” (At 8.21).
I Alguns textos têm a palavra em At 7.10.!

4 7. apenanti (àrrévaTi), formado de apo, “de”, e o 
I b“ 6. denota: (a ) “oposto” (M t 27.61); (b) “à vista 
U e ;  diante de, na presença de” (Mt 27.24; At 3.16;

Rm 3.18); (c) “contra” (At 17.7). Veja CONTRÁ-
1 RIO. PRESEN ÇA .!

, 8. katenanti (« a rév a im ), formado de kata , “para 
baixo” , e o n° 6, literalmente, “para baixo mais uma 

é usado: (a) acerca de localidade (por exem
p lo .  Mc 11.2; 13.3; Lc 19.30); (b) como “à vista de”

Í
bn 4.17); na maioria dos manuscritos aparece em

É0. enõpion (êvtómov), formado de en, “em”, e 
is. “olho” , é o neutro do adjetivo enõpios, e é 
iado como preposição: (a) a respeito de lugar, aqui- 
ique está defronte ou em oposição a alguém, “em 
peção ao qual ele volta os olhos” (por exemplo, Lc 
19; At 4.10; 6.6; Ap 1.4; 4.10; 7.15); (b) em frases 
etafóricas depois de verbos de movimento (Lc 
17; 12.9; At 9.15, etc.); significando “na mente ou 
|s a  das pessoas” (Lc 12.6; A t 10.31; Ap 16.19);

“aa  visão ou ouvido da pessoa” (Lc 24.43; Jo 
130: 1 Tm  6.12); metaforicamente (Rm 14.22; 
tae tudo  em G 11.20; 1 Tm 5.21; 6.13; 2 Tm 2.14; 
hfc diante de, como “tendo uma pessoa presente 
innente” (At 2.25; Tg 4.10); “no julgam ento ou 
iBBcerde alguém” (Lc 16.15; 24.11; A t 4.19; Rm 
|BD; 12.17; 2 Co 8.21; 1 T m  2.3); “ na visão 
pobativa de Deus” (Lc 1.75; A t 7.46; 10.33; 2 Co 
|fc7.12). Veja À VISTA DE, PRESENÇA.
■ 0 .  katenõpion  (Karevaimov), formado de kata, 
aaotra”, e o n° 9, significa “bem em frente de, bem 
tfroate a” : (a) diz respeito a lugar (Jd 24); (b)
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perante Deus como Juiz (Ef 1.4; Cl 1.22). Veja o n°
8, letra ub”J

B. Verbo.
prouparchõ (irpoirirápx<*>), “existir antes” ou “ser 

anteriormente”, é encontrado em Lc 23.12 e At 8.9.! 
Na Septuaginta, consulte Jó 42.18.!

A N T IC R IST O
antichristos (ávTÍxpicrToç) pode significar ou 

“contra Cristo” ou “no lugar de Cristo” , ou talvez, 
combinando os dois, “aquele que, assumindo a for
ma exterior de Cristo, opõe-se a Cristo” (Westcott). 
A palavra só é encontrada nas Epístolas de João, 
acerca de: (a) os muitos “anticristos” que são os 
precursores do próprio “A nticristo” (1 Jo 2.18,22;
2 Jo 7); (b) o poder mau que já  opera em antecipa
ção ao “Anticristo” (1 Jo 4 .3).!

O que o ap ó s to lo  Jo ão  d iz  a re sp e ito  do 
Anticristo, assemelha-se tão de perto ao que ele diz 
da primeira besta, em Ap 13, e ao que o apóstolo 
Paulo fala a respeito do Homem do Pecado, em 2 Ts 
2, que a mesma pessoa tem de estar em considera
ção em todas estas passagens, em lugar da segunda 
besta em Ap 13, o falso profeta; pois o último apóia
o primeiro em todas suas pressuposições anticristãs.

Nota: O termo pseudochristos, “falso Cristo”, 
deve ser distinguido do anterior; é encontrado em 
M t 24.24 e Mc 13.22. O falso cristo não nega a 
existência de Cristo, ele comercia baseado na expec
tativa do Seu aparecimento e afirma que ele é o Cris
to. O Anticristo nega a existência do verdadeiro Deus 
(New Testament Synonyms, de Trench, § xxx).!

ANULAR
A. Verbos.

1. atheteõ (d0eT<éw) significa “pôr como de ne
nhum valor” (formado de u, elemento de negação, e 
theton, “o que é colocado”; derivado de tithemi, “pôr, 
colocar”), por conseguinte: (a) “agir em relação a 
qualquer coisa como se estivesse anulado”, por exem
plo, destituir uma lei de sua força mediante opini
ões ou atos que lhe são contrários (G1 3.15); (b) 
“baldar a eficácia de algo, invalidá-lo, frustrá-lo” 
(Lc 7.30, “rejeitaram” ; 1 Co 1.19, “aniquilarei”); 
tornar nulo (G12.21, “aniquilo” ; Jd 8, “rejeitaram” ; 
a passagem paralela em 2 Pe 2.10, tem o verbo 
kataphroneo). Em Mc 6.26, o pensamento é o de 
rom per relações com a fé. Veja MENOSPREZAR,
A, Nota (1).

2. akuroõ (áicupóto), “privar de autoridade” (for
mado de a, elemento de negação, e kuros, “força,

ANULAR
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autoridade” ; cf. kurios, “senhor” , kuroõ, “fortale
cer”), por conseguinte, “tom ar sem efeito” (M t 15.6; 
Mc 7.13), com referência ao m andam ento ou pala
vra de Deus, “tom ar nulo” , ocorre em G13.17 (onde 
fala sobre a incapacidade da lei destituir a força do 
concerto de Deus com Abraão). Este verbo ressalta
0 efeito do ato, ao passo que o n° 1 acentua a atitude 
da pessoa que rejeita. Veja INVALIDAR.!

B. S ubstan tivo .
athetesis (àGérricji ç), cognato de A, n° 1, “colo

cação à parte, abolição” , é traduzido em Hb 7.18 
por “inutilidade”, em referência a um mandamento; 
em Hb 9.26, “aniquilar”, em alusão ao pecado, lite
ralmente, “para uma colocação para longe” . Veja 
COLOCAÇÃO, Nota.f

ANUNCIAR
anangellõ (àvayyéXXco), “declarar, anunciar” (for

mado de ana, “para cim a”, e angellõ, “informar”), é 
usado especialm ente para aludir a mensagens divi
nas (1 Pe 1.12; 1 Jo 1.5). Veja DECLARAR, FA
LA R , M O ST R A R , RELATAR, R ELA TÓ R IO , 
CONTAR (3).

ANZOL
ankistron (dytaaT pov), “anzol” (derivado de 

ankos, “curva” ; em latim , angulus, em  português, 
“âncora” e “ângulo” são cognatos), é usado em M t 
17.27.! N a Septuaginta, consulte 2 Rs 19.28; Jó 
40.20; Is 19.8; Ez 32.3; Hc 1.15.!

AO  LAD O  D E
1. chõris (xwpíç), “separadamente, à parte de, 

além de” (M t 14.21; 15.38; 2 Co 11.28). Veja À 
PARTE, SEPARAR, SEM.

2. loipon (Xolttóv) é traduzido por “além de” em
1 Co 1.16. Veja FINAL.

Notas: ( 1 ) 0  termo pareiserchomai, em Rm 5.20 
(“veio”), significa “vir ao lado de” , isto é, da lei, 
como se a lei viesse em acréscim o ao pecado come
tido previamente à parte da lei, o prefixo par- (ou 
seja, para) denotando “ao lado de” ; em  G1 2.4 
(“secretam ente entraram ”). Veja V IR .!

(2) Em Fm 19, o verbo prosopheilõ significa “de
ver além de” (formado de pros, “além de” , e opheilõ, 
“dever”), sendo traduzido por “a ti próprio a mim 
te deves” (“tu me deves até a ti m esm o”, A R A ).!

(3) Em 2 Pe 1.5, a frase traduzida incorretamente 
por “e [...] tam bém ”, com o sentido de “e além dis
so” , significa “por esta mesm a causa” (“por isso 
m esm o” , ARA).

AO M E SM O  T E M P O
hama (afia), “ao mesmo tem po” , é encontrado 

em A t 24.26; 1 Tm  5.13 (com kai, “e” : “e, além 
disso”); Fm  22.

Notas: (1) Em E f 6.16, a frase en pasin (en, “em”, 
e o plural dativo de pas, “tudo”) é traduzido por 
“sobretudo” ; o escudo da fé deve acompanhar o uso 
de todas as outras partes do equipamento espiritual.

(2) Em 1 Co 12.7, o verbo sumpherõ é traduzido 
por “o que for útil” . Veja PROVEITO (1), B, n° 1, 
VANTAJOSO.

(3) Em A t 25.27, a partícula kai, “tam bém ”, é 
traduzida por “e”.

AONDE
Nota: Em Jo 7.34,36, ocorre o term o hopou, 

“onde” , traduzido por “aonde” .

APARATO
phantasia (4>avTaoía), como termo filosófico, 

denotava “imaginação” ; então, “aparência” , como o 
termo phantasma, “aparição” ; mais tarde, “espetá
culo, exib ição , pom pa, aparato” , ocorre em  At 
25.23.! Na Septuaginta, consulte Hc 2.18; 3.10; Zc 
10.1.!

APARECER
A. V erbos.

1. phainõ (cj>aívü)) significa, na voz ativa, “bri
lhar”, e na voz passiva, “ser mostrado à luz, ficar 
evidente, aparecer” (Rm 7.13, “para que se mos
trasse pecado”).

É usado para descrever a “aparição” de Cristo 
aos discípulos (Mc 16.9); a Sua futura “aparição” 
em glória como o Filho de Homem, dito como sinal 
p a ra  o m undo  (M t 2 4 .30 , onde  o g en itiv o  é 
nominativo, ou caso sujeito, sendo o sinal a “apari
ção” do próprio Cristo); Cristo como a luz (Jo 1.5); 
João Batista (Jo 5.35); a  “aparição” de um anjo do 
Senhor, quer visivelmente (M t 1.20), quer em so
nho (M t 2.13); uma estrela (M t 2.7); os homens 
que fazem um espetáculo exterior (M t 6.5; 6.18; 
23.27,28; 2 Co 13.7); jo io  (M t 13.26); um vapor 
(Tg 4.14); coisas físicas em geral (Hb 11.3); é usado 
im pessoalmente em M t 9.33 (“nunca tal se viu”); 
também diz respeito ao que aparece na mente e, 
assim, no sentido de pensar (Mc 14.64) ou parecer 
(Lc 24.11). Veja PARECER, PENSAR, RESPLAN
DECER, VER.

2. epiphainõ (èm<j>aívo)), form a fortalecida de n°
1, mas diferente em significado, epi, que significa
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“sobre” , é usado na voz ativa com o significado de 
“dar luz” (Lc 1.79); na voz passiva, “aparecer, tor
nar-se visível” . É referido aos corpos celestes, por 
exemplo, as estrelas (At 27.20); metaforicamente, 
alude às coisas espirituais, a graça de Deus (Tt 2.11); 
a  generosidade e o amor de Deus (Tt 3.4). Veja 
LU Z.! Contraste com epiphaneia, B, n° 2.

3. anaphainõ (àvac^aívco), ana, “à frente” ou 
“para cima”, talvez originalmente um termo náuti
co, “surgir no campo de visão” , daí, em geral, “apa
recer de repente”, é usado na voz passiva em Lc
19.11 acerca do Reino de Deus; na voz ativa, em At
21.3, “entrar no campo de visão” (“ter avistado” 
seria uma tradução satisfatória).!
► 4. phaneroõ (cjxivepóio), cognato do n° 1, signi
fica, na voz ativa, “m anifestar” ; na voz passiva, 
“ser m anifestado, manifestar-se” ; assim, regular
mente, em vez de “aparecer” . Veja 2 Co 7.12; Cl 
3.4: Hb 9.26; 1 Pe 5.4; 1 Jo 2.28; 3.2; Ap 3.18. Ser 
m anifestado, no sentido bíblico da palavra, é mais 
que “aparecer” . O indivíduo pode “aparecer” com 
falsa aparência ou sem revelar o que ele realmente 
é: ser manifestado é ser revelado em seu verdadei- 
ro caráter; este é especialm ente o significado de 
phaneroõ (por exemplo, Jo 3.21; 1 Co 4.5; 2 Co
5.10,1 l ; E f  5.13).
■L 5. emphanizõ (ep<j>aví£ü)), formado de en, “em” , 
prefixo intensivo, e phainõ, “brilhar” , é usado para 
descrever ou uma “manifestação física” (Mt 27.53; 
Hb 9.24; cf. Jo 14.22) ou, m etaforicam ente, “a 
m anifestação de C risto” pelo Espírito Santo na 
experiência espiritual dos crentes que perm ane
cem no Seu amor (Jo 14.21). Tem outro significado 
secundário: “fazer conhecido, significar, informar” . 

■ B e  sentido está confinado em Atos, onde é usado 
cinco vezes (At 23.15,22; 24.1; 25.2,15). Há, tal- 
fe z . uma combinação dos dois significados em Hb 
fe l.14, ou seja, declarar por testemunho oral e “ma- 

Ifcifestar” por testem unho de vida. Veja INFOR
M AR, M A NIFESTA R, M O STRA R, S IG N IFI
C A R .!

6. optomai (ÕTTTopai), “ver” (derivado de õps, 
©olho” ; cf. em português, “óptica”), no sentido pas
sivo. “ser visto, aparecer”, é usado: (a) no acusativo, 

■ona referência à pessoa ou coisa vista (por exem
plo. 1 Co 15.5-8); (b) no nominativo, ou caso sujei- 
■o. em alusão a uma impressão interior ou experiên
cia espiritual (Jo 3.36), ou ocupação mental (At 
18.15: “Vede-o vós”; cf. Mt 27.4,24: “Isso é conti- 
jd " . “Considerai isso”, lançando a responsabilidade 

■Sos outros). O termo optomai pode ser encontrado

em dicionários no verbete horaõ, “ver” , os quais 
fornecem algumas formas que estão faltando nesse 
verbo.

E sta s  trê s  ú ltim as  p a la v ra s , em phanizõ, 
phaneroõ e optomai, são usadas em referência às 
“aparições” de Cristo nos versículos finais de Hb 9: 
emphanizõ, no versículo 24, fala da Sua presença 
diante da face de Deus por nós; phaneroõ, no 
versículo 26, fala da Sua manifestação no passado 
“pelo sacrifício de si mesmo” ; optomai, no versículo 
28, fala do Seu “aparecimento” futuro aos santos.

7. optanõ (ÕTTTávco), na voz média, significa “per
mitir-se ver a si mesmo”. É traduzido em At 1.3 por 
“sendo visto” , em alusão à “aparição” do Senhor 
depois da ressurreição; a voz média expressa o inte
resse pessoal que o Senhor teve nessa ação.!

Nota: Em At 22.30, o verbo sunerchomai (em 
sua forma de aoristo), “vir junto” , é traduzido por 
“vir”, simplesmente.

B. S ubstan tivos.
1. apokalupsis (dTTOKdXu^iç), literalm ente, 

“desvelamento, revelação” (formado de apo, “de” , 
e kaluptõ, “esconder, co b rir” ; em  português, 
apocalipse), denota “revelação” ou “aparecimento” 
(1 Pe 1.7). Veja MANIFESTAÇÃO, REVELAÇÃO, 
VINDA.

2. epiphaneia (ém<|)áveLa), “epifania”, literal
mente, “brilho à frente”, era usado para descrever o 
“aparecimento” de um deus aos homens, e de um 
inimigo a um exército no campo de batalha, etc. No 
Novo Testamento, ocorre para designar: (a) o ad
vento do Salvador quando a Palavra se tornou carne 
(2 Tm 1.10); (b) a vinda do Senhor Jesus nos ares 
para a reunião com os santos (1 Tm 6.14; 2 Tm
4.1,8); (c) o brilho da glória do Senhor Jesus “como
o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao oci
dente” (Mt 24.27), imediatamente conseqüente no 
desvelamento (apokalupsis) da Sua parousia nos 
ares com os santos (2 Ts 2.8; Tt 2 .13).! (Extraído 
de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 263.)

Notas: (1 ) 0  termo phanerõsis, cognato de A, n°
4, “manifestação”, é usado em 1 Co 12.7 e 2 Co 
4 .2 .!

(2) Em 1 Tm 4.15, o termo phaneros foi correta
mente traduzido por “seja manifesto” . Veja MANI
FESTAR.

(3) O termo emphanes, cognato de A, n° 5, “m a
nifestar”, é usado em At 10.40 e Rm 10.20. Veja 
M ANIFESTAM ENTE, M A NIFESTA R.!

(4) O termo adelos foi traduzido em Lc 11.44 
por “que não aparecem”. Veja INCERTO.
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APARELHOS
skeuos (cnceüoç), “utensílio, vaso, apetrecho”, é 

usado acerca do equipamento ou aparelhagem de 
um navio (At 27.17, “velas” ; veja ARA, “apa
relhos”).

APARÊNCIA
A. Substantivos.

1. eidos (etôoç), “aquilo que golpeia o olho, o 
que é exposto à vista”, significa a “aparência, for
ma ou figura externa”, e neste sentido é usado em 
alusão ao Espírito Santo quando assumiu a forma 
corpórea, como de pomba (Lc 3.22); a Cristo (Lc 
9.29). Jesus usou o termo negativamente para se 
referir a Deus Pai, quando disse: “Vós nunca 
ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer” (Jo
5.37). Assim, é usado em referência a cada Pessoa 
da Trindade. Provavelmente o mesmo significado 
se liga à palavra na declaração do apóstolo Paulo: 
“Porque andamos por fé e não por vista [eidos]” 
(2 Co 5.7), onde eidos dificilmente significa o ato 
de ver, mas fala da “aparência” visível das coisas 
que são postas em contraste com o que move a fé.
O crente é movido não só pelo que vê, mas tam
bém pelo que ele sabe ser a verdade, embora esta 
seja invisível.

Tem um significado um pouco diferente em 1 Ts 
5.22, na exortação: “Abstende-vos de toda forma 
de mal” (ARA), quer dizer, de todo tipo ou espécie 
de mal (não a “aparência” do mal, RC). Este signifi
cado era comum nos papiros, os escritos gregos dos 
séculos finais antes de Cristo e a era do Novo Tes
tamento.! Confronte com o n° 4.

2 . prosõpon (ttpóctiottov) , formado de pros, 
“para”, e õps, “olho”, literalmente “a parte em vol
ta do olho, a face”, num sentido secundário “olhar, 
semblante”, como o indicador dos pensamentos e 
sentimentos interiores (cf. 1 Pe 3.12, onde é usado 
para aludir à face do Senhor), veio a significar a 
apresentação da pessoa inteira (traduzido por “apa
rência”, por exemplo, em Mt 22.16). Confronte a 
expressão em passagens do Antigo Testamento, 
como em Gn 19.21, onde é referido a Deus, e Gn
33.10, onde Jacó fala acerca de Esaú; veja também 
Dt 10.17 (“pessoas”); Lv 19.15. Também significa 
a presença da pessoa (At 3.13; 1 Ts 2.17), ou a 
presença de um grupo (At 5.41). Neste sentido, às 
vezes é traduzido por “aparência” (2 Co 5.12; 10.7, 
onde a ARA traduz por “evidente”). Veja FACE
(1), FIGURA (1), PESSOA, PRESENÇA, SEM
BLANTE.

3. opsis (&}h ç), derivado de õps, “olho”, relacio
nado com horaõ, “ver” (cf. o n° 2), denota primari
amente “vista, visão”, portanto, “face, semblante” 
(Jo 11.44; Ap 1.16); a “aparência” exterior, o olhar 
(Jo 7.24, só aqui diz respeito ao aspecto exterior da 
pessoa). Veja FACE (1), SEMBLANTE.

4. eidea (eiôéa), “aspecto, aparência”, é usado 
em Mt 28.3.1

B. Verbo.
phantazõ (4>avTá£(o), “fazer visível”, é usado em 

sua forma participial (voz média), com o artigo neu-' 
tro, como equivalente a um substantivo, e é traduzi
do por “vista” (Hb 12.21; “espetáculo”, ARA).!

APASCENTAR
1. boskõ (PóüKw), “alimentar”, é usado primari

amente para se referir a pastor (derivado de boõ, 
“nutrir”, sendo a função especial prover comida; a 
raiz é bo-, encontrada em bõter, “pastor” ou “reba
nho”, e botane, “forragem, pasto, pastagem”). Seus 
usos são: (a) literalmente (Mt 8.30; Mc 5.11; Lc 
8.32; 15.15; em Mt 8.33, deveria ser traduzido como 
em Mc 5.14 e Lc 8.34); (b) metaforicamente, acerca 
do ministério espiritual (Jo 21.15,17). Veja Nota no 
n° 2. Veja GUARDAR (2).!

2. poimainõ (Troip.aívu>), “agir como pastor” (de
rivado de poimen, “pastor”), é usado: (a) literal
mente (Lc 17.7; 1 Co 9.7); (b) metaforicamente, 
“atender, pastorear, apascentar”: dito de Cristo (Mt
2.6); daqueles que agem como pastores espirituais 
sob a direção dEle (Jo 21.16); o mesmo se dá em 1 
Pe 5.2; At 20.28 (“atender, tomar conta” teria sido 
tradução consistente, visto que o pastor não só “ali
menta” o rebanho); de pastores maus (Jd 12). Veja 
REGER.

Nota: Em Jo 21.15-17, o Senhor, dirigindo-se a 
Pedro, usa primeiro o n° 1, boskõ (versículo 15), 
depois o n° 2, poimainõ (versículo 16), e, então, volta 
para boskõ (versículo 17). Estes verbos não são sim
plesmente intercambiáveis (como também não são as 
outras variações nos comentários do Senhor); um 
estudo das notas acima comprovará essa declaração. 
Nem, repito, há uma progressão de idéias. A lição a 
ser aprendida, como ressalta Trench (New Testament 
Synonyms, § xxv), é que, no cuidado espiritual dos 
filhos de Deus, a “alimentação” do rebanho proveni
ente da Palavra de Deus é a necessidade constante e 
regular; é ter o principal lugar. O pastoreio (que o 
inclui) consiste em outros atos, em disciplina, autori
dade, restauração, ajuda material a indivíduos, mas 
são incidentais em comparação com a “alimentação”.
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3. trephõ (rpé^co) significa: (a) “fazer crescer, cri
ar, educar” (Lc 4.16); (b) “nutrir, alimentar” (Mt 6.26; 
25.37; Lc 12.24; A t 12.20; Ap 12.6,14); em referência 
a  uma mãe, “dar de mamar, amamentar” (Lc 23.29, 
alguns manuscritos têm, aqui, thelazõ, “amamentar”); 
“engordar, cevar”, como, por exemplo, engordar ou 
cevar animais (Tg 5.5). Veja TRAZER, A, n° 33.1

4. chortazõ  (xopT á£io), “alim entar, engordar, 
cevar” , é usado: (a) prim ariam ente acerca de ani
mais (Ap 19.21); (b) de pessoas, para encher ou 
satisfazer com  comida. Em  Lc 16.21, diz respeito a 
Lázaro em  seu desejo por m igalhas (ele ficaria bem 
alim entado com  isso) que caíam  da m esa do rico, 
fato que lança luz no absoluto desperdício do que 
sobrava à m esa do rico. As m igalhas que caíam  não 
proviam  pequena quantidade de comida. Veja EN 
CHER, SATISFAZER.

5 .psõmizõ  (4>ü)M-ÍCw) denota prim ariam ente “ali
mentar com bocados”, como as am as-de-leite fazem 
às crianças; portanto, “distribuir ou prover com  
com ida” (Rm 12.20; 1 Co 13.3).! C ontraste com  o 
term o psõmion, “fragm ento, bocado” , que ocorre 
em  Jo 13.26,27,30.!

6. potizõ (ttotlCw), “dar de beber” , é traduzido 
em  1 Co 3.2 por “ (com leite vos) criei” . Veja ÁGUA, 
BEBER.

APAZIGUAR
k  katastellõ (KaTacrréXXü)), “aquietar” (literalmen
te, “enviar para baixo, fazer descer”, formado de kata, 
“para baixo”, e stellõ, “enviar”), na voz passiva, “aqui
etar-se” ou “ser aquietado” . É usado em At 19.35,36, 
no primeiro versículo, na voz ativa, “apaziguado” ; 
ao últim o, na voz passiva, “vos aplaqueis” (literal
mente, “vos aquieteis”). Veja Q UIETO .!

APELAR
p epikaleõ (émicaXeü)), “cham ar”, tem  o significa
do de “apelar” , na voz m édia, que transm ite com 
Isto a sugestão de interesse especial por parte do 
fazedor da ação na qual ele está envolvido. Estêvão 
m orreu e “invocava” o Senhor (A t 7.59). No senti
do mais estritam ente legal, a palavra só é usada para 

W esig n a r o “ a p e lo ” de P a u lo  a C é sa r  (A t 
25.11,12,21,25; 26.32; 28.19). Veja APELID AR, 

HCHAMAR. Veja o termo eperõtema, A , Nota, no 
[ « b e t e  RESPONDER.

APELIDAR
l  epikaleõ (èmKaXéw), “pôr nome em” (formado 

nfte epi, “sobre”, e kaleõ, “chamar”), “dar sobreno

me, cognom inar, apelidar” , é usado neste sentido, 
na voz passiva, em M t 10.3 (em alguns textos; está 
ausente nos m elhores); em Lc 22.3 (em alguns tex
tos; os m elhores têm  kaleõ, “cham ar”); A t 1.23; 
4.36; 10.5,18,32; 11.13; 12.12,25; 15.22 (em alguns 
textos; os melhores têm  kaleõ).

Notas: (1) Em  M c 3.16,17, “pôs o nom e”, é 
tradução de epitithemi, “pôr sobre, acrescentar a” , 
com  onoma, “nom e” , com o o objeto.

(2) Em  A t 15.37, ocorre o verbo kaleõ, “cha
m ar” (“cham ado”).

(3) O verbo eponomazõ, traduzido por “tens 
por sobrenom e” em  Rm 2.17, encontra correspon
dência literal na palavra “sobrenome” (epi, “sobre”), 
e tinha este significado no grego clássico.

A PER FEIÇ O A R
A. A djetivos.

1. teleios (TéXeioç).significa “tendo alcançado o 
seu fim ” (teles), “term inado, completo, perfeito” . E 
usado acerca de: (I) de “pessoas” : (a) prim ariam en
te em alusão ao desenvolvim ento físico, então, com 
im portância ética, “adulto, crescido, m aduro” (1 Co 
2.6; 14.20; E f 4.13; Fp 3.15; Cl 1.28; 4.12; Hb 5.14); 
(b) “com pleto” , transm itindo a idéia de bondade 
sem a necessária referência à m aturidade ou ao que 
está expresso na letra “a ” (M t 5.48; 19.21; Tg 1.4, 
segunda parte; Tg 3.2). É usado dessa m aneira acer
ca de Deus (M t 5.48); (II) “coisas, com pletas, per
feitas” (Rm 12.2; 1 Co 13.10, referindo-se à revela
ção com pleta da vontade e dos caminhos de Deus, 
quer nas Escrituras com pletadas, quer no futuro; 
Tg 1.4, acerca da obra da paciência; Tg 1.25; 1 Jo
4.18).1

2. teleioteros (TeXeiÓTepoç), o grau com parati
vo do n° 1, é usado em  Hb 9.11, acerca da própria 
presença de D eus.!

3. artios (ãpTioç) é traduzido em 2 Tm  3.17 por 
“perfeito” . Veja COM PLETAR, B.

B. V erbos.
1. teleioõ (TeXetóco), “levar a um fim  com ple

tando ou aperfeiçoando” , é usado acerca de: (I) 
“realiza, cum prir” , veja C U M PR IR  (1) T ER M I
NAR; (II) “levar à perfeição” , em  referência a: (a) 
pessoas: no que tange à segura conclusão da tra je
tória terrena de Jesus, no cum prim ento da vontade 
do Pai, as sucessivas fases culm inando na Sua morte 
(Lc 13.32; Hb 2.10), a fim  de “aperfeiçoá-lo” , legal 
e oficialm ente, em tudo o que E le seria para o Seu 
povo com  base em  Seu sacrifício (cf. Hb 5.9, “con
sum ado” ; Hb 7.28); acerca de: os Seus santos (Jo
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17.23; Fp 3.12; Hb 10.14; 11.40 [a g lória da res
surreição]; Hb 12.23 [os santos que já  partiram ]; 1 
Jo 4.18); os antigos sacerdotes (negativam ente, Hb
9.9); sem elhantem ente, os israelitas sob o sacer
dócio arônico (Hb 10.1); (b) coisas, acerca de: a 
ineficácia da lei (Hb 7.19); a fé “aperfeiçoada” pe
las obras (Tg 2.22); o am or de Deus que opera por 
meio daquele que guarda a Sua palavra (1 Jo 2.5); o 
am or de Deus no caso daqueles que am am  uns aos 
outros (1 Jo 4.12); o am or de Deus que é “perfei
to” para com  aqueles que perm anecem  em  Deus, 
fazendo-os possuir o m esm o caráter de D eus, por 
cuja causa “qual ele é, som os nós tam bém  neste 
m undo” (1 Jo 4.17).

2. epiteleõ (éuLTeXéoj), “levar até o fim ” (form a
do de epi, elem ento intensivo, no sentido de “com 
pletam ente” , e teleõ, “com pletar” ), é usado na voz 
média em G13.3, “acabeis (agora)”, tem po presente 
indicando um processo, literalm ente, “estais agora 
vos aperfeiçoando” ; em  2 Co 7.1, “aperfeiçoando (a 
santificação)” ; em Fp 1.6, “aperfeiçoará” . Veja RE
ALIZAR, n° 4.

3. katartizõ (KarapTÍ^w), “tom ar ajustado, com
pletar” (cognato de artios), “é usado para se referir a 
consertar redes (M t 4.21; Mc 1.19), e é traduzido em 
G1 6.1 por ‘encam inhai’. Porém, não pressupõe ne
cessariamente que ao que se refere tenha sido danifi
cado, embora tal possa ocorrer, como nessas passa
gens; significa, antes, ordem e arranjo corretos (Hb
11.3, ‘feito’); ressalta o caminho do progresso, como 
em M t 21.16; Lc 6.40 (cf. 2 Co 13.9; E f 4.12), onde 
ocorrem os substantivos correspondentes. Indica a 
estreita relação entre caráter e destino (Rm 9.22, ‘prep
arados’). Expressa o desejo do pastor pelo rebanho, 
na oração (Hb 13.21), e na exortação (1 Co 1.10, 
‘unidos’; 2 Co 13.11), como também sua convicção 
do propósito de Deus para o rebanho (1 Pe 5.10). E 
usado acerca da encarnação da Palavra em Hb 10.5, 
‘preparaste’ (citado do SI 40.6, na Septuaginta), onde 
tem a intenção de descrever o inigualável ato criativo 
envolvido no nascimento virginal de Jesus (Lc 1.35). 
Em 1 Ts 3.10, significa prover o que é necessário, 
como mostram as palavras que se seguem” (extraído 
de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 10). 
Veja APTO, B, n° 3.1

Nota: Contraste com o verbo exartizõ, traduzido 
por “perfeitam ente instruído” , em  2 Tm  3.17. Veja 
REALIZAR, n° 1.

C . A dvérbios.
1. akribõs (ctKpipájç), “com  precisão” , é tradu

zido em 1 Ts 5.2 por “m uito bem ” , onde sugere que

Paulo e seus com panheiros eram m inistros cuida
dosos da Palavra. Veja DILIGENTEM ENTE, e veja 
Nota (2), mais adiante.

2. akribesteron (aKpipécrrepov), o grau com pa-| 
rativo do n° 1 (A t 18.26; 23.15). Veja CUIDADO, 
EXATO.

3. teleiõs (reXeícoç), “perfeitam ente”, é traduzi
do em 1 Pe 1.13 por “inteiram ente” , acerca de colo- j 
car a esperança na graça futura. Veja FIN D A R .!

Notas: (1) Em Ap 3.2, o verbo pteroõ, “cum
prir” , é traduzido por “perfeitas” .

(2) Q uanto ao advérbio akribos, que ocorre em 
Lc 1.3 (“m inuciosam ente”), veja D IL IG E N TE 
M ENTE; em At 24.22 (“m elhor”), veja EXATO.

(3) Q uanto ao substantivo akribeia, que aparece 
em  A t 22.3, veja MODO.

APERTAR
A. Verbos.

1. thlibõ (9Aífko), “apertar, comprimir, afligir, atri
bular”, é encontrado em 2 Co 4.8. Veja AFLIGIR, n°4.

2. apothlibõ (diroGXípoj), “apertar, com prim ir”, 
é usado em Lc 8.45 (“aperta” ). Veja O PRIM IR  
d) .

3. biazõ (0tá£to), na voz média, “apertar violen
tam ente” ou “abrir cam inho à força” , é  encontrado 
em  Lc 16.16, significado confirmado pelos papiros. 
M oulton e M illigan também citam  uma passagem 
retirada de Epictetus and the New Testament (Epíteto 
e o Novo Testam ento), de D. S. Sharp, que fala 
“daqueles que [tentam] abrir caminho à força” ; o 
verbo sugere empenho vigoroso. Veja ENTRAR, 
Nota (3), VIOLÊNCIA , B, n° 2.

4. sunechõ (ow éx^X  quanto ao significado des
te verbo encontrado em At 18.5, “foi (Paulo) im 
pulsionado (pela palavra)” , ou seja, Paulo sentia a 
urgência da palavra do seu testem unho aos judeus 
em  Corinto, veja CONSTRANGER, n° 3. É usado 
com o n° 1 em Lc 8.45.

5. enechõ (évéxw), literalm ente, “refrear, repri
mir, conter” , também significa “pôr-se contra, ser 
urgente contra” , como os escribas e fariseus esta- 
vam tratando Jesus (Lc 11.53, “apertá-lo”). Veja 
EM ARANHAR, n° 3.

6. epikeimai (éTríiceipai), “jaze r sobre, apertar 
em ”, é usado em Lc 5.1. Veja É IM POSTO.

7. epipiptõ (émTRTTTiü), “cair sobre” , é encontra
do em Mc 3.10. Veja CAIR, B, n° 5.

8. bareõ (f3apéoj), “fazer vergar ou dobrar com o 
peso, oprim ir, carregar” , é traduzido em 2 Co 1.8 
(“agravados” ). Veja FARDO, B, n° 1.
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9. epibareõ (êmpapéto), ocorre em 2 Co 2.5 (“so
brecarregar”). Veja FARDO, B, n° 2, SOBRECAR
REGAR.

10. piezõ (méCü)), “apertar junto para baixo” , é 
usado em Lc 6.38 (“recalcada”), acerca da qualidade 
característica da medida dada em troca de ter dado.! 
Na Septuaginta, consulte Mq 6.15.!

11. diokõ (ôiókco), “procurar, perseguir” , é usa
do como metáfora das corridas rasa e de fundo (Fp
3.12,14). Veja SEGUIR, n° 7.

12.pherõ  (c^épco), “levar, carregar” , é usado na 
voz passiva em Hb 6.1 (“prossigam os”, literal
mente, “vamos ser levados a”). Veja IR, Nota (2), 
letra “a ” .

B. Substan tivo .
• epistasis (èirí a r a o i  ç), primariamente “alto, pa
rada, cessação, detenção” (como os soldados fa 
zem), portanto, “incursão, investida, ataque, arre- 
metida, pressão” (cognato de ephistemi, “estabele
cer sobre”), é usado em 2 Co 11.28, “me oprim e”, 
literalm ente, “me aperta” ; alguns consideram  a 
palavra em seu outro significado, “atenção”, o que 
talvez se deva pela leitura variante do pronome 
(mou , “m eu” , em  vez de moi, “para  m im, em 
mim”), mas isso não descreve adequadam ente a 
“pressão” ou “investida” por causa do constante 
pedido ao apóstolo Paulo de todos os tipos de 
ajuda, conselho, opinião, exortação, decisões so
bre dificuldades, disputas, etc. Contraste com a 
outra ocorrência da palavra em At 24.12, “am oti
nando”, literalm ente “fazendo um alvoroço” (em 
alguns m anuscritos, episustasis). Veja VIR, Notas 
no final (9).!

APLICAR-SE
W proistemi (npoíoTqpi), “presidir, reger” , também 
significa “manter-se, aplicar-se”, sendo usado em Tt 
3.8,14. O uso da expressão kala erga (boas obras) 
nas Epístolas Pastorais, é decisivo para a tradução 
“boas obras” , aqui. Veja GOVERNAR, REGER.

A PO SE N T O  (1)
1. tameion (T apeiov) denota, prim eiram ente, 

"alm oxarifado, depósito, despensa” , por conse
guinte, “qualquer quarto privado, compartimento 
secreto” (Mt 6.6; 24.26; Lc 12.3). É  usado em Lc
12.24 em referência a pássaros.!

2. huperõon (imepiBov), o neutro de huperõos, 
“acim a”, denota “quarto superior, aposento supe
rior” (huper, “acima”), ocorre em At 1.13; 9.37,39;
20.8. Veja QUARTO.!

A PO SE N T O  (2)
kataluma (KaTáXupa), cognato de kataluõ (veja 

Nota no verbete CONVIDADO), significa: (a) “pou
sada, hospedaria” (Lc 2.7); (b) “quarto de hóspe
des” (Mc 14.14; Lc 22.11). A palavra significa lite
ralmente “soltura ou relaxamento para baixo ou com
pleto” (formado de kata, “para baixo”, e luõ, “sol
tar”), usado acerca do lugar onde os viajantes e seus 
animais desamarravam pacotes, faixas e sandálias. 
“N o oriente, nenhuma figura é mais investida com 
cavalheirismo do que o convidado. Por sua própria 
conta, ele não pode cruzar o lim iar da porta para 
dentro, mas uma vez sendo convidado a entrar, to
dos o honram e se unem para servi-lo (cf. Gn 18.19; 
Jz 19.9,15).” Estas duas passagens no Novo Testa
mento “dizem respeito a um quarto numa casa par
ticular, que o dono prontamente pôs à disposição 
de Jesus e dos discípulos para a  celebração da Pás
coa. [...] N as festas da Páscoa, Pen tecostes e 
Tabemáculos, o povo era ordenado a encaminhar-se 
a Jerusalém; e era motivo de orgulho para os rabinos 
que, a despeito das enormes multidões, ninguém 
podia dizer a seu companheiro: ‘Não achei uma fo
gueira em Jerusalém para assar meu cordeiro pascal’, 
ou: ‘Não achei uma cama em Jerusalém para me 
deitar’, ou: ‘O lugar onde fiquei hospedado em Je
rusalém era muito apertado’ ” (Dictionary o f the 
Bible, de Hastings). Veja ESTALAGEM-!

A P Ó S T O L O
1. apostolos (d-rrÓCTToXoç) é, literalmente, “envi

ado” (formado de apo, “de” , e stellõ, “enviar”). “A 
palavra é usada acerca do Senhor Jesus para descre
ver Sua relação com Deus (Hb 3.1; veja Jo 17.3). Os 
doze discípulos escolhidos pelo Senhor para treina
mento especial foram chamados assim (Lc 6.13;
9.10). Paulo, embora tivesse visto o Senhor Jesus 
(1 Co 9.1; 15.8), não tin h a ‘acompanhado’ os Doze 
‘todo o tem po’ do Seu ministério terrestre e, conse
qüentemente, não era elegível para um lugar entre 
eles, de acordo com a descrição de Pedro sobre as 
qualificações necessárias (At 1.22, ARA). Paulo foi 
com issionado diretam ente pelo próprio Senhor, 
depois de Sua ascensão, para levar o Evangelho aos 
gentios.

“A palavra tam bém tem uma referência mais 
ampla. Em At 14.4,14, é usado para se referir a 
Barnabé como também a Paulo; em Rm 16.7, a 
Andrônico e Júnias. Em 2 Co 8.23, dois irmãos anô
nimos não chamados ‘embaixadores [apóstolos] das 
igrejas’; em Fp 2.25, Epafrodito é chamado ‘vosso
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enviado [apóstolo]’. É  usado em 1 Ts 2.6, acerca de 
Paulo, Silas e Tim óteo, para definir a relação deles 
com Cristo” (extraído de Notes on Thessalonians, 
de Hogg e Vine, pp. 59, 60).

2. apostole (cxttocttoXt^), “enviado, m issão” , sig
nifica apostolado (At 1.25; Rm 1.5; 1 Co 9.2; G1 
2.8) .!

Nota: O term o pseudapostotoi, “falsos após
tolos”, aparece em 2 Co 11.13.!

APREENDER
1. katalambanõ (icaTaXap.|3ávü)) significa “agarrar, 

apoderar-se” , portanto, “agarrar de modo a possuir 
como seu, apropriar-se” . Conseqüentemente tem um 
significado duplo: (a) “apoderar-se, tomar posse de”:
(1) com um efeito benéfico, fala da “apropriação” da 
justiça que é da fé (Rm 9.30, onde não é questão de 
consecução, como em nossas versões bíblicas, mas 
de apropriação); da obtenção de um prêmio (1 Co
9.24); do desejo do apóstolo Paulo “apreender” ou 
“apropriar-se” daquilo para o que ele foi apreendido 
ou se apropriado por Cristo (Fp 3.12,13); (2) com 
um efeito prejudicial, fala, por exemplo, do poder do 
demônio (Mc 9.18); da ação humana de dominar uma 
pessoa (Jo 8.3,4); metaforicamente, com a idéia adi
cional de alcançar, fala das trevas espirituais vindo 
sobre as pessoas (Jo 12.35); fala do Dia do Senhor, 
vindo de repente sobre os incrédulos, como ladrão (1 
Ts 5.4); (b) “agarrar” com a mente, entender, perce
ber, por exemplo, metaforicamente, as trevas em re
lação à luz (Jo 1.5), embora possivelmente aqui o 
sentido seja o da letra “a ” , como em Jo 12.35, a per
cepção mental (At 4.13; 10.34; 25.25; E f 3.18). Veja 
ACHAR, ATINGIR, n° 2, OBTER, SURPREEN
DER, PERCEBER, TOMAR, VIR, Nota (8).!

Nota: Contraste com o verbo epilambanõ, “apo
derar-se” , sem pre na voz m édia no N ovo Testa
mento.

2. piazõ (máCio), “agarrar, apoderar-se”, com a 
sugestão de firm e pressão ou força, é usado nos 
Evangelhos só em João: seis vezes acerca dos esfor
ços em prender Cristo (Jo 7.30,32,44; 8.20; 10.39;
11.57). Em At 12.4; 2 Co 11.32; Ap 19.20, também 
é traduzido por “prender” . Em  Jo 21.3,10, é usado 
acerca de apanhar ou pescar peixe. Em outro lugar, 
ocorre em At 3.7. Veja IM PO SIÇÃ O , PEGAR, 
TO M A R .! N a Septuaginta, consulte Ct 2 .15.!

APREGOAR
1. kerussõ (KTipúaaw), “ser arauto, proclamar, 

anunciar, pregar” , é encontrado em Mc 1.45 (“apre

goar”); Mc 5.20; 7.36; Mc 13.10; Lc 8.39. Veja 
PREGAR, PROCLAM AR.

2. diapherõ (8iac|>épü)), “levar por” , é traduzido 
em At 13.49 por “se divulgava” . Veja SER M E
LHOR, n° 1.

3. ginomai (y í^opai), “tornar-se, vir a ser”, é 
traduzido em At 10.37 por “pregou”, literalmente, 
“veio a ser” .

4. diangellõ (ÔLcryyéXXoú), “publicar ou divulgar 
por toda parte” , é traduzido pelo verbo “anunciar” 
em Lc 9.60 e Rm 9.17. Veja DECLARAR, A, n° 3.

APRENDER
1. manthanõ  ((iav0dvca) deno ta  “ap render” 

(cognato de mathetes, “d iscípulo” ), “aum entar o 
conhecim en to” ou “ser aum entado em  conhe
c im ento” , freqüentem ente “aprender por investi
gação, observação” (por exem plo, M t 9.13; 11.29; 
24.32; Mc 13.28; Jo 7.15; Rm  16.17; 1 Co 4.6; 
14.35; Fp 4 .9 ; 2 Tm  3.14; Ap 14.3), d ito  de 
“aprender” a C risto  (E f 4.20), não sim plesm ente 
a doutrina de C risto , mas o próprio C risto , p ro 
cesso que se refere não apenas a ob ter conheci
m ento da pessoa, mas a aplicar o conhecim ento 
no que tange a andar diferentem ente dos dem ais 
gentios; (b) “averiguar” (At 23.27, “inform ado”); 
tam bém  ocorre em  G1 3.2: “Só quisera saber isto 
de vós” , talvez com um a pitada de ironia na per
gunta, cuja resposta resolveria a questão da validez 
do novo evangelho judaico  que eles estavam  rece
bendo; (c) “aprender pelo uso e prática, adquirir
o hábito  de, estar acostum ado a” (por exem plo, 
Fp 4 .11; 1 Tm  5.4 ,13; T t 3 .14; Hb 5.8). Veja 
EN TEN D ER.

2. ginõskõ (yivtücnco), “saber pela observação e 
experiência”, é encontrado em Mc 15.45 (“certifi
cado”); Jo 12.9 (“soube”). Veja APROVAR.

3. akriboõ  (dKpLpóa)), “ap render cu id ad o 
sam ente”, é usado em M t 2.7,16.!

4. mueõ (puéco), “iniciar em m istérios” , é tradu
zido “estou instruído” (voz passiva, tempo perfei
to) em Fp 4.12, ou seja, “aprendi o segredo”. Veja 
IN ST R U IR .!

Nota: O verbo paideuõ, “ensinar, instruir, trei
nar”, é traduzido em At 7.22 por “foi instruído” ; 
em 1 Tm 1.20, por “aprendam” .

APRESENTAR
1 .paristemi (Trapícrrripi) denota, quando usado 

no transitivo, “pôr ao lado de” (formado de para, 
“ao lado de”, e histemi, “estabelecer”), “apresen
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tar” (por exemplo, Lc 2.22; At 1.3; 9.41; 23.33; Rm
6.13, segunda parte; Rm 6.19, duas vezes; Rm 12.1;
2 Co 4.14; 11.2; E f5 .27 ; Cl 1.22,28; 2 Tm 2.15). 
Veja MOSTRAR.

2. paristanõ (irapiorávcd), forma recente do pre
sente do n° 1, é usado em Rm 6.13 (primeira parte) 
e  Rm 6.16.

Notas: (1) Em Jd 24, o verbo histemi, “fazer es
tar, estabelecer”, é traduzido por “apresentar-vos”.

(2) Em M t 2.11, ocorre o verbo prospherõ, “ofe
recer, ofertar” .

APRESSAR
A. Substantivo .

1. spoude (ar-rrouôq) denota: (a) “pressa, preste
za” (Mc 6.25; Lc 1.39); (b) “zelo, diligência, serie
dade” . Veja COM DILIGÊNCIA, CUIDADO, D I
LIGÊNCIA, NEGÓCIO.

B. Verbo.
speudõ (CTiTeúSto) denota: (a) no intransitivo, 

“apressar” (Lc 2.16, literalm ente, “(eles foram) 
apressando” ; Lc 19.5,6; At 20.16; 22.18); (b) no 
transitivo, “desejar avidamente” (2 Pe 3.12), “apres
sando-vos (para a vinda do Dia de Deus)” , ou seja, 
em nosso relacionamento prático com Deus na fun
ção daqueles que são designados por Ele como ins
trumentos pela oração e serviço para a realização 
dos Seus propósitos, os quais não serão frustrados 
em seu cumprim ento tanto no tem po quanto no 
modo de realização. Deste modo, o desejo ávido 
terá seu cumprimento.!

C. Advérbio.
|' tacheõs (raxécoç), “rapidamente”, é usado numa 
advertência a não impor as mãos “precipitadamen
te"’ (1 Tm 5.22) em ninguém (com sugestão de im- 

iprudência); em Jo 11.31, “(Maria) apressadamente 
(se levantara”). Veja BREVEMENTE, DE REPEN
TE, SIRTE.

A PR ISC O
p. aule (auAií) significa primeiramente “pátio aber

to ” que se situa na frente de uma casa; depois, “cer
cado, cerco” ao ar livre, “aprisco, redil” (Jo 10.1,16). 
Nos papiros, “a palavra é extremamente comum e 
denota o pátio ao lado de uma casa” (Moulton e 
Milligan, Vocabulary ofthe Greek Testament). Era 
comum o “aprisco” ser cercado por um muro de 
pedra (Nm 32.16), preferivelmente próximo a um 
poço (Êx 2.16; SI 23.2), e protegido por uma torre 
(2  Cr 26.10; Mq 4.8). Veja AUDIÊNCIA, PÁTIO, 
PRETÓRIO.

Nota: Quanto à tradução errônea “aprisco”, de 
poimne, “rebanho” , que verificamos em Jo 10.16, 
veja REBANHO.

APROVADO
A. Verbos.

1. dokimazõ (ôoKipáCw), primariamente diz res
peito a metais (por exemplo, a Septuaginta cm Pv 
8.10; 17.3) e significa “provar” (por exemplo, 1 Jo 
4.1), mais freqüentemente provar com a intenção de 
aprovar (por exemplo, Rm 1.28: “Eles se não im
portaram de ter conhecimento de Deus”, ou “eles 
não aprovaram”, sendo o verdadeiro significado). A 
recusa deles não fora por ignorância; eles tinham o 
poder de fazer uma escolha deliberada; eles acinto
samente desaprovaram ter Deus no seu conheci
mento.

No capítulo seguinte, o apóstolo fala referendo- 
se ao judeu: “Aprovas as coisas excelentes” (Rm
2.18). Os judeus conheciam a vontade de Deus e 
mentalmente “aprovavam” as coisas nas quais Deus 
tinha os instruído pela lei.

Em Rm 14.22, está escrito que é feliz aquele que 
“não se condena a si mesmo naquilo que aprova”, 
quer dizer, no que ele “aprova” depois de ter posto 
a questão em prova.

Quanto às dádivas da igreja em Corinto aos san
tos pobres na Judéia, aqueles que foram “aprova
dos” pela igreja para em viagem levar a oferta, eram 
homens cuja probidade e estabilidade haviam sido 
demonstradas (1 Co 16.3; cf. 2 Co 8.22).

Em Fp 1.10, o apóstolo Paulo ora para que os 
santos “aprovem” as coisas excelentes ou as “coi
sas que diferem”, ou seja, “aprovar” depois de dis
tinguir e discernir.

Em 1 Ts 2.4, o apóstolo Paulo e seus com pa
nheiros m issionários foram  “aprovados de Deus 
para que o evangelho [lhes] fosse confiado” . O 
sentido aqui não é perm issão para pregar, mas 
“aprovação” divina depois de prova divina. Veja 
A PRO V A R , C O M O , D IS C E R N IR , E X A M I
NAR, PÔR À PROVA, PROVAR (1), RECUSAR 
(D-

Nota: Contraste com o termo dokime, “prova, 
experiência” ; veja também B.

2. sunistemi (auvíoTqpi), literalmente, “pôr jun
to” (formado de sun, “com”, e histemi, “estar”), 
assim significa “pôr uma pessoa ou coisa com outra 
com a finalidade de apresentar e recomendar”. Este 
significado está limitado a Romanos e 2 Coríntios. 
Os santos em Corinto tinham  “aprovado” estar
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puros em tudo na questão sob consideração (2 Co
7.11, “mostrado”). A  palavra denota freqüentemente 
“recom endar” em busca de aprovação (Rm 3.5; 5.8; 
16.1; 2 Co 4.2; 6.4; 10.18; 12.11, etc.). Veja C O N 
SISTIR (n° 2), ESTAR, LIGADO (2), R ECO M EN 
DAR.

3. apodeiknumi (diToôeí kvi>|jli), literalm ente, 
“apontar, salientar, exibir” (formado de apo, “à fren
te”, e deiknumi, “m ostrar”), é usado uma vez no 
sentido de provar por demonstração e, assim, ocasi
onar “aprovação” . O Senhor Jesus era “varão apro
vado por Deus entre vós com  maravilhas, prodígios 
e sinais” (At 2.22). Veja COLOCAR, n° 17, M OS
TRAR, PROVAR (1).

B. A djetivo .
dokimos (ÔÓKipoç), cognato de dechomai, “re

ceber” , sem pre significa “aprovado” (por exem plo, 
Tg 1.12). A palavra é usada para se referir a moedas 
e metais na Septuaginta: “Q uatrocentos siclos de 
prata, correntes [aprovados] entre mercadores” (Gn
23.16); com respeito às 30 peças de prata: “Arroja 
isso ao oleiro, esse belo [aprovado] preço em que 
fui avaliado por eles” (Zc 11.13).

APROVAR
1. dokimazõ (ÔOKi|iáCw), “provar com  o pro

pósito de aprovar” (Rm  14.22; 1 Ts 2.4). Em  Rm 
1.28, usado com  um elem ento de negação, tem os 
“não convêm ” (“in co n v en ien tes” , A R A ). Veja 
APROVADO.

2. ginõskõ  (yivtüCTKCú), “saber, conhecer” , às ve
zes é traduzido por “aprovar” . Em Rm 7.15, temos: 
“O que faço, não o aprovo” , ou seja, “eu não reco
nheço que seja algo do qual sou responsável” . Veja 
ENTENDER, EU SEI, FALAR, PERCEBER, PO
DER (1), SABER (1), SEGURO, SENTIR.

3. suneudokeõ (ouveuôoicéco), “consentir” ou 
“aprovar com pletam ente” (formado de sun, “com ”, 
eu, “bem ”, e dokeõ, “pensar” ), é traduzido por “con
sentir” em Lc 11.48; At 8.1; 22.20. Veja CON SEN 
TIR.

4. prosdechomai ( T r p o a ô é x o [ ia i) ,  em A t 24.15, 
foi corretam ente traduzido por “tendo esperança”, 
significando “esperar” em oposição à rejeição; fala 
de entreter uma esperança, daí, “buscar”. Veja ACEI
TAR, A, n,° 3.

A PRO VEITA M ENTO
prokope (TrpoKOTrrj) é usado em  Fp 1.12; 1.25 

(“proveito”) e 1 T m 4 .15 (“aproveitam ento” ). Veja 
PROVEITO (2).!

A. Verbo.
engizõ (éyyíCto), “acercar-se, aproximar-se, che

gar perto”, derivado de engus, “perto”, é usado acer
ca de: (a) lugar e posição, literal e fisicam ente (M t 
21.1; M c 11.1; Lc 12.33; 15.25); figurativam ente, 
aproxim ar-se de D eus (M t 15.8; Hb 7.19; Tg 4.8); 
(b) o tem po com referência a coisas que são im inen
tes, com o o Reino do Céu (M t 3.2; 4.17; 10.7); o 
Reino de Deus (M c 1.15; Lc 10.9,11); o tem po de 
frutos (M t 21.34); a desolação de Jerusalém  (Lc
21.8); a redenção (Lc 21.28); o cumprimento de uma 
prom essa (A t 7.17); o D ia de Cristo em contraste 
com a vigente noite das trevas espirituais do mundo 
(Rm 13.12; Hb 10.25); a vinda do Senhor (Tg 5.8);
o fim de todas as coisas (1 Pe 4.7). O termo também 
é usado para se referir a alguém que está próximo da 
morte (Fp 2.30). Veja À  M ÃO, PRÓXIM O, VIR, 
Nota (16), PUXAR, B, n° 1.

B. A djetivo .
aprositos (dnTpóaiToç), “inabordável, inacessí

vel” (formado de a, elemento de negação, e um adje
tivo form ado de proseimi, “aproxim ar-se de”), é 
usado em  1 Tm 6.16 para aludir à luz na qual Deus 
habita.^

A PTO
A. A djetivos.

1. euthetos (eüOeToç), “pronto para uso, ade
quado, bem adaptado” , literalm ente, “bem coloca
do” (formado de eu, “bem ”, e tithem i, “colocar”), é 
usado acerca de: (a) pessoas (Lc 9.62, negativam en
te, aquele que não é apto para o Reino de Deus); (b ) 
coisas (Lc 14.35, acerca do sal que perdeu seu sa
bor); em Hb 6.7 é traduzido por “(erva) proveito
sa” . Veja EN C O N TR A R -SE.!

2. arestos (dpecrTÓç), “agradável” (cognato de 
areskõ, “agradar”), é traduzido em  At 6.2 por “(não 
é) razoável” . Veja A GRADAR, RAZÃO.

B. V erbos.
1. anekõ (dvéicoi), “ter alcançado” (form ado de 

ana, “para cim a”, e hekõ, “chegar” ), é traduzido em 
Cl 3.18 por “convém ”. Veja CONVIR.

2. kathekõ (KaGrjicto), “vir ou alcançar até” (for
m ado de kata, “para baixo” , e hekõ, “chegar” ), por 
conseguinte, “servir, convir, ser digno, ser próprio” 
(At 22.22; Rm 1.28). Veja C O N V EN IEN TE.!

3. katartizõ (KaTapTÍ^w), “tom ar adequado, equi
par, preparar” (form ado de kata, “para baixo” , e 
artos, “articulação”), é traduzido em Rm 9.22 por 
“preparados” , acerca dos vasos da ira; aqui a voz

APROXIMAR-SE
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média significa que eles mesmos “se prepararam ” 
para a destruição (como é ilustrado no caso de Faraó,
o auto-endurecim ento daqueles cujo coração está 
apresentado com precisão na primeira parte da série 
de incidentes na narrativa de Êxodo, que registra as 
ações de Faraó; só depois da obstinação repetida e 
persistente da parte de Faraó, é que está registrado 
que Deus endureceu o coração dele.) Veja A PER
FE IÇ O A R , FO R M A R , JU N T A R -SE , PR EPA 
RAR (1), RESTITUIR.

4. sunarmologeõ (awappoXoyéaj), “ajustar ou 
enquadrar jun to” (formado de sun, “com ”, harmos, 
“encaixe, na construção”, e legõ, “escolher”), é usa
do metaforicamente acerca das várias partes da igre
ja  como edifício (E f 2.21, “bem ajustado”); também 
diz respeito aos membros da igreja como o Corpo 
de Cristo (Ef 4.16, “bem  ajustado”).!

AQUELE QUE
1. hos (ôç), o pronom e relativo “que”, tem o 

significado de “aquele que” (por exemplo, Mt 10.38); 
com a partícula an, expressando possibilidade, in
certeza ou condição, significando “qualquer que, ao 
que, quem ” (Mc 3.29; 4.25; 9.40, com an, segundo 
os m elhores m anuscritos). Veja QUAL, Q UA L
QUER, QUEM, TUDO O QUE.

2. hosge (õcrye), “quem até mesmo” (formado 
do n° 1 e a partícula ge), indica o maior em  conside
ração ao m enor (Rm 8.32, “aquele que nem m es
mo)” .

Notas: (1) Em  Ap 13.10, ocorre o termo ei tis, 
“se alguém” .

(2) Em Mt 23.12, a palavra hostis, n° 1, com bi
nada com o pronome indefinido tis (veja nota prece
dente), é traduzida por “o que” .

AQUENTAR-SE
thermainõ (9ep|j.aívw), “esquentar, aquecer” (em 

português, “térm ico”), quando usado na voz média, 
significa “esquentar-se” (Mc 14.54,67; Jo 18.18, 
duas vezes; Jo 18.25; Tg 2 .16).!

AQUI
1. hõde (<Sôe), advérbio que significa: (a) “aqui” , 

acerca de lugar, ocorre, por exemplo, em M t 12.6; 
Mc 9.1; usado com o plural neutro do artigo, em Cl
4.9, “(tudo) o que (por) aqui” , literalmente, “(todas) 
as (coisas) aqui” ; em Mt 24.23, hõde é usado em 
ambas as partes, por conseguinte, “eis [aqui] que o 
Cristo está aqui” ; Mc 13.21, hõde é seguido por ekei, 
“ali” . Em 1 Co 4.2; Ap 13.10,18; 14.12; 17.9,apala-

vra é usada metaforicamente no sentido de “nesta 
circunstância” ou neste contexto. Veja PARA CA.

2. enthade (evGdôe) tem  os mesmos significados 
que o n °  1; “aqui” em Lc 24.41; At 16.28; 25.24. 
Veja PARA CÁ (Jo 4.15,16; A t 25.17).!

3. autou (avrov), o caso genitivo de autos, “pró
prio” , significa em M t 26.36 “bem  aqui” . Veja LÁ, 
n°5.

AQUIETAR-SE
phimoõ (4>ip.ótjo), na voz passiva, é encontrado 

em Mc 4.39 (“aquieta-te”). Veja AMORDAÇAR.

AR
1. aer (áiíp) (em português, “ar”), significa “at

mosfera”, sem dúvida em cinco das sete ocorrências 
(At 22.23; 1 Co 9.26; 14.9; Ap 9.2; 16.17), e quase 
certo nas outras duas (Ef 2.2; 1 Ts 4 .17).!

2. ouranos (oupavoç) denota o “céu” (M t 8.20; 
16.2,3; Lc 12.56). A palavra é provavelmente deri
vada de uma raiz que significa cobrir ou cercar. Veja 
CÉU.

A RC A  D O  T E SO U R O
1. gazophulákion (ya£ocj>uXdK:iov), form ado de 

gaza, “tesouro” , e phulake, “guarda”, é usado por 
Josefo para designar um a sala especial no pátio das 
mulheres do Templo, onde se guardavam lingote de 
ouro e de prata. Parece estar m encionado em Jo 
8.20; ocorre em M c 12.41 (duas vezes); M c 12.43 e 
Lc 21.1. É usado acerca de baús em forma de trom- 
beta ou de chifre de carneiro, nos quais as pessoas 
lançavam suas ofertas do Templo. Havia 13 baús, 
seis destinados para tais dádivas em geral e sete 
para propósitos d istintos.!

2. korbanas (Kopf3avâç), que significa “o lugar 
das dádivas”, denotava a “tesouraria” do Templo 
(M t 27.6, “cofre das ofertas”). Veja C O R B Ã .!

ARCA
kibõtos (KipooTÓç), “caixa de madeira, baú”, é 

usada para se referir a: (a) a arca de Noé (M t 24.38; 
Lc 17.27; Hb 11.7; 1 Pe 3.20); (b) a “arca” do con
certo no Tabemáculo (Hb 9.4); (c) a “arca” vista em 
visão no tem plo celestial (Ap 11.19).!

A R C A N JO
archangelos (ápxdyyeXoç) “não é encontrado 

no A ntigo Testamento, e no Novo Testamento só 
ocorre em 1 Ts 4.16 e Jd 9, onde é usado para aludir 
a M iguel, que em Daniel é chamado de ‘um dos
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prim eiros príncipes’ e ‘o grande príncipe’ (Septua
ginta, ‘o grande anjo’, Dn 10.13,21; 12.1; cf. tam 
bém Ap 12.7). [...] Se há outros seres deste elevado 
grau nos exércitos divinos, a Escritura não nos diz, 
em bora a descrição ‘um dos primeiros príncipes’ 
sugira que haja (cf. tam bém  Rm 8.38; E f 1.21; Cl
1.16, onde a palavra traduzida por ‘principados’ é 
arche, o prefixo em  arcanjo)” (extraído de Notes on 
Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 142). Em 1 Ts
4.16, o significado parece ser que a voz do Senhor 
Jesus será do caráter de um grito arcangélico.!

A R C H O T E
lampas (Xap-rrd ç), “tocha”, é usado no plural em 

Jo 18.3 (“archotes”); Ap 8.10 (“tocha”). Veja LÂM 
PADA.

A RC O
toxon ( t ó £ o v ) ,  “arco”, é  usado em Ap 6.2; con

traste com Hc 3.8,9. O instrum ento é  mencionado 
muitas vezes na Septuaginta, sobretudo nos Sal
mos.!

A R C O -C EL E STE
iris (íp iç), de onde em português, “ íris” , a flor, 

descreve o “arco-celeste” visto na visão celestial, 
que “estava ao redor do trono e era sem elhante à 
esm eralda” (Ap 4.3), em blem ático do fato de que, 
no exercício da absoluta soberania e deliberações 
perfeitas de Deus, Ele se lem brará do Seu concerto 
em relação à terra (Gn 9.9-17); em Ap 10.1, “o 
arco-celeste”, o artigo definido sugere uma ligação 
com a cena descrita em Ap 4.3; aqui, acha-se por 
cim a da cabeça de um anjo que declara que “não 
haveria mais demora” (Ap 4.6, o significado real); a 
m isericórdia a ser mostrada para com a terra deve 
ser precedida pela execução de julgam entos divinos 
nas nações que desafiam  a Deus e o Seu Cristo. 
Contraste com Ez 1.28-1

A RDENTE
A. A djetivo.

ektenes (éKTevqç) denota “esticado, forçado, 
estirado, estendido” (formado de ek, “para fora” , e 
teinõ, “estirar”); por conseguinte, metaforicamente, 
“fervente, ardente” (1 Pe 4.8). Alguns manuscritos 
têm este adjetivo em A t 12.5, quanto ao advérbio 
(veja B ).!

Contraste com o termo ekteneia (com en), “aten
tamente, estrenuam ente”, que ocorre em A t 26.7. 
Contraste com  SOLICITUDE.

B. A dvérbio.
ektenõs (éicrevwç), “ardentem ente, fervorosa

m ente” (cognato de A), é dito acerca do amor, em 1 
Pe 1.22; da oração, em alguns m anuscritos, em At
12.5 (veja A); quanto ao grau com parativo que ve
mos em  Lc 22.44, veja SO LICITU D E.!

C . V erbo.
zeõ (Céoj), “estar quente, esquentar, ferver” (em 

português, “zelo” é cognato), é usado m etaforica
mente acerca do “fervor” de espírito (At 18.25; Rm 
12.11) .!

Notas: (1) Em Cl 4.12, o verbo agõnizomai, “es
forçar-se”, é traduzido por “com batendo” .

(2) Em 2 Co 7.7, encontramos o substantivo ze
los, “zelo” (cognato de C).

(3) Em Tg 5.17, “orando” é tradução do subs
tantivo proseuche, seguido pelo verbo correspon
dente, literalm ente, “ele orou com oração” . Em Tg
5.16, o term o deesis, “súplica” , é traduzido por 
“o ração ” . N ão há nada no o rig ina l g rego  que 
corresponda à palavra “efeitos” . A expressão, in
cluindo o verbo energeomai, “trabalhar em ou den
tro”, é, literalm ente, “a súplica que trabalha, que 
funciona no interior” , sugerindo um a súplica con
sistente com a conform idade interior da m ente de 
Deus.

AREIA
ammos (ã|j.p.oç), “areia” ou “solo arenoso”, des

c rev e : (a) fu n d ação  in se g u ra  (M t 7 .2 6 ); (b ) 
inum erabilidade, im ensidade (Rm 9.27; Hb 11.12; 
Ap 20.8); (c) sim bolicam ente em Ap 13.1, a posi
ção assumida pelo dragão (não por João, como consta 
na RC; veja ARA), devido ao surgimento da besta 
do mar (em blem ático da condição inquieta das na
ções; veja M AR)-!

ARGUEIRO
karphos (Káp4>oç), “talo pequeno e seco, ramo, 

pedacinho de vara seca” (derivado de karphõ, “se
car”), ou “palha m inúscula” ou “pedacinho de lã” , 
que pode voar e atingir o olho, é usado m etaforica
mente acerca de uma falta secundária (M t 7.3-5; Lc 
6.41; 6.42, duas vezes), em contraste com o termo 
dokos, “trave, a viga que sustenta o telhado de uma 
construção” (veja TRA V E).! N a Septuaginta, con
sulte Gn 8 .11-!

ARGUM ENTAR
dialegom ai (8 iaX éyop .a i) deno ta  p rim a ria 

m ente “ponderar, reso lver na m ente” (dia, “a tra 
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vés de” , e legõ, “d izer” ); portan to , “conversar, 
d ispu tar, d iscursar, d isco rrer com ” ; na m aioria  
das vezes, “argum entar” ou “d ispu tar com ” (Hb
12.5). Em A t 20.7 ,9 , “fa lou” e  “d iscurso” , lite 
ra lm ente , “d ia logou” , ou seja, não por v ia de fa 
zer serm ão, m as por “d iscu rso” de caráter m ais 
sociável. Veja A RR A ZO A R , D ISPUTA R, FA
LA R , PR EG A R. N a S eptuagin ta , consu lte  Êx 
6.27; Jz 8.1; Is 63.1.

ARMA
A. S ubstan tivos.

1. hoplon (õirXov), originalmente qualquer ferra
menta ou implemento para preparar uma coisa, veio 
a ser usado no plural para significar “armas de guer
ra” . É  utilizado no Novo Testamento um a vez para 
se referir a armas em si (Jo 18.3); em outros lugares, 
metaforicamente, descreve: (a) os membros do cor
po como instrumentos de iniqüidade e como instru
mentos de justiça (Rm 6.13); (b) as “arm as” de luz 
(Rm 13.12); as “armas” da justiça (2 Co 6.7); as 
“arm as” da guerra do cristão (2 Co 10.4).5

2. panoplia  ( jra vo n X ía )  (em  p o rtu g u ês, 
“panóplia”), literalmente, “toda a armadura, arma
dura completa” (formado de pas, “tudo”, e hoplon, 
“arma”), é usado para designar: (a) a “armadura” lite
ral (Lc 11.22); (b) a ajuda espiritual provida por Deus 
para vencermos as tentações do Diabo (Ef 6.11,13). 
Entre os gregos, a panóplia era o equipamento com
pleto usado pela infantaria fortemente arm ada.f

B. Verbos.
1. hoplizõ (óttAí£co), “armar-se” , é usado em  1 

Pe 4.1 na exortação para “nos armarmos” com a 
mesma mente de Cristo em relação aos Seus sofri
mento s.'5

2. kathoplizõ (KaTOTr\í£u>) é form a intensiva, 
“abastecer completamente de armas” (formado de 
kata, “para baixo” , prefixo intensivo, e hoplon, 
“arm a”), é usado em Lc 11.21 (literalmente, “um 
homem forte com pletam ente arm ado”). N a Sep
tuaginta, consulte Jr 46.9.5

ARM AÇÃO
skeue (oxeuií) denota “equipamento, aparelha

gem, aparelho, armação” (de navio), e é encontrado 
em At 27.19.5

ARMADILHA
thera (0rjpa) denota “caça, caçada”, então, “pre

sa” ; por conseguinte, figurativamente, “preparar a 
destruição por rede ou armadilha” (Rm 11.9).f

ARM AR CILADAS
A. Verbo.

enedreuõ (êveôpeúa)), “ficar de emboscada por, 
jazer esperando por” (formado de en, “em”, e hedra, 
“assento”, cf. B), ocorre em Lc 11.54 (“armando- 
lhe ciladas”); At 23.21 (“armando ciladas”) .5

Nota: Em At 23.30, a palavra epiboule, “cilada, 
conspiração, conluio” , torna necessário a tradução 
“(armar) ciladas” . Quanto a E f 4.14, veja INDU
ZIR.

B. S ubstan tivo .
enedra  ou enedron  (êv e8 p a  ou éveSpov), 

cognato de A, “deitado de emboscada, emboscada” , 
ocorre em At 23.16 (onde alguns manuscritos têm a 
forma enedron)-, At 25.3, “armando ciladas” (lite
ralmente, “fazendo uma emboscada”).5 Na Septua
ginta, consulte Js 8.7,9; SI 10.8.5

ARMAS
hoplon (óttXov), sempre no plural, é encontrado 

em Jo 18.3 e 2 Co 10.4, onde se refere m etaforica
mente às “armas” usadas na guerra espiritual. Veja 
ARM A, INSTRUM ENTOS.

A RQ U ITETO
architektõn (dpxi-TéKTajv), form ado de arche, 

“governo, com eço” , e tektõn, “artífice” (de onde 
em português, “arquiteto”), “artífice p rincipal” , 
é usado figurativam ente pelo apóstolo Paulo em 
1 Co 3.10, acerca do seu trabalho em pôr o funda
mento da igreja local em Corinto, já  que o começo 
do trabalho esp iritual naquela cidade desenvol
veu-se a partir dele. Os exem plos encontrados 
em pap iros e in scrições, com o ilu strados por 
M oulton e M illigan, m ostram  que a palavra tinha 
um a aplicação m ais am pla que o term o “arquite
to” , sendo “m estre-de-obras” tradução recom en
dada para esta passagem , a qual é, obviam ente, 
confirm ada pelo con tex to .5

ARRANCAR
1. tillõ (tíAXü)) é usado acerca de “colher espi

gas” (M t 12.1; Mc 2.23; Lc 6.1).5 Na Septuaginta, 
consulte Is 18.7.5

2. harpazõ (ápTTá£ü>), “agarrar, arrebatar”, é usado 
em Jo 10.28,29. Quanto ao significado do verbo, 
veja PEGAR, n° 1.

3. exaireõ (è^aipéco), “tirar” (formado de ex em 
lugar de ek, “para fora” , e haireõ, “levar”), é tradu
zido em M t 5.29; 18.9 pelo verbo “arrancar” , acer
ca do olho como ocasião do pecado, indicando que,
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com  determ inação e presteza, devem os atacar o 
âmago das inclinações profanas, libertando-nos de 
tudo o que as estimularia. Contraste com a Nota (2), 
mais adiante. Veja ENTREGAR, n° 8.

4. exorussõ (ê£opúüau>), “cavar, cavoucar” , é 
traduzido em  G14.15 por “arrancaríeis (os olhos)” , 
uma indicação dos sentim entos de gratidão e amor 
que eles tinham pelo apóstolo Paulo. A m etáfora 
não proporciona base real para a suposição de que é 
uma referência a algum a doença nos olhos, e certa
mente não é seqüela da cegueira temporária que teve 
quando de sua conversão, cuja recuperação deve ter 
sido tão com pleta quanto a inflição. Poderia haver 
algum a razão para tal conclusão tivesse o pronome 
“vós” sido enfatizado; mas a ênfase está na palavra 
“olhos” ; a devoção deles instigou a prontidão em  se 
desfazerem  da possessão mais preciosa que tinham 
em favor dele. Quanto a Mc 2.4, veja CAVAR, n° 1, 
Nota (2), QUEBRAR, n° 14.1 Na Septuaginta, con
sulte 1 Sm 11.2; Pv 29.22.1

5. ekrizoõ (ètcpi^óco), “arrancar pelas raízes” (for
mado de ek, “para fora” , e rhiza, “raiz”), “desarrai- 
gar” , é encontrado em M t 13.29 (“arranqueis”); Mt 
15.13; Lc 17.6; Jd 12 (figurativamente). Veja RAIZ.!

Notas: (1) Em Mc 5.4, o verbo diaspaõ, “despe
daçar à parte”, é traduzido por “feito em pedaços”, 
dito de cadeias.

(2) Em Mc 9.47, ocorre o verbo ekballõ, “ lançar 
fora, pôr fora” . Contraste com o n° 3, acima.

ARRASTAR
1. surõ (crúptu), “puxar, arrastar, rebocar”, é usa

do acerca de um a rede (Jo 21.8); de “arrastar” pes
soas violentamente em conjunto (At 8.3; 12.4; 14.19; 
17.6). Veja LEVAR À FORÇA, PU X A R.!

N ota: C o n tra s te  com  a fo rm a  fo r ta le c id a  
katasurõ, “arrastar, puxar com  força” , usada em Lc
12.58.1

2. helkuõ ou helkõ (éXicúoo ou eXioo), “puxar” , 
difere de surõ, na medida que “puxar” ocorre por 
“arrastam ento” violento. É usado acerca de “arras
tar” uma rede (Jo 21.6,11; cf. o n° 1, em Jo 21.8). 
Trench observa; “Em  Jo 21.6 e 11, é usado o termo 
helkõ (ou helkuõ), pois aqui há, até certo ponto, a 
intenção de arrastar a rede: pelos discípulos para si 
mesmos no navio, por Pedro para si mesmo na praia. 
Mas em Jo 21.8, o termo helkõ dá lugar a surõ, pois 
aqui nada há intencional, senão o arrastamento da 
rede, que tinha sido amarrada atrás do barco na água” 
(New Testament Synonyms, de Trench, § xxi).

Este significado m enos violento, presente nor

malmente no termo helkõ, mas sempre ausente em 
surõ, é visto no uso metafórico de helkõ, para signi
ficar “puxar” por poder interior, mediante impulso 
divino (Jo 6.44; 12.32). O mesmo se dá na Septua
ginta, por exemplo, em C t 1.4 e Jr 31.3: “Com  amá
vel benignidade te a tra f’. É usado para descrever 
um a ação mais vigorosa, em Jo 18.10, de “puxar” 
um a espada; em A t 16.19; 21.30, de “arrastar” ho
mens violentam ente para ou de um lugar; o mesmo 
se dá em Tg 2.6. Veja PU X A R .!

A RR A ZO AM EN TO
dialogismos (8iaXoyi<j|ióç), “pensam ento, ar

gumentação, arrazoamento, questionam ento interi
or” (cognato de dialogizomai, veja ARRAZOAR, 
n° 1), é encontrado em Lc 5.22 (“pensam entos”); Lc 
9.46 (“discussão”); Lc 9.47; 24.38; Rm 1.21 (“dis
cursos”); 1 Co 3.20. Veja DISPUTAR, A, n° 1.

Nota: Nos m anuscritos que contêm  At 28.29, 
ocorre o termo suzetesis, “disputa”, que é traduzi
do por “contenda” .!

ARRAZOAR
1. dialogizomai (8iaXoyí£op.ai), “reunir diferen

tes razões e considerá-las, argumentar, raciocinar, 
arrazoar”, é usado no Novo Testam ento acerca de:
(a) primariamente, os pensam entos e considerações 
que são mais ou menos censuráveis, por exemplo, 
os discípulos que “arrazoavam ” juntos acerca de 
uma visão equivocada do ensino de Cristo sobre o 
ferm ento (M t 16.7,8; M c 8.16,17); o “arrazoam en
to” que eles faziam  sobre quem seria o m aior entre 
eles (Mc 9.33, “discutindo” ; quanto a Mc 9.34, veja 
DISPUTAR); os escribas e fariseus ao criticarem  a 
declaração que Jesus fez sobre Ele perdoar pecados 
(M c 2.6; 2.8, duas vezes; Lc 5.21,22); os principais 
sacerdotes e anciãos ao considerarem como respon
der a pergunta feita por Jesus sobre o batism o de 
João (Mt 21.25; Mc 11.31, aqui alguns m anuscri
tos têm o verbo logizomai)-, os maus lavradores e 
seu propósito em assassinar o herdeiro e ficar com  
a herança dele (Lc 20.14); o rico insensato que “ar- 
razoava” em  seu interior a respeito de onde recolher 
os seus frutos (Lc 12.17; alguns m anuscritos têm  o 
verbo dialogizomai em  Jo 11.50, os m elhores têm  o 
verbo logizomai)-, veja CONTAR (1), n° 4; (b) con
siderações não censuráveis (Lc 1.29, “considera
va” ; Lc 3.15, “pensando”). Veja DISPUTAR, B, n°
2, LANÇAR, n° 15.1

2. dialegomai (SiaXéyopai.), “pensar coisas di
ferentes consigo mesmo, ponderar” , então, “dispu
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tar com os outros”, é encontrado em At 17.2,17; 
18.4,19; 19.8,9; 24.25 (“tratando”); Hb 12.5 (“ar
gum enta” ). Veja DISPUTAR, B, n° 1.

3. sullogizomai (auX Xoyí£o|iai), “com putar” 
I (formado de sun, “com”, e logizomai\ cf. em portu- 
I guês, “silogismo”), também denota “argumentar” (Lc 
I 20.5, “arrazoavam”).!

4. suzeteõ (auCT]Téoú), “buscar ou examinar ju n 
to” (formado de sun, “com”, e zeieõ, “buscar”), “dis-

[ cutir” , é encontrado em M c 12.28; Lc 24.15 (“fa- 
I zendo perguntas”). Veja DISPUTAR, B, n° 3.

ARREBATAR
harpazõ (ápTrá£ü)), “arrebatar”, é em contratado 

em Mt 13.19; Jo 10.12,28,29; Jd 23. Veja PEGAR, 
n° 1.

A RREM ESSAR
1. rhipizõ (pim£üj), prim ariam ente “abanar o 

k fogo” (cognato de rhipis, “leque”; cf. rhipe, “cente
lha”), então, “fazer brisa” , é usado na voz passiva

|  em Tg 1.6, “lançada”, acerca do levantamento das 
I ondas do mar pelo vento.*!

2. kludõnizomai (KXu8ü)víCo|iai) significa “ser 
Y lançado pelas ondas” (cognato de kludõn, “vaga, 
|  onda” ); é usado metaforicamente, em E f 4.14 (“in-
■ constantes”), acerca de uma condição insegura da 
I mente influenciada e agitada por um ou outro ensi- 
i  no falso, e caracterizada pela imaturidade que care- 
(  ce da firme convicção gerada pela verdade .5 Na 
I  Septuaginta, consulte Is 57.20.5

Nota: Quanto a “agitados”, que ocorre em At 
I 27.18, veja LABUTAR, B, n° 2.

I ARRENDAR
ekdidõmi (éKôíÔto|ii), primariamente, “distribuir, 

I  desistir, abandonar, entregar” (formado de ek, “para 
|  fora”, e didõmi, “dar”), denota “alugar por contra- 
I to” ; no Novo Testamento é usado, na voz média, 
\ com o significado de “alugar para benefício próprio, 
k arrendar”, na Parábola dos Lavradores Maus (Mt
i 21.33,41; Mc 12.1; Lc 20.9).<j[

i ARREPENDER-SE
A. Verbo.

metamelomai (fierapéX opai), “lamentar, sentir, 
k arrepender-se” , é encontrado em 2 Co 7.8 (duas 
[  vezes). Veja ARREPENDIM ENTO.

B. A djetivo. 
ametameletos (d|i€ra|iéXqTO<;), “não arrependi- 

L do de” (formado de a, elemento de negação, e A), é

traduzido em 2 Co 7.10 por “da qual ninguém se 
arrepende”, dito do arrependimento; em outro lugar, 
vemos em Rm 11.29. Veja ARREPENDIMENTO.^

ARREPEN D IM ENTO
A. Verbos.

1. metanoeõ (^leTavoéw), literalm ente, “perce
ber depois” (form ado de meta, “depois” , im pli
cando “m udança” , e noeõ, “perceber” ; cognato de 
nous, “mente, o lugar da reflexão m oral”), em con
traste com  pronoeõ, “perceber de antem ão” , por 
conseguinte, significa “m udar de m ente ou propó
sito” , sem pre envolve no N ovo Testam ento uma 
mudança para o m elhor, um a emenda, e sempre, 
exceto em  Lc 17.3,4, diz respeito ao “arrependi
m ento” do pecado. A palavra é encontrada nos 
Evangelhos Sinóticos (em Lucas, nove vezes), em 
Atos, cinco vezes, em A pocalipse, 12 vezes, sen
do oito nas mensagens às igrejas (Ap 2.5, duas 
vezes; Ap 2.16; 2.21, duas vezes; Ap 3.3,19 (as 
únicas igrejas nesses capítulos que não contêm exor
tação  ao arrepend im en to  são as que estão  em 
Esm irna e Filadélfia); em outro lugar, só é encon
trado em 2 Co 12.21. Veja tam bém  a Nota geral 
apresentada m ais adiante.

2. metamelomai (peTa|xeXop.ai), form ado de 
meta, como n o n ° l , e  melõ, “cuidar de”, é usado na 
voz passiva com o sentido de voz média, significan
do “lamentar, arrepender-se, estar arrependido” (Mt 
21.29; 21.32; 27.3; 2 Co 7.8, duas vezes; Hb 7.21, 
onde no Novo Testamento só aqui é dito negativa
mente acerca de D eus).f

B. A djetivo.
ametameletos (áp.€Ta|i.éXqToç), “não arrepen

dido de, não pesaroso” (formado de a, elem ento de 
negação, e um adjetivo verbal de A, n° 2), significa 
“sem mudança de propósito” ; é dito acerca de: (a) 
Deus com respeito aos dons e chamada (Rm 11.29);
( b) o hom em  (2 Co 7 .1 0 , “ a rre p e n d im e n to  
[metanoia, veja C], [...] da qual ninguém se arrepen
de” ); a d ife ren ça  en tre  os te rm os metanoia  e 
metamelomai, ilustrado aqui, é expresso brevemen
te no contraste entre “arrependim ento” e “pesar” 
em A R A .f

C. S u bstan tivo .
metanoia (peTÓvoia), “reflexão tardia, mudança 

de mente, arrependimento” , corresponde no signifi
cado a A, n° 1, e é usado acerca de “arrependim en
to” de pecado ou mal, salvo em Hb 12.17, onde a 
palavra “arrependimento” parece significar não sim
plesmente a m udança da mente de Isaque, mas uma
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mudança tal que inverteria os efeitos do seu próprio 
estado anterior de mente. A barganha do direito de 
primogenitura de Esaú não podia mais ser cancela
da; envolvia uma perda irreparável.

Quando considerado “arrependimento” em rela
ção ao pecado, é exposta: (a) a exigência que Deus 
faz da parte do homem (por exemplo, Mt 3.8; Lc 
3.8; At 20.21; 26.20); (b) a misericórdia de Deus em 
dar “arrependim ento” ou levar os homens a isso 
(por exemplo, At 5.31; 11.18; Rm 2.4; 2 Tm 2.25). 
Os manuscritos mais autênticos omitem a palavra 
em M t 9.13 e Mc 2.17.

Nota: No Antigo Testamento, o arrependimen
to, com referência ao pecado, não é tão proem inen
te como a m udança de mente ou propósito, prove
niente da piedade por aqueles que eram  afetados 
pela ação de alguém , ou em quem os resultados da 
ação não cum priam  as expectativas, um “arrepen
dim ento” atribuído tanto a Deus quanto aos ho
mens (por exem plo, Gn 6.6; Êx 32.14). Quanto ao 
fato de que isso  não im plica nada con trário  à 
im utabilidade de Deus, mas que o aspecto da Sua 
mente é m udada para com o objeto que mudou, 
veja RECONCILIAR.

No N ovo Testam ento, o assunto tem  referên
cia prim ariam ente ao “arrependim ento” de p eca
do, e esta  m udança de m ente envolve tanto um 
afastam ento  do pecado quanto um a vo lta  para 
Deus. A  Parábola do Filho Pródigo é um a ilustra
ção excelente. Jesus com eçou Seu m inistério com 
um a cham ada ao “arrependim ento” (M t 4.17), 
mas a chamada é dirigida ao indivíduo, e não, como 
no A ntigo Testam ento, à nação. No Evangelho de 
João, em distinção aos E vangelhos Sinóticos, re 
feridos acim a, o term o “arrependim ento” não é 
mencionado, nem  mesmo com  relação à pregação 
de João B atista; no E vangelho de João e em sua 
Prim eira E pístola, os efeitos são ressaltados, por 
exem plo, no novo nascim ento, e, em geral, na v i
rada ativa do pecado para D eus pelo exercício da 
fé (Jo 3.3; 9.38; 1 Jo 1.9), com o se dá no Novo 
Testam ento em geral.

ARRISCAR
1. paradidõmi (uapaôíScüfii), “entregar, aban

donar, desistir de” , significa “arriscar, correr o risco 
de” , em  At 15.26, em  alusão a Barnabé e Paulo que 
“expuseram” a vidas pelo nome do Senhor. Veja 
TRAIR.

2. paráboleuomai (Trapa(3oXeúopai), literalmen
te, “lançar à parte” (formado de para, “à parte”, e

ballõ, “lançar”), por conseguinte, “expor-se ao peri
go, arriscar a vida”, é dito de Epafrodito em Fp 2.30. 
Alguns manuscritos têm o verbo parabouleuomai 
aqui (“não fazendo caso da vida”).!

ARROGANTE
1. phusiõsis (4>uctíü)oiç) denota “protuberância, 

excrescência, inchação com  orgulho” (cognato de 
phusioõ, “inchar”), é encontrado em 2 Co 12.20 
(“orgulhos”).!

2. huperonkos (írrrépoyKoç), adjetivo que deno
ta “de peso ou tamanho excessivo” , é usado meta
foricam ente no sentido de “im oderado”, sobretudo 
na linguagem arrogante, no plural neutro, virtual
mente como substantivo, em 2 Pe 2.18 (“arrogan
tes”); Jd 16 (“cuja boca diz coisas mui arrogantes” , 
indubitavelm ente com  referência  à fraseologia 
gnóstica)-!

ARRO JAR
1. ballõ OdXXo)), “lançar, atirar, arrem essar, 

arro jar” , é encontrado em M c 12.42 (“deposi
tou”); A t 22.23 (segunda parte); “ lançar para bai
xo, jo g a r ao chão, derrubar, dem olir”, é usado em 
Ap 18.21 (segunda parte, “lançada” ). Veja LA N 
ÇAR, n° 1.

2. rhiptõ (pím-w), “lançar, atirar, livrar-se” , é 
usado em Lc 4.35 (“lançando-o por terra”). Veja 
LANÇAR, n° 2.

3. katakremnizõ (Ka.TaKpr||iví£üj), “lançar sobre 
um precipício” (cognato de kremnos), “lançar para 
baixo de cabeça para baixo”, é encontrado em Lc
4.29 (“precipitarem ”).!

4. kataluõ (KaraXuto), literalmente, “soltar para 
baixo”, é usado em M t 24.2 (“derribada” ; e passa
gens paralelas), acerca das pedras do Templo. Veja 
DESTRUIR, n° 5.

ARRUDA
peganon (Trríyavov), planta arbustivo com flo

res amarelas e de cheiro consistente, cultivado para 
propósitos medicinais, é mencionado em Lc 11.42.!

ARTES
1. techne ( t c x ^ ) ,  “arte, habilidade manual, ofí

cio” , é usado em At 17.29 acerca das artes plásti
cas; em  A t 18.3, fala acerca de um a profissão ou 
ram o de a tiv id ad e ; em  Ap 18.22, “ a rte ” (cf. 
technites, “artífice” , em português, “técnico”). Veja 
ARTÍFICE, NEGOCIAR, OBRAS SEM ELH A N 
T E S .!
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2. periergos (irepíepyoç), literalmente, “traba
lho sobre” (formado de peri, “sobre”, e ergon, “tra
balho”), por conseguinte, “ocupar-se com ninhari
as”, é usado, no plural para aludir a coisas supérflu
as, “artes mágicas” (At 19.19); em 1 Tm 5.13, fala 
dos intrometidos. Veja CURIOSO (I)-!

ARTÍFICE
1. techne (têx^t)), “arte”, ocorre em Ap 18.22. 

Veja ARTES.
2. technites (t6x^ltt]ç), cognato do n° 1, “artífice, 

artesão”, aparece em At 19.24,38 e Ap 18.22. Em 
outro lugar, é encontrado em Hb 11.10, “artífice”, 
mas é praticamente igual a “fabricante” (demiourgos,
o substantivo seguinte que aparece no versículo; veja
o n° 5, Nota). Trench, em New Testament Synonyms, 
§, sugere que o termo technites põe em relevo o lado 
artístico da criação, visto que Deus é Aquele que 
“modela e forma [...] os materiais que Ele chamou à 
existência”. Esta observação concorda com o uso da 
palavra na Septuaginta. Veja CONSTRUIR.t

3. ergasia (epyaaía). Veja DILIGÊNCIA.
4. homotechnos (óp.órexv°Ç)> “um da mesma 

profissão” (formado de homos, “mesmo”, e techne, 
veja o n° 1), é usado em At 18.3 (“ofício”).1! Con
traste com o termo architekton, “mestre de obras, 
arquiteto”, que ocorre em 1 Co 3.10.f

5. meros (pépoç), “parte, porção” , é traduzido 
em At 19.27 por “profissão”; “comercie” (cf. ergasia 
que ocorre em At 19.25). Veja COSTA, DE QUE 
T IPO , EM  R EL A Ç Ã O  A, PARTE, PA R T I
CULAR, PEÇA, PORÇÃO.
t Nota: O termo demiourgos, “fabricante”, signi
fica corretamente “aquele que trabalha para o povo” 
ou “cujo trabalho se levanta adiante do olhar públi
co ” (formado de demos, “povo”, e ergon, “traba
lho”), mas esta idéia se perdeu no uso da palavra, 
que veio a significar “fabricante, construtor” (Hb 
[11.10). Este tem referência à estrutura, o n° 2, ao 

:sígnio. Contraste com o termo ktistes, “criador” .!

fePV O R E
1. dendron (Sevôpov), “árvore viva, que cres- 

” (cf. em português, “rododendro”, literalmente, 
“árvore de rosa”), conhecido pelo fruto que pro- 
puz  (M t 12.33; Lc 6.44); certas qualidades são 
m encionadas no Novo Testamento; “árvore boa” 
<Mt 7.17,18; 12.33; Lc 6.43); “árvore má” (Mt 
7.17,18; 12.33; Lc 6.43); em Jd  12, alude, metafo- 

camente, aos mestres maus (“árvores murchas, 
frutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas”);

em Lc 13.19, ocorre em alguns textos (“grande ár
vore”); para este versículo e Mt 13.32, veja MOS
TARDA; em Lc 21.29, a “figueira” é ilustrativa de 
Israel, sendo que “todas as árvores” indica as na
ções gentias.

2. xulon (£ú\ov) “madeira, pedaço de madeira, 
madeiro, qualquer coisa de madeira” (veja BORDÃO, 
TRONCO), é usado: (a) em Lc 23.31, onde o “ma
deiro verde” se refere a Cristo, figurativamente de 
todo o Seu poder e excelências vivos, ou à vida do 
povo judeu enquanto ainda habitavam na terra deles, 
em contraste com o “madeiro seco”, figura cumprida 
nos horrores do massacre e devastação romanos em 
70 d.C. (cf. a Parábola da Figueira Estéril em Lc 13.6- 
9; veja Ez 20.47, e cf. Ez 21.3); (b) acerca da “cruz”, 
sendo a árvore o stauros, a estaca ou poste vertical 
no qual os romanos pregavam os que eram executa
dos (At 5.30; 10.39; 13.29; G1 3.13; 1 Pe 2.24); (c) 
acerca da “árvore da vida” (Ap 2.7; 22.2, duas vezes; 
Ap 22.14,19). Veja MADEIRA.

ASA
pterux (fTTépuÇ) é usado acerca de pássaros (Mt 

23.37; Lc 13.34); simbolicamente em Ap 12.14, 
“duas asas da grande águia”, sugerindo a delimita
ção da ação, as “asas” indicando rapidez e proteção, 
alusão, talvez, a Êx 19.4 e Dt 32.11,12; dos “seres 
viventes” em uma visão (Ap 4.8; 9.9).! Contraste 
com o termo pterugion, “pináculo” .

A SPEC T O
1. eidos (eiôoç), é encontrado em Lc 3.22 (“for

ma”); Jo 5.37 (“parecer”). Veja FORMA, n° 4.
2. homoiõma (ópoícopa), é traduzido em Ap 9.7 

por “aspecto”. Veja SEMELHANÇA, n° 1.

A SPERSÃ O
A. Verbo.

rhantizõ (pavTÍ£ü>), “borrifar, aspergir, regar” (for
ma mais recente de rhainõ), é usado na voz ativa em 
Hb 9.13, acerca de “esparzir” com sangue o imundo, 
sinal da eficácia do sacrifício expiatório de Jesus, ten
do o Seu sangue o significado da entrega da Sua vida 
no derramamento do Seu sangue (cf. Hb 9.22), no 
julgamento divino sobre o pecado (o ato voluntário 
deve ser distinguido do que sucedeu depois da Sua 
morte: a perfuração do Seu lado); o mesmo se dá em 
Hb 9.19,21 (veja B); em Hb 10.22, na voz passiva, 
diz respeito à purificação (com base na mesma eficá
cia) da má consciência do coração dos crentes. Esta 
aplicação do sangue de Jesus é necessária para os
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crentes, no que tange ao cometimento dos pecados, 
em cuja base eles recebem perdão (1 Jo 1.9). Em Mc
7.4, o verbo rhantizõ é encontrado na voz média “em 
algum as autoridades antigas” , em vez do verbo 
baptizõ. Em Ap 19.13, “salpicada” segue os textos 
que têm o verbo rhantizõ (“algumas autoridades an
tigas lêem ‘imergida em ’,” baptõ, como no texto de 
Nestlé; veja A RA ).! Isto requer menção como texto 
variante em Ap 19.13 no verbete IMERGIR.

B. S ubstan tivos.
1. rhantismos ( p a v T i c x p ó ç ) ,  “salpico, borrifo, 

chuvisco, aspersão” , cognato de A, é usado acerca 
da “aspersão” do sangue de Jesus, em Hb 12.24 e 1 
Pe 1.2, uma alusão ao uso do sangue dos sacrifícios, 
designados para Israel, típicos do sacrifício de Cris
to (veja A ).f

2. proschusis (TTpóaxucnç), “despejamento em” 
ou “borrifo em”, ocorre em Hb 11.28, acerca da 
“aspersão” do sangue do cordeiro da Páscoa.!

ÁSPIDE
aspis (dcruí ç), “serpente pequena e muito vene

nosa” , cuja mordida é fatal, a menos que a parte 
afetada seja imediatamente amputada. Em Rm 3.13, 
é referido metaforicamente a respeito da conversa
ção dos descrentes.!

A SSA D O
optos ( ò t t t ó c ; ) ,  “assado sobre brasas” (derivado 

de optaõ, “cozinhar, assar”), é dito acerca de comida 
preparada no fogo (Lc 24.42).!

ASSALARIAR
A. S ubstan tivo .

misthos ((iictÔóç) denota: (a) “salário, arrenda
mento” (Mt 20.8; Lc 10.7; 1 Tm 5.18; Tg 5.4; 2 Pe 
2.13,15; Jd 11). Veja GALARDÃO.

B. V erbo.
misthoõ (|iia0óa>), “alugar por contrato” , é usa

do na voz m édia com o significado de “alugar, 
assalariar, empregar os serviços de alguém por con
trato” (M t 20.1,7).!

ASSALTAR
A. Verbo.

ephistemi (è ^ ía rr ip i) , literalmente, “estar em 
cima de” (formado de epi, “em cima de” , e histemi, 
“estar”), significa “assaltar” . Em At 17.5, refere-se 
aos judeus que atacaram a casa de Jasom. Quanto ao 
seu significado habitual, veja À MÃO, APRESEN
TAR, ESTAR, INSTAR, VIR.

B. S ubstan tivo .
horme (óppr|), significa “motim , tum ulto” (At

14.5) e corresponde a hormaõ, “apressar-se, preci-Ji 
pitar-se, arrojar-se, lançar-se” . Veja IM PU LSO .! j

ASSEGURAR
A. S ubstan tivos.

1. pistis ( t t ío tiç ) ,  “fé” , tem o significado se
cundário de “certeza” ou “garantia” (por exemplo» 
A t 17.31); ao levantar Cristo dentre os m ortosJ 
Deus deu “garantia” de que o mundo será ju lgado 
por Ele (a tradução: “A creditou diante de todos”a  
ARA, não expressa o significado). C onfronte kl 
Tm 5.12, onde “fé” significa “penhor” . Veja CRER, 
FÉ.

2. plerophoria (TTXr|po<|>opía), “plenitude, abun
dância” , tam bém significa “garantia total, inteira 
confiança”, literalmente, “carregamento cheio” (for
mado de pleros, “cheio” , e phero, “carregar”). Uns
o explicam  como fertilidade plena (cf. “completa 
certeza” em Hb 6.11). O termo descreve a vontade 
e liberdade de espírito desfrutadas por aqueles que 
levaram o Evangelho para Tessalônica (1 Ts 1.5); al 
liberdade de espírito e confiança resultantes de uma 
compreensão em Cristo (Cl 2.2); o efeito mono-E 
polizador da esperança do cumprim ento das pro-; 
messas de Deus (Hb 6.11, “completa certeza”); m  
caráter da fé pela qual devemos nos aproxim ar de 
Deus (Hb 10.22).!

3. hupostasis (ím ócrraait;), literalm ente, “p o s »  
ção debaixo de, apoio” (formado de hupo, “debaixo 
de” , e histemi, “estar”), daí, “garantia, certeza” (Hb
11.1. ARA). Aqui pode significar um título de proH 
priedade, que dá garantia ou veracidade. Veja GRU
PO, M OLHO, M ULTIDÃO.

Nota: Em At 16.10, o verbo sumbibazomai, “reu
nir seguramente” , foi traduzido por “concluir” . Vejw 
CONCLUIR.

B. Verbos.
1. pistoõ ( ttic ttó o j) , “confiar ou dar garantia a~ 

(cf. A, n° 1), tem, na voz passiva, o significadoj 
secundário de “estar seguro de, assegurar-se” (2 Tm
3.14, “inteirado”).!

2. plerophoreõ (iTÁ.Tpo<}>opéiü), cognato de A, 
n° 2, “trazer em  plena m edida, preencher” , tam
bém significa “estar plenamente seguro” (Rm 4.2 La 
que fala da fé de Abraão). Em Rm 14.5, fala da 
apreensão da vontade de Deus. O mesmo se dá em 
Cl 4.12 (ARA), nos melhores m anuscritos. N estes 
três lugares, é usado no nominativo, ou caso sujei
to, com referência a um efeito na mente, veja CUM -
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PRIR; veja tam bém  CRER, PERSUADIR, PRO 
VA (3), SABER (1 ).! Na Septuaginta, consulte Ec
8. 11.1

3. peithõ (ueíGoj), “persuadir”, é traduzido em 1 
Jo 3.19 por “asseguraremos” , onde o significado é a 
confiança em Deus que é conseqüente do amar por 
obra e em verdade. Veja AMIGO, CONFIANÇA, 
CONFIAR, CRER, OBEDECER, PERSUADIR, 
PRODUZIR.

C. A dvérbio.
asphalõs (da^aXwç) significa: (a) “com segu

rança” (Mc 14.44; At 16.23); (b) “com certeza” (At
2.36); o conhecim ento  ordenado neste últim o 
versículo envolve a liberdade do medo de contradi
ção junto com uma insinuação da impossibilidade 
da fuga dos efeitos. Veja SEGURANÇA.

ASSEM BLÉIA
1. ekklesia (€kkAt]oía), formado de ek, “para 

fora de”, e klesis, “chamado” (kaleõ, “chamar”), era 
usado entre os gregos para descrever um corpo de 
cidadãos “reunidos” com a finalidade de discutir os 
assuntos do estado (At 19.39). Na Septuaginta, é 
usado para designar o “ajuntamento” de Israel, con
vocado para qualquer propósito definido, ou um 
“ajuntamento” considerado o representante da na
ção inteira. É usado para se referir a Israel (At 7.38); 
a uma turba revoltada (At 19.32,41). Tem duas apli
cações a grupos de cristãos: (a) ao grupo inteiro dos 
redimidos ao longo de toda a era atual, o grupo acer
ca do qual Cristo disse: “([Eu] edificarei a minha) 
igreja” (Mt 16.18), e que mais tarde é descrito como 
a “igreja, que é o seu corpo” (Ef 1.22,23; 5.23), (b) 
no singular (por exemplo, Mt 18.17, “igreja”), refe
re-se a um grupo formado por crentes professos 
(por exemplo, At 20.28; 1 Co 1.2; G1 1.13; 1 Ts 1.1;
2 Ts 1.1; 1 Tm 3.5), e no plural, diz respeito às 
igrejas num distrito.

Há uma exceção aparente em At 9.31, onde, en-
I quanto a RC traz “igrejas”, o singular (ARA) parece 
«apontar para um distrito; mas a referência é clara- 
Imente à igreja que estava em Jerusalém, da qual ela
I há pouco tinha sido espalhada (At 8.1). Outrossim, 
tem  Rm 16.23, onde diz que Gaio era o anfitrião de 
fctoda a igreja”, sugere tão-somente que a “assem- 
Jbléia” em Corinto tinha se acostumado a se reunir 
em sua casa, onde também Paulo fora recebido, 
f  2. panêguris (TraviÍYuptç), form ado de pan, 
“tudo”, e agora, “qualquer tipo de assem bléia”, 
idenotava, entre os gregos, uma assembléia de pes- 
teoas cm contraste com  o conselho de líderes nacio

nais, ou uma “reunião” de pessoas em honra de um 
deus ou com o propósito de festa pública, como os 
Jogos Olímpicos. A palavra é usada em Hb 12.23, 
junto com a palavra “igreja”, em aplicação a todos 
os crentes que formam o Corpo de Cristo.f

3.plethos ( ttX tíG o ç ), “multidão, o número inteiro” 
(At 23.7). Veja GRUPO, MOLHO, MULTIDÃO.

Nota: Quanto ao termo sunagõge, veja REU
NIR-SE, Nota (2).

A SSIM  (1)
Notas: (1) Os termos hõmos ou houtõ, “assim”, 

são as palavras habituais que significam “assim” 
[veja ASSIM (2)].

(2) Uma forma de hoatos, “isto” , tem o sentido 
de “assim”, por exemplo, em At 23.7; Rm 12.20.

(3) O termo homoiõs, “igualmente”, ocorre, por 
exemplo, em Lc 5.10 (“de igual modo”); ourt, “en
tão” , por exemplo, em Jo 4.40,53 (“pois”).

(4) O verbo sumbainõ, quando usado acerca de 
eventos, significa “suceder, acontecer” , sendo en
contrado em At 21.35 (“sucedeu”). Veja ACON
TECER, SUCEDER.

(5) Em 1 Pe 3.17, o verbo thelõ, “querer”, é tra
duzido por “assim o quer”, literalmente, “quer”.

(6) Em 2 Co 12.16, o imperativo, terceira pessoa 
do singular, de eimi, “ser” , é usado impessoalmente 
e significa “seja assim”.

(7) Em Hb 7.9, o termo epos, “palavra”, é usado 
numa frase traduzida por “para assim dizer” . Veja 
PALAVRA (1), Nota (1).

(8) Em l Tm 3.11, o termo hõsautõs, “igual
mente”, é traduzido por “da mesma sorte” .

(9) O termo hõs, “como”, é traduzido em Hb
3.11 por “assim”.

A SSIM  (2)
houtõs ou houtõ ( o ü t g ú ç  ou o ü t w ) ,  “deste 

modo, assim, por conseguinte” , é usado: (a) com 
referência ao que se precede (por exemplo, Lc 1.25; 
2.48); (b) com referência ao que se segue (por exem
plo, M t 1.18; Lc 19.31; Jo 21.1) e diante de cita
ções (At 7.6; 13.34; Rm 10.6; Hb 4.4); (c) marcan
do intensidade (por exemplo, G1 1.6, “tão” ; Hb 
12.21; Ap 16.18, “ta l”); (d) em  com parações (por 
exemplo, Lc 11.30; Rm 5.15). Veja FIGURA (1),
B, IGUALM ENTE, Nota (1), M ODO, C, n° 2, 
ASSIM (1), N o ta (\) .

Notas: (1) O termo touto, o neutro de houtos, 
“este”, é encontrado em 2 Co 1.17 (“isso”); 2 Co 
5.14 (“assim”); Fp 3.15 (“isto”); o plural neutro,
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tauta, “estas coisas” , ocorre, por exemplo, em Lc 
18.11; 19.28 (“isso”); Jo 9.6; 11.43; 13.21; 20.14; 
At 19.41 (“isto”).

(2) O termo tade, “estas coisas” (o plural neutro 
de hode, “este”), é traduzido em At 21.11 por “isto” .

(3) Em  Lc 17.30, kata tauta, literalmente, “de 
acordo com estas coisas” , é traduzido por “assim” 
(a tradução “segundo a mesma maneira” , segue a 
leitura kata ta auta, literalmente, “de acordo com as 
mesmas coisas”).

A SSO LA R  (1)
1. portheõ (TTopGéw), “destruir, devastar, arrui

nar, assolar”, é usado acerca da perseguição infligida 
por Saulo de Tarso na igreja em Jerusalém (At 9.21, 
G1 1.13,23). Veja DESTRUIR, Nota .1

2. lumainomai (Xup.aivop.cu), “maltratar, afron
tar” (cognato de lume, “afronta”), é traduzido em 
At 8.3 por “assolava”.f

A SSO LA R  (2)
lumainomai (Xupaívopai), “maltratar, ultrajar, 

insultar” (derivado de lume, “atentado brutal”), é 
traduzido em At 8.3 por “assolava (a igreja)” .!

A S S O M B R O
A. S ubstan tivos.

1. ekstasis (èKCTTaaiç) é, literalm ente, “posi
ção para fora” (formado de ek, “para fora de” , e 
stasis, “posição”). A palavra portuguesa “êxtase” 
é sua transliteração. É traduzido por “assom bro” 
em At 3.10. Refere-se a qualquer deslocam ento —  
sobretudo com referência à mente —  da alteração 
da condição norm al pela qual a pessoa é lançada 
num estado de surpresa ou tem or, ou ambos; ou, 
repetindo, estado no qual a pessoa é transportada 
para fora do seu estado natural quando entra em 
transe (At 10.10; 11.5; 22.17). Quanto ao outro 
significado, veja M c 5.42; 16.8; Lc 5.26. Veja 
T R A N SE .!

2. thambos (0ápfk><;), “assombro, maravilha, es
panto”, está provavelmente ligado com uma raiz 
que significa “ficar imóvel” ; está freqüentemente 
associado com terror como também com surpresa, 
como com o verbo (veja o n° 3, mais adiante) em At
9.6. Ocorre em Lc 4.36; 5.9; A t 3.10. Veja M ARA
V IL H A !

Nota: O termoptoesis significa “terror” (1 Pe 3.6).
B. Verbos.

1. existemi (è£íoTT)p.i), cognato de A, n° 1, signi
fica literalmente “estar fora de” . Como o substanti

vo, esta palavra é usada com dois significados d isll 
tintos: (a) no sentido de assombro, a palavra deve 
ser traduzida por invariavelmente “pasm ar” , como ( 
no caso de Simão, o Mágico (At 8.9,11, “iludido”)J  
É usado, na voz passiva, dizendo respeito ao pró
prio Simão em At 8.13, “estava atônito” (“obser
vando extasiado”, ARA). Em todos os lugares, “pas
mar” é preferível a “ficar surpreso” ; (b) em Mc 3.21 
e 2 Co 5.13, o termo é usado com o outro significa*] 
do de estar ao lado de si mesmo. Veja ESTAR FORA 
DE SI, FASCINAR, MARAVILHA.

2. ekplessõ (éKTrXqCTCTO)), formado de ek, “para 
fora de” , e plessõ, “golpear”, é, literalmente, “atacar 
violentamente, golpear”, significa “ser golpeado ex
cessivamente na mente, ser surpreendido” (ek é pre
fixo intensivo). A palavra “surpreender” deveria ser 
usada para traduzir este verbo, e a palavra “pas
mar” , para existemi (veja M t 19.25; Lc 2.48; 9.43).

3. thambeõ (9a|j.(3éa)), cognato de A, n° 2, é usa
do em Mc 1.27; 10.24,32 (e At 9 .6).!

4. ekthambeõ (êK0ap{3éto), forma intensiva do n°
3, só é encontrado no Evangelho de M arcos (Mc 
9.15; 14.33; 16.5). Veja ATEMORIZADO.

C. A djetivo.
ekthambos (éic0ap.poç), form a fortalecida de A_ 

n° 2, é encontrada em At 3.11. A força intensiva da 
palavra é posta em relevo sendo traduzida por “gran
demente atônito” -!

A S SU N T O
1. logos (Xóyoç), “palavra, fala, discurso, narra i 

tiva”, por conseguinte também “aquilo de que é fa
lado, assunto, caso, coisa” , é encontrado em Mc 
1.45; At 8.21; 15.6; 19.38; Fp4 .15  (“com respeita  
a”). Veja CONTAR (1).

2. pragma (rrpây(J.a), cognato de prassõ, “fazeq  
praticar”, denota: (a) “aquilo que é feito, ação”, ■  
usado em Lc 1.1 (“fatos”); 2 Co 7.11 (“negócio”| |
(b) “aquilo que está sendo feito, ocupação” , encon
trado em Rm 16.2 (“coisa”); 1 Co 6.1 (“negócio’TÍ 
em sentido forense, “processo” (freqüentem ente 
encontrado com este significado nos papiros): 1 Ts
4.6, “negócio” , ou seja, o “assunto” sob considera^ 
ção, o qual, como as palavras precedentes mostrara! 
é o pecado de adultério. Veja NEGÓCIO, B, Nota
(1), COISA.

3. enklema (êyicXirpa), “acusação, incriminação^! 
é usado em At 23.29; 25.16. Veja CARGA, A, n° 3 .f ;

Notas: (1) Em G12.6, a declaração “não se me dá” 
é tradução do verbo diapherõ, “manter à parte, fazep 
diferença”, com ouden, “nada”, e usado adverbiak
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mente, ou seja, “dá no mesmo para mim” ; a comissão 
que ele recebera do Senhor o aliviava da responsabi
lidade para com a autoridade dos apóstolos.

(2) Em  1 Co 9.11, ocorre o adjetivo neutro de 
megas, “grande” .

(3) Em Tg 3.5, o termo hule, “madeira, floresta”, 
é traduzido por “bosque” .

(4) Quanto a 1 Pe 4.15, veja CURIOSO (1). Veja 
tam bém  ESTE, FAZER AGRAVO, OUTRO (2), 
PESO.

A SSU STA R
A. Verbos.

1. ptoeõ  (TTToéü)), “terrificar, aterrorizar, assus
tar” , é usado na voz passiva (Lc 21.9; 24.37).cJl

2. ekphobeõ (é«:<j>o|3éu)), “assustar para fora, afu
gentar, espantar” (formado de ek, “para fora”, e phobos, 
“medo”), ocorre em 2 Co 10.9 (“intimidar-vos”).!

3. pturõ (TTTÚpco), “assustar” , aparece em Fp 1.28 
(“espanteis”). Veja ATEMORIZADO, B, n° 1.5

B. A djetivo.
emphobos (êp4>ofk>ç), “terrificado, aterroriza

do, assustado” , é usado em At 24.25 (“espavori- 
| do”). Veja SACUDIR.

A STÚ CIA
kubia ou kubeia (Ku(3ía ou ta p e ia )  denota “da-

i dos que jogam ” (derivado de kubos, “cubo, dado 
usado em jogos”); por conseguinte, metaforicamen
te, “artifício, truque” (E f 4.14, “astúcia”).^

A STU TO
A. S ubstan tivo .

“ panourgia (-rravoupyía), literalm ente, “trabalho 
kudo” , ou seja, fazer tudo (formado de pan , “tudo” ,
l e ergon, “trabalho”), por conseguinte, “conduta sem 
fescrúpulos, astúcia”, sempre é usado no sentido ruim 
Ino Novo Testamento (Lc 20.23; 1 Co 3.19; 2 Co 
4.2; 11.3; E f 4.14). Veja DOLO (2).5 Na Septuagin
ta, é usado no bom  sentido (Pv 1.4; 8.5); indiferen
tem ente em Nm 24.22 e Js 9.4.5

B. A djetivo.
P panourgos (TTavoOpyoç), “esperto, ladino, as- 
Ituto” , é encontrado em 2 Co 12.16, onde o apóstolo 
Paulo está na verdade citando uma acusação feita 
Icontra ele por seus detratores.f Na Septuaginta, é 
usado no bom  sentido em Pv 13.1; 28.2.5

C . S u b stan tiv o . 
dolos (ÔóXoç), primariamente, “isca” , por conseguin- 

, “fraude, malícia, engano”, em Mc 14.1 é traduzido 
r “dolo”. Veja DOLO (1), DOLO (2), ENGANO.

ATAR
1. deõ  (Ôéu), “ ligar” , é encontrado em M t 21.2 

(“presa”); Mc 11.2,4; Lc 19.30. Veja LIGAR.
2. proteinõ  (upoTeívoj), “esticar para fora ou 

para frente”, é usado acerca das preparações para o 
açoite (At 22.25, “estavam  atando”).5

ATÉ A GO RA
Notas: (1) A expressão heõs arti, “até agora” , é 

usada em Jo 5.17; Jo 16.24. Quanto ao primeiro 
texto, tendo o descanso do Pai e do Filho sido que
brado pelo pecado do homem, eles estavam engajados 
na realização dos Seus conselhos de graça com vis
tas à redenção.

(2) A expressão achri tou deuro, literalm ente, 
“até o aqui” ou “o presente” , é usada em Rm 1.13 
acerca de tem po (“até agora”).

(3) Em 1 Co 3.2, é usado o termo oupõ, “ainda 
não”.

ATÉ M E SM O
1. kai (ícaí), conjunção, é norm alm ente mero 

conectivo com o significado de “e” . No entanto, 
tem com freqüência uso ascendente ou climático, 
significando “m esm o”, “até” ou “já ” , a coisa que é 
acrescentada estando fora do habitual e produzindo 
um clímax. A determinação deste significado depen
de do contexto. Exemplos são M t 5.46,47; Mc 1.27; 
Lc 6.33; 7.49; 10.17; Jo 12.42; A t 17.28; G12.13,17; 
E f 5.12; Hb 11.11; 1 Jo 4.3.

Quando seguido por “se” ou “em bora”, é co
mum a partícula kai significar “mesm o” ou “ainda 
que” (por exemplo, M t 26.35; Jo 8.14). O mesmo 
se dá, às vezes, quando precedido por “se” (por 
exemplo, em 1 Co 7.11, onde “mas, e se” deveria ser 
traduzido por “mas, mesmo se”).

O uso explicativo  da partícula kai seguido por 
um substantivo  em  justaposição , e significando 
“ isto  é” ou “até m esm o” , é com parativam ente 
raro. A palavra caucionária  de W iner p recisa  de 
observação cuidadosa, visto  que “este sign ifica
do  fo i in t ro d u z id o  em  m u ita s  p a s s a g e n s ” 
(Grammar o f  the New Testament, p. 546.). A l
guns pensam  que este sentido ocorre em  Jo 3.5 
(“da água e até do E sp írito” ), e GI 6.16 (“até 
sobre o Israel de D eus”).

2. de (8é), com  o significado norm al de “m as” , 
é, às vezes, usado para dar ênfase, significando 
“até m esm o” (por exem plo, Rm 3.22; 9.30, “ [até] 
a ju s tiç a” ; Fp 2.8). E ste deve ser d iferenciado do 
n° 1.



ATÉ MESMO 422 ATENDER

3. eti (ç ti) , advérbio, “até agora, ainda” , é tradu
zido em Lc 1.15 por “já  desde” .

4. hõs (coç), “como”, em sentenças comparati
vas, é traduzido por “como” (Mt 15.28; 1 Pe 3.6); 
“assim como” (Mc 4.36; Jd 7); “assim também” (Ef 
5.33).

5. houtõs ou houtõ (oütioç ou oütw), “assim, 
portanto” , é termo que ocorre, por exemplo, em Mt 
7.17; 12.45; 18.14; 23.28; 1 Co 11.12; 1 Ts 2.4.

6. kathõs (kcxGíóç), “à medida que, à proporção 
que, segundo” (formado de kata, “de acordo com”, 
e o n° 4), é termo que aparece, por exemplo, em Mc
11.6; Lc 1.2; 1 Ts5.11.

7. hõsper (wcnrrep), n° 4, fortalecido por per, é 
traduzido em Mt 20.28 por “bem como”.

8. kathaper OcaGánep), “da mesma maneira que, 
igualmente, até mesmo como”, é termo que ocorre 
em Rm 4.6; 11.8; 9.13; 10.15; 12.4; 2 Co 3.18; 1 Ts 
3.6,12; 4.5; Hb 4.2.

9. nai (vai), partícula de afirmação forte, “sim, 
deveras, verdadeiramente, na verdade, ainda assim, 
mesmo assim” , é usado em Mt 11.26;Lc 10.21; Ap
I.7; 16.7; os manuscritos mais autênticos omitem a 
partícula em Ap 22.20. Veja EM VERDADE, SEM 
DÚVIDA, SIM, VERDADE.

10. homõs (õp.co<;), “contudo, não obstante, ape
sar de”, é palavra que aparece em Jo 12.42; 1 Co 
14.7; G1 3.15 (ARA), onde temos um exemplo de 
hipérbato, no qual uma palavra é colocada fora de 
sua verdadeira posição.!

Notas: (1) Em Rm 1.26, não há palavra no origi
nal que represente “até” . Parece ter sido posto em 
lugar da partícula te, que simplesmente anexa a de
claração à precedente e não requer tradução.

(2) Em 1 Ts 2.18, a partícula men é traduzida por 
“bem”; significa, “realmente, na verdade” .

(3) Em 1 Co 12.2, a partícula hõs (veja o n° 4, 
acima), seguida pela partícula an, significa “quão, 
por mais que” (traduzido por “conforme”).

(4) Em M t 23.37, ocorre a expressão hon tropon, 
que significa, literalmente, “(em) que maneira” (tra
duzido por “como”).

(5) Em 1 Tm 3.11, o termo hõsautõs, forma 
fortalecida do n° 4, “igualmente, do mesmo modo” , 
é traduzido por “da mesma sorte” .

(6) O termo k ’agõ, em  vez de kai egõ, quer dizer 
ou “até eu” ou “assim como eu” ou “também eu” 
(Jo 10.15; 17.18; 20.21). Nas passagens a seguir, 
k ’agõ é precedido por hos ou kathõs, significando 
“assim como eu, mesmo como eu” : 1 Co 7.8; 10.33;
I I .1 ; Ap 2.27.

(7) Em Lc 12.7, a partícula kai é traduzida por 
“e até” .

(8) Em Jo 6.57, k ’akeinos (em lugar de kai ekeinost 
“também ele”), é traduzido por “assim quem”.

(9) Em E f 1.11, expressa a ênfase no pronome 
pela tradução “nele, digo” .

ATEM ORIZADO
A. A djetivo.

emphobos (ê(ic}>of3o<;), literalmente, “com medo* 
(formado de en, “em”, e phobos, “medo”), significa 
“atemorizado, com medo” (Lc 24.5; 24.37; At 10.^1 
Ap 11.13). Em At 22.9, a ARA omite a palavra.] 
Veja TREMOR.

B. Verbos.
1. pturõ (TtTÚpüj), “assustar, atemorizar” , é usai 

do na voz passiva em Fp 1.28. Veja ASSUSTAR-1
2. ekthambeõ (èK0a[i(3éw), “lançar em terror”, S 

usado no sentido passivo, “ficar atemorizado, as-j 
sustado” (Mc 9.15; 14.33; 16.5,6). Veja ASSO
MBRO, B, n° 4 .f

ATENDER
A. Verbos.

1. prosechõ (Trpoaéxw), “dar atenção”, é d it 
dos sacerdotes que “serviam” ao altar (Hb 7.13 
Sugere devoção de pensamento e esforço em prol 
uma coisa. Em 1 Tm 4.13 (na exortação relativa 
leitura pública das Escrituras), temos “persisteja 
(“aplica-te” , ARA). Em At 16.14, “servia” . Vej 
ACAUTELAR-SE, DAR, n° 17, PRESTAR ATEN 
ÇÀO.

2. proskartereõ (upooxapTçpéw), “ser firme* 
forma fortalecida de kartereõ (formado de pra  
“para” , elem ento intensivo, e karteros, “forte”' 
denota continuar firmemente em uma coisa e 
cuidado constante a isso (por exemplo, Rm 13. 
que fala de governantes no cumprimento de s“ 
funções). Veja CONTINUAR, ESPERAR. N a S 
tuaginta, consulte Nm 13.21.!

B. A djetivo.
euparedros (eírnrápeôpoç), literalm ente, “se,

tado bem ao lado de” (formado de eu, “bem ”, pan 
“ao lado de” , e hedra, “assento”), ou seja, co~' 
tantem ente sentado ao lado de, e, assim, aplicar- 
diligentem ente a qualquer coisa. É usado em 1 C 
7.35, com pros, “sobre” : “Para vos unirdes ao S " 
nhor” (“e vos facilite o consagrar-vos [...] ao Se 
n h o r” , A R A ). A lg u n s  m a n u sc rito s  tra ze  
euprosedron\
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C. Substan tivo .
hupêretês (úiítipérric;), literalmente, “abaixo do 

remador” , por conseguinte, “criado”, pode ser tra
duzido por “atendente, assistente, auxiliar” (Lc 4.20; 
At 13.5). Veja MINISTRO, OFICIAL, SERVO.

ATENTAR
A. Substantivo .

parateresis (Trapanípr|ai ç), “vigilância atenta” 
(cognato de paratereõ, “observar”), é usado em Lc
17.20 (“aparência”), acerca da maneira na qual o 
Reino de Deus (ou seja, a operação do reino espiri
tual no coração dos homens) não vem, “de forma tal 
que possa ser observada com os olhos” (Grimm- 
T hayer).f

B. Verbos.
1. anatheõreõ (ávaSewpéw), “observar cuidado

samente, considerar bem” (formado de ana, “com
pletamente”, elemento intensivo, e theõreõ, “ver”), 
é usado em At 17.23, “vendo” (acerca de Paulo ter 
observado os objetos de adoração atenienses; veja 
ARA), e Hb 13.7, “atentando” . Veja CONTEM 
PLAR.!

2. tereõ (TT |péü>). Veja GUARDAR (2), n° 1.
3. suntereõ ( o w T q p é c o ) .  Veja GUARDAR (2), 

n°3.
4. paratereõ (TrapaTripécj), “vigiar de perto, ob

servar minuciosamente” (formado de para , usado 
intensivamente, e o n° 2), é traduzido em G1 4.10 
por “guardais” , onde a voz média sugere que a ob
servância religiosa de dias, etc., que os gálatas man
tinham, não era proveniente de motivos desinteres
sados, mas visavam vantagem pessoal. Veja VIGÍ
LIA. Contraste com o verbo phroneõ (“pensar”), 
que ocorre em Rm 14.6 (“faz caso”), onde o assun
to  está relacionado com o anterior, embora o motivo 
seja diferente.
í 5. phulassõ (4>uXáaaw). Veja GUARDAR (2), 
n°4.

6. poieõ (Troiécu), “fazer” , é traduzido em At
16.21 por “praticar” . Veja FAZER (1).

ATINGIR
1. katantaõ (KaTavTáio), forma fortalecida de

Iantaõ, “vir defronte a” , significa “alcançar, chegar 
I ” . É usado muitas vezes em seu significado local 
em Atos (por exemplo, At 27.12). 
t No sentido metafórico de “atingir” algo, é usado 
em  três lugares: Em At 26.6,7, fala do cumprimento 
da promessa de Deus feita aos antepassados de Is
rael, para cuja promessa as doze tribos “esperam

chegar” ; em Ef 4.13, fala sobre “atingirmos” a uni
dade da fé e o conhecimento do Filho de Deus; em 
Fp 3.11, fala dos alvos supremos da vida do após
tolo: “Para ver se, de alguma maneira”, diz ele, “eu 
possa chegar à ressurreição dos mortos”, não à res
surreição física, que já  está garantida a todos os 
crentes, mas à atual vida de identificação com Cris
to na Sua ressurreição. Quanto ao sentido metafóri
co encontrado em 1 Co 10.11 e 14.36, veja CHE
GAR, n° 1. Veja também VIR, n° 28.

2. katalambanõ (KaraXappáva)), “agarrar, apre
ender”, quer física ou mentalmente, é traduzido por 
“alcançar” no sentido de tornar algo da pessoa, apro- 
priando-se de uma coisa. Em Rm 9.30, fala dos gen
tios que, pelo Evangelho, “alcançaram” ou se apro
priaram da justiça que é da fé, em contraste com a 
atual condição de Israel; em 1 Co 9.24, diz respeito 
a garantir um prêmio, “atingir, alcançar”. Veja APRE
ENDER.

3. phthanõ (cj)0ávo)), “antecipar” também signi
fica “alcançar, atingir uma coisa” ; negativamente, 
acerca de Israel (veja CHEGAR, n° 5). A única outra 
passagem onde ocorre este significado é Fp 3.16, 
“chegam os” (“alcançam os” , ARA). Veja APRE
SENTAR, VIR.

4. tunchanõ (Ttryxávw), “alcançar, encontrar-se 
com”, significa “atingir” , em Lc 20.35 (“alcançar”). 
Veja GOZAR, OBTER, OCASIONALMENTE.

Notas: (1) O verbo parakoloutheõ não significa 
consecução, sendo traduzido em 1 Tm 4.6 por “tens 
seguido”, ou seja, “seguir plenamente”. É uma forma 
intensiva do verbo akoloutheõ, “seguir” . O mesmo 
se dá em 2 Tm 3.10; “seguir plenamente” seria tradu
ção satisfatória. Em Mc 16.17, é traduzido por “se
guirão”; em Lc 1.3, por “havendo-me já  informado”. 
Veja ENTENDER, SABER (1), Nota (1), SEGUIR.!

(2) O verbo lambanõ, significa corretamente “ob
ter” (Fp 3.12, “alcançado”).

ATIVO
energes (évepyqç), literalmente, “em serviço”, 

é usado para designar: (a) a Palavra de Deus (Hb
4.12, “eficaz”); (b) uma porta para o Evangelho (1 
Co 16.9, “eficaz”); (c) a fé (Fm 6, “eficaz”). Veja 
COM VEEMÊNCIA, EFICAZ. Contraste com os 
sin ô n im o s dunatos  e ischuros  (ve ja  C A PA 
C ID A D E).!

ATO
1. epautophõrõ (éTrauTocjxópü)) significa prima

riamente “pego no ato do roubo” (formado de epi,
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“sobre” , prefixo intensivo, autos, “si mesmo”, e 
phõr, “ladrão”); portanto, “pego no ato” de qual
quer outro crime (Jo 8.4). Em alguns textos, a pre
posição epi é destacada do restante do adjetivo, e 
aparece assim  ep ’ autophõrõ.%

2. dikaiõma (ôiKaíw|xa) significa “ato de justiça, 
expressão concreta de justiça”, como em Rm 5.18 
concernente à morte de Cristo. O contraste é entre 
uma transgressão feita por Adão e um ato feito por 
Cristo em Sua morte reconciliadora. Em Ap 15.4 
(“juízos”) e Ap 19.8 (“justiças”), a palavra é usada 
no plural, significando “atos justos” de Deus e dos 
santos, respectivamente (em ambos os lugares a ARA 
traduz por “atos de justiça”). Veja JULGAM EN
TO, JUSTIFICAR, ORDENANÇA, RETIDÃO.

3. prassõ (TTpdaaoj), “fazer, praticar”, é tradu
zido por “procedem ” em At 17.7. Veja C O M E
TER, EXIGIR, FAZER (1), GUARDAR (2), R E
QUERER, USAR (2).

ATORM ENTADOR
basanistes (PaaaviaT qç), “torturador” (cognato 

de basanizõ, veja TORM ENTO, B), “aquele que 
extrai informação mediante tortura”, é usado acerca 
de carcereiros (M t 18.34).!

ATORM ENTAR
1. ochleõ (óx^eco), “perturbar, amolar, afligir, 

im portunar”, é usado na voz passiva, acerca de ser 
“atormentado” por espíritos malignos (A t 5 .16).!

2. basanizõ (Paaavt£ü)), “atorm entar”, é encon
trado em 2 Pe 2.8 (“afligia”). Veja TORMENTO.

Notas: (1) Em  Lc 6.18 (“atorm entados”), os 
melhores textos têm  o verbo enochleõ, “perturba
do” . Veja PERTURBAR, B, n° 5.

(2) Em 2 Pe 2.7, o verbo kataponeõ, “gastar-se 
com labuta”, é traduzido por “enfadado”. Veja AFLI
GIR, B ,n° 4.

(3) Em At 12.1, o verbo kakoõ, “afligir” , é tra
duzido por “m altratar” . Veja AFLIÇÃO, n° 1.

(4) Quanto a M t 17.15, “sofre” , veja DURO, B, 
Nota (2).

ATRÁS
A. Advérbios.

1. opisthen (õmoGev), “atrás”, só é usado acerca 
de lugar (por exemplo, M t 9.20; M c 5.27; Lc 8.44; 
Ap 4.6); como preposição (Mt 15.23 e Lc 23.26); 
em Ap 5.1, foi traduzido por “por dentro e por 
fora” . Veja D ETR Á S.!

2. opisõ (ÔTTÍcrtú), “depois” . Veja DETRÁS.

B. Verbos.
1. hustereõ (úorepeco), “vir tarde, estar atrás” ( l |  

Co 1.7; 2 Co 11.5 e 12.11). Veja DESAMPARADO. 
ESTAR EM  NECESSIDADE, FALHAR, FALTAR, 
NECESSITAR, B, Nota, PIOR, VIR, n° 39.

2. hupomenõ (ÚTTopévoo), “permanecer, resistir”J  
é traduzido por “ficar [para trás]” (Lc 2.43). Veja 
FICAR.

Nota: Em 1 Ts 3.1, “deixar-nos ficar [para trás]” i 
expressa adequadam ente o verbo kataleipõ.

C. S u b stan tivo .
husterêma (í>OTépT)€[ia), cognato de B, n° 1, de

nota “aquilo que está faltando” (1 Co 16.17; Fp 
2.30; Cl 1.24; 1 Ts 3.10). Quanto ao outro significa
do, “carência”, veja ESTAR EM  NECESSIDADE» 
FALTAR.

AUDIÊNCIA
1. aule (av\r\), “pátio” , mais freqüentemente o 

lugar onde o governador fazia justiça, é traduzido 
em Mc 15.16 por “palácio” e, em  Lc 22.55, por 
“pátio” . Veja APRISCO, PÁTIO, PRETÓRIO.

2. praitõrion (irpaircópiov) “pretório”, é tradu
zido por “audiência” em M t 27.27; Mc 15.16 (“sala 
de au d iê n c ia ” ); Jo  18 .28 ,33 ; 19.9; A t 23 .35 
(“pretório”); Fp 1.13 (“guarda pretoriana”). Veja 
PR ET Ó R IO .!

AUMENTAR
1. auxanõ (aúÇávco). Veja CRESCER, n° 1.
2. perisseuõ (TrepLCTaeúco), “estar repetidam en

te, abundar” , é traduzido em  A t 16.5 por “cresci-; 
am”, acerca das igrejas; em 1 Ts 4.10, por “progre
dir” . Veja ABUNDAR, B, n° 1.

3. pleonazõ (nXeováCt»)), “fazer abundar” , é tra
duzido em 1 Ts 3.12 por “faça crescer”, com o n° 2. 
Veja ABUNDAR, B, n° 3. *

4. prokoptõ (upoKÓTTTto) é traduzido em  Lc 2.52 
por “crescia” e 2 Tm 2.16, por “produzirão” . Veja 
AVANÇAR, SAIR.

5. prostithemi (irpoaTÍGinxi), “pôr, acrescentaria 
é usado em Lc 17.5. Veja ACRESCENTAR, n° 2. 1

Nota: Quanto à expressão “aumentou em força*7,  
veja FORTALECER.

A USENTE
A. S ubstan tivo

apousia CaTTOwía), literalmente, um ser longe 
de, é usado em Fp 2.12, quanto a ausência do Após
tolo de Filipo, em contraste com sua parousia, sua 
presença com os santos lá (“parousia ” não signifi
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ca simplesmente uma chegada; inclui ou sugere a 
presença que se segue a chegada), f

B. V erbos.
1. apeimi (dueipi), estar ausente (apo, “de”, eimi, 

“estar”), é encontrado em 1 Co 5.3; 2 Co 10.1; 
13.2,10; Fp 1.27; Cl 2.5. Veja IR .!

2. ekdêmeõ ('eKÔqiiéío), lit. estar longe das pes
soas (ek, “de” , “ou fora” , dêmos, “povo, pesso
as”), vindo, então, a significar tanto (a) viajar para 
fora, partir; o apóstolo Paulo usa essa palavra para 
falar da partida do corpo como habitação terrena do 
espírito, 2 Co 5.8; quanto (b) estar longe; na mesma 
passagem, de estar aqui presente em corpo e ausen
te do Senhor (v. 6), ou estar ausente de corpo e 
presente com o Senhor (v. 8). Ocorre novamente no 
versículo 9/J[

C. P reposição
ater (arep) significa sem, Lc 22.35, “sem bolsa”; 

no v. 6, “na ausência (da multidão)” , marg., “sem 
tum ulto” . Veja SE M .!

A U STERO
austeros (aírrr)póç), cognato de auõ, “secar” (em 

português, “austero”), denota primariamente “rígi
do quanto ao gosto”, como o vinho novo não enve
lhecido pelo tempo, a fruta verde, etc., daí, “severo, 
rigoroso” (Lc 19.21,22).!
• Nota: Sinônimo de austeros, mas que deve se 
diferenciado, é skleros (derivado de skellõ, “secar- 
ge”). Aplicando-se àquilo que falta umidade e, por 
isso, é áspero e desagradável ao toque, veio, por 
conseguinte, a denotar “severo, duro, rígido” . É usado 
por M ateus para descrever a observação do servo 
improdutivo concernente a seu senhor, na parábola 
que corresponde em Lc 19 (veja austeros, acima). O 
termo austeros é derivado de uma palavra que tem a 
ver com gosto, skleros, “com o toque” . A palavra 
Austeros não é necessariamente um termo de repre- 
-  são, ao passo que skleros sempre o é e indica um 

caráter severo e até inumano. O termo austeros é 
antes o exagero de uma virtude impingida por mui- 

tempo, mais que um vício absoluto” (extraído de 
ew Testament Synonyms, de Trench, § xiv). A pa- 
v ra  skleros é usada acerca do caráter do homem 
It 25.24); de uma declaração (Jo 6.60); da dificul- 
de e dor ao espernear contra aguilhões (At 9.5; 
.14); de ventos fortes (Tg 3.4) e de dizeres seve- 

(Jd 15). Veja DUREZA, TRASPASSAR.f Con
te com os termos sklerotes, “dureza” , sklerunõ, 

ndurecer”, sklerokardia, “dureza de coração” e 
erotrachelos, “teimoso” .

AUTOR
1. aitios ( a ín o ç ) ,  adjetivo (cf. aitia, causa), de

nota “aquilo que causa algo” . Este e o n° 2 têm am
bos o significado de “autor” em Hebreus. O termo 
aitios, em Hb 5.9, descreve Cristo como o “Autor 
da salvação eterna para todos os que lhe obedecem” 
(ARA), significando que Cristo, exaltado e glorifi- 
cado como nosso Sumo Sacerdote, com base em Sua 
obra feita na terra, tom ou-se a causa mediadora pes
soal de salvação eterna. É difícil encontrar um equi
valente adequado em nosso idioma para expressar o 
significado aqui. Cristo não é meramente a causa 
formal de nossa salvação. Ele é a causa concreta e 
ativa. Ele não somente a causou ou a efetuou. Ele é, 
como implica o Seu nome, “Jesus” , nossa salvação 
em si (Lc 2.30; 3.6).

2. archegos (dpxriyóç) significa primariamente 
“aquele em  que toma a liderança ou fornece a pri
meira ocasião de alguma coisa” (At 3.15; 5.31; Hb 
2.10; 12.2). Na Septuaginta, é usado para se referir 
ao “chefe” de uma tribo ou fam ília (Nm 13.2); às 
“cabeças” dos filhos de Israel (Nm 13.3); ao “capi
tão” de um povo inteiro (Nm 14.4); em Mq 1.13, 
fala que a cidade de Laquis foi a “líder” do pecado 
da filha de Sião; aqui, como em Hb 2.10, a palavra 
sugere uma combinação do significado de líder com
o da fonte de onde uma coisa procede. Que Cristo é
o Príncipe da vida significa, como Crisóstomo diz, 
que “a vida que Ele tinha não era de outro; o Prínci
pe ou Autor da vida deve ser Aquele que tem a vida 
de Si mesmo”. Mas a palavra não combina necessa
riamente a idéia de fonte ou causa originária com a 
de líder. Em Hb 12.2, onde Cristo é chamado de 
“autor e consum ador da fé”, Ele é aquele que toma 
precedência na fé, sendo, assim, o seu exemplar 
perfeito. Cristo, nos dias da Sua carne, andou firme
mente no caminho da fé, e na função de Consumador 
ou Aperfeiçoador o levou a um fim perfeito em Sua 
própria pessoa. Assim, Ele é o líder de todos os 
outros que andam nesse caminho. Veja PRÍNCI
P E .!

AUTORIDADE
A. Substan tivos.

1. exousia (è^ouo ía) denota “autoridade” (de
rivado do verbo im pessoal exesti, “é legal”). De
rivado do significado de “licença” ou “perm is
são” , ou a liberdade de fazer com o a pessoa qu i
ser, passou ao sentido de “habilidade ou força 
com que a pessoa é dotada” , e daí, ao significado 
do “poder de au toridade” , o direito  de exercer
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poder (por exem plo, M t 9.6; 21.23; 2 Co 10.8); 
ou ao do “poder do im pério ou governo” , o poder 
daquele cuja vontade e ordens devem  ser obedeci
das pelos ou tros (por exem plo , M t 28 .18 ; Jo 
17.2; Jd 25; Ap 12.10; 17.13); m ais especifica
m ente fala da “autoridade” apostólica (2 Co 10.8;
13.10); do “poder” da decisão jud icial (Jo 19.10); 
de “gerir assuntos dom ésticos” (Mc 13.34). Por 
m etoním ia ou m udança de nom e (a substituição 
de um a palav ra  sugestiva  pelo  nom e da coisa 
significada), representa “aquilo que está sujeito à 
autoridade ou governo” (Lc 4.6); ou, “aquele que 
possui autoridade, um governante, m agistrado” 
(Rm  13.1-3; Lc 12.11; T t 3 .1); ou “potentado 
esp iritua l” (por exem plo, E f 3.10; 6.12; Cl 1.16; 
2 .10,15; 1 Pe 3.22).

Em 1 Co 11.10, o term o é usado para aludir ao 
véu que as m ulheres, por exigência, deviam  usar 
numa assem bléia ou igreja, como sinal de “autori
dade” do Senhor sobre a igreja. Veja DIREITO, 
FORTALECER, JU RISD IÇÃ O , LIBERTAÇÃO, 
PODER (4).

2. epitage (é-mrayrj), “m andato” (formado de 
epi, “sobre” , e tassõ, “ordenar”), é traduzido por 
"autoridade” em Tt 2.15. Veja MANDAM ENTO.

Nota: O verbo correspondente é epitassõ, “or
denar”. Veja COM ANDAR.

3. huperoche (ímepoxií), principalmente, “pro
jeção, eminência”, como um cume de montanha, por 
conseguinte, metaforicamente, “preem inência, su
perioridade, excelência”. Em 1 Tm 2.2, refere-se à 
posição dos magistrados; em 1 Co 2.1, diz respeito 
à excelência de linguagem. Contraste com o verbo 
huperechõ, “ultrapassar” . Veja SUPERAR.1!

4. dunastes (Ôw áaTTiç), cognato de dunamis, 
“poder” (em português, “dinastia”), significa “po
tentado, alto oficial” . Em At 8.27, fala de um alto 
oficial; em Lc 1.52, de poderosos; em 1 Tm 6.15, 
refere-se a Deus. Veja PODEROSO.

B. Verbos.
1. exousiazõ (éfouaiá^tu), cognato de A, n° 1, 

significa “exercer poder” (Lc 22.25; 1 Co 6.12; 7.4, 
duas vezes). Veja PODER (4).5

2. katexousiazõ (KaTe£owiá£u>), form ado de 
kata, “para baixo”, elem ento de intensivo, e o n° 1, 
“exercer autoridade sobre”, é usado em Mt 20.25 e 
Mc 10.42.1

3. authenteõ (avQevréui), formado de autos, “si 
mesmo”, e um substantivo perdido hentes, que pro
vavelm ente significa trabalhar (em português, “au
têntico”), “exercer autoridade por conta própria,

dominar sobre” (1 Tm 2.12). No uso mais remoto 
da palavra, significava aquele que com a própria 
mão m atava ou a si mesmo ou a outrem. Depois 
veio a denotar aquele que age por sua própria “au
toridade”, por conseguinte, “exercer autoridade, do
mínio” . Veja DOM ÍNIO, Nota.‘\\

AVANÇADO
probainõ (irpo|3aíytü), “ir adiante, adiantar-se”, 

é usado m etaforicamente acerca de idade, em Lc 
1.7,18; 2.36, com a expressão “em idade” . Veja IR. 
n°20.

AVANÇAR
prokoptõ  (npoKÓTTTiú), literalm ente, “golpear 

à frente, cortar cam inho à fren te” , ou seja, fazer 
p rogresso . Em  Lc 2.52, é traduzido por “cres
cia”, referindo-se ao Senhor Jesus; em  G1 1.14, 
“excedia” , aludindo ao progresso anterior de Pau
lo na religião dos judeus (“avantajava-m e”, ARA); 
em  R m  13.12, “é passada” em  referência  ao esta
do “avançado” da “noite” das trevas espirituais 
do m undo; em 2 Tm  2.16, “produzirão  m aior”, 
em alusão aos falatórios profanos; em 2 Tm 3.9. 
“não irão [...] avante” , referindo-se ao lim ite divi
nam ente posto às ações dos hom ens m aus; em 2 
Tm 3.13, fa la  do progresso  dos hom ens m aus e 
enganadores, que “irão de mal para p ior” , literal
m ente, “avançarão para o p io r” . Veja A UM EN 
TAR, FA ZE R -SE , G A STA R . PR O V EITO  (1). 
S A IR .l

Nota: O substantivo correspondente prokope é 
encontrado em Fp 1.12,25 (“progresso”, ARA); 1 
Tm 4.15 (“progresso” , ARA); as traduções, res
pectivamente, “proveito” e “aproveitam ento” são 
inadequadas.^

AVENTAL
simikinthion  (ai(j.iK Ív0iov), “coisa cingida em 

v o lta  da  m e tad e  do  c o rp o ” (em  la tim , 
semicinctium), era um avental estreito ou um a capa 
de linho, artigo usado por trabalhadores e servos 
(At 19.12).!

AVENTURAR
didõmi (Sí8co|ii), “dar”, é usado um a vez para se 

referir a entregar-se a ir a um lugar, “aventurar-se, 
arriscar-se”, ocorre em At 19.31 (“se apresentas-J 
se”, fala do pensamento de Paulo ir ao meio da turba 
no teatro em  Éfeso). Veja COM ETER, CONFE
RIR. DAR, ENTREGAR.
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AVISAR
1. noutheteõ (v o u 0 e T é a > ) ,  “pôr em mente, adver

tir”, é usado nas passagens mencionadas no verbete 
PREVENIR. B. n° 1 (q.v.).

2. hupodeiknumi (ÚTroSeíimjpi), prim ariam en
te, “m ostrar secretam ente” (formado de hupo, “de
baixo de”, e deikmimi, “m ostrar”), por conseguinte, 
em geral, “ensinar, tornar conhecido” , é usado em 
Mt 3.7; Lc 3.7; 12.5 (“m ostrarei” ). Veja M OS
TRAR, PREVENIR, Nota.

3. chrematizõ (xpr]|iaTÍ£üj) (quanto a este ver
bo, veja PREVENIR, B, n° 3), é encontrado em Mt 
2.12,22; At 10.22; Hb 8.5; 11.7; 12.25 (“advertia”).

AVISO
A. S ubstan tivo .

phasis (<j>ácn ç), cognato de phemi, “falar” , deno
ta “novidade, informação”, sobretudo contra fraude 
ou outra delinqüência, e é encontrado em A t 21.31 
( “aviso”).!

Nota: Em At 11.22, o termo logos, “palavra, 
relato”, é traduzido por “fam a” .

B. Verbos.
1. euangelizõ (evyyekÍLbi) é usado acerca de 

qualquer mensagem designada a alegrar os que a re
cebem; tem o sentido de “trazer, declarar, pregar” 
ou “apresentar boas ou alegres novas” (por exem 
plo, Lc 1.19; 2.10; 3.18; 4.43; 7.22; 8.1; At 8.12; 
10.36; 14.15; 1 Ts 3.6; Hb 4.2,6; 1 Pe 1.25, onde

rhema, “palavra”, é juntado com este verbo, “a pa
lavra que entre vós foi evangelizada”). Veja PRE
GAR, A, n° 1.

2. anangellõ (ávcryyéXXto), “anunciar, declarar” , 
é usado em Rm 15.21. Veja CONTAR (3).

AVÓ
mamme (p d p p r |) , palavra onom atopaica, era 

primariamente o nome de criança para sua mãe; mais 
tarde, veio a denotar “avó” (2 Tm  1.5).!

AZEITE
elaion (eXaiov), “azeite de oliveira” , é m encio

nado mais de 200 vezes na Bíblia. Na Palestina eram 
conhecidos diferentes tipos de óleo. O azeite “puro”, 
mencionado em Êx 27.20 (“batido”); Êx 29.40; Lv 
24.2; Nm 28.5 (hoje conhecido como óleo virgem), 
extraído por pressão, sem calor, é chamado em Zc
4.12 de “azeite dourado” (ARA). H avia também 
tipos inferiores de azeite. No Novo Testamento, os 
usos mencionados são; (a) para lâm padas nas quais
o “óleo” é símbolo do Espírito Santo (M t 25.3,4,8);
(b) como agente medicinal, para curar (Lc 10.34);
(c) para unção em festas (Lc 7.46); (d) em ocasiões 
festivas (Hb 1.9), onde a referência provavelmente 
é à consagração de reis; (e) como acompanhamento 
do poder milagroso (Mc 6.13), ou da oração da fé 
(Tg 5.14). Quanto ao seu uso geral no comércio, 
veja Lc 16.6; Ap 6.6; 18.13.!

B
Nota: O sinal f ,  ao final das considerações sobre 

determ inada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di-

I cionário expositivo.

BACIA
nipter (i'iTTTrjp), a vasilha na qual o Senhor der

ram ou água para lavar os pés dos discípulos, era um 
“jarro grande” (Jo 13.5). A palavra está relacionada 
com  o verbo niptõ, “lavar".'([

BAGAGEM
episkeuazõ (émcrtcemCto), “abastecer com coi-

P
> necessárias” ; na voz média, “fornecer para a si 
:smo”; era usado para se referir a carregar animais 
m  bagagem para uma jornada (At 21.15, “prepa-

significa, literalm ente, “tendo preparado [as coisas 
que eram necessárias para a jornadaj” .!

Nota: A lguns m anuscrito s  trazem  o verbo  
aposkeuazõ, que tem o mesmo significado.

BAINHA
theke (0rjKr|), “lugar para  pôr algo  den tro ” 

(cognato de tithemi, “pôr”), “receptáculo, tórax, 
bainha” , é usado acerca da “bainha” de uma espada 
(Jo 18.11).!

BAIXAR
1. kathiemi (kci0ít|[u), “enviar” ou “deixar cair, 

abaixar, descer” (formado de kata, “para baixo”, e 
hiemi, “enviar”), é usado com referência a: (a) o 
paralítico (Lc 5.19); (b) Saulo de Tarso (At 9.25);
(c) o grande lençol na visão de Pedro (At 10.11;
1 L 5 )-l
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2. chalaõ (xaXdco). “afrouxar, soltar, largar, dei
xar solto”, denota no Novo Testamento “descer, 
abaixar”; é usado cora referência a: (a) o  paralítico 
(Mc 2.4, cf. o n° 1. letra “a ”); (b) Saulo de Tarso (At 
9.25, veja também o n° 1, letra “ò” ; 2 Co 11.33, voz 
passiva); (c) redes (Lc 5.4,5, verbo “ lançar”); (d) a 
adriça de um navio (At 27.17, “amainadas [as ve
las])”; (e ) o  barco de um navio (At 27.30, “deitado 
(o batei]). Veja GOLPEAR. MAIS BAIXO.1

BALANÇA
zugos (£uyóç), “jugo”, também tem o significa

do de “balança” (Ap 6.5). O mesmo se dá na Septu
aginta (Lv 19.36; Is 40.12).

BALEIA
ketos (khtoç) denota “peixe enorme, monstro do 

mar” (Mt 12.40).1 Na Septuaginta. consulte Gn 1.21; 
Jó 3.8; 9.13; 26.12: Jn 1.17 (duas vezes); Jn 2.1.10.1

BANCO
1. trapeza (Tpáire£a), primariamente “mesa”, 

denota: (a) mesa de jantar (por exemplo. Mt 15.27);
(b) comida, etc., posta na “mesa” (At 6.2; 16.34);
(c) “festa, banquete” (1 Co 10.21); (</) “mesa” ou 
“posto” de cambista, onde se trocava dinheiro me
diante pagamento de uma taxa ou negociavam-se 
empréstimos e depósitos (Mt 21.12; Mc 11.15; Lc 
19.23; Jo  2.15). Veja MANJAR, MESA.

2. trapezites (rpaTTc^ÍTTic,), “cambista, corretor, 
banqueiro” (M t 25.27)/J

Nota: Quanto ao termo charax, que ocorre em 
Lc 19.43, veja TRINCHEIRA.

BANDO
1. speira (cm elpa), O termo significa primaria

mente, “qualquer coisa em volta” , e, daí. “o  que 
quer que esteja embrulhado em tom o dc uma coisa, 
corda trançada”, veio a significar “unidade militar 
de homens em arm as”, e era o equivalente do roma
no manipulus. O term o também era usado para 
descrever uma unidade maior dc homens, uma tropa 
com cerca de 600 homens de infantaria, comandada 
por um tribuno. É termo limitado a seu sentido mi
litar (veja, por exemplo, Mt 27.27, e  passagens cor
respondentes).

2. desmos (Ô€crp.óç), “faixa, corrente, qualquer 
coisa para amarrar” —  derivado de deõ, “amarrar, 
atar com cadeias, etc.” (Lc 8.29; At 16.26: 22.30). 
No caso do homem surdo que linha um impedimento 
na fala. a quem o Senhor levou à parte, “a prisão da

língua se desfez”, mais literalmente, “o  laço da língua 
se desfez” (Mc 7.35). Veja CADEIA. GRILHÕES.

3. sundesmos (aw òeaiioç), forma intensiva do 
n° 2, denotando “aquilo que prende firmemente”, é 
usado metaforicamente para se referir às articulações 
e ligamentos do Corpo místico de Cristo (Cl 2.19); 
de outra maneira, nas seguintes expressões: “ laço de 
iniqüidade” (At 8.23); “vínculo da paz” (Ef 4.3); 
Vínculo da perfeição” (Cl 3.14). Veja GRILHÕES-1

4. zeukteria (Ceiacrepía), “laço” (relacionado com 
zugos, “jugo”), é encontrado uma vez para se referir 
às amarras do leme de um navio (At 27.40).1

BÁRBARO
barbaros Oáppapoç) significava “aquele cuja fala 

é rude ou severa”; a palavra é onomatopaica, indica
do no som de caráter grosseiro representado pela 
repetição das sílabas “bar-bar”. Assim, significava 
aquele que fala uma língua estranha ou estrangeira 
(veja 1 Co 14.11). Daí veio a denotar qualquer es
trangeiro ignorante da cultura e do idioma grego. De
pois da guerra persa, adquiriu o sentido de rudeza e 
brutalidade. Em At 28.2,4, é  usado irrepreensivel- 
mente acerca dos habitantes de Malta que eram de 
origem fenícia. Este é o sentido em Rm 1.14, onde 
está em oposição aos gregos e em contraste implícito 
com os gregos e judeus. Confronte os contrastes em 
Cl 3.11. onde todas estas distinções mostram-se nu
las e vãs em Cristo. No idioma dos egípcios, o termo 
“berber” tinha significado semelhante, representan
do todas as pessoas não-egípcias.1

BARCO
1. ploiarion (TrXoidpiov), “esquife” ou “barco, 

pequeno”, e diminutivo de ploion, o n° 2 (Mc 3.9; 
4.36; Jo 6.22-24; 21.8). Mas o n° 2 ocorre na segunda 
parte de Jo 6.22; alguns textos têm o n° 2 em Jo 6.23. j

2 . ploion (ttXo i o i ') ,  “nau. navio, embarcação” , é 
de uso freqüente nos Evangelhos, sendo preferivel
mente traduzido por “barco”. É encontrado 18 ve
zes em Atos, onde, como se dá em Tg 3.4; Ap 8.9;
18.19. significa navio. Veja NAU.

3. skaphe (a»cá4>r|)é, literalmente, “qualquer coisa 
cavada ou escavada” (derivado de skaptõ, “cavar”), 
“como um cocho, uma tina e, por conseguinte, um 
barco leve, ou esquife. um barco que pertence a um 
navio maior” (At 27.I6,30,32).1

BARRIGA
1. koilia (KcnXía), formado de koilos, “oco” (o 

termo em latim, coeluni. “céu”, está relacionado).
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denota toda a cavidade física, mas na maioria das 
j vezes era usado para denotar “ventre, útero'*. Em 
Jo 7.38, a  palavra é empregada metaforicamente para 
se referir à parte interior do homem —  a alma, o 

| coração. Veja VENTRE.
2. gaster (yaoTTÍp) (em português, "gastrite”), é 

j usado muito semelhantemente como o n° I. mas em 
Tt 1.12, por sinédoque (figura de linguagem na qual 
a parte é  tomada pelo todo ou vice-versa), é  usado

I para denotar “glutões”. Veja GLUTÃO. VENTRE.

BASTANTE
A. Adjetivos.

1. arketos (dpKeróç), “suficiente’', cognato do 
verbo arkeõ (veja B. n° 1), ocorre em Mt 6.34; 
10.25; 1 Pe 4.3, literalmente, “(é) suficiente'’. Veja 
B A STA R*

2. hikanos (itcavóç), “suficiente, competente, 
adequado" (cognato de hikanÕ e hikõ, “alcançar, atin
g i r ’, e hikanoõ, “tom ar suficiente'’), é termo que 
ocorre cm Lc 22.38, accrca da resposta do Senhor a 
Pedro em relação a espadas. Veja CAPACIDADE.

Nota: Em Lc 15.17, ocorre o verbo perisseuÕ, 
| “ter abundância". Em At 27.38. o verbo korennumi, 
L“satisfazer”, é  traduzido por “refeitos".

B. Verbos.
1. arkeõ (opxéto), “precaver-se”, por conseguin

te, “ajudar, assistir” ; daí, “ser forte o bastante”, ou 
jseja, "bastar, ser o bastante” (cf. A, n° 1), é  traduzi
do em M l 25.9 por “nos falte” . Veja CON TEN 
TAR-SE.

2. apechõ (áiiéxto). literalmente, “refrear-se de, 
jter para fora” (formado de apõ, “de”, e echõ. “ter“), 
ou seja, “ter por completo, ter recebido”, é  usado 
' pessoalmente em Mc 14.41, “basta”, nas pala-

s do Senhor Jesus aos discípulos que dormiam 
jardim  do Getsêmani. Contudo, é difícil encon- 

íar exemplos deste significado no uso grego da pa- 
vra, e aqui apechõ pode se referir, em seu signifi- 
do comercial, a Judas (que c mencionado imedia- 
mente em seguida), com o significado “ele rece- 
u” (o pagamento); cf. o mesmo uso em Mt 6.2,5,16 

veja  Light from  the Ancient E ast, de G. A. 
jDeissmann, pp. llOss). Veja ABSTER-SE. RECE
BER. TER.

BASTAR
A. Verbos.

1. arkeõ (àpicéio), “satisfazer, bastar, chegar", é 
encontrado em Jo 6.7; 14.8; 2 Co 12.9. Veja BAS
TANTE. CONTENTAR-SE.

Nota: Quanto a  1 Pe 4.3. veja B. n° 2.
2. hikanoõ (ÍKavótu), “tom ar suficiente, tom ar 

apto, ajustar”, é traduzido em 2 Co 3.6 por “(nos) 
fez (também) capazes". Veja CAPACIDADE. B. n°
6, Nota.

B. A djetivos.
1. hikanos (Íkglvóç), cognato de A, n° 2, “bas

tante, suficiente, ajustado", é encontrado em 2 Co 
2.6 (“basta"); 2 C o 2.16 (“idôneo” ); 2 Co 3.5 (“ca
pazes"). Veja CAPACIDADE. C, n° 2.

2. arketos (dpKCTÓç), cognato de A. n° 1. usado 
com o verbo eimi, “ser", é encontrado em 1 Pe 4.3 
(“é bastante”). Veja BASTANTE, A, n° 1.

BASTARDO
nothos (vóGoç) denota “criança ilegítim a, um 

nascido fora do casam ento legal" (Hb 12.8).*

BATALHA
polemos (TTÓXcpoç). “guerra”, e sempre deveria 

ser traduzido por este termo, “guerra'’ (1 Co 14.8; 
Ap 9.7.9; 16.14; 20.8).

BATER À PORTA
krouõ (Kpoúto). “golpear, bater” , é  usado no Novo 

Testamento acerca de “bater” à porta; (a) literal
mente (Lc 12.36; A t 12.13,16); (b) figurativamente 
(Mt 7.7,8; Lc 11.9,10, fala da importunação em tra
tar com Deus; Lc 13.25; Ap 3.20).*

BATER
1. derõ (Ôépu>), derivado de uma raiz der-, “pele” 

(dertna, “pele”, cf. “dermatologia”, cm português), 
primariamente “esfolar” , daí “bater, trilhar ou golpe
ar” , é  usado para se referir ao tratamento que os agri
cultores deram nos servos do dono da vinha, na pará
bola em Mt 21.35; Mc 12.3,5; Lc 20.10,11; ao trata
mento que Cristo recebeu (Lc 22.63; Jo 18.23); ao 
tratamento que os seguidores de Cristo receberiam, 
nas sinagogas (Mc 13.9; At 22.19); ao castigo dos 
servos infiéis (Lc 12.47,48); ao “açoitamento” dos 
apóstolos executado pelo sumo sacerdote e o Conse
lho do Sinédrio (At 5.40); pelos magistrados (At
16.37). O significado de açoitar nem sempre está li
gado à  palavra; é usada para aludir à imposição de um 
simples soco (Jo 18.23; 2 Co 11.20) e da “batida” no 
ar (1 Co 9.26). O significado habitual é “espancar” 
ou “esbordoar”, e quando usado em alusão a  soco, 
indica um de grande violência. Veja FERIR.^

2. tuptõ ( t ú t t t i o ) ,  deri vado de uma raiz tup-, signi
ficando “soco, golpe” (tupos. “figura” ou "estampa”
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(em português, “tipo"), denota “golpear” ou “ba
ter”. normalmente não com a idéia de dar uma surra, 
como indica o termo derõ. Com freqüência significa 
um “soco” com violência, e. quando usado em tempo 
contínuo, indica uma série de “socos”. Em Mt 27.30,
o imperfeito significa que os soldados ficavam baten
do continuamente na cabeça de Jesus (o mesmo se 
diz em Mc 15.19). Os manuscritos mais autênticos 
omitem o termo em Lc 22.64. Neste versículo, o  ver
bo paiõ, “golpear” , é usado acerca do tratamento dado 
a Cristo (derõ, no versículo precedente). O tempo 
imperfeito do verbo é usado novamente em At 18.17, 
a respeito da surra dada em Sóstenes (cf. At 21.32, 
que tem o particípio presente). Também é usado no 
sentido metafórico de “ferir” (1 Co 8.12). Veja FERI
DA, FERIR. GOLPEAR.

3. rhabdizõ (f>a(J8í£to), “bater com vara ou pau. 
espancar”, é a forma verbal dc rhabdos. “vara” ou 
“cajado” (At 16.22; 2 Co 11.25)*

4. ballõ (páXXio), “lançar” ou “arremessar” , ocorre 
em At 27.14, referindo-se ao vento tempestuoso 
que “deu” no navio (“desencadeou-se” . ARA). Veja 
LANÇAR.

5. epiballô (ctti páXXw). formado de epi, “sobre”, 
e o  n° 4, “ lançar sobre” ou “deitar mãos sobre”, 
significa “bater” , em M c 4.37, em referência à ação 
das ondas. Veja CAIR. n° 11. ESTENDER (2). JA 
ZER. LANÇAR, n° 7, PENSAR. n° 15, PÔR. n° 8.

6. proskoptõ (TTpoaKÓTTTio). “tropeçar, golpear 
contra” (formado de pros, “para” ou “contra”, e 
kopiõ, “golpear”), é usado uma vez para aludir a 
uma tempestade que “bate” numa casa (Mt 7.27). 
Veja TROPEÇAR (1), TROPEÇAR (2), e cf. os 
termos proskomma e proskope. “pedra de tropeço, 
ofensa”.

7. prospiptõ (TrpocrrrínTiü). “cair em” (formado 
de pros, “para”, e piptõ, “cair” ), é usado em M t 7.25. 
a respeito das intempéries que “combateram” uma 
casa (“deram com ímpeto contra”, ARA). Veja CAIR.

8. prosrêgnumi (7Tpoapiyyia'|u), “quebrar em”, 
significa “bater veementemente em ou contra” (for
mado de pros. “em", e rhegnumi, “quebrar” ). Em 
Lc 6.48,49. refere-se à ação violenta de uma inunda
ção*

Nota: Em Lc 10.30, o termo “espancando” é, 
literalmente, “ infligindo socos” .

B ATISM O
A. Substan tivos.

1. baptismo (pái7Tia|ia). “batism o”, consistin
do nos processos de imersão, submersão e emersão

(derivado de baptò. “ imergir” ), é usado para desig
nar: (a) o “batismo” de João; (b) o  “batismo” cris
tão (veja B. mais adiante); (c) as aflições opressivas 
e  os julgam entos aos quais o Senhor voluntariamen
te se submeteu na cruz por nós (por exemplo, Lc 
12.50); (</) os sofrimentos que Seus seguidores ex
perimentariam. não de caráter substitutivo, mas em 
comunhão com os sofrimentos do Mestre. Alguns 
manuscritos trazem a palavra em Mt 20.22.23; é 
usada cm Mc 10.38,39. com este significado.

2. baptismos (fkiTTTio^óç), em distinção ao ter
mo baptisma (a ordenança), é usado para aludir à 
“lavagem cerimonial de coisas” (Mc 7.4; 7.8, em 
alguns textos; Hb 9.10): uma vez em sentido geral 
(Hb 6 .2 )*  Veja LAVAGEM.

3. baptistes (P q tttic jttíç), “batista” , é usado so
mente para se referira João Batista, e ocorre apenas 
nos Evangelhos Sinóticos (14 vezes).

B. Verbo.
buptizõ (fknrrí £íú), “ batizar” , prim ariam ente 

forma freqüentativa de baptò, “ imergir” , era usado 
entre os gregos para significar o ato de tingir roupa 
ou a ação de tirar água imergindo uma vasilha em 
outra, etc. Plutarco usa o verbo para designar o ato 
de tirar vinho imergindo o  cálice numa tigela (Aléxis. 
p. 67) e Platão o  emprega metaforicamente para 
aludir a ser vencido por perguntas (Eutídemo. p. 
277 D).

É usado no Novo Testamento em Lc 11.38 para 
descrever lavar-se (como na Septuaginta, em 2 Rs
5.14, “mergulhou”; veja também Is 21.4, “o horror 
me apavora”, literalmente, “a ilegalidade me ven
ce” ). Nos primeiros capítulos dos quatro Evange
lhos e em At 1.5; 11.16; 19.4, a palavra é empregada 
para aludir ao rito executado por João Batista, que 
chamava o povo para se arrepender a fim de receber 
a remissão de pecados. Os que obedeciam, iam “con
fessando os seus pecados” e. assim, reconheciam 
sua incapacidade de estar no futuro Reino do Mes
sias. Diferente disto é o “batismo” ordenado por 
Cristo (M t 28.19), um “batism o” a ser feito por 
crentes, testemunhando dessa forma a sua identifi
cação com Ele na morte, sepultamento e ressurrei
ção (por exemplo. At 19.5; Rm 6.3.4; 1 Co 1.13-17: 
12.13; G13.27: Cl 2.12). A expressão em Mt 2 8 .19. 
“batizando-as em nome” (cf. At 8.16), indicaria que 
a  pessoa “batizada” ficou estreitamente relacionada 
ou tomou-se propriedade daquele em cujo nome ela 
foi “batizada”.

Em At 22.16. o verbo baprizõ é usado na voz 
média, na ordem dada a Saulo de Tarso: “Levanta-te
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e batiza-te”, sendo o significado da forma da voz 
média: “Fica-te batizado". A experiência daqueles 
que estavam na arca quando ocorreu o Dilúvio, era 
figura ou tipo dos fatos da morte, sepultamento e 
ressurreição espirituais, sendo o "batismo” cristão 
um antitupon, um "tipo correspondente”, uma “fi
gura igual” (1 Pe 3.21). De modo semelhante, a na
ção de Israel foi figurativamente batizada quando 
atravessou o mar Vermelho sob a nuvem (1 Co 10.2).
O verbo também é usado metaforicamente em dois 
sentidos distintos: em primeiro lugar, diz respeito 
ao "batismo” com o Espírito Santo que aconteceu 
no Dia dc Pentecostes; e, em segundo lugar, fala da 
calamidade que viria sobre a nação dos judeus, um 
“batismo” do fogo do julgamenio divino causado 
pela rejeição da vontade e palavra de Deus (Mt v 11: 
Lc 3.16).

BÊBADO
A. Verbos.

1. methuõ (jieôwo) significa "estar bêbado com 
vinho” (derivado de methu, “vinho doce, vinho 
ad am ad o "; p o r c o n seg u in te , em p o rtu g u ês, 
“hidromel"); originalmente denota "bebida suave” . 
Quanto a Jo 2.10. veja BEBER. Em Mt 24.49; At 
2.15: I Co 11.21; 1 Ts 5.7 (segunda parte), o verbo 
é usado para aludir a “estar intoxicado”: metaforica
mente. diz respeito ao efeito nos homens participa
rem das abominações do sistema babilônico (Ap
17.2); a estar num estado de “intoxicação” mental, 
através do derramamento profuso de sangue huma
no (Ap 17.6).*

2. methuskõ (jieQúcnaü) significa “ficar bêbado 
ou embriagar-se” (verbo incoativo, que marca o pro
cesso ou o estado expresso no n° 1). “estar intoxica
do” (Lc 12.45; Ef 5.18; 1 Ts 5.7, primeira pane).*

B. Adjetivo.
methusos (néOuooç), “bêbedo” (cf. o n° 2), é 

usado como substantivo, no singular, em 1 Co 5.11, 
e no plural, em 1 Co 6.10.*

C . S ubstan tivo .
methe QxéOii). “bebida forte” (cognato de methu, 

“vinho”, veja A, n° I, acima), denota “embriaguez, 
intoxicação habitual” (Lc 21.34; Rm 13.13; Gl 
5.21).*

BEBÊ
l.brephos (Ppécjxx;) denota: (a) “criança por nas

cer” (como cm Lc l .41,44); (b) “criança recém-nasci
da” ou “criança ainda mais velha” (Lc 2.12,16; 18.15; 
At 7.19; 2 Tm 3.15: 1 Pe 2.2). Veja CRIANÇA.

2. nepiós (vTymoç), literalmente, “sem o poder 
da fala” , denota “criança pequena, criancinha” , o 
significado literal perdeu-se no uso geral do termo. 
É usado em referência a: (a ) "crianças” (Mt 21.16):
(b) metaforicamente, o inexperiente em mente e con
fiado em disposição (Mt 11.25 e Lc 10.21. onde a 
palavra está cm contraste com o sábio): os que pos
suem mero conhecimento natural (Rm 2.20); os que 
são carnais e não cresceram como deveriam em com
preensão espiritual e poder, os espiritualmente ima
turos (1 Co 3.1): aqueles que, por assim dizer, são 
participantes de leite e sem experiência na palavra 
da justiça (Hb 5.13); os judeus que, enquanto a lei 
estava em vigor, vivam num estado correspondente 
ao da infância, ou menoridade. da mesma forma que 
a palavra “menino“ é usada para se referir a um 
menor (Gl 4.3): os crentes na condição de imaturi
dade. impressionáveis e passíveis de ser enganados, 
em vez de estarem num estado de maturidade espi
ritual (Ef 4.14). A imaturidade sempre está associ
ada com esta palavra. Veja CRLANÇA. n° 7.*

Nota: O  verbo correspondente, nepiazò. é en
contrado em 1 Co 14.20. onde os crentcs são exor
tados a  serem “meninos” na malícia, incapazes de 
pensar ou falar com malícia.*

BEBEDEIRA
poios (t t ó t o ç). literalmente, “bebida”, não signi

fica festa, mas uma “rodada de bebida, uma bebe
deira” (1 Pc 4.3).* O sinônimo é kraipale, “embria
guez” (Lc 21.34).*

BEBER
A. Substantivos

1. poma (TTÓjia), cognato de B. n° I, denota "a 
coisa bebida” (de uma raizpo-\ está relacionado com 
a raiz pi-; veja B, n° 3), é substantivo que ocorre em
1 Co 10.4: Hb 9.10.*

2. posis (-Ó0LÇ). cognato de B. n° 1, sugere “o 
ato de beber”, é encontrado em Jo 6.55 (onde é pra
ticamente equivalente ao n° 1): Rm 14.17; Cl 2.16.*

3. sikera (oÍK€pa) é uma “bebida forte e que 
intoxica”. feita de qualquer ingrediente doce. quer 
grão. legumes ou suco de frutas, ou pela decocção 
do mel: “bebida forte” (Lc 1.15).* Na Septuaginta. 
consulte Lv 10.9: Nm 6.3; 28.7: Dt 14.26; 29 .̂6: Is 
5.11.22; 24.9; 28.7; 29.9.

B. Verbos.
1. pinõ  (ttivco), “beber” é usado primariamente 

nos Evangelhos e em 1 Coríntios. quer literalmente 
(com muita freqüência), quer figurativamente, para
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descrever: (a) “beber” do sangue de Cristo, no sen
tido de receber vida eterna por meio da Sua morte 
(Jo 6.53.54,56); (b) “receber” espiritualmente aqui
lo que refresca, fortalece e nutre a alma (Jo 7.37); (c) 
“obter” vida espiritual de Cristo (Jo 4.14), como 
Israel o fez tipicamente (1 Co 10.4); (d) “comparti
lhar” os sofrimentos dc Cristo humanamente infli
gidos (Mt 20.22,2; Mc 10.38,39); (e) “tomar parte” 
nas abominações dadas pelos corruptos sistemas 
religiosos e comerciais que emanam da Babilônia 
(Ap 18.3); (/) “receber” julgamento divino por par
ticipar indignamente da Ceia do Senhor (1 Co 11.29); 
(g ) “sofrer” a ira de Deus (Ap 14.10: 16.6); (h ) 
“receber* da terra os benefícios da chuva (Hb 6.7).

2. methuõ (jieÔúio). derivado de niethu, “vinho, 
estar bêbado”, é usado em Jo 2.10 na voz passiva, e 
ó traduzido por “tendo já  bebido bem” . Veja BÊ
BADO.

3. potizõ (ttotí£ü>), “dar de beber, fazer beber”, é 
empregado: (a) no sentido material, em Mt 10.42; 
25.35,37; 25.42 (aqui fala de “ministrar” aos que 
pertencem a Jesus Cristo e. assim, estão fazendo 
tanto quanto a Ele mesmo); Mt 27.48; Mc 9.41: 
15.36: Lc 13.15: Rm 12.20; 1 Co 3.7,8; (b) figurati
vamente. em referência: ao "ensino” de uma carac
terística elementar (1 Co 3.2: "[com leite] vos criei”); 
ao “regar espiritual pelo ensino" da Palavra dc Deus 
(1 Co 3.6); a ser “alimentado” e  “satisfeito” pelo 
poder e bênção do Espírito de Deus (1 Co 12.13); 
ao efeito sobre as nações por “participarem” da 
mistura abominável, proporcionada pela Babilônia, 
do paganismo com detalhes da fé cristã (Ap 14.8). 
Veja ÁGUA, APASCENTAR*

4. sumpinõ (ouiimvto), “beber junto” (formado 
dc sun, “com”, e B, n° 1), é  encontrado em At 10.41 *

5. hudropoteõ (L*òpoT70T€t0), “beber água” (for
mado de hudõr, “água” , e poteõ. “beber”), é encon
trado em 1 Tm 5.23 (“Não bebas mais água só”)*

BEBERRÃO
oinopotes (òu^Trórrçç). "bebedor de vinho” (for

mado de oinos, “vinho”, e potes, “bebedor”), é usa
do em Mt 11.19; Lc 7 .34*  Na Septuaginta. consul
te Pv 23.20*

BEIJAR
A. Substantivo .

philenui (<txXr|^ia), ”beijo, ósculo” (cognato de 
B), é encontrado em Lc 7.45; 22.48; era um sinal de 
fraternidade cristã, quer à guisa de saudação ou de 
despedida, “ósculo santo” (Rm 16.16: 1 Co 16.20:

2 Co 13.12; 1 Ts5.16. santo [hagios], na qualidade 
de livre de tudo o que é inconsistente com a chama
da como santos \hagioi))\ "ósculo de caridade” ou 
“beijo de amor” (1 Pe 5.14). Devia haver ausência 
de formalidade e hipocrisia, liberdade de preconcei
to que advém da distinção social, da discriminação 
contra os pobres, da parcialidade para com os prós
peros. Nas igrejas, senhores e escravos se saudari
am uns aos outros dessa forma sem qualquer atitu
de de condescendência de uma pane ou desrespeito 
de outra. O “beijo” ocorria entre pessoas do mesmo 
sexo. Nas “Constituições Apostólicas", escrito com
pilado no século IV d.C.. há uma referência ao cos
tume de que os homens se sentavam num lado da 
sala em que se realizavam as reuniões, e as mulheres 
no outro lado (como ainda é o caso em certas regiões 
da Europa e Ásia), e os homens são solicitados a 
saudar os homens, e as mulheres as mulheres com 
“o  beijo do Senhor”*

B. Verbos.
\. phileõ (4>iÀé(»>). “amar”, significa “beijar” em 

Mt 26.48; Mc 14.44: Lc 22.47.^
2. kata phileõ (icaTa<^iX€ü>) denota “beijar fer

vorosamente” (formado de kata, elem ento intensi
vo. e o n °  1); a força mais forte deste verbo tem 
sido posta em  questão, mas a  mudança de phileõ 
para kataphileõ cm Mt 26.49 e Mc 14.15, dificil
mente denota não ter significado, e o ato do traidor 
era quase certamente mais efusivo do que o sim
ples beijo de saudação. O mesmo se dá com o  beijo 
de devoção genuína (Lc 7.38.45; 15.20; At 20.37. 
onde em cada uma das referências este verbo é 
u sado )*

BEIJAI.
belial ((JeXíaX ou fteXíap) é palavra freqüente

mente usada no Antigo Testamento com vários sig
nificados, especialmente nos dois livros de Samuel, 
onde é encontrada nove vezes (veja também Dt 13.13; 
Jz 19.22: 20.13: 1 Rs 21.10,13: 2 C r 13.7). Seu 
significado original era "inutilidade” ou “ruína irre
mediável” . Também tinha os significados de “mal
dade extrema e destruição”, o último indicando o 
destino do primeiro. No período entre o Antigo 
Testamento e o Novo Testamento passou a ser nome 
próprio para designar Satanás. Pode haver uma in
dicação disto em Na 1.15. onde a palavra traduzida 
por “ímpio” é Belial.

A forma mais antiga da palavra é “Beliar". pos
sivelmente proveniente de uma frase que significa 
“Senhor da floresta”, ou talvez, simplesmente, uma
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c o rru p te la  da  fo rm a “ B e lia l” , po r c au sa  da 
pronunciação síriaca áspera. No Novo Testamento, 
em 2 Co 6.15, a palavra é colocada em contraste 
com Cristo e representa uma personificação do sis
tema de adoração impura relacionada, sobretudo, 
com o culto de Afrodite.1

BEM
1. kalõs (KaÀájç), “ finamente” (cognato de kalos. 

“bom, justo’*), é normalmente traduzido por "bem" 
e indica o que é  feito corretamente: nas Epístolas é 
muito freqüente em 1 Timóteo (1 Tm 3.4,12,13:
5.17); duas vezes é usado como exclamação dc apro
vação (Mc 12.32; Rm 11.20); o grau comparativo 
kallion, “muito bem”, ocorre em At 25.10. Veja 
BOM. C, n° 1.

Nota: A forma neutra do adjetivo kalos. com o 
artigo e o particípio presente de poieõ, “fazer” , é 
traduzido em Gl 6.9 por “fazer o bem”

2. eu (ev). primariamente o neutro de uma pala
vra antiga, eus. "‘nobre, bom”, é  usado: (a) com ver
bos. por exemplo, poieõ (Mc 14.7, “fazer-lhes bem*’); 
prassõ (At 15.29, “fareis bem ”); ginomai (E f 6.3, 
“vá bem ”): (b ) em respostas, “bem está*’ (Mt 
25.21.23); em Lc 19.17, eu ge (nos melhores tex
tos). A palavra é o oposto de kakõs. “maldosamen
te”. Veja BOM. C, n° 2.1

Notas: (1) Em 2 Tm 1.18, o  termo beltion, a 
forma neutra do que é usado como o grau compara
tivo de agathos, “bom”, é usado adverbialmente e 
traduzido por “melhor” .

(2) Quanto a Jo 2.10, “têm bebido bem”, veja 
BEBER. B. n°2.

(3) O termo hõs, “como", usado com a partícula 
kai. “também (e)” , é traduzido em At 10.47 por 
“também (receberam), como" (kathõs, em alguns 
manuscritos); e em 1 Co 9.5, por “como também”.

(4) Em Hb 4.2, o termo kathaper, “até mesmo 
como” , com a partícula kai, c traduzido por “[por- 
quej também [a nós foram pregadas as boas-novas), 
como”. Veja ATÉ MESMO, n° 8.

BEM-AVENTURANÇA
makarismos (jiaKapio^ióc;) denota “declaração 

de bem-aventurança, felicitação"; é encontrado em 
Gl 4.15; os convertidos gálatas tinham se conside
rado felizes quando ouviram c receberam o Evange
lho de Paulo; ele lhes pergunta retoricamente o que 
tinha acontecido com o espírito que os tinha anima
do. A  palavra também ocorre em Rm 4.6,9. Veja 
BÊNÇÃO, C. n° 2.1

BENEFÍCIO
1. euergesia (eúepyeoía), literalmente, “bom 

trabalho” (formado dc eu. “bem”, e  ergon. “traba
lho”), é encontrado em At 4.9 e I Tm 6.2.1

2. euergetes (eúcpyéTrçç), “benfeitor” , expressa
o agente (Lc 22.25VR

Nota: Contraste com o termo euergeteo, “fazer
o bem**.

3. charis (xdpi ̂ ), "graça**, aparece em 2 Co 1.15 
e acentua o caráter do “benefício”, como o efeito da 
disposição graciosa do benfeitor (ARA). Veja ACEI
TAR. DAR GRAÇAS. FAVOR. GRAÇA. LIBE
RALIDADE, PRAZER.

4. agathon (dyaGói'), o neutro de agathos. usa
do como substantivo cm  Fm 14, é traduzido por 
“benefício” (“bondade”, ARA). Veja BOM.

BENEVOLÊNCIA
eunoia (euvoia), “boa vontade” (formado de eu, 

“bem”, e nous, “mente”), é traduzido por “benevo
lência” em 1 Co 7.3. A ARA, seguindo os textos 
que têm opheilen (“devido”), traduz por “o que lhe 
é devido” , expressão mais abrangente; em Ef 6.7, 
“boa vontade” .1

BENIGNO
chrestos (xprçcrró:;) é traduzido em 1 Pe 2.3 por 

“benigno”, como um atributo do Senhor. Veja BOM, 
FÁCIL, SER BENIGNO.

Nota: O termo euphemos, “som bonito” (forma
do de eu. “bem”, e pheme, “declaração” ou “relató
rio”), “de boa reputação” , que ocorre em Fp 4.8, é 
traduzido por "de boa fama".

BENS
1 .0  plural neutro de agathos, usado como subs

tantivo, “bens”, ocorre em Lc 12.18,19.
2. huparxis (unap^i ç). primariamente, “subsis

tência”. então, “posses, recursos, haveres, propri
edades, bens” (cognato de huparchõ, “existir, ser, 
pertencer”), é usado em At 2.45; Hb 10.34.<||

3. hios (0íoç) que denoia: (a) “vida, existência, 
duração ou curso da vida”; (b) “sustento, subsis
tência. meio de vida” , é encontrado cm 1 Jo 3.17 
(“bens” ). Veja VIDA, n° 2.

4. skeuos (okc Ooç), “vaso, vasilha, utensílio”, 
denota “bens” em Mt 12.29; Mc 3.27; Lc 17.31. 
Veja VASO.

Notas: ( 1 ) 0  plural neutro do particípio presen
te de huparchõ, é usado como substantivo deno
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tando “bens” , em Mt 24.47; 25.14; Lc 11.21; 16.1; 
19.8: 1 C o 13.3: Hb 10.34 (prim eira parte).

(2) Em Lc 6.30, “o que é teu" é  tradução do 
plural neutro do pronome possessivo com o artigo, 
literalmente, “as tuas coisas", ou possessões.

(3) Em Ap 3.17. “estou enriquecido" é tradução 
do tempo perfeito do verbo plouteõ, “estar rico".

(4) Veja FAZENDA (2).

BERILO
berullos OrjpvXXoç), "berilo '’, pedra preciosa dc 

cor verde-mar (Ap 21.20; cf. Êx 28 .20)*

BESTA
1. zõon (£úkn') denota primariamente “ser vi- 

vente” (cognato de zõe, “vida"). O  termo portu
guês. “anim al” , é o equivalente, ressaltando o fato 
da vida como traço característico. Em Hb 13.11, 2 
Pc 2.12 e Jd 10. zõon pode ser traduzido correta
mente por “animais" ou “brutos”, os quais são ter
mos bastante satisfatórios. No Apocalipse, onde a 
palavra é  encontrada umas 20 vezes e  sempre a res
peito dos seres que estão diante do trono de Deus, 
que dão glória, honra e graças a Ele (Ap 4.6), e agem 
em harmonia perfeita com Seus conselhos (Ap 5.14; 
6.1-7). zõon nunca deve ser traduzido por “besta”, 
visto ser muito inadequado, devendo, antes, ser usa
do o termo “criaturas viventes” , o que dá a  zõon o 
seu significado apropriado. Veja CRIAR.

2. rherion (Ôepíov), deve ser diferenciado de zõon. 
denota quase invariavelmente “besta [ou animal] 
selvagem". Em At 28.4, “besta venenosa” seria a 
tradução literal para se referir à víbora que ficou 
presa à mão de Paulo. O termo zõon acentua o ele
mento vital, o termo therion, o bestial. A idéia de 
animal predador ou carniceiro nem sempre está pre
sente. Uma vez (Hb 12.20) o termo é  usado para 
aludir aos animais no acam pamento de Israel, por 
exemplo, quando eram selecionados para sacrifício. 
Mas na Septuaginta. o termo therion nunca é usado 
para designar animais sacrificais; a palavra ktenos 
(veja mais adiante) é reservada para este uso.

O termo therion. no sentido de “besta” selvagem, 
é usado em Apocalipse para designar os dois poten
tados do anticristão, que estão destinados a controlar
o comércio das nações com o poder satânico no perí
odo final da presente era (Ap 11.7; 13.1-18; 14.9,11; 
15.2: 16.2,10.13: 17.3-17; 19.19.20:20.4.10).

3. ktenos (Krefjvoç) denota primariamente “pro
priedade” (o verbo relacionado ktaotnai significa 
“possuir” ), daí. “propriedade em  gado e rebanhos” .

Na Escritura significa: (a) “anim al” de carga (Lc 
10.34; At 23.24); (b) “anim al” de qualquer tipo, 
além dos significados de therion —  veja acima (1 Co 
15.39: Ap 18.13); (c) animais para sacrifício: este 
significado não é  encontrado no Novo Testamento, 
mas é muito freqüente na Septuaginta*

4. tetrapous (rc TpÓTTOuç). “animal de quatro pés” 
(formado de tetra, “quatro” , e pous. “pé”) é encon
trado em At 10.12; 11.6; Rm 1.23*

5. sphagion (a^dy io iO . derivado de sphazÕ, 
“matar”, denota vítima morta para sacrifício, ani
mal morto (At 7.42, em citação de Am 5.25)*

BEZERRO
moschos (pócrxoç) denota primariamente “qual

quer coisa nova” , quer plantas ou a descendência de 
homens ou animais, sendo a idéia aquilo que é tenro_ 
e delicado, por conseguinte, “bezerro, touro nov 
novilha” (Lc 15.23,27.30: Hb 9.12,19: Ap 4 .7 )*

moschopoieõ ((ioaxoTroiéto) significa “ fazer um| 
bezerro”, formado de moschos. e poieõ, “fazer” (At| 
7 .4 1 )*

B IC H O
1. skõlex (ctkwXi^ ) ,  “verme que corrói corpos! 

mortos” , é usado metaforicamente pelo Senhor era 
Mc 9.48 (era alguns manuscritos aparece em Mc! 
9.44.46; cf. Is 66.24). A declaração significa a exclua] 
são de esperança de restauração, constituindo-se t 
em castigo eterno*

2. skõlekobrõtos (<tkü>Xt)kó0pwtoc;) denota “ 
vorado por vermes” (formado de skõlex, e  bibrõs 
“comer” ), é usado em At 12.23*

B ISPO
1. episkopos (éiríoKOTToç). literalmente, “ ins 

to r" (form ado de epi, “por cim a de” , e  skop 
“olhar" ou “vigiar” ), é encontrado em At 20.28: Fj 
1.1; 1 Tm  3.2: Tt 1.7: 1 Pe 2 .25*

Nota: A palavra presbiaeros. “ancião, presbít 
é outro termo para descrever a mesma pessoa 
função de bispo ou inspetor (contraste At 20.1 
com At 20.28). O termo “ancião" indica experiên 
e  entendimento espirituais maduros que as pesx 
indicadas por esta palavra possuem. O termo “b: 
po“  ou “presbítero” aponta o caráter do trabalf 
empreendido. De acordo com a vontade e design? 
ção divinas, como ocorre no Novo Testamento, c 
igreja local deve ter “bispos” (At 14.23; 20.17;
1.1: Tt 1.5: Tg 5.14). Onde o  singular é usado, 
passagem descreve as qualidades que o “bispo” de
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ter (1 Tm 3.2; Tt 1.7). O próprio C risto é chamado 
"Bispo da vossa alma” (1 Pe 2.25). Veja ANCIÃO.

2. episkope (€TnaKOirrj), além do significado de 
“visitação” (por exemplo, 1 Pe 2.12: cf. a  Septuagin
ta em Êx 3.16; Is 10.3; Jr 10.15), também é traduzido 
por “bispado” (At 1.20) e “episcopado” (1 Tm 3.1, 
não existe a palavra que representa o ofício).

Nota: O verbo correspondente é episkopeõ, o 
qual, cm referência ao trabalho de presbítero, é en
contrado em 1 Pe 5.2: “apascentai*' (“pastoreai” . 
ARA). Veja TER CUIDADO.

BLASFEMAR
A. Substan tivo .

blasphemia (P X a o ^ p ía ) , formado ou de blax, 
“indolente, estúpido", ou, provavelmente, de blaptõ^ 

F “ferir, magoar, injuriar**, c pheme. "linguagem** (em 
K português, “blasfêmia” ) ocorre muitas vezes (por
I exemplo, em Mt 15.19; Mc 7.22; E f 4.31; Cl 3.8: 1
I Tm 6.4: Jd 9). A palavra “blasfêmia” está pratica-
1 mente limitada à linguagem difamatória acerca da 

Majestade Divina. Veja Nota, mais adiante. Veja 
LINGUAGEM MÁ. ULTRAJAR.

B. Verbo.
blasphemeõ (pXaa^nfjêcu). “blasfemar, vitupe-

1 rar. zangar-se com ou ultrajar” , é usado: (a) de modo 
geral, acerca de qualquer linguajar insultante, ultra- 

, calúnia, vitupério, etc., como os que se zangaram 
m Cristo (por exemplo, Mt 27.39; M c 15.29; Lc 
.65: 23.39); (b) a respeito daqueles que falam 
denhosamente de Deus ou das coisas sagradas 
r exemplo. Mt 9.3; 26.65; Mc 3.28: Rm 2.24 
; 14.16; 1 Co 4.13; 10.30; 1 Tm 1.20; 6.1; Tt 3.2 

Pe 4 .4 ; 2 Pc 2 .2 .1 0 ,1 2 : Jd 8 .10 : Ap 13.6 
|6.9,11,21). O verbo (na forma do particípio pre
me) significa “blasfemador. falar blasfêmias” (At 

9.37; Mc 2.7).
No original, não há substantivo que represente 
fem ador em  nosso idiom a. Tul lerm o c  expresso

o verbo blasphemeõ ou pelo adjetivo blasphemas. 
:ja C A L U N IA R . IN JU R IA R . R ELA TÓ RIO . 

LTRAJAR.
C. Adjetivo.

blasphemos OÀáa<t>rjp.o<;). “ linguagem abusiva, 
iciosa” (At 6.11,13: 1 Tm 1.13; 2 Tm 3.2; 2 Pe 

1). Veja ULTRAJAR.1
Nota: No que toca ao ensinamento de Cristo so- 
a “blasfêmia” contra o Espírito Santo (porexem- 
. Mt 12.32). que diz que todo aquele que. tendo 
te dos olhos a  evidência do poder do Senhor, 
e  que é  de origem satânica, mostra uma condi

ção de coração além da iluminação divina e, portan
to, irremediável. O perdão divino seria inconsisten
te com a natureza moral de Deus. Quanto ao Filho 
do Homem, em Seu estado de humilhação, pode ter 
havido mal-entendidos, mas não com o poder do 
Espírito Santo demonstrado.

BOA O C A SIÃ O
eukaireõ (curai pé io), “ter tempo disponível ou 

oportunidade” (formado de eu, “bem”, e kairos. 
“tem po” ou “oportunidade**), é traduzido em Mc 
6.31 por “tem po” : em At 17.21. por “se ocupa
vam”: em 1 Co 16.12, por “boa ocasião” . Veja CON
VENIENTE, OPORTUNIDADE. GASTAR-1 Este 
verbo difere de scholazõ, “ter tempo disponível” : 
acentua a  oportunidade de fazer algo, ao passo que 
scholazõ ressalta o “tempo disponível” para se ocu
par dele, como, por exemplo, em I Co 7.5. (para) 
vos aplicardes à” .

BOA VONTADE
A. S ubstan tivo .

eudokia (eúõoKÍa), “bom prazer” , ocorre no caso 
genitivo em Lc 2.14 (ARA): “(os homens) a quem 
ele quer bem” (o genitivo é objetivo), literalmente, 
“(os homens) do bom prazer” ; a tradução da RC. 
“boa vontade" (para com os homens)”, segue os 
textos inferiores que têm o nominativo. Veja AGRA
DÁVEL, DESEJAR (1), PARECER. PRAZER. 
VONTADE.

B. Verbo.
eudokeõ (cúõokçw), “ser o  bom agradado”. Veja 

AGRADAR. A, n° 3, VOLUNTÁRIO. B. n° 3.

BOCA
A. Substan tivo .

stoma (oTÓpa), cognato de stomachos (que origi
nalmente significava “garganta, goela, estômago"), é 
usado acerca dc: (a) a “boca**, dc homem (poi exem
plo, Mt 15.11); de animal (por exemplo. Mt 17.27:2 
Tm 4.17, figurativo: Hb 11.33; Tg 3.3; Ap 13.2. se
gunda ocorrência): (b) figurativamente, “coisas ina
nimadas”, o ‘fio” de uma espada (Lc 21.24; Hb 11.34); 
a terra (Ap 12.16): (c) figurativamente, a  “boca", na 
qualidade de órgão da fala: (1) as palavras de Jesus 
(por exemplo, Mt 13.35; Lc 11.54; At 8.32; 22.14: 1 
Pe 2.22); (2) as palavras dos homens (por exemplo. 
Mt 18.16; 21.16; Lc 1.64: Ap 14.5): como a emanar 
do coração (M t 12.34: Rm 10.8,9); o  ministério pro
fético pelo Espírito Santo (Lc 1.70; At 1.16; 3.18:
4.25); a política destrutiva de dois potentados mun
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diais ao término desta era (Ap 13.2,5.6; 16.13. duas 
vezes); palavras vergonhosas (Ef 4.29 e Cl 3.8); (3) o 
diabo que fala comodragão ou serpente (Ap 12.15.16;
16.13); (d) figurativamente, na expressão “face a face”, 
literalmente, “boca a boca” (2 Jo 12; 3 Jo 14); (e) 
metaforicamente, “as expressões vocais do Senhor, 
em julgamento” (2 Ts 2.8; Ap 1.16; 2.16; 19.15.21); 
o Seu julgamento de uma igreja local por sua momidão 
(Ap 3.16); (/) por metonímia. "palavra” (Mt 18.16; 
Lc 19.22; 21.15; 2 Co 13.1).

Nota: Em At 15.27, o termo logos. “palavra”, é 
traduzido por “boca”.

B. Verbo.
epistonúzõ (èincTToiiííto), “embridar” (formado 

de epi, “sobre, em”, e A), “controlar, refrear, con
ter”, é usado metaforicamente acerca de “parar a 
boca, fazer a boca parar, calar, silenciar” (Tt 1.11).! 
Contraste com o verbo phrassõ, “parar, fechar”, 
dito em Rm 3.19, acerca de fazer calar a “boca" dos 
homens. Veja TAPAR.

BOCA DO
psõmion (4»ü4í£oi/), diminutivo de psõmos, “pe

daço”, denota “fragmento, bocado, pedaço de pão, 
etc. (embebido em leite, molho, etc.)” (cognato de 
psõmizõ', veja APASCENTAR), ocorre em Jo 13.26 
(duas vezes); Jo 13.27,30/f

BOFETADA
rhapisma (páTnojia) significa: (a) “pancada com 

vara ou cajado”; (b) “soco com a mão, bofetada ou 
tapa”, é encontrado em três lugares: refere-se aos 
maus tratos que Cristo recebeu dos guardas ou as
sistentes do sumo sacerdote (Mc 14.65, de acordo 
com os manuscritos mais autênticos). O fato de o 
terem recebido ou tomado indicaria o tratamento 
áspero que deram (Jo 18.22 e  19.3). Em todos os 
três lugares temos o sentido da letra “a” acerca do 
uso de uma vara/fi

O mesmo se dá com o verbo correspondente 
rhapizo, usado em Mt 26.67. Os soldados subse
qüentemente bateram em Jesus com uma cana (Mt 
27.30, onde é usado o  verbo tuptõ, “bater”: rhapizõ 
ocorre em outro lugar, em Mt 5.39). Veja FERIR.!

BOI
1. bous (fJouç) denota “boi” ou “vaca” (Lc 13.15; 

14.5,19; Jo 2.14,15; 1 Co 9.9, duas vezes; 1 Tm
5.18).!

2. táuros (Taupoç), em latim, laurus, é traduzido 
por tou ro” em Mt 22.4; At 14.13; Hb 9.13; 10.4.

BO LO TA S
keration Ocepdnov), “pequeno chifre” (diminu

tivo dc keras. “chifre” : veja CHIFRE), o vocábulo 
é usado no plural em Lc 15.16, acerca das vagens de 
alfarroba dadas aos porcos, ali traduzido por “bolo- 
tas” .H

BOLSA
1. glõssokomon (yXtuaoÓKOjiov), form ado de 

glõssa. “língua", e komeõ, “atender”, era. primeira 
mente, um “estojo” no qual se guardava o bocal de 
um instrumento de sopro; em segundo lugar, “caixa i 
pequena” para qualquer propósito, mas especifi-- 
mente “porta-jóias” ou “carteira” para guardar d 
nheiro. É usado para designar a “bolsa” que Judas 
levava (Jo 12.6; 13.29); na Septuaginta, em 2 Cr
24.8,10, o termo é usado para aludir à “caixa" desig
nada pelo rei Joás a acomodar as ofertas para 
conserto do Templo.*!

2. ballantion (fkiXÀáiTioi’), derivado de ballõ, 
“lançar", significando “caixa para dinheiro” ou “car
teira". é encontrado quatro vezes no Evangelho de 
Lucas (Lc 10.4; 12.33:22.35,36).!

Nota: O  termo zõne, “cinto” ou “faixa” , també 
servia como “bolsa para levar dinheiro” (Mt 10.9: 
Mc 6.8). Veja C IN G IR (l).

Veja JU G O !

BOM  T EM PO
1. eudia (cúôta), cognato de eudios. “calma”,

denota “tempo bom” (Mt 16.2).! 4
2. cheimõn (xeiliiói'). “inverno”, também signi

fica "tempestade de inverno", é encontrado em Mt
16.3 ("tempestade"). Veja INVERNO. TEMP 
TADE.

BO M
A. Adjetivos.

I . agathos (áyaÔóç) descreve aquilo que. se 
“bom” em caráter ou constituição, é benéfico e 
seu efeito. É usado para descrever: (a) coisas fi 
cas. por exemplo, “árvore” (Mt 7.17); "terra” (
8.8); (b ) em sentido moral, freqüentemente des 
ve pessoas e coisas. Deus é essencial, absoluta _3 
rematadamente “bom ” (Mt 19.17; Mc 10.18; Lc 
18.19). A palavra é aplicada a certas pessoas (& 
20.15; 25.21,23; Lc 19.17; 23.50; Jo 7.12: At 11.24 
Tt 2.5); em aplicação geral (Mt 5.45; 12.35; Lc 6.4~_ 
Rm 5.7: 1 Pe2.18).

O neutro do adjetivo com o artigo definido signi
fica aquilo que é “bom“, literalmente, “o bom”, algo
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que é moralmente honesto, agradável a Deus. e. 
portanto, benéfico. O cristão deve pôr à prova o 
que é “bom ’' (Rm 12.2); apegar-se a ele (Rm 12.9); 
fazê-lo (Rm 13.3: G16.10:1 Pe 3.11. aqui. e somen
te aqui, o artigo está ausente: Jo 5.29. aqui, é usado
0 plural neutro, “as coisas boas”); trabalhá-lo (Rm 
2.10; E f 4.28; 6.8); segui-lo (1 Ts 5.15); ser zeloso 
dele (1 Pe 3.13): imitá-lo (3 Jo 11); vencer o mal 
com ele (Rm 12.21). As autoridades governam en
tais são ministros do que é “bom ”, ou seja. aquilo 
que é salutar, adequado ao curso dos assuntos hu
manos (Rm 13.4). Em Fm 14, “o teu benefício” 
(literalmente, “o  teu bom” ), é significado correto. 
Quanto a Mt 19.17: “Por que me perguntas acerca 
do que é bom?”, a ARA segue os manuscritos mais 
antigos.

O plural neutro também é usado acerca dos “bens” 
materiais, riquezas, etc. (Lc 1.53: 12.18.19: 16.25; 
G1 6.6. acerca de suprimentos tem porais); em Rm 
10.15; Hb 9.11; 10.1, as coisas “boas” são os bene
fícios providos pelo sacrifício de Cristo, em consi
deração aos conferidos pelo Evangelho e  aos do fu
turo Reino messiânico. Veja mais detalhes no n° 2. 
Veja BENEFÍCIO, BENS.

2. kalos (KaXóç) denota aquilo que é intrinseca- 
mente “bom” , e. portanto, “agradável, belo, boni- 

| to”: (a) aquilo que é bem ajustado às suas circuns
tâncias ou fins, por exemplo, fruto (M t 3.10); árvo
re (Mt 12.33): terra (M t 13.8,23); peixe (Mt 13.48); 
a lei (Rm 7.16: I Tm 1.8): toda criatura de Deus (1 
Tm 4.4); o fiel m inistro de Cristo e  a doutrina que 
ele ensina ( I Tm 4.6): (b ) aquilo que é eticamente 
bom, correto, nobre, honrado (por exemplo, G14.18;
1 Tm 5.10.25: 6.18; Tt 2.7.14; 3.8,14). A palavra 
não ocorre no Apocalipse, nem mesmo depois de 1 
Pedro.

Os cristãos devem zelar “o que é honesto [kalos]" 
(2 Co 8.21); fazer o que é bom (2 Co 13.7): não se 
cansar de “fazer o bem” (G1 6.9); manter firme o 
que é bom (1 Ts 5 .2 1): ser zeloso das boas obras (Tt
2.14); mantê-las (Tt 3.8); fomentá-las (H b 10.24); 
dar testem unho por meio delas (1 Pe 2.12).

Os termos kalos e  agathos ocorrem juntos em 
Lc 8.15: coração “honesto” (kalos), ou seja. a atitu
de do qual é corrcta para com Deus: coração “bom” 
agathos). ou seja. um coração que. em vez de agir 

al para com o próximo, atua vantajosamente para 
~m ele. Em Rm 7.18. “em mim [...] não habita bem 

agathos] algum ”, significa que nele não há nada 
ipaz de fazer o “bem ”, e, portanto, falta-lhe o 
der para realizar o que é bom [kalos]. Em 1 Ts

5.15. “segui sempre o bem [agathos]". o  “bem” é o 
que é benéfico: em 1 Ts 5.21. “retende o bem 
[kalos]”, o “bem” descreve o  valor intrínseco do 
ensino. Veja ADORAR. ENCONTRAR-SE. FOR
MOSO. HONESTO, MELHOR.

3. chrestos (xpncrróç), dito acerca de coisas, 
“aquilo que é agradável”; dito de pessoas, “meigo, 
gracioso” . É traduzido em 1 Co 15.33 por “bons”; 
em Rm 2.4. por “benignidade” . Veja FÁCIL.

Nota: O termo lampros denota “contente, ale
gre, agradável”, ocorre em Tg 2.2 (“preciosas” ); Tg
2.3 (“preciosa”); Ap 18.14 (“gostosa” ). Veja ES
PLENDIDAM ENTE. RESPLA ND ECEN TE (2). 
Quanto ao termo asteios. “agradável” , que ocorre 
em Hb 11.23 (“formoso”), veja BONITO. Quanto 
à palavra hikanos, que aparece At 18.18 (“muitos 
dias”), veja ENQUANTO. Nota (16).

B. S ubstan tivos.
1. chrestotes (xp»)crrÓTT)ç), cognato de A, n° 3, 

denota “bondade, benignidade”: (a) no sentido do 
que é direito, reto (Rm 3.12, “bem ”); (b) no sentido 
de generosidade de coração ou ato. dito acerca de 
Deus (Rm 2.4; 11.22. três vezes; E f 2.7; T t 3.4): 
dito acerca dos crentes (2 Co 6.6; Cl 3.12; G15.22). 
Significa “não meramente a bondade ou benignidade 
como qualidade, antes, é a  bondade ou benignidade 
cm ação, a bondade ou benignidade que se expressa 
em atos; ainda não a bondade ou benignidade que se 
expressa cm indignação contra o  pecado, pois em 
Rm 11.22 é posta em contraste com a severidade, 
mas em graça e ternura e compaixão” (extraído de 
Notes on Galatians, de Hogg e  Vine. p. 292). Veja 
MODERADO, SER B E N IG N O !

2. agathõsune (ciyaOoxrúur]), “bondade” , signifi
ca a qualidade moral que é descrita pelo adjetivo 
agathos (veja A. n° 1). É usado, no Novo Testamen
to. acerca de pessoas regeneradas (Rm 15.14; Gl 
5.22; E f 5.9; 2 Ts 1.11); no último texto, a frase 
“todo desejo da sua bondade” (o acréscimo de “sua** 
é uma interpolação: não há pronome no original), ou 
pode ser o caso sujeito ou nominativo —  quer d i
zer, o desejo caracterizado pela “bondade”, desejo 
bom — . ou o caso acusativo —  isto é, o desejo 
segundo a “bondade”, ser bom e fazer o que é bom .!

Trench. seguindo Jerônim o. faz distinção entre 
os term os chrestotes e agathõsune, d izendo que o 
prim eiro descreve os aspectos mais benevolente 
da “bondade", o últim o inclui tam bém as qualida
des mais rígidas, pelas quais fazer o “bem” aos 
outros não sign ifica  necessariam ente fazer por 
meios gentis. Ele ilustra que o  term o agathõsune
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pelo  ato  de C ris to  de lim par o T em plo  (M t
2 1.12.13), e denunciar os escribas e fariseus (Mt 
23.13-29); mas o termo chrestotes é  exemplificado 
pelo procedimento de Jesus para com a mulher 
penitente (Lc 7.37-50). Lightfoot considera o ter
mo chrestotes uma disposição benevolente para 
com outros; e o termo agathõsune, uma atividade 
gentil em defesa deles.

J. A. Robertson (comentando Ef 5.9) observa 
que a palavra agathõsune é “o elemento mais gentil, 
assim como a palavra dikaiosune (justiça) é o mais 
rígido, no caráter ideal".

3. eupoiia (eúrroíia), ‘ beneficência, fazer o bem” 
(formado de eu, “bem", e poieõ, ‘'fazer” ), é encon
trado em Hb 13.16-1

C . Advérbios.
1. kalõs (ícaAüiç). “bem. finamente”, é  usado em 

alguns manuscritos em Mt 5.44 junto com o verbo 
poieõ. “fazer" e traduzido por “fazer bem” . Em Tg
2.3. é traduzido por “ lugar de honra”. Veja BEM.

2. eu (eu), “bem”, usado com o verbo poieõ. é 
encontrado em Mc 14.7. Veja BEM.

D. Verbos
Ser bom ou fazer o que é bom.
1. agathopoieõ (ayaGoiotéoj). de A. n° 1. e poieõ. 

“fazer", é usado: (a) de modo geral, “fazer o bem” 
(1 Pe 2.15,20: 3.6.17; 3 Jo 11); (b) com referência 
mordaz “ao benefício dos outros” (Lc 6.9,33.35); 
em Mc 3.4, as partes da palavra estão separadas em 
alguns m anuscritos. Alguns m anuscritos têm  
agathopoieõ em At 1.4.17 em lugar de agathourgeõ 
(o n° 2).1 Contraste com o substantivo agathopoiia. 
“bem-feito", que ocorre em 1 Pe 4.19 (“fazendo o 
bem"), e o adjetivo agathopoios, "fazendo o bem", 
que aparece em 1 Pe 2.14.

2. agathourgeõ (dyaBovpycü)), em lugar de 
agathoergeõ. “ fazer o bem" (formado de A, n° 1. e 
ergon. “trabalho”), é usado em At 14.17 (nos me
lhores manuscritos: veja o n° 1), onde é dito acerca 
da beneficência de Deus para com o homem, e 1 Tm
6.18. onde e imposto sobre os ricos.1

3. euergeteõ (eixpyercíü), “conceder um bene
fício. fazer o bem" (formado de eu. “bem”, e uma 
forma verbal cognata de ergon, “trabalho” ), é usado 
em At 10.38.1

Notas: ( 1 ) 0  verbo ischuõ, “ser forte, fortalecer- 
se” (cognato de ischus, “força” ), “ter eficácia, força 
ou valor”, é dito acerca do sal em Mt 5.13. negativa
mente. “não é bom para nada”.

(2) Em Mt 19.10, o  verbo sumpherõ. “ser pro
veitoso. vantajoso” (formado de sun. “jun to”, e

pherõ. “trazer"), significa, junto com um elemento 
de negação, “não é bom” (“não convém”).

(3) Em Mc 14.7. as duas palavras eu. “bem", e 
poieõ. “fazer”, aparecem em alguns manuscritos tra
tados como um verbo eupoieõ. “fazer o bem” .

BONANÇA
galene (•yaA.iívri) significa primariamente “tran

qüilidade. contentamento” (derivado de uma raiz gai- 
. da qual o verbo gelaõ. “sorrir”, também é deriva
do), por conseguinte, a “calma” do mar. o  oceano 
propício sendo uma metáfora favorita dos poetas 
(Mt 8.26; Mc 4.39: Lc 8.24).1

BON ITO
1. hõraios (tópaíoç) descreve “aquilo que é o; 

tuno. produzido no tempo certo”, como. por exem 
pio, o início da vida ou o tempo em que qualqi 
coisa está em seu período mais atraente e mell 
(derivado de hõra. “estação”, período fixado 
leis e revoluções naturais e. portanto, a melhor es 
ção do ano). E usado para se referir à aparênr* 
exterior dos sepulcros revestidos de cal em com 
te com a corrupção interior (M t 23.27); à porta 
Jerusalém chamada “Formosa” (At 3.2,10); aos 
daqueles que trazem notícias alegres (Rm 10.15)J"

Na Septuaginta. é muito freqüente, sobretu 
em Gênesis e Cantares de Salomão. Em Gênesis, 
dito acerca de todas as árvores do jardim do E 
(Gn 2.9), especialmente da árvore do conhecime 
do bem c do mal (Gn 3.6): do rosto de Rebeca (
6.7). Raquel (Gn 29.17) e José (Gn 39.6). Apai 
cinco vezes em Cantares de Salomão (Ct 1.16; 2 .1 
4.3; 6.3,5).

2. asteios (ào re toç), relacionado com astu. u 
dade". era usado primariamente para aludir “àq 
que condizia bem com a cidade, criado na cid; 
(correspondente em português à palavra “polir”, 
gado com polis, “cidade”: cf. “urbano", do latim, u 
“cidade” ). Entre os escritores gregos é colocado 
contraste com os term os agroikos, “rústico”. 
aischros. “grosseiro", e era usado, por exemplo, p 
designar roupa. É encontrado no Novo Testame 
só em referência a Moisés (At 7.20: "Mui formos 
literalmente, “bonito para Deus", e Hb 11.23). V 
BOM. Nota. FORMOSO. PRÓPRIO (4).1

Notas: (1) Na Septuaginta. o termo asteios 
muito menos freqüente que o termo hõ raios. É f  
do acerca de Moisés em Êx 2.2: negativamente, 
bre o procedimento de Balaão à vista de Deus (N 
22.32): sobre Eglom em Jz 3.17.
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(2) O termo asteios pertence ao âmbito da arte. o 
termo hõraios, ao que é da natureza. O termo asteios 
é  usado acerca do que é “bonito”, porque é elegante;
o  termo hõraios descreve o que é “bonito*' porque 
é, em sua época, de excelência natural.

(3) O vocábulo kalos, “b o m ", descreve aquilo 
que é “bonito” por ser bem proporcionado em to
das suas panes ou intrinsecamente excelente. Veja 
BOM. FORMOSO. SER MELHOR.

BORDA (1)
1. kraspedon (Kpáaneòoi*) era primariamente a 

“extremidade ou parte proeminente de uma coisa, bei
ra”. por conseguinte a “franja de uma roupa” ou “um 
tanto de franja”, que dependia da extremidade do man
to ou capa. Os judeus usavam franjas presas aos seus 
mantos para fazê-los lembrar da lei, de acordo com 
Nm 15.3839; Dt 22.12; Zc 8.23.! Este é o significado 
em Mt 23.5. Em Mt 9.20: 14.36: Mc 6.56: Lc 8.44. é 
usado acerca da orla ou bainha da roupa de Jesus.!

2. horion (òçxov), a “borda ou fronteira de um país 
ou distrito” (em português, “horizonte*'), semprc é  usa
do no plural (Mt 2.16:4.13; 8.34: 15.22.39; 19.1: Mc 
5.17:7.31, duas vezes: Mc 10.1:At 13.50). Em alguns 
destes versículos significa território. Veja COSTA.!

3. methorion (jieGópioi/), form ado dc meta, 
“com", e o n° 2. semelhante em significado, em al
guns manuscritos é encontrado em Mc 7.24.! Con
traste com o termo horothesia, no verbete LIGA
DO (1).

BORDA (2)
anõ (dvíú), “em cima. no alto. num lugar mais 

alto*'. Em Jo 2.7. é usado para denotar a “borda” de 
uma talha. literalmente, “até em cima”, ou seja, “até 
as partes mais altas”, quer dizer, até a “borda". Veja 
ALTO. CIM A. PARA CIMA.

BORDÃO
1. rhabdos (pápòoç), “bastão, cajado”, é usado 

em Mt 10.10 e passagens paralelas, bem como em 
Hb 11.21. Veja VARA.

2 .xulon (£ú\oi'), “madeira", então, “qualquer coisa 
feita de madeira", por exemplo, “cacete, porrete” ou 

rdão”, é encontrado cm Mt 26.47.55 e passagens 
alelas. Veja ÁRVORE. MADEIRA, TRONCO.

BRAÇA
orguia (òpy w d), cognato de oregõ, “estirar” , é a 

xtensão dos braços estendidos e  abertos, cerca de 
1,80 metro (At 27.28. duas vezes).!

BRAÇO
1. ankale (àyicáXTi), usado no plural em Lc 2.28. 

originalmente denotava a “curva, ou ângulo interno 
do braço”. A palavra é derivada de um termo que 
significa “dobrar, encurvar”. A palavra em portugu
ês “ângulo” está relacionada.!

Nota: O termo enankalizomai (formado de en, 
“em” , e um verbo cognato do n° 1). “tom ar nos 
braços, abraçar” , é usado em Mc 9.36 e 10.16, acer
ca da ternura de Cristo pelas criancinhas.!

2. brachiõn Opaxítov), “a pane menor do braço, 
do ombro ao cotovelo”, é usado metaforicamente 
para denotar força, poder, e no Novo Testamento 
sempre se refere ao poder de Deus (Lc 1.51: Jo 
12.38; At 13.17); também é freqüente no Antigo 
Testamento nesse sentido, sobretudo em Deutero- 
nômio. Salmos e Isaías (veja. por exemplo, Dt 4.34; 
5.15; SI 44.3: 71.18, onde "força” é. literalmente, 
“braço”: SI 77.15; Is 26.11. onde “mão*’ é. literal
mente, “braço”; Is 30.30; 40.10,11, etc.).!

BRAMAR
A. Verbo.

phruassõ (épuáooio) era usado primariamente 
acerca do “resfolego, relincho e cabriola de cava
los”; por conseguinte, metaforicamente, alude à “al
tiv e z  e in so lê n c ia  dos h o m en s"  (A t 4 .25 , 
“bramaram” ).! Na Septuaginta. consulte Sl 2 .1 .!

B. S ubstan tivo .
kludõn (kàú8üH '). “vaga, vagalhão , o n d a” 

(cognato de kluzõ, “lavar sobre”, dito acerca do mar; 
cf. kludõnizomai. “ser lançado pelas ondas”. Ef
4.14). é encontrado em Lc 8.24 (“fúria”): Tg 1.6 
(“onda").!

Nota: Em Jd 13. o adjetivo agrios, “selvagem, 
bravio”, é traduzido por “ impetuosas”. Veja SIL
VESTRE.

BRANCO
A. Adjetivo.

leukos (Xcvkóq) é usado acerca de: (a) roupas, 
às vezes no sentido de “luminoso, brilhante” (Mt 
17.2; 28.3: Mc 9.3: 16.5: Lc 9.29; Jo 20.12: At
1.10): sim bolicam ente (Ap 3.4.5.18: 4.4; 6.11; 
7.9,13:19.14, segunda parte); (b) cabelos (Mt 5.36); 
a cabeça e os cabelos de Jesus —  numa visão: cf. Dn 
7.9 (Ap 1.14, duas vezes): grãos maduros (Jo 4.35): 
pedra (Ap 2.17. uma expressão do deleite especial 
de Senhor no vencedor, o novo nome escrito nela é 
indicativo de uma comunicação secreta de amor e 
alegria); cavalo, numa visão (Ap 6.2; 19.11; 19.14,
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primeira parte); nuvem (Ap 14.14); o trono de Deus 
(Ap 20.11).!

Nota: O termo lampros, “ luminoso, claro”, é 
usado em Ap 15.6. acerca de “(linho puro e) res
plandecente” (alguns manuscritos têm o termo lithon, 
“pedra**): em Ap 19.8, “resplandecente”. Veja BRI
LHO, BOM. Nota. CLARO. RESPLANDECEN
TE (2).

B. Verbos.
1. leukainõ (XeuKaíwu), “embranquecer, tomar 

branco” (cognato de A), é usado em Mc 9.3 (“bran
quear”); figurativamente em Ap 7.14.1

2. koniaõ (Kovidco), derivado de konia, “pó, vis
co’*. denota “embranquecer, caiar” , dito acerca de 
tumbas (Mt 23.27); figurativamente, acerca de um 
hipócrita (At 23.3).! Na Septuaginta. consulte Dt 
27.2,4; Pv 21.9.1

BRA N DIRA
1 .anesis (ducoi ç), “soltura, relaxamento de ten

são” (cognado de aniemi, “relaxar, soltar”), é tradu
zido por “brandura” em At 24.23, na ordem de Félix 
ao centurião para moderar as restrições sobre Pau
lo. Os papiros e inscrições ilustram que o uso da 
pa lav ra  d en o ta  a lív io  (M oulton  e M illigan . 
Vocabulary' o f  the Greek Testament). No Novo Tes
tamento. sempre transmite o pensamento de alívio 
de tribulação ou perseguição (2 Co 2.13, “descan
so” ; 2 Co 7.5, “repouso”; 2 Co 8.13, “alívio”; 2 Ts
1.7, “descanso”). Josefo fala do descanso ou alívio 
(anesis) de arar e cultivar a  terra dado no Ano do 
Jubileu. Veja DESCANSO. FÁCIL, LIBERAÇÃO. 
SOCORRO-f

2. plesm one  (ttX t)op.oi'tí ), “ en ch im en to , 
saciedade” (cognato de pimplemi, “encher"), é en
contrado em Cl 2.23, acerca da “satisfação” da 
carne. Lightfoot traduz a passagem  assim : “Con
tudo não são realm ente de valor algum  para curar 
a indulgência da carne’’. Um possível significado 
é: “de valor algum  nos esforços ascéticos” . Uns 
consideram  que a palavra indica que o tratam ento 
ascético do corpo não é de honra algum a para a 
satisfação da carne (as exigências razoáveis do 
corpo); esta interpretação é im provável. A pará
frase apresentada a seguir m ostra claram ente o 
contraste entre o ascetism o, que “praticam ente 
trata o corpo com o inim igo, e a ótica paulina que
o trata como instrum ento potencial de vida ínte
gra” : ordenanças, “que de fato têm uma enganosa 
aparência de sabedoria (onde não há verdadeira 
sabedoria), pelo em prego de atos auto-seleciona-

dos de religião e hum ildade [e] por tratar o co 
com brutalidade em vez de tratá-lo  com o  devi 
respeito , com vistas a encontrar e precaver-se 
contra a indulgência excessiva da carne” (Parry. 
em  Camb. Greek Testament). 1

BRASAS
1. anthrax (àvOpaO* “brasa ardente” (cf. em 

português, “antracito”), é  usado no plural em Rm
12.20, metaforicamente numa expressão proverbi
al; “Amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça" 
(citado de Pv 25.22), significando retribuição por 
generosidade, ou seja, que, conferindo um favor ao 
inimigo, você o lembra do mal que ele lhe fez. de 
forma que ele se arrepende com dor no coração.1

2. anthrakia (àvOpcuáa), cognato do n° 1, é “mon
tão de brasas ardentes” ou “fogo dc brasas" ( 
18.18; 21.9).!

BREVEMENTE
1. eutheõs (eiiOcioç), “imediatamente, sem de

mora, logo, diretamente”, é encontrado em 3 Jo 1 
(“brevemente” ). O uso geral da palavra sugere ai 
mais cedo que “brevemente”. Veja EM SEGUIDA. 
ENDIREITAR.

2. tacheõs (Taxctoç). Veja SIRTE, n° 3.
3. tacheion (Tdxeiov). Veja SIRTE, n° 2.
4. en tachei (év Tdx«0- Veja SIRTE, n°4.
Nota: Em 2 Pe 1.14, o adjetivo tachinos, q

denota “prontamente, velozmente” (cognato do ter? 
mo acima), é traduzido “brevemente” , literalmen 
“prontamente hei de deixar este tabemáculo” ( 
seja, concernente à sua aproximação). Contraste c
2 Pe 2.1.

BRILHO
A. Adjetivos.

1. phõteinos («txoTeiróç). “ luminoso” (deriva 
de phòs. “ luz”), é dito acerca de uma nuvem (
17.5): metaforicamente, acerca do corpo (Mt 6.
Lc 11.34,36). Veja LUZ.!

2. lampros (Xa^Tipóc;). “reluzente, brilhante,___
plandecente”, é usado para descrever a roupa de 
anjo (At 10.30eA p 15.6); simbolicamente, diz r 
peito à roupa dos santos em glória (Ap 19.8, n 
melhores textos, “branco”); a Cristo, como a Esl 
la da Manhã (Ap 22.16); a água da vida (Ap 22.1 
“claro” ). Veja BOM. BRANCO. CLARO, R 
PLANDECENTE (2).

Nota: Contraste com o termo lampros, “espl 
didamente” (Lc 16.19).
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B. Substan tivos.
1. lamprores (Xap-npÓTTjç), ‘'brilho", cognato de

A. n° 2, acima, é encontrado em At 26.13.!
2. apaugastna (àrraíryaafia), “brilhar para a fren

te’’ (formado de apo. “de”, e auge, “brilho”), refe- 
rindo-se ao brilho que parle de um corpo luminoso, 
é  diio acerca de Cristo em Hb 1.3, “ resplendor”. ou 
seja. o brilho para a frente (significado mais prová
vel que brilho refletido).*!

Nota: O termo epiphaneia (ém ^xiveia), literal
mente. “brilho para a frente ou sobre**, é traduzido 
em 2 Ts 2.8 por “esplendor * (“manifestação**, ARA). 
Veja APARECER.

B RO TAM EN TO
proballõ (iTpofiáXXw). literalmente, “lançar para 

frente” , é usado acerca do “brotamento de folhas, 
flores, frutos”, dito em geral sobre árvores (Lc 21.30). 
Veja PÔR (At 19.33).<J[

Nota: Em Mc 4.32. ocorre o verbo poieõ, “fazer”.

BROTAR
A. Verbos.

1. ginomai (y ívojiai). “tornar-se”, é usado nos 
melhores textos em Hb 11.12 (“descenderam*’; al
guns têm o verbo gennaõ. na voz passiva, de tradu
ção semelhante).
/  2. anatellõ (àvaréXXio), “nascer, aparecer, sur
gir. levantar ", é encontrado em Mt 4.16 (“raiou” ); 
Hb 7.14 (“ser manifesto” ). Veja LEVANTAR-SE, 
u°9.
f 3. exanatellõ (é^a^arcXAu)), formado de ek ou 

*, “para fora”, e  o n° 2. é  usado acerca do “nasci- 
^nto” de sementes (M t 13.5; Mc 4.5); em Mc 4.8, 
_ rreon°8 .1
4. phuõ (<t>ú(o), usado no transitivo , “dar, pro- 
:ir. causar” , denota, na voz passiva, “brotar, 
gir, nascer, crescer” , acerca de semente (Lc

i.6.8. “ nascida” em am bos os lugares” ); na voz 
va. no in transitivo , ocorre em Hb 12.15 (“bro- 

” ). acerca de um a raiz de am argura. Veja 
C E R .l

5.suniphuõ (cjuji4>úw). “fazer crescer junto” (for- 
de sun. “com”, e o  n° 4), ocorre em Lc 8.7 
cendo com” ).!

6 . blastanõ OXaoráioo). “brotar” , é encontrado 
Mt 13.26 (“cresceu” ), acerca de joio. e em Mc
(“brotasse” ), acerca de semente. Veja FRUTI- 
R. TRAZER. A. n° 26.

7 . anabainõ (dvapaívw), “ ir para cim a. subir”, é 
trado em M t 13.7 (“cresceram”), acerca de

espinhos, e  em Mc 4.8. acerca dc semente (“vin
gou” ). Veja CRESCER, n°4.

8. hallomai (ciXopai), “saltar, fazer saltar” , c usado 
em Jo 4.14 (“jorrar”), acerca de água de fonte, figurati
va do Espírito Santo no crente. Veja SALTAR.

9. eispedaõ (et<T7rrpckü), “pular, saltar em”, ocorre 
em At 16.29 (“saltou dentro” ).! Na Septuaginta, 
consulte Am 5.19.!

10. ekpedaõ (cicrTiôáio), “saltar adiante, brotar, 
jorrar” , ocorre em At 14.14, nos melhores textos. 
Veja CORRER. Nota (4).

B. Substan tivo .
pege (Tnyyrç) é usado em 2 Pe 2.17 (“fontes”). 

Veja FONTE.
Nota: Quanto ao verbo epiginomai, encontrado 

em At 28.13, veja SOPRAR.

BUSCAR
1. zeteõ (£Tyré(ij) significa: (a) “buscar, procurar” 

(por exemplo, Mt 7.7,8; 13.45; Lc 24.5; Jo 6.24); 
acerca de conspirar contra a vida de alguém (Mt 2.20; 
A t 21.31; Rm 11.3); metaforicamente, “buscar” pelo 
pensamento, “buscar” como fazer algo, ou o que ob
ter (por exemplo, Mc 11.18; Lc 12.29); “buscar” 
averiguar um significado (Jo 16.19. “indagais”); “bus
car” a Deus (At 17.27; Rm 10.20); (b) “buscar” ou 
“esforçar-se por. empreender, desejar” (por exem
plo. Mt 12.46.47, “pretendendo" e “querem” : Lc
9.9. “procurava”; Jo 7.19,20: Rm 10.3); acerca de 
“buscar”: o Reino de Deus e a  Sua justiça, no sentido 
de desejar avidamente, esforçando-se (M t 6.33); “as 
coisas que são de cima” (Cl 3.1); a paz (1 Pe 3.11);
(c) “requerer” ou “exigir” (por exemplo, Mc 8.12: Lc
11.29 (alguns manuscritos têm o n° 4 aqui); 1 Co 4.2;
2 Co 13.3. “buscais” ). Veja CERCA DE. B. Nota, 
DESEJAR (1). B. Nota (2). INQUIRIR. IR. Nora
(2), letra “a ”, PROCURAR. REQUERER.

2. anazeieõ (dvaCilTfuj), “buscar cuidadosamen
te” (formado de ana, “para cim a”, usado intensiva
mente. e o n° 1), é usado acerca de “procurar" seres 
humanos, estando implícita a dificuldade no esfor
ço (Lc 2.44,45 [alguns manuscritos têm o n° 1 no 
último versículo); At 11.25); numerosas ilustrações 
deste significado em particular são dadas nos papi
ros por Moulton e M illigan.! Na Septuaginta. con
sulte Jó 3.4; 10.6.!

3. ekzeteõ (èk£t)tcüj) significa: (a) “buscar [ek. 
“para fora” ]” ou “ir à  procura de, tentar encontrar, 
procurar” , por exemplo: Deus (Rm 3.11); o Senhor 
(At 15.17; Hb 11.6; 12.17: 1 Pe 1.10, “ inquiriram”, 
seguido pelo verbo exeraunaõ. “procurar diligente
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mente”, traduzido por ‘"trataram diligentem ente ’);
(b) "requerer” ou “exigir” (Lc 11.50.51). Veja IN 
Q UIRIR, Nota (3). R EQ U ER ER .l

4. epizeteõ (€Tn£Tyréü}). “ ír à procura de, tentar 
encontrar, procurar” (form ado de epi, “para”, ele
mento diretivo, e o  n° 1) é encontrado em M t 6.32; 
12.39; 16.4; Mc 8.12 (em alguns textos); Lc 12.30; 
At 12.19; 13.7; 19.39 (“dem andais” ); Rm 11.7; Fp

4.17 (duas vezes); Hb 11.14; 13.14. Veja DEí 
JAR (1). IN QUIRIR-!

5. oregõ (òpéyio), “procurar alcançar, esforça 
se por obter” , usado na voz média cm l Tm 3. 
(“deseja”, prim eira parte). Veja DESEJAR (1). n® 

Nota: Q uanto às traduções do verbo zeloõ,
Gl 4.17,18 (“ têm zelo” , “ tenhais zelo” e “ser zelt 
so”). veja IRRITAR. Nota. ZELOSO.

Nota: O  sina l! ,  ao final das considerações sobre 
determ inada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testam ento foram  m encionadas neste d i
cionário expositivo.

CABEÇA
kephale (»c€<f>ciArj). além do seu significado natu

ral. “cabcça”. é usado; ia) figurativamente em Rm
12.20, acerca de amontoar brasas na “cabeça” (veja 
BRASAS); em At 18.6, “o  vosso sangue seja sobre a 
vossa cabeça", que dizer, “a vossa culpa de sangue 
descanse sobre a vossa pessoa”, modo de expressão 
freqüente no Antigo Testamento, e  talvez aqui dire
tamente relacionado com Ez 3.18.20; 33.6.8 (veja 
também Lv 20.16; 2 Sm 1.16; 1 Rs 2.37); (b) metafo
ricamente. acerca da autoridade ou direção dc Deus 
em  relação a Jesus, de Jesus em relação àquele que 
crê. do m arido em relação à  esposa (1 Co 11.3); de 
Jesus em relação à Igreja (Ef 1.22; 4.15; 5.23; Cl 1.18;
2.19); de Jesus cm relação a principados e potestades 
(Cl 2.10). Quanto a 1 Co 11.10. considerado em rela
ção ao contexto, a palavra “autoridade” provavel
mente representa, por metonímia. sinal de autorida
de. sendo os anjos testemunhas da relação preemi- 
nente conforme foi estabelecida por Deus na criação 
do homem como a pouco mencionada, com o  signifi
cado espiritual concernente à  posição de Jesus em 
relação à Igreja (cf. E f 3.10); é usado acerca de Jesus 
com o o fundamento do edifício espiritual disposto 
pelo Templo, com sua “pedra de esquina” (Mt 21.42); 
simbolicamente, tam bém diz respeito aos governan
tes imperiais do poder romano, segundo é  visto nas 
visões apocalípticas (Ap 13.1.3; 17.3.7,9).

CABELO
A. S u b stan tiv o s.

1. thrix (0pí£) denota “cabelo, pêlo” , quer de 
anim ais, por exem plo, os “pêlos” de cam elo  que

faziam  parte das vestes de João  B atista (M t 3j 
Mc 1.6); quer de pessoas. Com  relação a pess 
(a) é usado para sign ificar o m ais dim inuto 
lhe, com o que a ilustrar o  excedente cuidado e  pr 
teção  o ferec idos p o r D eus aos seus filhos (1 
10.30; Lc 12.7; 21.18; At 27.34); (b ) visto  que 

judeus juravam  pelos “cabelos” , o  Senhor usou i 
incapacidade natural de tom ar um “cabelo” brar 
ou preto, com o uma das razões para a abstinènc 
de fazer ju ram entos (M t 5.36); (c) porquanto 
“cabelos” com pridos são um a glória para a mull 
(veja B). e  usá-los soltos ou desgrenhados é ui 
desonra, não obstante, a m ulher que enxugou 
pés de Jesus com  os “cabelos” (em  lugar da toall 
que o fariseu  Sim ão não providenciou), fez poi 
caso da vergonha em  sua devoção penitente ao 
nhor —  os escravos tinham  o  costum e de enxuga
o pés dos senhores (Lc 7 .38.44; veja tam bém
11.2; 12.3); (d) a b rancura estonteante da cabeça i 
“cabelos” do F ilho do H om em  na visão registrs 
em Ap 1.14, é sugestiva da santidade e sabed< 
do “A ncião de D ias” ; (e) os “cabelos” longos d< 
seres espirituais descritos com o gafanhotos em Aj
9.8, são. talvez, indicativos de sua sujeição ao 
senhor satânico  (cf. 1 Co 11.10); (f) as cristãs são] 
exortadas a se con ter de adornar os cabelos pi 
exib ição  pública (1 Pe 3 .3 ).!

Nota: O  pêlo de cabra era usado na fabricação de 
tenda, com o. por exem plo, no caso da profissão de 
Paulo (At 18.3); o tecido feito de crina ou pêlo de j 
cam clo proveniente da Cilícia. sua província nataL 
era notável, sendo conhecido no comércio pelo nome 
de cUicium.

2. kome (kójiti) é  usado som ente para se referir a 
“cabelos hum anos” , mas não ocorre no Novo Testa
mento acerca do  ornam ental. A  palavra é encon tra
da em 1 Co 11.15. onde o contexto m ostra que a 
“cobertura” provida nos “cabelos” longos da mu
lher, é  com o véu, sinal de sujeição à autoridade.
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como eslá indicado nas supremacias faladas em 1 
C o 11.1-10.1

B. Verbo.
t  koniaõ (ko^óiu) significa “deixar o cabelo cres- 

usar cabelos compridos”, é  glória para a mulher 
onra para o homem —  como é ensinado pela 

reza (1 Co 11.14.15).!
C. Adjetivo. 

trichinos (rpí xivoç)* cognato de A. n° 1. signifi- 
“cabeludo. feito de cabelos" (Ap 6.12), literal- 
nte, “pano de saco peludo". C ontraste com

O DE SACO.1

BRA
1. eriphos (€pt<i>oç) denota "bode. cabra, cabri- 
(Mt 25.32: Lc 15.29); alguns manuscritos têm o
2 no último texto, indicando um escárnio por 
íe do filho mais velho, que seu pai nunca tinha 
dado até mesmo um minúsculo cabrito.!
2. eriphion (cpí<t>iov). diminuti vo do n° 1. é usa- 
em Mt 25.33. Em Mt 25.32, o termo eriphos é

lente figurativo: em Mt 25.33. onde é feita a 
£ão. embora, metaforicamente, a mudança para 

minutivo é sugestiva de desprezo, o qual aque- 
que são assim descritos trazem sobre si mesmos 

recusa em ajudar os necessitados.!
3. tragos (Tpcryoç) denota “bode” (Hb 9.12.13. 
. 10.4). a qualidade de macho prefigurando a  for- 
pela qual Jesus colocou a própria vida cm sacrifí- 
expiatório.

ACHO
botrus (fJÓTpuç). “agrupamento ou grupo, cacho 
uvas”, é encontrado em Ap 14.18-1 
Vota: Contraste com staphule. “cacho de uvas, o 
“Lo  maduro”, acentuando as próprias uvas (Mt 
16; Lc 6.44: Ap 14.18).!

A
1. hekastos (€kciotoç), “cada” ou “todo”, é usa- 
para se referir a qualquer número separadamen- 
quer («) como adjetivo que qualifica um substan- 

(por exemplo. Lc 6.44: Jo 19.23: Hb 3.13. onde 
os os dias”, é. literalmente, “de acordo com 
dia”, ou. mais enfaticamente com heis, “um” 

26.22; Lc 4.40; 16.5; At 2.3,6; 20.31; 1 Co 
18: Ef 4.7,16: Cl 4.6: 1 Ts 2.11; 2 Ts 1.3); (h) 

pronome distributivo (por exemplo, At 4.35; 
2.6; Gl 6.4): em Fp 2.4, é usado originalmente 

plural: alguns manuscritos o têm em plural em 
6.11. A repetição em Hb 8.11 é notável, “cada

um” (ou seja. todo o mundo). Prefixado pela prepo
sição ana, “cada um” (um coloquialismo), é usado, 
em Ap 21.21, com ênfase na individualidade, acerca 
dos portões da cidade divina (“cada um de vários”); 
em Ef 5.33, precedido por kath ’hena, “por um”, 
significa “cada (um) da sua” .

2. A expressão hen kath ’ hen, literalmente, “um 
por um”, é usado em Ap 4.8, “cada um deles”.

CADÁVER
ptõma (Trrtüfia). Veja CORPÔ. n6 3.

CADEIA
halusis (âXiKjiç) denota “cadeias ou correntes 

para amarrar o corpo, ou qualquer parte dele (mãos 
ou pés)” . Uns derivam a palavra de a, prefixo de 
negação, e luõ. “soltar” , ou seja, “não ser solto, para 
não se soltar”. Outros afirmam que provém de uma 
raiz relacionada com uma palavra que significa “res
tringir” . É usado em Mc 5.3.4: Lc 8.29; At 12.6.7; 
21.33; 28.20: E f 6.20; 2 Tm 1.16: Ap 20.1. Veja 
G RILHÕES.!

Notas: (1) Algumas autoridades antigas têm seira. 
“corda. laço. faixa, corrente”, em 2 Pe 2.4. em vez 
de seiros, “caverna”.

(2) Em Jd 6, o termo desmos é traduzido por 
•prisões”. Veja GR1LHÒES-!

CADEIRA
A. Substantivos.

1. kathedra (KaOcòpa). formado de kata, “para 
baixo”, e hedra, “assento", denota “assento” (em 
português, “cátedra” ), “cadeira” (M t 21.12; Mc
11.15); de mestres (Mt 23.2).!

2. prõtokathedria (rrpo)roKaÔcòpía), “o primei
ro assento”, ocorre em Mt 23.6 (“as primeiras ca
deiras” ); Mc 12.39: Lc 11.43:20.46. Veja PRINCI
PAL (1), n° 6. Contraste com QUART0.1

Nota: Quanto ao termo thronos, às vezes tradu
zido por “cadeira”, veja TRONO.

B. Verbo.
kathemai (Ká&niiat), “sentar-se. estar senta

do”. é encontrado em Lc 22.69; Cl 3.1. Veja SEN
TAR-SE.

CAIR
A. Substantivos.

1. ptõsis (tttükji ç); “queda” (cognato de B. n° 1), 
é usado: (a) literalmente, acerca da “destruição de 
uma casa” (Mt 7.27): (h) metaforicamente, em Lc 
2.34, diz respeito à “queda" espiritual daqueles em
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Israel que rejeitariam Jesus; o “elevação” se refere 
aos que o reconheceriam e o receberiam, uma classe 
distinta daqueles a  quem a “queda" se aplica. A 
“queda" seria irreparável, contraste com a letra “a ”. 
Um lapso como o de Pedro não está em vista no 
versículo.1

2. paraptõma (TrapdFTtüpa), prim ariam ente, 
"passo em falso, asneira, erro crasso" (formado de 
para. “à parte”, e piptõ, "cair” ), portanto, "lapso 
de verticalidade, deslize de retidão, pecado, trans
gressão moral, má ação", é traduzido em Rm 11.11,12 
por “queda”, acerca do pecado e da "queda” de Isra
el em sua recusa dc reconhecer as afirmações de 
Deus e do Seu Cristo: por esta causa, a  oferta de 
salvação foi feita aos gentios; contraste com o verbo 
ptaiõ, “tropeçar”, que aparece em Rm 11.11. Veja 
C U L PA . E SC Â N D A L O . PE C A D O , T R A N S 
GRESSÃO.

3. apostasia (à T T o e r r a a ía ) ,  “defecção, revolta, 
apostasia", é usado no N ovo Testamento acerca da 
apostasia religiosa. Em At 21.21, é traduzido por 
“apartares", literalmente, “ensinas a se apostatarem 
de M oisés”. Em 2 Ts 2.3, a “apostasia” significa a 
apostasia da fé. Em papiros é usado politicamente 
acerca de rebeldes.^

B. Verbos.
1. piptõ  (ttí iTTtü), “cair” , é  usado para descrever: 

(a) descida, “cair” para baixo (por exem plo, Mt 
10.29; 13.4); (b) sorte (At 1.26); (c) “cair” sob julga
mento (Tg 5.12; cf. Ap 11.2); (d) pessoas no ato de 
prostração, prostrar-se (por exemplo, Mt 17.6; Jo 
18.6: Ap 1.17); em homenagem e adoração (por exem
plo, Mt 2.11; M c 5.22; Ap 5.14; 19.4); (e) coisas, 
“caindo” em ruína ou falhando (por exemplo, Mt 
7.25; Lc 16.17: Hb 11.30); (/) do julgam ento “cair” 
sobre as pessoas, como, por exemplo, o calor do sol 
(Ap 7.16); de névoa (ARA) e  trevas (A t 13.11, 
alguns manuscritos têm o verbo epipiptõ)\ (g ) pes
soas, “caindo" moral ou espiritualm ente (Rm 14.4;
1 Co 10.8,12; Ap 2.5, alguns manuscritos têm o n°
3 aqui). Veja FALHAR. LUZ, GOLPEAR.

2. apopiptõ (qttottí tttoí), “cair de” (formado dc 
apo, “de", e o n° 1), é usado em At 9.18 acerca de 
escamas que “caíram” dos olhos de Saulo de Tarso.1

3. ekpiptõ (eiarLTTTCd), “cair para fora de" (for
mado de ek, “para fora”, e o  n° 1), “é usado no Novo 
Testamento, literalmente, acerca de flores que mur
cham no curso da natureza (Tg 1.11; 1 Pe 1.24); de 
um navio fora de controle (A t 27.17,26.29,32); de 
correntes soltas do pulso de um prisioneiro (At
12.7); figurativamente, refere-se à Palavra de Deus

(a expressão do seu propósito), que não pode 'ca ir’ 
longe do fim ao qual foi estabelecida (Rm 9.6); do 
crente que é advertido a não ‘ca ir  longe do curso no 
qual ele foi confirmado pela Palavra de Deus (2 Pe
3.17)” (extraído de Notes On Galatians, de Hogg e 
Vine, p. 242). O mesmo se dá com os que buscam 
ser justificados pela lei (G1 5.4: “da graça tendes 
caído”). Alguns manuscritos têm este verbo cm Mc 
13.25 no lugar do n° 1; o  mesmo se dá em Ap 2.5. 
Veja INÚTIL, LANÇAR.1

4. empiptõ (éniTÍTTTw), “cair dentro ou entre” 
(formado de en. “em. para dentro”, e o n° 1). é usa
do: (a) literalmente (M t 12.11; Lc 6.39, alguns ma
nuscritos têm o n° 1 aqui; Lc 10.36; alguns manus
critos têm empiptõ em  Lc 14.5); (b) metaforicamen
te, “cair” em condenação (1 Tm 3.6,7): em tentação 
e em cilada (1 Tm 6.9): nas mãos de Deus em ju lga
mento (Hb 10.31).*!

5. epipiptõ (6T7ITTÍ tttü j), “cair sobre, atacar, as
saltar” (formado de epi, “sobre”, e  o n° 1), é usado:
(a) literalm ente (Mc 3.10; A t 20.10,37); (b) meta
foricamente. acerca do medo (Lc 1.12: At 19.17; 
Ap 11.11, aqui, em alguns manuscritos, tem os o n° 
1); de repreensões (Rm 15.3); do Espírito Santo 
(At 8.16; 10.44; 11.15).

Nota: Alguns manuscritos têm este verbo em Jo 
13.25; At 10.10; 13.11. Veja APERTAR.'1

6. katapiptõ (KaTcnTÍTTTü)). “cair” (formado de 
kata, “para baixo”, e o n° 1), é usado em Lc 8.6 (nos 
melhores manuscritos); At 26.14: 28.6.1

7. parapiptõ (Tíapam tttoj), cognato dc A, n° 2, 
corretam ente, “cair no seu cam inho” (formado de 
para , “por” , e o  n° 1), significa “cair fora” (da devo
ção para as realidades e fatos da fé), e ocorre em Hb
6.6.1

8. peripiptõ (TrepimTrTco), “cair ao redor” (for
mado de peri, “ao redor”, e  o n° 1), por conseguinte, 
significa “ver-se entre, topar com, encontrar por 
acaso, deparar com”. “Caiu” entre ladrões (Lc 10.30); 
“dando” na parte de uma praia (At 27.41); “cairdes” 
em várias tentações (ou seja, em provas). Veja 
LUZ.1 Na Septuaginta, consulte Rt 2.3; 2 Sm 1.6; 
Pv 11.5.1

9. prospiptõ ( t t p o o t t í  t t t c ü ) ,  “cair em direção a 
qualquer coisa” (formado de pros, “em direção a", e 
o  n° 1), “bater contra", é dito de “ventos” (M t 7.25): 
também significa “cair” aos pés de alguém, “cair” 
prostrado diante de (Mc 3.11; 5.33; 7.25: Lc 5.8: 
8.28.47: At 16.29).1

10. hustereõ (úorepéto), “chegar tarde, ficar por 
último, para trás. ser inferior” . Em Hb 12.15, é tra
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duzido por “se prive” ; e em Rm 3.23. por “destitu
ídos”. Veja ATRÁS.

11. epiballõ (êmfkíXXco), "lançar sobre” (form a
do de epi, "sobre, em ”, e ballõ, “lançar”), também 
significa “cair” para a parte de alguém (Lc 15.12). A 
expressão é freqüentem ente encontrada em papiros 
como fórmula técnica. Veja LANÇAR, A. n° 7.

12. erchomai (èpxonai), “vir” , em Fp 1.12, é 
traduzido por “aconteceram”, acerca da questão das 
circunstâncias. Veja VIR.

13. ginomai (y ívo iiat), “tornar-se”, é traduzido 
em At 1.18 por "precipitando-se” . Veja Nota (1) 
m ais adiante. Veja SER CONVENIENTE.

14. aphistemi (á<t>íoTTftu), quando  usado no 
in transitivo , significa “m anter-se a d istância , es
quivar-se” (form ado de apo , “de” , e histemi. “e s
ta r” ), “retirar-se  de” : por conseguinte, “ca ir fora. 
apostatar” (1 Tm  4.1; Hb 3.12). Veja PARTIR, n° 
20 .

15. parabainõ (Trapa^aíi-tu), “transgredir, cair” 
(form ado de para, “para fora, por”, e bainõ, “ir”), é 
trad u z id o  em  At 1.25 p o r “d e sv io u -se” . Veja 
TRANSGREDIR.

16. katabainõ (Karafkxí i^u) denota “vir (ou cair) 
para baixo”, o cone em Lc 22.44 (“escorriam ”); Ap
16.21 (“caiu” ). Veja DESCER, VIR.

Notas: (1) Em Ap 16.2, o  verbo ginomai, “tor
nar-se”, é  traduzido por “se fez” , 
p (2) Em 2 Pe 1.10, o verbo ptaiõ , “tropeçar", é 
traduzido por “tropeçareis” .

(3) Em Rm 14.13, o verbo skandalon, “arm adi
lha. meio de prejudicar” , é  traduzido por “escânda
lo”.
r (4) O  verbo koimaõ. na voz média, significa “dor

mir" (M t 27.52). Veja DORMIR.
(5) Em At 27.34, o verbo apollumu é traduzido 

por “cairá".
r (6) Em  Jd 24, o adjetivo aptaistos, “sem  trope
çar, que tem pés firmes” (formado de a . elemento de 
negação, e ptaiõ . “tropeçar”), é traduzido por “de 
tropeçar” .
|  (7) Em At 1.18, a expressão prenes, “de cabeça 
para baixo”, com o particípio aoristo de ginomai, 
*lomar-se”, “precipitar-se”, literalmente, “tendo fi

cado de cabeça para baixo”, é usado acerca do suicí
dio de Judas Iscariotes. Uns traduziriam a palavra (é 
termo médico) por “ inchado” (como se estivesse li
gado com uma forma do verbo pimpremi. “queimar*' ), 
indicando a condição do corpo de certos suicidas.

(8) Em At 20.9, o verbo katapherõ, “ca ir so
b re” . é traduzido  por “tom ado”, e  en tão  “ca iu" , o

p rim eiro  acerca de opressão  gradual, o segundo 
(o tem po aoristo) referindo-se ao efeito  m om en
tâneo.

(9) Em At 19.35. o  term o diopetes, formado de 
dios, “céu”, e piptõ , “cair” , ou seja, “caído” do céu, 
é traduzido por “im agem que desceu de Júpiter” .

CALAR-SE
1. sigaõ (cri70(0) significa: (a) usado no intran

sitivo. “estar calado, calar-se” (derivado de sige. 
“silêncio”), é encontrado em Lc 9 .36:18.39; 20.26; 
At 12.17; 15.12,13; 1 Co 14.28,30,34; (b) usado no 
transitivo, “guardar segredo” ; na voz passiva, “ser 
guardado em segredo" (Rm 16.25, “esteve oculto”). 
Veja SEGREDO. SILÊNCIO.

2. siõpaõ  (aitüirdto), “estar calado  ou quieto, 
m anter silêncio" (derivado de siõpe. “silêncio”), 
é  usado em M t 20.31; 26.63; M c 3.4; 9.34; 10.48; 
14.61; Lc 19.40; At 18.9; na ordem  que o  Senhor 
deu ao m ar, em  M c 4 .39, “ca la -te” (quanto  à pa
lavra seguinte “aqu ie ta-te” , veja o n° 4 ); em Lc
1.20, é  tra d u z id o  p o r “ f ic a rá s  m u d o ” . V eja 
M U D O , B i

3. hesuchazõ (r]auxá£iü) significa “estar quieto, 
aquietar-se”; é usado para se referir a calar-se. estar 
calado, estar em silêncio (Lc 14.4; At 11.18; 21.14). 
Veja CESSAR, A, n° 3, QUIETO.

4. phimoõ (4>ijiótü), “am ordaçar”, é usado meta
foricam ente na voz passiva em M c 1.25 e  Lc 4.35 
(“ca la -te”); e  em  M c 4 .39  (“aqu ie ta-te” ). Veja 
A M O R D A Ç A R .

CALCANHAR
ptema  (irrcpva) é encontrado em Jo 13.18, onde

o Senhor cita o SI 41.9; a metáfora é fazer um anta
gonista tropeçar ou lhe passar uma rasteira no com 
bate/! Contraste com o verbo em Gn 27.36; Jr 9.4; 
Os 12.3.

CALCED Ô NIA
chalkedõn (xoX ^ôtov), o nome de uma pedra 

preciosa, abrangendo diversas variedades, uma das 
quais se assem elha a uma coraalina (Ap 21.19). 
“Supõe-se que denota um silicato verde de cobre 
encontrado nas minas perto de Calcedônia” (On the 
Apocalypse. de Sw ete).!

CALCAR
katapateõ (KaTaTTaTCio), “pisar para baixo, cal

car com  os pés, pisotear sob o pé”, é encontrado em 
Mt 7.6 (“pisem” ). Veja PISAR. n° 2.



CÁLICE 446 CAMA

CÁLICE
poterion (Trorr|pioi'). diminutivo de poter. deno

ta. primariamente, “recipiente de beber” : por conse
guinte. “copo. cálice": (a) literal, como. por exemplo, 
cm Mt 10.42. O  “cálice” dc bêuçâu (1 Co 10.16) é 
chamado assim por ser o  terceiro (o quarto, de acor
do com Edersheim) “cálice” na Festa da Páscoa ju 
daica, sobre o qual ação de graças e louvor são dados 
a Deus. Esta associação nâo deve ser rejeitada com 
base no argumento de que a igreja em Corinto pouco 
conhecia os costumes judaicos. Pelo contrário, o in
verso é que é  o  caso (veja 1 Co 5.7); (b) figurativo, 
fala da sorte ou experiência da pessoa, alegre ou dolo
rosa (é freqüente nos Salmos; cf. SI 116.18. “xícara 
de salvação” ): no Novo Testamento, é usado muitas 
vezes em referência à maioria dos sofrimentos de 
Jesus (Mt 20.22.23; 26.39: Mc 10.38.39; 14.36; Lc 
22.42; Jo  18.11): também alude às más obras da 
Babilônia (Ap 17.4; 18.6); aos castigos divinos a se
rem infligidos (Ap 14.10: 16.19). Contraste com SI
11.6; 75.8; Is 51.17; Jr 25.15; Ez 23.32-34; Zc 12.2.

CALOR
A. Substan tivos.

1. kausõn (Kaúatòv) denota “calor ardente” (de
rivado de kaiõ, “queim ar”; cf. cm português, “cáus
tico” , “cautério"). ocorre em M t 20.12; Lc 12.55 
(“calma", em ambos os lugares); Tg 1.11 (“sol com 
ardor” , um vento abrasador com o o siroco). Con
traste com Am 4.9, onde a Septuaginta tem purõsis, 
“queimadura” (cognato depur, “fogo” ). Veja QUEI
MAR.

2. kauma (Kaújia), “calor” (cognato do n° 1). 
significa “o resultado da queimadura” ou “o  calor 
produzido” (Ap 7.16; 16.9).^ Contraste com os ter
mos kaumatizõ, “abrasar” , kausis, “queimadura” . 
kauteriazomai, “marcar com ferro em brasa, cha
muscar” .

3. therme (Oépjiq) denota “calor, quentura, ar
dor” (At 28.3). Em português, “termal", etc.).^I

B. Verbo.
kausoõ (»caix7<xo) era usado como termo médico 

para se referir a 'leb re"; no Novo Testamento, “quei
mar com grande calor” (cognato de A. n° 1). dito da 
futura destru ição dos elem entos naturais (2 Pe
3.10,12. "ardendo”, voz passiva, literalmente, “sen
do queimado”).^

CALÚNLA
katalalos (KardXaXoç), “caluniador, difamador”. 

e katalalia (KQTaXaXía). “calúnia, difamação”, são

palavras formadas de kata, “contra” , e  laleõ, “ fa
lar”. O termo katalalos é usado em Rm 1.30.1 A 
palavra katalalia aparece em 1 Pe 2.1 e  2 Co 12.20/1

Nota: O  verbo correspondente katataleõ tem o 
significado de falar mal" em suas cinco ocorrências 
(Tg 4.11. três vezes; 1 Pe 2.12 e 3.16).^

CALUNIAR
dusphemeõ (6ua<J>r|^€u), literalmente, “falar in

juriosam ente” (form ado de dus-, elem ento inse
parável que significa “oposição, dano, injúria, etc.”. 
e phemi, “falar” ), é traduzido em 1 C o 4.13 por 
“blasfemados” (“caluniados”. ARA). Alguns ma
nuscritos têm o termo blasphemeõ. Veja BLASFE- 
M A R .i

CALVÁRIO
kranion (Kpaiáov), kara, "cabeça” (em portu

guês. “crânio” ), diminutivo de kranon. denota “crâ
nio” (em latim, calvaria), ocorre em Mt 27.33: Mc 
15.22; Lc 23.33: Jo 19.17. A palavra aram aica cor
respondente é Gólgota (em hebraico, gulgoleth; veja 
Jz 9.53; 2 Rs 9 .35 )1

CAMA
1. kline (kXíi'1)). cognato dc klinõ. “ inclinar” (em 

português, “reclinar, inclinar”), “cama” (por exem 
plo. Mc 7.4.30), também denota “sofá” próprio para 
se reclinar às refeições (Mc 4.21). ou “m aca" para 
carregar doentes (M t 9.1,6). A expressão m etafóri
ca “pôr na cama” (Ap 2.22). significa afligir cora 
uma doença (ou possivelmente, deitar num ataúde). 
Veja DIVÃ.

2. klinarion (KXtvápiov). dim inutivo do n° 1, 
“cama pequena”, é usado em At 5.15. Alguns ma
nuscritos trazem klinon. Veja lambem o nn 4. Veia
DIVÃ.1

3. koite (KoiTr|), primariamente “lugar para se 
deitar” (relacionado com keimai. “deitar-se” ), de
nota “cama” (Lc 11.7); o “ leito” matrimonial (Hb
13.4); em  Rm 13.13, é usado para se referir ao 
intercurso sexual. Por metonímia, a  causa represen
tando o efeito, denota concepção (Rm 9.10 )£

4. krabbatos (KpdfjpaToç), palavra macedônica 
(em latim, grabatus), é “um tipo de cama. catre ou 
colchão para pobres” (M c 2.4,9.11,12:6.55: Jo5 .8- 
11: At 5.15:9.33). Veja também o n° 2. Veja D IVÃ .i

Nota: O verbo strõnnuõ ou strõnnumi, “espa
lhar” , significa, em At 9.34. “ fazer a cam a”: em  ou
tros lugares tem seu significado habitual. Veja ES
TENDER (1), MOBILIAR.
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CAMARISTA
ho epi tou koitõnos. (ó ctti to ú  KOtTuvóç) lite- 

ralmente. “aquele que está sobre o  quarto de dor
mir" (formado de epi. “acima", e koitõn. “quarto de 
dormir"), denota “camarista’*. funcionário que exer
cia vários deveres na casa de reis e nobres. A impor
tância da posição é indicada pelo fato de as pessoas 
de Tiro e Sidom buscarem o favor de Herodes Agripa 
através da mediação de Blasto (At 12.20).

Nota: Em Rm 16.23, o termo oikonomos. “pes
soa que administra os assuntos domésticos de uma 
família, em geral, gerente, mordomo”, é traduzido 
por “procurador” (“tesoureiro” , ARA).

CAMBISTA
1. kollubistes  (KoXXuPiaTijç), derivado  de 

kollubos (literalm ente, “cortado” ), “moeda pe
quena” ou “taxa de câmbio” (koloboõ significa “cor
tar fora. abreviar, encurtar”. Mt 24.22), denota “cam
bista” . literalmente, cortador de dinheiro (Mt 21.12: 
Mc 11.15; Jo 2.15).!

2. kermatistes (KcpfiaTicjTiíç), derivado de 
kermatizõ (não encontrado no Novo Testamento), 
“cortar em pedaços pequenos, dar o troco” (kerma 
significa “moeda pequena” . Jo 2.15; cognato de 
keirõ, “encurtar”). No pátio dos gentios, no recinto 
do Templo, encontravam-se as mesas daqueles que 
vendiam, além de outras coisas, animais seleciona
dos e aprovados para sacrifício. A magnitude deste 
tráfico tinha introduzido o negócio dos banqueiros 
e  corretores (Jo 2.14).!

CAM ELO
kamelos (tcáuTiXoç), derivado de uma palavra 

hebraica que significa “portador, carregador” , é usa
do em provérbios para indicar: (a) “algo quase ou 
completamente impossível” (Mt 19.24, e passagens 
paralelas); (b ) os “atos de uma pessoa cuidadosa em 
não pecar em detalhes triviais, mas que não presta 
atenção a assuntos mais importantes” (Mt 23.24).

CAMINHAR
dierchomai (ôiépxopai), “ir através de" ou “pas

sar por. atravessar” , é encontrado em At 11.19 (“ca
minharam”). Veja VIR. n° 5.

Nota: Quanto ao verbo apodemeõ. traduzido em 
M t 25.14 por “partindo para fora“. veja IR. n° 27.

CA M IN H O
1. hodos (óòóç) denota: (a) “caminho, estrada, 

via, rumo naturais", é freqüente nos Evangelhos

Sinóticos; em outros lugares, ocorre, por exemplo, 
em At 8.26; 1 Ts 3.11; Tg 2.25; Ap 16.12; (b) o 
“caminho do viajante” (veja VIAGEM); (c) meta
foricamente. acerca de um “curso de conduta” ou 
“maneira de pensar”, por exemplo, o “caminho” da 
justiça (Mt 21.32; 2 Pe 2.21); o “caminho” de Deus 
(Mt 22.16, e  passagens paralelas, ou seja, o “cami
nho” instruído e aprovado por Deus; o mesmo se dá 
em At 18.26; Hb 3.10, “meus caminhos”; cf. Ap
15.3); o “caminho” do Senhor (At 18.25); o “cami
nho” que conduz à perdição (M t 7.13); o “cami
nho” que leva à vida (Mt 7.14); o “caminho” da paz 
(Lc 1.79; Rm 3.17); os “caminhos” de Paulo em 
Cristo (1 Co 4.17, plural); o “caminho" mais exce
lente. isto é, o amor (1 Co 12.31); o “caminho” da 
verdade (2 Pe 2.2); o “caminho” direito (2 Pe 2.15); 
o “caminho” de Balaão (2 Pe 2.15); o “caminho" de 
Caim (Jd 11): em referência ao “caminho” que con
siste no que é  de Deus, por exemplo, os “caminhos” 
da vida (At 2.28. plural); o “caminho" da salvação 
(At 16.17); o “caminho”, personificado, acerca de 
Cristo como meio de acesso ao Pai (Jo 14.6); o “ca
minho", ou seja, o  curso seguido e caracterizado 
pelos seguidores de Cristo (At 9.2; 19.9.23; 24.22). 
Veja JUNTO AO CAMINHO.

Nota: Em Lc 5.19 e 19.4. o substantivo não é 
expresso no original, mas é subentendido.

2. parodos (Trápoòoç). “o ato de passar” ou “pas
sagem”, é usado com a preposição en. “em”, em 1 
Co 16.7 (“de passagem”, literalmente, "em passan
do” ).!

3. tropos (TpÓTToç). “virada, maneira”, é usado 
em Rm 3.2. “(de toda) maneira” : Fp 1.18, “(de toda 
a) m aneira” . Veja CO STU M E (I ) .  M EIO (1). 
M ODO.

Notas: (1) Em Tg 1.11. o termo poreia. “jorna
da, ida”, é traduzido por “caminhos” .

(2) Em Hb 12.17, o termo topos, “lugar” , é tra
duzido por “ lugar (de arrependimento)” .

(3) Quanto ao termo makran, encontrado em 
Mt 8.30 (“distante” ); Lc 15.20 (“longe”), veja DIS
TANTE (2), B ,n °  1.

(4) Em Lc 14.32. o termo porrõ é traduzido por 
“longe” .

(5) Em Hb 5.2. o verbo planaô. voz média. “er
rar” . é traduzido por “errados".

(6) Em Cl 2.14 e 2 Ts 2.7. a frase ek meson é 
traduzida por “do meio” . Veja MEIO (2), Nota (1). 
letra *V”.

(7) Quanto a “dois caminhos” , usado em Mc
11.4. veja R U A (l).
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(8) Em Jo 10.1, o  advérbio allachoten, "de algum 
ouiro lugar” (derivado de allos. ‘‘outro” ), é traduzi
do “por outra parte” .

(9) Em 2 Pe 3.1, ocorre a preposição en. “em".
(10) Em G1 2.5. as traduções “por”, “com ”, ser

vem para expressar o caso dati vo de hupotage, “su
jeição”.

(11) Q uanto  ao verbo  propempõ , “ levar no 
cam in h o  da pesso a” , en co n trad o  em  At 15.3 
(“acom panhados” ); A t 21.5 (“ segu im os nosso 
cam inho”); 2 C o 1.16 (ser gu iados"), veja T R A 
ZER. n° 25.

(1 2 ) 0  verbo aperchomai, “ ir embora, partir” , é 
usado, por exemplo, em M t 13.25 (“retirou-se” ); 
Mt 20.4 (“foram”): Mc 11.4; 12.12 (“foram-se” ); 
Lc 19.32 (“ indo”); Jo 11.46: A t 9.17 (“foi”); Tg
1.24 (“foi-se” ). Veja IR. n° 14.

(1 3 ) 0  verbo poreuornai, “ ir no cam inho da pes
soa” , é  traduzido em  Mt 24.1 por “ia saindo” ; em 
Lc 8.14, por “indo por diante": em Lc 13.33, por 
“cam in h ar” . Veja PA RTIR. n° 8.

(14) Em At 24.3, o termo pante é traduzido por 
“sem pre".!

(15) Em Rm 3.12, o verbo ekklinõ, “virar à par
te” , é  traduzido por “se extraviaram” .

(16) Veja também DISSOLUÇÃO, FUGIR (1), B.

CAMPO
1. agros (dypóç), “cam po cultivado” ou "cam 

pos no total", ocorre, por exem plo, em Mt 6.28; 
M c 11.8 (alguns m anuscritos têm  aqui o term o 
dendrõn, “árvores” ); Lc 15.15. Veja FAZENDA (1).

2. chõra (xwpa) significa: (a) “espaço, lugar", 
portanto; (b) “terra. país. região", é termo que apa
rece em  Jo 4.35; Tg 5.4. Veja PAÍS.

3. chõrion (x^píov), dim inutivo do n° 2. denota: 
(o) 'lugar, região"; (b) "pedaço de terra, terreno, 
propriedade, cam po” (At 1.18,19). Veja LUGAR. 
POSSUIR, TERRA (1).

4. sporímos (crnópi poç) significa “apropriado 
para sem ear” (derivado de speirõ, “sem ear"), e de
nota “trigal” (M t 12.1: M c 2.23: Lc 6.1 ).1 Na Sep
tuaginta, consulte Gn 1.29; Lv 11.37.1

CANA
kalamos (ícaXapoç) denota: (a) a “cana“ menci

onada em  M t 11.7; 12.20; Lc 7.24, é a m esma pala
vra hebraica qãneh, entre as várias canas no Antigo 
Testamento (por exemplo. Is 42.3, de onde Mt 12.20 
cita; cf. Jó 40.21; Ez 29.6, “um bordão de cana“, ou 
seja “uma cana com talo articulado e oco”); (b) “bas

tão  de cana. pau. h aste” (M t 27.29 ,30 ,48 ; M 
15.19,36; cf. rhahdos, “vara” , e  rhabdos kalamin
2 Rs 18.21); (c) “cana ou vara de medir” (Ap 11.
21.15,16); (d) “cana de escrita, caneta” (3 Jo 13: 
veja PEN A ).!

C A N SA D O
1. kopiaõ (Komácú). “ficar cansado, cansar- 

ser surrado” (cognato de kopos, “batedura, su 
labuta” ), é usado acerca do  Senhor em Jo 4.6 (usa 
em Sua própria palavra “cansados” em M t 11.28 
Ap 2.3. Veja LABUTAR, TRABALHO.

2. kamnõ Ocáimo), “estar cansado”, é usado em 
Hb 12.3 (“enfraqueçais” ). Veja DESFALECER, n
3, ENFERM O (1).

3. ekkakeõ ou enkakeõ (€KKCtK€iü ou éyKaic€üj)í 
(quanto a este verbo, veja DESFALECER, n° 2), éj 
encontrado cansado em G16.9 (“nos cansem os” ): 2 
Ts 3.13.

Alota: Quanto ao verbo hupõpiazõ, traduzido e 
Lc 18.5 por “me importune”, veja USAR (1), A, n° 5. |

CANTAR
1. adõ (<?ôü)) sempre é usado acerca de “ louvor a 

Deus” : (a) no  intransitivo (E f 5.19; Cl 3.16); (b) no 
transitivo (Ap 5.9: 14.3; 15.3)/J

2. psallõ  (4>áXAio). Veja SALM ODIAR.
3. humneõ (v\ivéiú). Veja HINO. B.

CÂN TARO
keram ion  (K e p a p io v ) , “ v as ilh a  de  b a rro ” 

(cognato de keramos, “barro de oleiro” ), “jarro, d  
taro, vaso”, ocorre em Mc 14.13: Lc 22.10.1

C Â N T IC O
õde ((ôôrj), “ode. canção, cântico”, sempre é usa

do no N ovo Testam ento (com o na Septuaginta), 
em louvor a  Deus ou a Jesus; em E f 5.19 c Cl 3.16, 
é acrescentado o adjetivo “espirituais” , porque a 
palavra em si é  genérica e pode ser usada acerca de 
cânticos de qualquer tipo. m enos o espiritual; em 
Ap 5.9 e 14.3 (prim eira parte), a palavra descriti
va é “ novo” (koinos, “novo”, em  referência ao ca
ráter e form a: veja NOV O), um “cântico” , cujo 
significado encontrava-se lim itado ao que estava 
m encionado (Ap 14.3, e segunda parte): em Ap
15.3 (duas vezes), “o cân tico  de M oisés” e "o 
cântico do C ordeiro” , o prim eiro para celebrar a 
libertação do povo de Deus pelo Seu poder, o ú lti
mo. para celebrar a  redenção feita pelo sacrifício 
expiatório .!
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CANTO
1. gõnia (ytoiáa), "ângulo”, significa: (a) “ângu

lo externo”, como a “esquina*' de uma rua (Mt 6.5); 
ou o "can to” de  um ed ifíc io  (M t 21.42; M c 12.10; 
Lc 20.17; At 4.11; 1 Pe 2.7); ”a pedra fundamental 
ou a pedra angular do canto” (veja mais adiante); ou 
os quatro limites extremos da terra (Ap 7.1; 20.8);
(b) “canto interno” , lugar secreto (At 26.26). Veja 
DE TODAS AS PARTES.f

2. arche (ÒTrxií). “começo, princípio” (seu signi
ficado habitual), ”primeiro no tempo, em ordem ou 
posição” , é usado para denotar as extremidades ou 
“cantos” de um lençol (At 10.11; 11.5). Veja CO
MEÇAR.

Nota: Quanto ao adjetivoakrogõniaios (formado 
de akros. “extremo, mais alto” . c o n °  1), “principal 
pedra de esquina”, veja PRINCIPAL. Tais pedras 
eram postas para dar força às duas paredes com as 
quais estavam ligadas. Desse modo. Jesus une judeus 
e gentios (Ef 2.20); assim como alguém pode negli
gentemente tropeçar sobre a “pedra de esquina”, quan
do dobrar a “esquina”, assim Jesus comprovou ser 
uma pedra de tropeço para os judeus (1 Pe 2.6).

CÃO
1. kuõn (Kúioi') é usado em dois sentidos: (a) 

natural (Mt 7.6: Lc 16.21; 2 Pe 2.22): (b) metafóri
co (Fp 3.2; Ap 22.15, acerca daqueles cuja impure
za moral os excluirá da Nova Jerusalém). Os judeus 
usavam o termo para se referir aos gentios, sob a 
idéia de impureza cerimonial. Entre os gregos, era 
um epíteto de impudência. A palavra latina, canis, e 
a portuguesa, “cão”, estão etimologicamente relaci
onadas com a palavra grega kuõn!\

2. kunarion (tcwápiov), díminutivo do n° I, “cão 
pequeno, cãozinho. filhote dc cachorro’", é usado 
em Mt 15.26,27; Mc 7.27.28.1

CAPA
1. stole (aroArç) (quanto ao significado desta 

palavra, veja ROUPA. n° 8), é traduzido em Mc
16.5 por "roupa comprida e branca**; cm Lc 20.46. 
por “vestes compridas*’.

2. chlamus (xXajiúç), “capote” , é traduzido em 
Mt 27.28,31 por “capa”. Veja ROUPA, Nota (4).!

3. himation (i^iáriov) é traduzido em Jo 19.2,5 
por veste” . Veja ROUPA. n° 2. ROUPA COM 
PRIDA, VESTES PRECIOSAS. n° 2.

4. esthes (ècrôiíç), “vestuário, traje” , é traduzido 
em Lc 23.11 por “roupa”. Veja VESTES PRE
CIOSAS. n ° l .

CAPACETE
perikephalaia (TrepiKeòaXaía), formado de peri, 

“em volta”, e kephale, “cabeça", é usado figurativa
mente cm Cf 6.17, com referência à salvaçau, e em  1 
Ts 5.8, onde é descrito como “a esperança da salva
ção”. A cabeça não dever ser considerada aqui como 
a representar a sede do intelecto; a  palavra não é 
usada dessa forma em outros lugares na Escritura. 
Em Ef 6.17, a salvação é  uma experiência presente 
proporcionada pela libertação que o Senhor deu aos 
crentes por estarem engajados em conflito espiritu
al: em 1 Ts 5.8, a esperança é a volta do Senhor, que 
anima o crente a resistir o espírito do mundo, no 
qual ele vive.!

CAPACIDADE
A. Substantivos

1. tlunnmiv (5útsatu C,) significa (a) poder, capa
cidade física ou moral, encontradas em uma pessoa 
ou coisa; (b) poder em ação, como por ex., quando 
colocado em ação na realização de milagres. Ocorre 
118 vezes no N.T. Algumas vezes é usada sobre o 
milagre ou sinal propriamente dito, o efeito sendo 
colocado para a causa: por exemplo. M arcos 6.5, e 
freqüentemente nos Evangelhos e no livro de Atos. 
Em 1 Co 14.11 é  traduzida como “significado”: ‘Tor
ça” daria o sentido mais exato. Compare os verbos 
correspondentes. B. 1,2 ,3  e o adjetivo C. I , abaixo. 
Veja ABUNDÂNCIA, AÇÃO, PODEROSO. FOR
ÇA, VIOLÊNCIA. VIRTUDE, TRABALHAR.

2. ischus (ioxúç), conectadas a ischõ e echõ, 
“ter. segurar” (da raiz ech , significando segurar), 
denota habilidade, força, poder; “capacidade” em 1 
Pe 4.11. V.A (V.R. “força” ). Em E f 1.19 e 6.10, fala- 
se da força de Deus para com os crentes, a frase “a 
glória da força do seu poder” significa a expressão 
visível do poder pessoal inerente do Senhor Jesus. 
Refere-se aos anjos em 2 Pe 2.11 (compare Ap 18.2, 
V. A., “poderosamente*’). Refere-se a Deus em Ap
5.12 e 7.12. Em Mc 12.30,33, e Lc 10.27, descreve 
a completa extensão da força com a qual devemos 
amar a Deus. Veja PODER. FORÇA.

B. Verbos
1. dunamai (6úvap.cu) ,  ser capaz, ter poder, ou 

por mérito de recursos e capacidades próprias de 
alguém, porex.. Rm 15,14; ou através de um estado 
de mente, ou através de circunstâncias favoráveis, 
por ex., 1 Ts 2.6: ou por permissão da lei ou costu
mes. por ex.. Atos 24.8.11; ou simplesmente, ser 
capaz, poderoso. Mt 3.9: 2 Tm 3.15, etc. Veja PO
DER. POSSÍVEL.
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2. dunamoõ (òuvajióto), tornar forte, confirmar, 
aparece em Cl 1.11 (algumas autoridades têm o pri
meiro aoristo ou tem po mom entâneo tam bém em 
Hb 11.34). Compare endunamoõ. “capacitar, for
talecer” .

3. dunateõ (SwaTécu) significa ser forte, m os
trar-se capacitado. Rm 4 .1 4 :2  C o 9.8; 13.3. Veja A. 
número 1.

4. ischuõ (i ctxixo), sem elhante a A, n.2, ser for
te, prevalecer, indica um poder ou capacidade mais 
eficaz que dunamai. por ex.. Tg 5.16. onde é tradu
zido com o “muito pode” (prevalece grandemente” ). 
Veja APROVEITAR, PODER. FAZER, PREVA
LECER. FORÇA. TRABALHAR.

O bservação: O utras form as ainda fortes são 
exischuõ. ser completamente forte, E f 3.18, “possa 
ser forte” (não sim plesm ente “possa ser capaz” , 
V.A.); katischuõ, Mt 16.18. e Lucas 23.23, no pri
meiro texto referindo-se a ausência de poder das por
tas do inferno prevalecerem contra a Igreja; no últi
mo, ao poder de uma multidão furiosa prevalecer 
sobre um governante fraco (veja notas sobre Gálatas, 
de Hogg e  Vine, pág. 251); também Lc 21.36. As 
preposições prefixadas são intensivas em  cada caso.

5. echõ (êxw ). ter. é traduzido “sua capacidade” 
em  2 C o 8.11. e “serás capaz” em 2 Pe 1.15 . e é 
equivalente à frase “ter os meios dc” . Veja PODER. 
TER.

6. euporeõ (euTropcw) literalm ente, viajar bem 
(eu, “bem” ; poreõ, “viajar” ), portanto, prosperar, é 
traduzido por “dc acordo com  sua capacidade", em 
Atos 11.29.

O bservação: Hikanoõ, correspondendo ao ad 
je tivo  hikanos (veja abaixo) significa fazer com pe
tente. qualificar, tom ar suficiente; em 2 C o 3.6. 
V.A.. “nos capacitou” : V. R., **nos fez suficien
tes” : em Cl 1.12, “nos fez conhecer” . Veja BAS
TAR. SUFICIENTE.

C. Adjetivos
1. dunatos (ôuvcitóç), correspondente a A. n. I, 

significa poderoso. Veja, por ex.. Rm 4.21: 9.22:
11.23; 12.18: 15.1: 1 Co 1.26: 2 C o 9.8. Veja PO 
DEROSO. POSSÍVEL. PODER, FORTE.

2. hikanos (íicavóç), traduzido com o “capaz” , 
d ev e  se r d is tin g u id o  dc dunatos. E nquanto  dunatos 
significa possuir poder, hikanos, inicialmente, al
cançar. tem, portanto, o significado de “suficiente” . 
Q uando dito a respeito de coisas, significa bastante, 
por ex., Lucas 22.38; quando se refere a pessoas, 
sign ifica “com peten te” , “d igna” , por ex .. 2 Co 
2.6,16; 3.5; 2 Tm 2.2. Veja CON TEN TE. BAS

TANTE, BOM , G RA ND E. LON GO . M U ITOS, 
ENCO N TRA R, M UITO. SATISFAÇÃO, SU FI
CIENTE, DIGNO.

O b serv ação : Ischuros d en o ta  fo rte , poderoso . 
No sentido ativo, poderoso, como que tendo poder 
moral e inerente, p o rex ., M t 12.29; 1 C o 4.10; Hb
6.18.

CAPITÃO
1. chiliarchos (xiXíapxoç), denotando “com an

dante de 1.000 soldados” (formado de chilios. “mil’*, 
e  archõ, “reger” ), era a palavra grega para se referir 
ao vizir persa e ao tribuno militar romano, o coman
dante de uma coorte romana (por exemplo. Jo 18.12; 
At 21.31 -33,37). Tal chefe estava constantem ente a 
cargo da guarnição romana em Jerusalém. A palavra 
também era usada para aludir a qualquer chefe mili
tar, por exem plo, o “capitão ou “capitão princi
pal” (M c 6.21; Ap 6.15; 19.18).

2. strategos ((rrpaTTyyóç). originalm ente, alu
dia ao com andante de um exército  (form ado de 
stratos, “exército” , e agõ , “conduzir” ), veio a de
notar “com andante civil, governador” (em latim , 
duumvir), o mais alto  m agistrado ou qualquer ofi
cia l c iv il no com ando  principal (A t 16.20,22,
35,36,38); tam bém  se referia ao principal “capi
tão”  do Templo, o qual, sendo levita, tinha o  co 
mando dos levitas que m antinham  a guarda dentro 
e em tom o do Templo (Lc 22.4,52; At 4.1; 5.24,26). 
Contraste com  Jr 20.1 .‘1

3. archegos (òpxiryóç). Veja A U T O R  (n° 2).
Nota: Em At 28.16. alguns manuscritos têm a

palavra stratopedarches (lite ra lm en te , “com a- 
ndante-de-cam po” ), a qual uns consideram  que de
nota um prefeito pretoriano ou comandante da coorte 
pretoriana, a escolta do Im perador, “o capitão da 
guarda pretoriana” . Havia dois prefeitos pretorianos. 
sob cuja custódia os prisioneiros enviados ao Impe
rador eram consignados. M as a palavra significa 
provavelmente o com andante de um corpo de exér
cito em missão especial relacionado com a intendên- 
cia e  a custódia geral de prisioneiros.

CARCAÇA
1. kõlon (mSXoi') denota prim ariam ente “mem

bro do corpo”, sobretudo os membros externos e 
proem inentes, particularm ente os pés, e. portanto, 
um corpo m orto (veja. por exemplo, na Septuagin
ta. em  Lv 26.30; Nm 14.29,32; Is 66.24. etc.). A 
palavra é usada em  Hb 3.17, de Nm 14.29,32.1

2. ptõma (TTTiüpa). Veja CORPO. n° 3.
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CÁRCERE
^  1. desmõterion (òeonoTipt ov). “lugar de grilhões" 

(formado de desmos, “laço", e deõ. “amarrar"), "pri
são . ocorre em Mt 11.2; At S .2 I.2 i; 16.26.1 
U- 2. phulake (4>uAaiai) (quanto aos seus vários sig
nificados. veja REFÚGIO), denota “prisão" (por 
exemplo, Mt 14.10; Mc 6.17: At 5.19: 2 Co 11.23); 
em 2 Co 6.5 e Hb 11.36 representa a condição de 
encarceram ento; em  Ap 2.10; 18.2 (“abrigo” e "re
fúgio"); Ap 20.7.

3. teresis (Tqpnon ç), “vigilância, guarda, custó- 
” . então “ lugar de guarda", é encontrado em At

18. Veja GUARDAR (2), B.
Notas: (1) Quanto ao termo oikema. que ocorre 
At 12.7, “prisão”, veja CELA.

(2) Em Mt 4.12, o  verbo paradidõmi. “trair, en- 
a r", é  traduzido por “estava preso” . Veja TRA- 
Em Mc 1.14. foi traduzido por “foi entregue à 
"o” . Veja PÔR. n° 12.

CERE1RO
desmophulax (ò€apo<í>úXaf), “guarda de prisão, 
.rre iro ” (formado de desmos, “faixa, algem a", e 
lax, “g u a rd a , g u a rd iã o " ) , o c o rre  em  At
3,27,36.1

1STIA
limos (Xi^oc;) é traduzido por “fom e” em Lc 
17: At 7.11; 11.28; 2 C o 11.27; Ap 6.8 (neste 
~no versículo, é preferível a tradução "carestia”). 
'  Mt 24 7; Mc 13 8: Lc 4.25: 15 14. 21 11; Rm 

; Ap 18.8. Veja FOM E-i

GA
A. S ubstan tivos.

11) Com  o  significado de “acusação”: 
aitia (ó ltíq ) . “causa, acusação”, ocorre em At 

‘7 (cf. At 25.18). Veja ACUSAR, CAUSA. 
aitiõma (àiTiujna), em alguns textos aparece 

, denota “acusação” (At 25.7). Veja ACU-
A. n° 2.
enklema (cyKXruia). Veja ACUSAR. A. n° 3.

H ) Com o significado de “algo cometido ou con-

.Ueros (K\f|poç). “soite. paitilha, heiança” (de 
vem em português, “clero” ), é traduzido em 1 

por “herança”: aqui a  palavra está no plural, 
ente, “heranças” . Veja HERDAR, SORTE.

opsõnion (ò^iuiaov). formado de opson, “car- 
c  õneomai, ”com praf \  significava primaria

mente tudo o que é trazido para ser comido com 
pão, provisões, suprim entos para um exército, o 
pagamento dos soldados, “salário, pagamento, ho 
norário. soldo . O  termo diz respeito ao serviço de 
um soldado (1 Co 9.7). Também ocorre em Lc 3.14; 
Rm 6.23; 2 Co 11.8. Veja SA LÁ RI0.1

6. parangelia (TrapayyeX ta), “proclam ação, 
mandamento, comando ou ordem”, é usado estrita
mente para se referir às ordens recebidas de um su
perior e transmitidas a outros (At 16.24; 1 Ts 4.2. 
onde a palavra está no plural; 1 Tm 1.5,18). Em At 
5.28, o significa literal é: “Não vos ordenamos com 
um a ordem ?” Veja tam bém  M A ND AM EN TO, 
SEVERAMENTE. Contraste com C, n° 8. mais adi- 
ante.1

B. Adjetivo.
adapanos (dòáTraixx;), literalmente, “sem des

pesa” (formado de a, elemento de negação, e dapane. 
“despesa, custo” ), é  usado em 1 Co 9.18, “de gra
ça”. referente ao serviço no Evangelho.!

C . Verbos.
1. diamarturomai (Ó iapapT Ú popai). forma 

fortalecida de marturomai (dia, “através de” , e le
mento intensivo), é usado na voz média; significa 
primariamente testem unhar completamente, pres
tar testemunho solene, por conseguinte, “rogar com 
in stância” (1 Tm  5.21; 2 Tm  2.14: 4 .1). Veja 
TESTIFICAR (1). TESTIFICAR (2).

2. diastellomai (ôiaaTcXXopai), literalm ente, 
"atrair à pane” (formado de dia, “à parte”, e stellõ, 
“atrair” ), significa “adm oestar, ordenar, m andar, dar 
mandamento” (Mt 16.20; Mc 5.43; 7.36, duas ve
zes; Mc 8.15; 9 .9 ; At 15.24; Hb 12.20). Veja 
COM ANDAR. Nota ( 2 ) !

3. diatassÕ (ôíaTdoow). Veja NOMEAR. n° 6.
4. embrimaomai (èpppi p d o jia i), formado de en, 

“em ”. elem ento intensivo, e  brime, “força”, signifi
ca primariamente “bufar de raiva, como fazem os 
cavalos”. Usado em relação a homens, significa “ ir
ritar-se, ser movido dolorosamente” , daí, “expres
sar indignação contra” , por conseguinte, "reprovar 
severam ente, atacar estritam ente" (M t 9.30: Mc 
1.43; 14.5: Jo 11.33,38). Veja GEM ER. MURMU
RA R.!

5. tnkaleõ  (èyKaXtw). Veja ACUSAR, B. n° 2.
6. entellomai (ÒTéXÀoticu), “ordenar, comandar, 

impor” (formado de en, “em ”, usado intensivamen
te, e teleõ, “encher”), ocorre em Mt 4.6; 17.9; Lc
4.10. Veja COM ANDAR, ORDENAR.

7. epitimaõ (èniTtiiáiü) significa: (a) “pôr hon
ra sobre” (form ado de epi, “sobre”, e time. “hon
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ra”); (b ) “adjurar, achar falta com, repreender”, 
por conseguinte, exortar, ou antes, exortar estrita
mente (epi, elem ento intensivo), ocorre, por exem 
plo, em Mt 12.16; Mc 3.12 , 8.30; 10.48. Veja 
R EPK hhN D bK  (1).

8. parangellõ (TrapayyéXXto), literalmente, “anun
ciar ao lado de” (formado de para , “ao lado de” , e 
angellõ, “anunciar” ), “passar um anúncio de um 
para outro” , denota normalmente “comandar, exor
tar” (Lc 5.14; 8.56: At 1.4: 4.18; 5.28; 15.5; 1 Co 
7.10: 11.17: 1 Ts4.11: 1 Tm 1.3; 6.13 e 6.17). Veja 
At 5.28. em  A. n° 6. Veja COM ANDAR. DECLA
RAR.

9. prouitiaomai (TrpoaiTtáop.ai), “acusar de an
temão, já  ter trazido acusação” (formado de pro, 
“antes”, e  aitia, “acusação”), é usado em Rm 3.9: 
“Pois já  dantes demonstramos” .!

10. tereõ (TT]pcü>). “manter, conservar, guardar” , 
ocorre em At 24.23; 25.4. Veja ATENTAR. CON
SERVAR. GUARDAR-SE (2), PRISÀO, VIGÍLIA.

Notas: ( 1 ) 0  verbo martureõ, “testemunhar”, é 
encontrado nos manuscritos mais autênticos em 1 
Ts 2.11.

(2) O verbo enorkizõ, “adjurar” (formado de en. 
“em ”, usado intensivamente, e horkos, “juram en
to” ), é traduzido em 1 Ts 5.27 por “vos conjuro” . 
Alguns manuscritos têm horkizõ aqui.

(3) Os três termos a seguir são comentados no 
verbete FARDO: bareõ.B , n° 1; epibareõ, B. n° 2; e 
katanarkaõ, B. n° 5.

(4) O verbo epitassõ. “comandar” , ocorre em Mc
9.25.

(5) O verbo dapanaõ, “estar às custas de qual
quer coisa” (cf. B, acima), é traduzido em At 21.24 
por “faze [...] os gastos” . Veja CONSUM IR, GAS
TAR.

(6) Em 2 Tm 4.16, o verbo logizomai é traduzido 
por “imputado".

(7) Em At 8.27, o verbo eimi. “ser”, com epi, 
“em cima de” , é  traduzido por “era superintendente 
de”.

(8) Em At 7.60, o verbo histemi. “ fazer estar” , é 
traduzido por “imputes".

CARNAL
1. sarkikos (aapKiKÓç). formado de sarx, “car

ne” , significa: (a) “tendo a natureza da carne”, ou 
seja, sensual, controlado pelos apetites animais, 
governado pela natureza humana, em vez de ser 
guiado pelo Espírito de Deus (1 Co 3.3: quanto a 1 
Co 3.1. veja mais adiante; os mesmos manuscritos

trazem o termo sarkikos em 1 Co 3.4); tendo seu 
lugar na natureza animal ou exercido por ela (1 Pe 
2.11 ); ou como o equivalente de “humano”, com a 
idéia adicional de fraqueza, usado figurativamente 
acerca das armas da guerra espiritual (2 Co 10.4): ou 
com a idéia de falta de espiritualidade, dizendo res
peito à sabedoria humana (2 Co 1.12); (b) “perten
cente à cam c”, ou seja. o corpo (Rm 15.27; 1 Co 
9-11)1

2. sarkinos (oápKivoç) significa: (a) “que é cons
tituído pela carne” (2 Co 3.3, “tábuas de carne do 
coração”): (b) “que pertence à vida natural e passa
geira do corpo" (Hb 7.16. “mandamento carnal”); 
(c) “entregue à carne”, ou seja, com quase o mesmo 
significado de sarkikos. acima (Rm 7.14: “mas eu 
sou carnal, vendido sob o pecado”; 1 Co 3.1, alguns 
textos trazem sarkikos, em ambas essas referências 
bíblicas e nas que citamos nas letras "a" e “b", mas 
a  evidência textual é contra). É difícil discriminar 
entre sarkikos e sarkinos em algumas passagens. 
C om  resp e ito  a 1 Pe 2.1 1, T rench  (em  New  
Testament Synonyms, §§ lxxi c Ixxii) diz que sarkikos 
descreve as luxúrias que têm sua origem na natureza 
corrupta e caída do homem, e que o homem que é 
sarkikos é aquele que concede à carne um lugar que 
não lhe pertence por direito; em 1 Co 3.1, sarkinos 
é uma acusação muito menos grave do que teria sido 
se sarkikos tivesse sido usado. Os santos coríntios 
não estavam fazendo nenhum progresso, mas não 
eram antiespirituais em  relação ao ponto em ques
tão, o qual o apóstolo estava lidando. Em 1 Co 3.3,4, 
eles são acusados de serem sarkikos. Veja DA CAR
N E !

CARNE
1. sarx (odp£) tem um alcance mais amplo dc 

significados no Novo Testamento que no Antigo 
Testamento. Seus usos no N ovo Testamento po
dem ser analisados da seguinte maneira: “(a) ‘a ma
téria do corpo’, quer de animais ou de homens (1 Co 
15.39); (b ) ‘o corpo humano’ (2 Co 10.3, primeira 
parte; G1 2.20; Fp 1.22); (c) por sinédoque, fala do 
‘gênero hum ano', na totalidade de tudo o que é es
sencial à humanidade, ou seja, espírito, alma c  cor
po (Mt 24.22: Jo 1.13: Rm 3.20); (d) por sinédoque. 
alude à ‘humanidade santa’ do Senhor Jesus, na to
talidade de tudo o que é essencial à  humanidade, ou 
seja, espírito, alma e corpo (Jo 1.14; 1 Tm 3.16; 1 
Jo 4.2; 2 Jo 7); em Hb 5.7, ‘nos dias da sua carne’, 
ou seja, a vida que Ele passou na terra em oposição 
à Sua atual vida depois da ressurreição; (e) por



CARNE 453 CARREGAR

sinédoque. refere-se à ‘pessoa compleia* (Jo 6.51- 
57; 2 Co 7.5; Tg 5.3); (/) ‘o  elem ento m ais fraco na 
natureza hum ana’ (M t 26.41; Rm 6.19; 8.3. prim ei
ra parte); (g) ‘o estado não regenerado dos homens 
(Rm 7.5; 8.8.9); (h) *o lugar do pecado no hom em ’ 
—  mas não é a  m esma coisa que o corpo (2 Pe 2.18;
1 Jo 2.16); (z) 'o  elem ento m ais baixo e tem porário 
nos cristãos’ (Gl 3.3; 6 .8), e nas ordenanças religio
sas (Hb 9.10); (j) ‘as consecuções naturais dos ho
mens’ (1 Co 1.26; 2 Co 10.2,3b); (k) ‘as circunstân
cias’ (1 Co 7.28); ‘as exterioridades da vida’ (2 Co 
7.1; E f 6.5; Hb 9.13); (/) por metoním ia, ‘o externo 
e  a aparência’, em contraste com o espírito, o inte
rior e o real (Jo 6.63; 2 Co 5.16); (m) *o relaciona
mento natural, consangüíneo’ (1 C o 10.18; Gl 4.23), 
ou matrimonial (M t 19.5)”  (extraído de Notes on 
Galatians, de H ogg e Vine, pp. 111, 112).

Em Mt 26.41; Rm 8.4,13; 1 Co 5.5; Gl 6.8 (não 
é  o Espírito Santo. aqui), a  “carne” é  contrastada 
com o espírito; em  Rm 2.28,29. com o coração e  o 
espírito; em Rm 7.25. cora a mente (cf. Cl 2.1,5). É 
juntada com a mente em  E f 2.3, e com  o espírito em
2 Co 7.1.

Nota: Em Cl 2.18. o  substantivo sarx é  usado na 
expressão “(na sua) carnal com preensão” , literal
mente. “pela m ente da sua carne" (veja a letra ‘7T 
acima), considerando que a  mente deve ser domina
da pelo Espírito.

2. kreas («cpeaç) denota “carne” no sentido de 
carne como alimento. É usado no plural cm Rm 14.21; 
1 C o 8.13.1

CARPINTEIRO
tektõn (TéKTtov) denota qualquer artesão, mas 

especificamente aquele que trabalha em madeira, 
“carpinteiro” (M t 13.55; M c 6 .3).!

CARREGADO
A. Substantivos.

. 1. lupe (Xúttt)), “pesar, tristeza” , é encontrado 
em  Rm 9.2; 2 C o 2.1. Veja CONTRISTAR. TR IS
TEZA .
l 2. katepheia (KaTTÍ<t>€ia) denota provavelmente 
o lhar abatido , expressivo  de tristeza; por con
seguinte, “abatim ento, peso"; é usado em  Tg 4.9 
(“tristeza”) .!

B. Verbos.
±  1. ademoneõ (àÒrmoi'éco). “estar incomodado, 

perturbado, muito aflito", é usado acerca da tristeza 
éo  Senhor no jardim  do Getsêmani (M t 26.37; Mc 

1 14.33); de Epafrodito, porque os santos em Filipos

tinham recebido notícias de sua doença (Fp 2.26). 
Veja PERTURBAR. B. n° 12.!

2. lupeõ (XuTTéüí). “afligir, lamentar” (cognato de
A, n° 1), é traduzido em  1 Pe 1.6 por "estejais [...] 
contristados” ; aqui, com o é freqüente, está na voz 
passiva. Veja CONTRISTAR. TRISTEZA.

3. bareõ  (fkxpcu), sem pre na voz passiva no 
Novo Testamento, é traduzido por “carregados” em 
Mt 26.43; Mc 14.40; Lc 9.32. Veja FARDO.

Nota: Q uanto a  “estais cansados", que ocorre 
em  Mt 11.28, veja OPRIM ID O, n° 3.

C. Adjetivo.
barus (0apúç). “pesado” (cognato de B, n° 3), é 

encontrado em M t 23.4. Veja DURO.

CARREGAMENTO
phurtion (òop río r) . “fardo, carga” (diminutivo 

de phortos, “carga", proveniente de pherõ, “ levar” ), 
é usado acerca da carga de um navio (At 27.10; alguns 
manuscritos tem phortos). Veja FARDO. A, n° 2.

CARREGAR
1. sunkomizõ (oiryico|jLt£u>). “carregar jun to , aju

dar a carregar” (formado de sun, “com ”, e  komizõ. 
“carregar"), é usado em At 8.2, “enterrar” , no senti
do de carregar para enterrar. O verbo também tem o 
significado de “recuperar ou reaver um corpo".!

2. ekkomizõ (€kko^í£w), “carregar para fora", é 
encontrado em  Lc 7.12.!

3. pherõ (<J>époj), “ levar, trazer” , ocorre em Jo
21.18. Veja Nota m ais adiante

4. diapherõ (8ia<J>épto) tem o significado de “car
regar por“ . em Mc 11.16. Veja APREGOAR. A S
SU N T O , D IFE R IR . IM PEL IR . M E L H O R  (2), 
VALOR.

5. metatithemi (iieTciTÍGr^i), “colocar entre, pôr 
em  outro  lugar” (form ado de meta, im plicando 
“m udança” , e tithemi. “pôr” ), tem este ú ltim o sig
nificado em  A t 7.16 (“transportados”). Veja M U 
DAR, REM OVER, TRANSPORTAR, VIRAR.

6. apagõ (áTrdyto), “levar conduzindo” (form a
do de apo. “de” , e  agõ, “conduzir”), é traduzido 
por “levados” , era 1 Co 12.2. Veja TRAZER.

7. sunapagõ (auvaTíd^w). “levar embora com 
(violência)” (formado dc sun, “com ", c o n° 6). c 
usado no sentido ruim em  Gl 2.13 e 2 Pe 3.17 (“ar
rebatados”); e no sentido bom. ocorre em Rm 12.16, 
“sejais levados embora com  violência; arrebatados” 
é preferível a  “acom odai-vos” (“condescendei” , 
ARA). Uma tradução satisfatória seria, “sejais le
vados conduzindo a” .!
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Notas: (1) Q uanto aos verbos pherõ , “carregar” 
ou “trazer” ; apopherõo. “levar em bora (com vio
lência)” ; peripherõ, “carregar de um lado para ou 
tro” ; ekpherõ, “carregar para a frente” ; anapherõ, 
“carregar para cim a”: airõ, “erguer c levar cm boia, 
levar fora” : bastazõ, “apoiar, carregar de um lado 
para outro” : agò , “ levar” ou “carregar” : apagõ. “ le
var em bora” , veja LEVAR (1). TRAZER.

(2) Q uanto ao verbo elaunõ, traduzido em  2 Pe
2.17 por “ levadas” , veja IM PELIR.

CARREIRA
1. agõn (àyüjv) é  traduzido em Hb 12.1 por “car

reira” . ou seja. “corrida”, uma das m odalidades de 
com petição atlética, sendo este o significado secun
dário da palavra. Veja CONFLITO.

2. stadion (crráikov), “estádio” , denota “pista 
de corridas” (1 C o 9.24). O  estádio (cerca de 600 
pés gregos ou 1/8 de m ilha rom ana) era a  extensão 
da pista olím pica. Veja ESTÁDIO.

Nota: O n° 1 significa a própria “corrida”, o  n° 2, 
a “pista” .

CARRO
1. harma (cip|ia). cognato de arariskõ, “unir” , 

deno ta  “carro  de guerra  com  duas ro d as” (At 
8.28,29,38: Ap 9 .9 ).!

2. rhede (péÔT]), “carro com  quatro rodas” , era 
usado prim ariam ente para propósitos am bulantes 
(A p 18.13).!

CASA ALUGADA
misthõma (|ií<j()<j)iia), cognato de A e B, no ver

bete ASSALARIAR, denota principalm ente “salá
rio*’. com o na Septuaginta em Dt 23.18: Pv 19.13: 
Ez 16.31,34.41, etc.. No N ovo Testamento, é usa
do acerca da “casa” que Paulo “alugara” (At 28.30).!

CASA
A. Substantivos.

1. oikos (oÍkoç) denota: («) “casa, habitação” 
(por exem plo, M t 9.6,7; 11.8); é usado acerca do 
Tabernáculo. com o a Casa de Deus (Mt 12.4), e  do 
Templo, sem elhantem ente (por exem plo. M t 21.13; 
Lc 11.51, “tem plo” : Jo 2.16,17): em  Mt 23.38 e Lc
13.35. chamado pelo Senhor “a vossa casa” (alguns 
consideram  que esta expressão se refira à cidade de 
Jerusalém ): m etaforicamente, alude a Israel com o a 
casa de Deus (Hb 3.2.5, onde “a sua casa” não é a de 
M oisés, m as a de Deus); aos crentes, sem elhante
mente (Hb 3.6, onde diz que Jesus está sobre a Casa

de Deus; a ARA omite corretam ente a palavra “pró
pria” : Hb 10.21; 1 Pe 2.5:4.17); ao corpo (M t 12.44; 
Lc 11.24); (b) por metoním ia. aos integrantes de 
uma casa ou família (por exemplo. Lc 10.5; A t 7 .10;
11.14; 1 T m  3.4.5.12; 2 Tm 1.16; 4 .19; T t 1.11. no 
plural); a uma igreja local (1 Tm 3.15): aos descen
dentes de Jacó  (Israel) e  Davi (por exem plo, Mt 
10.6: Lc 1.27.33; At 2 .36:7 .42). Veja LAR, A, n° I, 
Nota (1). DOM ÉSTICOS.

2. oikia (o ítda) é cognato do n° 1 e usado prati
camente do mesmo modo; na lei ática, o termo oikos 
denotava todos os bens. o  termo oikia. som ente a 
habitação; esta distinção foi am plam ente perdida 
no grego m ais recente. N o N ovo Testam ento, deno
ta: (a) “casa. habitação” (por exem plo, Mt 2.11; 
5.15: 7.24-27: 2 T m  2.20; 2 Jo  10); é usado para se 
referir ao Tabernáculo ou ao Templo, com o no caso 
do n° 1; (b ) m etaforicam ente, o dom icílio divino, 
dito pelo Senhor como “a casa de meu pai” (Jo 14.2),
o  lugar da habitação eterna dos crentes; o corpo, 
como o  lugar da habitação da alma (2 C o 5.1); seme
lhantemente, o corpo da ressurreição dos crentes (2 
Co 5.1); propriedade (por exemplo. M c 12.40); por 
m etoním ia, os moradores de um a casa (por exem 
plo, Mt 12.25; Jo 4.53; 1 C o 16.15). Veja DOM ÉS
TICOS.

B. Advérbio.
panoikei (T rai^oiK C Í) denota “com toda a sua casa” 

(At 16.34). ou seja. “a fam ília e os dom ésticos”-!
Notas: (1) Em 2 Co 5.2, o term o oiketerion, “ha

bitação”, é  usado em alusão ao corpo da ressurrei
ção (cf. o term o oikia no versículo precedente; veja
A, n° 2, acima).

(2) Em 1 Tm 5.13, “de casa em casa”, literalmen
te, “as casas”.

(3) Q uanto à expressão “nas casas” , que ocorre 
em  At 5.42 (cf. A t 2.46. "em casa” ), veja LAR.

(4) Q uanto à frase “pelos da família” , que vemos 
em  1 Co 1.11, veja DOM ÉSTICOS.

CASAMENTO
A. Substantivo.

gamos (y an o ç ) . “m atrim ônio, casam ento” ou 
“festa de casamento” , é usado para deno tar (a) a 
cerimônia e seus procedimentos, inclusive a  “festa 
de casamento” (Jo 2.1,2): só a  “cerimônia de casa
mento” . figurativamente (Ap 19.7), em contraste com 
a “festa de casamento” (Ap 19.9); (b) a “festa de 
casamento” (M t 22.2-4,8-10; 25.10: Lc 12.36:14.8); 
em  Mt 22.11,12. a “veste nupcial” c, liteialiueuie. 
“roupa de casam ento” . Em Ap 19, onde, sob a figura
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de um “casamento”, é descrita a união de Cristo, 
como o Cordeiro de Deus. com a Sua Noiva celestial,
o  casamento em si ocorrendo no céu durante a parousia 
(Ap 19.7, o aoristo ou aspecto pontual indicando um 
fato realizado: a noiva é chamada “sua esposa”); a 
“festa dc casamento” (ou bodas, ou ceia) será realiza
da na terra, depois do segundo advento (Ap 19.9). O 
fato de Jesus ser falado como o Cordeiro, aponta 
para o Seu sacrifício reconciliador como a base na 
qual a união espiritual ocorre. O pano de fundo da 
| fraseologia acha-se na descrição que o Antigo Testa
mento faz da relação de Deus com Israel (por exem- 
|plo. Is 54.4ss; Ez 16.7ss: Os 2.19); (c) “casamento” 
em geral, inclusive o estado de estar “casado”, o qual 
deve ser mantido “em honra” (Hb 13.4).

Nota: Entre os judeus, a  “ceia de casamento” 
acontecia na casa do esposo e era o grande evento 
social na vida familiar. Generosa hospitalidade e forte 
ressentimento diante da recusa de um convite, estão 
mdicados em Mt 22.1 -14. O “casamento” em Caná 
mostra o modo no qual uma “festa de casamento” 
jera conduzida cm  casas m ais hum ildes. H onra espe- 
[cial prendia-se aos amigos do noivo, “os filhos das 

ts” (Mt 9.15; veja NOIVA). No final da festa, 
pais conduziam a noiva para a câmara nupcial 
. Jz 15.1).

B. Verbos.
1. gameõ (-ya|iéü)). “casar” (cognato de A), é 

S eado  acerca de: (a) “o  homem” (Mt 5.32; 19.9,10; 
^2 .25 ,30 ; 24.38; Mc 6.17; 10.11: 12.25; Lc 14.20; 
16.18; 17.27; 20.34,35; 1 Co 7.28. primeira parte; 1 
C o  7.33); (b) “a mulher", na voz ativa (Mc 10.12; 1 
[Co 7.28, última parte; 1 Co 7.34; 1 Tm 5.11.14); na 

passiva (1 Co 7.39); (c) “ambos os sexos” (1 
7.9.10,36: 1 T m 4 .3 ).l 

l-  2. gamizõ (ya|AÍ£u>). “dar em casamento” , é usa- 
Uo na voz passiva em Mt 22.30 (segunda cláusula: 
;jftguns m anuscritos têm o n° 5 aqui); Mc 12.25 (n° 
13, em alguns manuscritos); Lc 17.27 (n° 5. em al- 

manuscritos); Lc 20.35 (última palavra), na 
passiva (n.os 3 e 4. em alguns m anuscritos); 

voz ativa. Mt 24.38 (n.os 3 e 5, em  alguns 
scritos); além disso, alude a dar uma filha em 
mento” (1 Co 7.38. duas vezes; n° 5. em al- 
manuscritos), o que, em geral, pode ser toma- 

com o o significado. Nesta parte da Epístola, o 
tolo Paulo estava respondendo a  várias per- 
s sobre assuntos acerca dos quais a igreja em 

into tinha lhe escrito, e, nesta questão em par
lar, a transição formal de “casamento em geral”
o assunto de “dar uma filha em casam ento” , é

simples. Os costum es orientais envolviam natu
ralm ente a inclusão do últim o quesito na pergunta 
e na resposta.^

3. gamiskõ (yanícnao), alternativa para o n° 2 
(Lc 20.34, alguns manuscritos têm o n° 4); em al
guns manuscritos, aparece em Mc 12.25; Lc 20.35.1

4. ekgamiskõ (cKryaníoKw), “dar em casam en
to” (formado de ek, “para fora” , e o n° 3). Veja os 
n.os 2 e 3.

5. ekgamizõ (é»cya[iíCiü), alternativa para o n° 4. 
Veja os n.os 2 e 3.1

6. epigambreuõ (cmyajiPpcúiü), “ tomar como 
esposa, esposar” (formado dc epi, “em ”, e  gambros, 
“ligação por casamento”), significa “casar” e é usa
do em Mt 22.24.1 Contraste com Gn 38.8.

Nota: Em Rm 7.3 (duas vezes) e Rm 7.4. o verbo 
ginomai. “tornar-se, ser” é traduzido por “for” , 
“sejais” .

CASO
1. a iria ( a ix ta ). Veja ACUSAR, A. n° 1.
2. cchõ (é x ^ ). “ ter” , é usado id iom aticam ente no 

sentido de estar num estado ou numa situação, por 
exemplo, o homem enfermo no tanque de Betesda 
(Jo 5.6. literalmente, “estava neste estado (caso] 
havia muito tempo”).

Nora: Em At 25.14, a expressão no original é  “as 
coisas relativas a Paulo” (“caso” , ARA, como se 
traduzisse aitia): “Festo expôs ao rei o caso de Pau
lo”, ARA.

3. proechõ (rrpoéxw). literalmente, “ter diante” , 
na voz média (Rm 3.9), é traduzido por “Somos 
nós mais excelentes?” , sendo tradução correta: 
“Estamos em caso pior?” , conforme confirmação 
advinda do contexto. Veja SER MELHOR. Nota 
( l ) . l

4. A preposição en. seguida pelo dativo do pro
nome. literalmente, “em mim”, é encontrada em 1 
Co 9.15 (“comigo"); 1 Co 14.11 (“para mim"). Se
melhantemente. no plural, em 1 Jo 4.16, “nos” (“por 
nós” . ARA).

Nota: Em Mt 5.20, o forte negativo duplo “ou 
me" é traduzido por “de modo nenhum” (“jam ais” , 
ARA).

CASTIGAR
1. kolazò (koXó£io) denota primariamente “en

curtar. podar, decepar, amputar” (derivado de kolos, 
“amputado” ): então, “conferir, checar, restringir, 
conter, castigar, punir”; é  usado na voz média (At
4.21); na voz passiva (2 Pe 2.9, “serem castigados”.
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literalmente, "sendo castigados", um tempo presen
te relativo ao futuro).!

2. timõreõ(ti(iiopéüj), primariamente, “ajudar”, 
então, “vingar” (formado de lime. “estima, valor, 
honra”, e ouros, “guardião” ), ou seja, “ajudar" repa
rando os danos, é usado na voz ativa (At 26.11, 
“castigando-os”): na voz passiva (At 22.5, “fos
sem castigados”, literalmente). Contraste com o n°
5. mais adiante.'!

Noia: Quanto a 2 Ts 1.9, “por castigo", veja 
JUSTIÇA. Veja SOFRER, Nata (10).

CASTIGO
1. ekdikesis (éKòiKtiaiç). Quanto a I Pe 2.14. 

“castigo", veja VINGAR. B. n°2.
2. epitimia ( é m n |i t a )  no Novo Testam ento 

denota “pena, castigo , punição" (2 Co 2 .6 ).f  S ig
n ificava originalm ente o gozo dos d ireitos e p ri
vilégios da cidadania: então, veio a ser usado acer
ca da avaliação (time) feita por um ju iz  na infra
ção de tais d ireitos, e. por conseguinte, em geral, 
“pena” .

3. kolasis (KÓXacn ç), cognato de kolazõ (CA S
TIGAR. n° 1), “castigo”, é usado em Mt 25.46, 
"torm ento (eterno)” , e em 1 Jo 4.18, “(o tem or tem 
consigo a) pena”, o que descreve um processo, não 
somente um efeito; este tipo de medo é expulso 
pelo perfeito amor: onde o amor de Deus está sendo 
aperfeiçoado em nós, não há lugar para o medo de 
topar com Sua reprovação; a “pena” ou “castigo” 
referido é a conseqüência imediata do senso de pe
cado, não um tem or santo, mas um medo servil, a 
negação do prazer do am or.l

4. dike (Ôíkt)), “justiça" ou “a execução de uma 
sentença", é traduzido em Jd 7 por “pena”. Veja 
JU STIÇA.

5. timõria ( t i  p iu p í a ) .  primariamente “ajuda" (veja 
CASTIGAR, n° 2), denota "vingança, castigo, pu
nição” (Hb I0.29).1

Nota: A distinção às vezes sugerida entre o n° 3, 
sendo disciplinar com referência especial ao sofre
dor. e o n° 5, sendo penal com referência à satisfação 
daquele que o inflige, não pode ser mantida no grego 
coiné dos dias do Novo Testamento.

CASTO
hagnos (áy ró ç ) significa: (a) "puro de toda cul

pa, imaculado” (2 Co 7.11; Fp 4.8: 1 Tm  5.22: Tg 
3.17; 1 Pe 3.2: 1 Jo 3.3; (b) “puro de camalidade, 
modesto” (2 Co 11.2; Tt 2.5). Veja CLARO. PURO, 
SA N T O .'|

Nota: Contraste com os termos hagios, “ santo, 
na qualidade de estar livre da mistura do mal”: hosios. 
“santo, na qualidade de estar livre da corrupção”; 
eilikrines. “puro. na qualidade de ser testado", lite
ralmente, “julgado pela luz solar"; kalharos, “puro, 
na qualidade de ser limpo”.

CATIVEIRO
A. Substantivos.

1. aichmalõtos (a í x iia  AtoToç), literalm ente, 
“aquele pego pela lança” (formado de aichme, "lan
ça”, e halõtos. adjetivo verbal, derivado de halõnai, 
“ser capturado"), por conseguinte, denota “cativo” 
(Lc 4 .19).f

2. aichmalõsia  (aí xpiaXcuaía), “cativeiro”, o 
substantivo abstrato em contraste com o n" 1, o 
substantivo concreto, é encontrado em Ap 13.10 e 
E f 4.8. onde diz: “Levou cativo o cativeiro” (“uma 
multidão de cativos” ), parece ser uma insinuação à 
procissão triunfal com a qual uma vitória era cele
brada, na qual os “cativos” tomavam parte em sua 
formação (veja Jz 5.12). A citação é do SI 68.18. e é 
provavelmente uma expressão convincente para se 
referir à vitória de Cristo, mediante a Sua morte, 
sobre os poderes hostis das trevas. Uma sugestão 
alternativa é que, na ascensão, Jesus Cristo transfe
riu os santos remidos do Antigo Testamento do Sheol 
para a Sua presença na glúria.'||

B. Verbos.
1. aichmalõteuõ (aixMüXwTéuo) significa: (a) "ser 

prisioneiro de guerTa": (b) “fazer prisioneiro de guer
ra . O últim o significado é o único usado no Novo 
Testamento (E f 4.8).'[[

2. aichmalõtizõ(aixpHXum^M), praticamente si
nônimo do n° 1. denota ou "levar conduzindo cativo” 
(Lc 21.24), ou “dominar, trazer sob controle", dito 
acerca do efeito da lei nos membros ao levar a pessoa 
em cativeiro sob a lei do pecado (Rm 7.23): ou de 
subjugar os pensamentos à obediência de Cristo (2 
Co 10.5); ou dos que “levam cativas mulheres nésci
as carregadas de pecados” (2 Tm 3.6).'|[

3. zõgreõ (tarypéw) significa literalmente “levar 
homens vivos (formado de zõos, “vivo”, e agreuõ, 
“caçar" ou “capturar"), ocorre em Lc 5 .10. que fala 
dos efeitos do trabalho do Evangelho; em 2 Tm 2.26. 
é dito acerca do poder de Satanás em desviar os 
homens. O versículo deveria ter a leitura: “E que 
eles se salvem da armadilha do Diabo (tendo sido 
levados cativos por ele), para a vontade de Deus". 
Este é o  significado provável em vez de "levar vivo 
ou para o resto da vida". Veja PEGAR.1!
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CAUDA
oura (oúpcí). "cauda de animal” , ocorre em Ap

9.10 (duas vezes); Ap 9.19; 12.4.TI

CAUSA
A. Substantivos.

1. aitia ( a Í T Í a ) .  “causa” . VejaACUSAR, A, n° 1.
■ 2. aition (aÍTiov), "culpa” (sinônimo do n° I,
mas de âmbito mais limitado), é traduzido em Lc 
23.4,14,22 por “culpa (de morte)”; em At 19.40, 
"acusados (de sedição)” . Veja CULPA.1

3. logos (Xó-yoç), “palavra falada para qualquer 
propósito”, denota, em um lugar, causa ou razão 
designadas (Mt 5.32).

As frases a seguir são traduzidas por uma ex
pressão que contém a palavra “causa” (veja POR
TAN TO).
• "Por esta causa. ”

1. anti toutou (dvTÍ toútou), literalmente, "em 
vez disso”, ou seja, “por esta causa”, significando o 
princípio ou o motivo (E f 5.31).

 ̂ 2. dia touto (òia ro írro), literalmente, “por cau
sa disso, para esta causa”, significando o motivo ou
* razão (por exemplo, Mc 12.24; Jo 1.31; 5.16,18; 
6.65; 7.22; 8.47; 12.18,27,39; Rm 1.26; 4.16; 13.6; 
I Co 4.17; 11.10,30; Ef 1.15; Cl 1.9; I Ts 2.13; 
3.5.7; 2 Ts 2.11; 1 Tm 1.16; H b9.15 ; 1 Jo3 .1 ).
I 3 . heneken toutou (evexev toútou), literalmen- 

ffc, “por causa disso", portanto, “como razão para” 
(M t 19.5; Mc 10.7); heneka touton, “por causa des- 
Ms coisas” (At 26.21); e heneken tou. ”por causa 
é t ,  etc.” (2 Co 7.12, duas vezes).
» 4. charin toutou ou toutou charin (xdpit' t o ú t o u  

■p toútou xópiv), “por esta causa”, não simples
mente como razão, como na expressão precedente, 
■ a s  a favor de (Ef 3.1,14; T t 1.5).

“P or esta mesma causa. ” 
auto touto (ávTÒ to ü to ) ,  literalmente", “(no que 
ge a) esta mesma coisa” (2 Pe 1.5). 

b  Notas: (1) Esta expressão freqüentemente re
presenta alguém que contém aitia (veja acima), 
fc (2) Em Jo 18.37, eis touto, “para isto”, denota 
-para este fim” ("por esta causa").
|  (3) Quanto à expressão "por cuja causa” — dio —  
(Rm 15.22; 2 Co 4.16). veja PORTANTO. Nota (2). 
j 14) A expressão to auto ocorre em Fp 2.18. “por 

"  (“pela mesma razão". ARA).
“Sem causa."
dõrean (ôtopcdv), literalmente, “como presente, 

s" (relacionado com dõron, “presente”), tem o 
do de “sem causa, de graça, gratuitamente" (Mt

10.8; Jo 15.25; Rm 3.24; 2 Co 11.7; G1 2.21; 2 Ts 
3.8; Ap 21.6; 22.17).1

Notas: ( 1 ) 0  termo eike, "em vão, sem motivo, 
sem causa" (Mt 5.22), está ausente nos manuscri
tos mais autênticos.

(2) Quanto ao termo "negócios" (“caso”, ARA), 
que ocorre em At 25.14. veja CASO.

(3) Em 2 Co 5.13. “para vós”, no sentido de 
“por vossa causa” .

B. Verbos.
1. poieõ (ttoicw), “fazer”, é o verbo que ocorre 

no original em Jo 11.37; At 15.3; Rm 16.17; Cl 
4.16; Ap 13.15,16. Veja FAZER (1).

2 . didõmi (6í 6ü)|i l ), “dar” , ocorre no original em
1 Co 9.12.

Notas: (1) Em Mt 5.32, o verbo poieõ é traduzi
do por “faz com que (ela cometa adultério)”; em Ap
13.12, por “faz que”.

(2) Em 2 Co 9.11.0  verbo katergazomai. “traba
lhar", é traduzido por “faz que”.

(3) Em 2 Co 2.14. o verbo thriambeuõ é traduzi
do "nos faz triunfar” , a metáfora sendo retirada das 
circunstâncias da procissão de um “triunfo” roma
no.

CAUTERIZAR
kausteriazo (KauaTT|ptá£u»), “queimar com fer

ro em brasa” (cf. em português, “cáustico” ), é en
contrado. nos melhores manuscritos, em 1 Tm 4.2. 
O u tros têm  o term o kauteriazô  (derivado  de 
kauterion, “ferro de marcar"; em português, “cau
terizar” ), marcar a fogo, com ferro ao rubro, ato não 
tão severo como é indicado pelo termo anterior. A 
referência é aos apóstatas, cuja consciência é marcada 
a fogo com os efeitos do pecado.f

Nota: Em G16.17. as “marcas" aludidas por Paulo 
servem para pôr em destaque a força da metáfora que
o apóstolo faz ao trazer no corpo as stigmata. as mar
cas do Senhor Jesus. A referência não diz respeito a 
marcar escravos, soldados e criminosos a ferro em bra
sa, mas. antes, refere-se ao devoto religioso que “se 
marcou a ferro em brasa” com a marca do deus a quem 
ele adorava especificamente. Assim. Paulo descreve 
as marcas físicas produzidas pelas varas dos lictores 
em Filipos e às pedradas recebidas em Listra, marcas 
que, ainda que não infligidas a si mesmo, indicavam 
sua devoção a Cristo e sua alegria a esse respeito.

CAVALEIRO
1. hippeus (íinrcúç), “cavaleiro", é usado no plu

ral em At 23.23,32.‘J
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2 . hippikos (í tttti kóç), adjetivo que significa "de 
um cavalo" ou “de cavaleiros, eqüestre, a cavalo, 
m ontado”, é usado em  Ap 9.16 com o substantivo 
denotando “cavalaria” , cujo  “núm ero era  de duzen
tos m ilhões” .^

CAVALO
hippos (ÍTnroç). além  das 15 ocorrências em  

A pocalipse, só aparece em  Tg 3.3. N o A pocalipse, 
os “cavalos" são vistos em  visões (A p 6.2,4,5,8;
9 .7 ,9 .17, duas vezes; Ap 14.20; 19.11.14,19.21); 
em  outras situações (A p 18.13; 19.18).!

CAVAR
1. orussõ  (òpícKJiu), “cavar, cavar o solo. cavar 

um a cova” , é dito  acerca de um lugar para servir de 
prensa de lagar (M t 21.33; Mc 12.1); de “cavar” um 
buraco para esconder algo (M t 25.18).!

Notas: ( 1 ) 0  verbo diom ssõ, literalm ente, “ca
var através de" (form ado de dia , “através de", e o n° 
1), é traduzido em  M t 6.19.20; 24.43; Lc 12.39. 
pelos verbos “ m inar” e  “arrom bar” . Veja Q U E
B R A R !

(2) O  verbo exorussõ, literalm ente, “cavar para 
fora” , é traduzido em  Mc 2.4 por “fazer (um bura 
co)” ; em  Gl 4.15, por “arrancaríeis (os olhos)” . Veja 
Q U EB RA R . A R R A N C A R .!

2 . skaptõ (okq tttü j), prim ariam ente, “cavar, à 
guisa de tom ar oco", po r conseguinte, denota “ca
v a r” . A ra iz  skap-  é  v is ta  em  skapane . "p á ” . 
skapetos. “ fosso”, e skaphe. “barco” (ou seja, algo 
tom ado oco). O  verbo é  encontrado em  Lc 6.48; 
13.8; 16.3.!

3. kataskaptõ (KaraoR-dirroj), “cavar para bai
xo” (form ado de kata, “para baixo”, e o n° 2). é 
encontrado em  Rm 11.3. em  referência a altares, e 
aparece em  alguns m anuscritos em  A t 15.16. "m i
nas". literalm ente, “as coisas cavadas para baixo” . 
A qui os m elhores textos têm o  verbo katastrephõ, 
“subverter, destruir” .!

CAVEIRA
k ra n io n  (K p a v to i /) ,  “ c r â n io ” , em  la t im . 

cranium  (cognato de kara , “cabeça” ), é  usado acer
ca  do  cen á rio  da c ru c ific ação  (M t 2 7 .3 3 ; M c 
15.22; Jo  19.17); em  Lc 23.33  (A R A ), “(o  lugar 
cham ado) C a lvário” (palavra derivada  do  latim  
calvaria. “cav e ira” ). O local foi iden tificado  por 
um a colina que têm  traços sem elhantes a um a “ca 
v e ira " .!  N a S ep tuag in ta , consu lte  Jz 9 .53 ; 2 Rs
9 .3 5 .!

CAVERNA
1. ope (òttií), talvez derivado de õps, “vista” , 

denota “buraco, abertura” , com o a  “fenda numa 
pedra” (Hb 11.38). Em Tg 3.11, tem "m anancial", 
em  referência ao orifício  de um a fonte (ou seja, “ lu
gar” ). Veja LU G A R .!

2. spelaion (crTrrçXaioi'), “gruta, caverna, cova” 
(em  latim , spelunca), “caverna” (Jo 11.38). é  dito 
do sepulcro de Lázaro. Também ocorre em  Hb 11.38 
e A p 6.15; aparece na repreensão do Senhor relativa 
à contam inação do Tem plo (M t 21.13; M c 11.17; 
Lc 1 9 .4 6 )!

CEAR
deipneõ (Ófim-éw). “cear, jan tar” (dito  de com er 

a  principal refeição do dia), oconre em  Lc 17.8; 22.20 
(nos m elhores textos), literalm ente, “(a) ceia” ; l Co
11.25; em  A p 3.20, m etaforicam ente, acerca  dc co
m unhão espiritual entre Jesus e o crente fie l.!

C E D O
A. Substantivo.

orthros (õpQpoç) denota “alvorada, au rora” (cf. 
em  latim , orior, “ levantar” ). U sado com  o advér
bio batheõs. “profundam ente” , em Lc 24 .1 , s ign i
fica “cedo  de m anhã” . Em  Jo  8.2, é usado no caso 
gen itivo , orthrou . “ao am anhecer", ou seja, “de 
m anhã cedo” . Em A t 5 .21 , é  usado com  o artigo  e 
p reced ido  pela  p reposição hupo, “em baixo de” ou 
“em  volta” , literalm ente, “por volta do  am anhe
cer” .!

B. Adjetivos.
1. orthrinos (òpGpivóç) “cedo”, cognato de A, é 

um a form a m ais recente do term o orthrios. É encon
trado. nos manuscritos mais autênticos, em  Lc 24.22, 
acerca das m ulheres no sepulcro, literalm ente, “as 
cedo, as precoce, as prim eiras" (alguns textos têm  a 
form a orthrios, “à alvorada” ).!

2. prõimos ou proimos (irpoxjioç ou Trpoi|ióq), 
forma m ais longa e mais recente de proios, perten
cente à “m anhã” , é  form ado de prõ, “antes de” (cf. 
prõtos, “prim eiro” ), e usado em  T g 5.7, acerca das 
prim eiras chuvas.!

C. Advérbio.
p /õ i ( rspuH ), “cedo  no dia. de m anhã", é  derivado 

dc prõ, “antes de” (veja B, n° 2, acim a). Este advér
bio aparece em  M t 16.3; 20.1; 21.18; M c 1.35;
11.20; 13.35; 15.1; 16.2,9; Jo 18.28; 20.1; A t 28.23. 
Veja M A N H Ã .!

Nota: Em M t 20.1. o term o hatna. “ im ediata
m ente” , é traduzido por “de madrugada**.
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CEGO
A. Verbos.

1. tiiphloõ (tu4>Xóoj). “cegar” (derivado de uma 
raiz tuph-, “queim ar, fumegar”: cf. tuphos “fume
gar”), é usado metaforicamente acerca do entorpeci
mento do intelecto (Jo 12.40; 2 Co 4.4; 1 Jo 2.11 )•!

2. põroõ  (irtopótü) sign ifica “endurecer” (de 
põros, “pele espessa, endurecimento”), sendo en
contrado em Rm 11.7 e  2 Co 3.14 (cf. 2 Co 4.4). 
Veja DUREZA.

B. Adjetivo.
tuphlos (nx$>Àóç). *‘cego“, é usado tanto no sen

tido físico quanto metafórico, sobretudo nos Evan
gelhos. Em outros lugares ocorre quatro vezes: fisi
camente (At 13.11); metaforicamente (Rm 2.19; 2 
Pe 1.9; Ap 3.17). A palavra é usada muitas vezes 
como substantivo c  significa “homem cego” .

C. Substantivo.
põrõsis (TroipüXTi ç ) ,  cognato de A, n° 2, significa 

primariamente “revestim ento de calo” , “endureci
mento” (M c 3.5: Rm 11.25 e Ef 4.18). É  metafórico 
acerca de uma percepção espiritual entorpecida. Veja 
D U R E Z A .l

Nota: Em Jo 9.8. os manuscritos mais autênticos 
trazem prosaites, "m endigo” , em vez de tuphlos, 
“cego”.

CEIA
deipnon (ôeÍTTUov) denota “ceia” ou “festa, ban

quete” (para uma análise dos usos deste termo, veja 
FESTA. n° 2). Em Jo 13.2, “acabada a ceia’* (certos 
textos têm “durante a ceia” . ARA).

Nota: Quanto a  “ceia”, encontrado em Lc 22.20. 
veja CEAR.

CEIFAR
amaõ (àiidtu), “ceifar” , é  encontrado em Tg 5.4. 

“As palavras cognatas parecem indicar que o senti
do de corte ou ceifar era o original, e que o de colher 
ou apanhar do chão, o secundário” (Liddell e Scott, 
Lexicon)!\

CEIFEIRO
rheristes (Oepicmíç), “ceifeiro, segador” (cognato 

de therizõ, veja COLHER), é usado em alusão aos 
anjos em M t 13.30.39.1

CELA
oikema (d»a*ia), literalmente, “habitação” (cognato 

de oikeõ, “morar”), é usado de modo eufêmico acerca 
de uma “prisão” (At 12.7). Veja CÁRCERE-!

CEITIL
1. assarion (áaadp iov), dim inutivo da palavra 

latina as. (asse), era um décim o de uma dracm a ou 
um dezesseis avos de um denário romano, ou seja. 
cerca de três ceitis (M t 10.29; Lc 12.6).!

2. kodrantes (KoÒpdi^c;) era o  quadrante lati
no. “a quarta parte de um asse” (veja o n° 1). cerca 
de dois terços de um ceitil (M t 5.26; Mc 12.42).!

CELEIRO
apotheke (ó-noôiÍKn), literalmente, “ lugar onde 

qualquer coisa é arm azenada” (formado de apo. 
“para fora”, e tithemi, “pôr” ), por conseguinte de
notava “paiol, silo. arm azém, celeiro” (Mt 3.12: 
6.26: 13.30: L c3 .17 ; 12.18.24).!

Nota: Q uanto ao term o tameion. “arm azém , 
almoxarifado. depósito”, mais especificamente “câ
mara interior” ou “sala secreta” (Mt 6.6 ; 24.26: Lc
12.3.24). veja APOSENTO (1)-!

CEM
1. hekaton (éicaTÓv), número indeclinável, de

nota “cem” (por exemplo. Mt 18.12,28); também 
significa “cêntuplo. centuplicado, cem vezes mais” 
(M t 13.8,23; Mc 4.8,20, significando a  completa 
produtividade da semente plantada. Na passagem 
de Marcos, a frase é, literalmente, “em trinta e em 
sessenta e em cem” . Em Mc 6.40. é usado com a 
preposição kata. no termo “por centenas, de cem 
em cem”. É seguido por outros numerais em Jo 21.11: 
At 1.15; Ap 7.4: 14.1.3:21.17.

2. hekatontaplasiõn (cKaToiTcnrXaaúoi'), adje
tivo, denota “cêntuplo, centuplicado. cem vezes 
mais” (Mc 10.30; Lc 8.8); os melhores manuscritos
o têm em Mt 19.29 em lugar d e pollaplasiõn, “mui
tas vezes mais” .!

Quanto ao múltiplos de cem, veja os verbetes 
DOIS, TRÊS, etc. Quanto ao termo “cem anos” , 
veja ANO.

CENTURIÃO
1. hekatontarchos (cK aróvrapxoç), “centurião”, 

denota um oficial m ilitar que comanda dc 50 a 100 
homens, de acordo com o tamanho da legião da qual 
ele fazia pane, formado de hekaton. “cem”, e archò. 
“reger” (por exemplo. Mt 8.5,8).

2. hekatontarches (éKaTOKrápxriç) tem o mes
mo significado que o  n° 1 (por exemplo. At 10.1,22). 
É freqüente a Septuaginta trazer esta palavra para 
denotar “capitães de centenas” .
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3. kenturiõn (icevTupítot') é um transi iteração grega 
da palavra latina ceniurio, cujo significado é pratica
mente o mesmo do n° 1 (Mc 15.39,44,45). Havia dez 
“centuriões” para uma coorte, quando os números es- 
tavam completos. Havia vários em Jerusalém sob as 
ordens do tribuno principal mencionado em At 21.31 .<U

CERCA DE
A. Advérbios, etc.

Além das preposições, as seguintes palavras sig
nificam “ao red o r’:

1. kuklothen (kukXóücv), rotatória, ou toda volta 
( de kuklos. um círculo), é  encontrado apenas em 
Apocalipse, 4.3,4,8. i

2. Kuklõ (KuicXto), o caso dativo de kuklos (veja 
acima), significa rotatório, literalmente, em um cír
culo. É usado no mesmo sentido do n. 1. Mc 3.34; 
6.6,36: Lc 9.12: Rm 15.19; Ap 4.6: 5.11; 7.11 1

3 .pou  (ttoO), um particípio indefinido, significan
do “em algum lugar”, em algum lugar ao redor, aproxi
madamente. tendo uma força limitada, com numerais, 
por ex.. Rm 4.19. Em referência a uma passagem do 
Velho Testamento, é traduzido como “em algum lu
gar”, na V.R. de Hb 2.6 e  4.4 (V.A. “em um certo 
lugar”): não mencionando a passagem verdadeira a que 
se refere, o escritor supôs a familiaridade de seus leito
res com o Velho Testamento. Veja LUGAR.

4. hõs ( üjç) geralmente significa “como”. Usado 
com numerais significa “ao redor”, por ex., Marcos 
5.13:8.9: João L40; 6.19: 11.18; Atos 1.15: Ap 8.1.

5. hõsei ftuaeí), “como se” , antes de numerais, 
denota ao redor, aproximadamente, algo em torno 
de. indicando, talvez, uma m aior indefinição que o 
n. 4; por ex.. Mt 14.21: Lc 3.23; 9.14,28: At 2.41: 
indicando uma medida dc espaço, Lucas 22.41, “cerca 
de um tiro de pedra” . Veja COMO.

B. Verbo
mellõ (iiéXXtü) significa (a) intenção, estar pres

tes a fazer algo, por ex.. A t 3.3; 18.14:20.3; Hb 8.5: 
(b) ceneza. compulsão ou necessidade, estar certo 
de agir, por ex.. João 6.71. Veja QUASE, COM E
ÇAR. VIR. PRETENDER, SIGNIFICAR, PON
TO, PRONTO. ESTAR PARA, DEVE, TARDAR.

Observação: zeteõ, procurar, é traduzido “esta- 
vam ao redor” na A.V. de Atos 27.30: V.R. correta
mente usa “estavam procurando”.

CERTAMENTE
pantõs (nái/Tojç). Veja COMPLETAMENTE. B.
Notas: (1) Em Lc 11.20. a  partícula ara. traduzida 

por “certamente” , quer dizer “então” .

(2) Em 1 Co 9.10, a conjunção gar, traduzida 
por “certam ente” , aqui significa “seguram ente” 
(ARA) ou “sim ”.

(3) Em Fp 3.8. a frase de abertura significa “na 
verdade”.

(4) Em 1 Co 9.2, “ao menos”, dá o sentido corre
to (e não “certamente”. ARA).

CERTO
A. Substantivo.

asphaleia (àaèciXeia), primariamente, “não su
je ito  a cair, estável, firme”, denotando “segurança” 
(At 5.23, e I Ts 5.3). Tem o significado adicional dc 
“certeza” (Lc 1.4). Veja SEGURANÇA/fl

B. Adjetivo.
asphales (àcr<j>aXTÍ<;). “seguro, certo” (A t 21.34; 

22.30; 25.26; Fp 3.1; Hb 6.19). Veja SEGURAN
ÇA. SEGURO.1

Notas: ( 1 ) 0  term o delos, “evidente, visível” , 
aparece em 1 Tm 6.7. Os manuscritos mais autênti
cos o omitem.

(2) A tradução da palavra certo é mudada ou 
omitida, por exemplo, em Lc 5.12: 8.22: At 23.17: 
Hb 2.6; 4.4.

( 3 ) 0  pronome indefinido tis significa “qualquer 
um, alguém, certo” : o neutro, ti, “certa coisa” (por 
exemplo. Mt 20.20; M c 14.51).

(4) Em Gl l . l l . o  verbo gnõrizõ é traduzido por 
“faço-vos saber”.

(5) Em 1 Co 4.11. o verbo astateõ, “não estar 
instalado, levar uma vida sem casa”, é  traduzido por 
"não tem os pousada certa” . O  fato de não estarem 
instalados em uma residência, conforme é transm i
tido pela palavra, sugere o  significado “somos vaga
bundos” ou “levamos uma vida vagabunda”, cujo 
significado é provável.i

C. Advérbios.
1. ontõs (òimoç). ''realm ente, de fato, verdadei

ram ente” (derivado de ei mi. **ser” ). é traduzido por 
“na verdade”, em Lc 23.47. Veja LIMPAR, EM 
VERDADE, NA VERDADE. VERDADE.

2. pantõs (TTdvTüjç). Veja COM PLETAM EN
TE. B.

CESSAR
A. Verbos.

1. pauõ  (-rraúio), “parar, dar fim a, acabar com ”, 
é usado prim ariam ente na voz m édia no Novo 
Testam ento, significando “chegar a  um  fim, des
cansar. uma cessação voluntariosa” (em con tras
te com a voz passiva que denota um a cessação
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forçada). H usado acerca: de um discurso (Lc 5.4); 
de uma tempestade (Lc 8.24); da oração de Cristo 
(Lc 11.1); do ensino e pregação (A t 5.42); de falar 
contra (At 6.13); de fazer o mal (A t 13.10); dc 
um alvoroço (A t 20.1); de adm oestar (At 20.31); 
de um açoitam ento (At 21.32); de línguas (1 Co
13.8): de dar graças (Ef 1.16); da oração (Cl 1.9); 
de sacrifícios (Hb 10.2); da “interrupção” do pe
cado (1 Pe 4.1). E usado na voz ativa em 1 Pe 
3.10: “ Refreie a sua língua do m al” . Veja DEI
XAR. REFREAR-SE.!

2. dialeipõ (ÔiaXeÍTrw), literalmente, “deixar en
tre”, ou seja, “deixar um intervalo, quer de espaço 
ou de tempo” (formado de dia. “entre”, e leipõ, “dei
xar”); por conseguinte, “interromper, descontinuar, 
desistir, cessar” . Em Lc 7.45. é usado acerca de bei
jar os pés do Senhor.1]!

3. hesuchazô (r)ai>xá£co), “estar quieto, parado, 
em repouso”, é  dito dos amigos de Paulo em Cesaréia 
quando “deixaram” dc persuadi-lo a  não ir a Jerusa
lém (At 21.14); é usado acerca do silêncio (exceto 
em Lc 23.56 e  1 Ts 4.11), em Lc 14.4 e At 11.18. 
Veja DESCANSO, PAZ, QUIETO.!

4. kopazõ (KOTTá£cú), “cessar por estar gasto pela 
labuta, cessar de se enraivecer” (formado de kopos, 
“labor, labuta”, e kopiaõ, “ laborar” ), só é dito acer
ca do vento (Mt 14.32; Mc 4.39; 6.51).!

5. aphiemi (á<j>írmO, “deixar ir” , é traduzido 
em Hb 6.1 por “deixando”. Veja PARTIR, PER
DOAR.

6. katapauõ (Karauaúco), “restar” (formado de 
kata, “para baixo", elemento intensivo, e o n° 1), é 
traduzido assim em Hb 4.10. Veja CONTER (2), 
DESCANSO.

Notas: ( 1 ) 0  verbo katargeõ. “tornar inativo, 
arruinar, frustrar, aniquilar” , é usado em G1 5.11. 
Veja ABOLIR.

(2) O termo akatapaustos. “ incessante, não estar 
fixo em repouso” (formado de a. elemento dc nega
ção, kata, “para baixo”, e  pauõ. “cessar”), é usado 
em 2 Pe 2.14, acerca daqueles que “não cessam” de 
pecar, ou seja, que não se restringem de pecar.‘I

B. Adjetivo.
adialeiptos (áÔidXciuToc;), “incessante” (forma

do de a , elemento de negação, dia, “através de”, e 
leipõ, “deixar”), é usado em Rm 9.2 acerca da “in
cessante” dor do coração, e em 2 Tm 1.3. fala acerca 
da lembrança em oração; o significado em cada pas
sagem não é  o de continuidade ininterrupta, mas 
sem a omissão de qualquer ocasião. Contraste com
A, n° 2. Veja CONTINUAMENTE.!

C. Advérbio.
adialeiptos (dÔLaXeíirrcoç), “ incessantemente, 

sem cessar” , é usado com o mesmo significado do 
adjetivo, não do que não é interrompido, mas do 
que está constantemente voltando à baila. Em Rm
1.9 e 1 Ts 5.17, fala <la oração; em 1 Ts 1.3, da 
lembrança do trabalho, labuta e paciência dos san
tos; em 1 Ts 2.13. da ação de graças.!

Nota: O termo ektenes, literalmente, “estendi
do", significa “veemente, fervoroso” (At 12.5. “con
tínua”). Veja 1 Pe 4.8, “ardente” .!

CESTA
1. kophinos (kóíJhivoç) era uma “cesta feito de 

vime”, contendo originalmente certa medida de ca
pacidade (Mt 14.20; 16.9; Mc 6.43; 8.19; Lc 9.17;
13.8, em alguns manuscritos; Jo 6.13).!

2. spuris ou sphurís (airupí ç) ou (acjwpí ç), sig
nifica “algo redondo, trançado ou dobrado”' (relaci
onado com speira, “qualquer coisa enrolada em um 
círculo”; em português, “esfera”); por conseguinte, 
uma cesta de junco, entrançada, um tipo de canastra 
espaçosa, às vezes grande o bastante para conter 
um homem (Mt 15.37; 16.10; Mc 8.8,20; At 9.25).!

3. sargane (aapyduTi) denota: (a) “corda ou fai
xa trançada”; (b) “cesta grande feita de cordas” ou 
“cesta” feita de vime entrelaçado (2 Co 1 1.33). O 
fato de Lucas ter usado a palavra spuris para aludir 
à  “cesta” na qual Paulo foi descido por uma janela 
em Damasco, ao passo que o próprio Paulo usou 
em outro lugar a palavra sargane, é bastante consis
tente. visto que os dois termos são empregados para
o  mesmo artigo.!

CÉU
A. Substantivos.

1. ouranos (oúpavóç). provavelmente cognato 
de ornumi, “erguer, levantar” , é usado no Novo 
Testamento acerca dc: (<i) “o céu aéreo” (por exem
plo, Mt 6.26; 8.20; A t 10.12; 11.6; Tg 5.18); (b) “o 
céu sidera l” (por exem plo, Mt 24.29,35; Mc 
13.25,31; Hb 11.12; Ap 6.14; 20.11); os céus refe
ridos nas letras “«” e  “b” foram criados pelo Filho 
de Deus (Hb 1.10), como também por Deus Pai 
(Ap 10.6); (c) “o lugar da habitação eterna de Deus” 
(Mt 5.16; 12.50; Ap 3.12; 11.13; 16.11; 20.9). Des
se lugar, o Filho de Deus dcsceu para se tom ar carne 
(Jo 3.13,31:6.38,42). Em Sua ascensão, Jesus Cris
to “penetrou nos céus” (Hb 4.14); Ele “subiu acima 
de todos os céus” (E f 4.10), e foi “feito mais subli
me do que os céus” (Hb 7.26); Ele “está assentado
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nos céus à destra do trono da Majestade" (Hb 8.1): 
Ele "está à  destra de Deus. tendo subido ao céu" (1 
Pe 3.22). Desde Sua ascensão, o céu é a  cena de Sua 
vida e atividade atuais (por exemplo. Rm 8.34; Hb
9.24). Desse lugar, o Espírito Santo desceu no Pen- 
tecostes (1 Pe 1.12). É o domicílio dos anjos (por 
exemplo. Mt 18.10; 22.30; cf. Ap 3.5). Foi para lá 
que Paulo foi ‘'arrebatado”, quer no corpo ou fora 
do corpo, ele não o  soube (2 Co 12.2). Será o lugar 
da habitação eterna dos santos na glória da ressur
reição (2 Co 5.1). De lá. Jesus descerá aos ares para 
receber os santos no dia do arrebatamento (1 Ts 
4.16; Fp 3.20,21). e subseqüentemente virá com os 
santos e com os anjos em Sua segunda vinda (Mt 
24.30; 2 Ts 1.7). Na vida presente, o "céu” é a re
gião da cidadania espiritual dos crentes (Fp 3.20). 
Os atuais “céus”, com a terra, vão passar (2 Pe
3.10.12. "ardendo"; veja 2 Pe 3.7; Ap 20.11), e os 
novos "céus” e a nova terra serão criados (2 Pe 
3.13; Ap 2 1 .1. com ls 65.17. por exemplo).

Em Lc 15.18.21. “céu” é  usado, por metonímia. 
para se referir a Deus. Veja AR.

Notas: (1) Quanto à frase em Lc 11.13, veja Nota 
em B. n° 2.

(2) Em Lc 11.2, a frase "como no céu” é encon
trada em alguns manuscritos.

2. mesouranema (jieooLpdvrm a) denota “ao 
meio do céu” ou no meio dos céus. palavra formada 
dc mesos, “meio. metade”, e o n° I .é  usada em Ap 
8.13; 14.6; 19.17.<|

B. Adjetivos.
1. ouramos (o iip am o ç). sign ifica  “do céu. 

celestial”, correspondendo a A. n° I . é  usado: (a) 
como título de Deus Pai (Mt 6.14,26.32; 15.13);
(b) como descritivo dos anjos santos (Lc 2.13); (c) 
acerca da visão tida por Paulo (At 26.19).!

2. epouranios (cirofpdiaoç), “celestial”, o que 
pertence ao céu ou está no céu (formado de epi, no 
sentido de “pertencente a”, não aqui. "de cima”, e  o 
n° 1). tem significados correspondentes a alguns dos 
significados dados em ouranos, A. n° 1. É usado 
acerca de: (a) Deus Pai (Mt 18.35); (b) o lugar onde 
Jesus se sentou à mão direita de Deus”, ou seja. 
numa posição de autoridade divina (Ef 1.20); e a 
atual posição dos crentes em relação a Jesus (Ef
2.6); onde eles possuem "todas as bênçãos espiri
tuais” (Ef 1.3); (c) Jesus como “o segundo homem”, 
e todos os que estão relacionados com Ele espiritu
almente (1 Co 15.48); (d) aqueles cuja esfera de 
atividade ou existência é do alto. ou em contraste 
com a da terra —  os “principados e  potestades” (Ef

3.10); as “hostes espirituais da maldade" (Ef 6.12), 
“nos lugares celestiais”; (e) o  Espírito Santo (Hb
6.4); (f) as “coisas celestiais” , os assuntos dos 
ensinamentos de Jesus (Jo 3.12), e  que formam o 
santuário espiritual e “celestial” e o  “verdadeiro 
Tabemáculo” e tudo o que a isso pertence cm rela
ção a Jesus e Seu sacrifício como antítipo do Taber- 
náculo terrestre e dos sacrifícios feitos sob a lei (Hb 
8.5; 9.23); (g) a “chamada" dos crentes (Hb 3.1); 
(h) o céu. como o  domicílio dos santos, "uma pátria 
melhor” que a terra (Hb 11.16). e  a  Jerusalém espi
ritual (Hb 12.22): (0  o Reino de Jesus em Sua mani
festação futura (2 Tm 4.18); (/) todos os seres e  
coisas, animadas e inanimadas, que estão “nos céus 
e na terra” (Fp 2.10): (£) a ressurreição e os corpos 
glorificados dos crentes (1 Co 15.49); (/) as “orbes 
divinas" ( l Co 15.40, “celestes", duas vezes).1)!

Nota: Com  re lação  à le tra  “a ” . a palavra 
“celestial” , usada acerca de Deus Pai em Lc 11.13. 
representa a frase ex ouranou, que significa “do 
céu”.

C. Advérbio.
ouranolhen (ovpavóOcv). formado de A. n° l . e 

denotando "do céu", é usado acerca de: (a) o céu 
aéreo (At 14.17); (b) o céu. como a esfera não criada 
de Deus (At 26.13).*#

CEVADA
A. Substantivo.

krithe (icpiGií). “cevada", é usado em Ap 6.6 (no 
original está no plural).^

B. Adjetivo.
krithinos (KpíOi i’Oç) significa “feito de cevada" 

(Jo 6.9.13).!

CEVADO
1. sitistos (ornoTÓ ç). “cevado, engordado", li

teralmente, “alimentado com grãos” (derivado de 
siteuõ, "alimentar, engordar"), é usado como subs
tantivo plural neutro, “cevados” , em Mt 22.4/1 
Contraste com o termo asitos. no verbete JEJUM.

2. siteutos (o itcu tóç), “alimentado" (com grãos), 
denota "cevado, engordado" (Lc 15.23.27.30).!

CHAGA
A. Substantivo.

helkos (êXicoç), "chaga, úlcera” (primariamente 
"ferida” ), ocorre em Lc 16.21: Ap 16.2,11 .<J

B. Verbo.
helkoõ (éXicóto). “ferir, ulcerar” . é usado na voz 

passiva com o significado de “sofrer de chagas”.
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estar “cheio de chagas” (Lc 16.20. particípio perfei
to ).!

C. A djetivos.
1. hikanos (í ícatrôç), usado acerca de coisas, de

nota ocasionalmente “muito", é traduzido por em 
At 20.37 por “pranto”, literalmente, “ levantou-se 
grande pranto entre eles”. Veja CAPACIDADE. C. 
n °2.

2. cheirõn (x^íptov), “pior” (usado como grau 
comparativo de kakos, “mal” ), ocorre em Hb 10.29 
(“maior” ). Veja PIOR.

D. Advérbios.
1. lian (Xíai»), “muito, excessivamente”, é encon

trado em Mc 6.51 (“muito [assombrados]” ). Veja 
EXCEDER. B. n° 1.

2. sphodra (aòóòpa). “muito, muitíssimo”, é 
usado em Mt 17.6 (“grande [medo]”). Veja GRAN
DEMENTE. Nota (1).

Notas: (1) Quanto à frase “sofre muito”, que é 
encontrada em Mt 17.15, veja DURO, B, n° 2, 
Nota (2).

(2) Em Lc 2.9, o termo megas. “grande”, é usado 
com phobos. “medo", como o objeto do verbo “te
mer”: "tiveram grande temor”, literalmente, “teme
ram grande medo”.

(3) Em Mc 9.26, é  encontrado o  termo polia. 
“muitos”, o plural neutro de polus, usado como 
advérbio.

(4) Em Mt 21.15. o verbo aganakteõ. “ser movi
do com indignação", é traduzido por “indignaram-
se”.

(5) Quanto à frase “angustiar-se muito”, usada 
em Mt 26.37 (em Mc 14.33. “angustiar-se"), veja 
PERTURBAR, B. n° 12.

(6) Quanto à frase “começou a ter pavor”, encon
trado em Mc 14.33. veja ASSOMBRO. B. n° 4.

(7) Em Lc 9.39. o verbo suntribo. “quebrar, con
tundir” . é traduzido por "ter quebrantado". Veja 
QUEBRAR. A. n° 5.

(8) Em Mc 9.6. o verbo ekphobos é traduzido 
por “estavam assombrados” .

CHAMA
phlox (4>Xó£), cognato do verbo latino fulgeõ. 

"brilhar”, é usado à pane de pur. “fogo”, em Lc 
16.24; com pur, significa, literalmente, “chama de 
fogo" em At 7.30; 2 Ts 1.8 (onde o fogo deve ser 
entendido como instrumento de julgamento divino); 
Hb 1.7 (onde o significado provavelmente é que 
Deus torna os Seus anjos tão ativos e  poderosos 
quanto uma “chama” de fogo); em Ap 1.14; 2.18;

19.12, fa la  dos o lhos do S enhor Jesus com o 
emblemáticos de julgam ento penetrante, que pro
curam o m al.l

CHAMAR
A. Verbos.

1. kaleõ (KaXéio), derivado da raiz kai- (veja B e
C, mais adiante), é usado: (a) com um objeto pesso
al. “chamar alguém, convidar, convocar" (por exem
plo. Mt 20.8; 25.14); particularmente, acerca da 
chamada divina para participar das bênçãos da re
denção (por exemplo, Rm 8.30; 1 Co 1.9; 1 Ts2.12: 
Hb 9.15; cf. B e C, mais adiante): (b) para se referir 
à nomenclatura ou vocação, “chamar por nome. no
mear”; na voz passiva, “ser chamado por nome. 
trazer um nome". Assim sugere vocação ou destino,
o contexto determinando qual (por exemplo. Rm 
9.25,26). Veja CONVIDAR, NOME.

2. eiskaleõ (èiOKakéu). literalmente, “chamar 
para dentro”, por conseguinte, “convidar” (forma
do de eis, “em”, e o n° 1), é encontrado em At 10.23/1

3. epikaleõ (èmicaXeu)), formado de epi, “sobre”, 
c o n° 1.. denota: (a) “apelidar, cognominar”; (b) “ser 
chamado pelo nome dc uma pessoa", por conseguin
te. é usado para declarar que se é dedicado a uma 
pessoa, por exemplo, ao Senhor (At 15.17, de Am 
9.12; Tg 2.7); (c) “chamar uma pessoa por nome 
acusando-a de ofensa”, por exemplo, os fariseus acu
saram Jesus de estar fazendo Suas obras com a ajuda 
de Belzebu (Mt 10.25, a leitura mais autêntica tem o 
verbo epikaleõ. em vez de kaleõ)-. (d) “chamar sobre, 
invocar” : na voz média, “chamar sobre si mesmo”, 
ou seja, em seu nome, da sua parte (At 7.59), ou 
“chamar uma pessoa como testemunha" (2 Co 1.23), 
ou apelar a uma autoridade (At 25.11. etc.): (e) “cha
mar sobre ou invocar mediante adoração, fazendo 
uso do Nome do Senhor” (At 2.21; Rm 10.12-14; 2 
Tm 2.22). Veja APELAR. APELIDAR.

4. metakaleõ (jieTaKaAétü), formando meta. im 
plicando “mudança", e o n° 1, “chamar de um lugar 
para o outro, convocar" (cf. a Septuaginta. em Os
11 . 1), só é usado na voz média, “pedir para si mes
mo, mandar chamar, chamar para cá” (At 7.14; 10.32: 
20.17; 24.25).!

5. proskaleõ (TTpoaKaXcio), formado de pros. 
"para", e  o n° 1, significa: (a) “chamar para si mes
mo. mandar vir”; só é usado na voz média (por exem
plo, M t 10.1; At 5.40; Tg 5.14): (b) “a  chamada dc 
Deus aos gentios pelo Evangelho” (At 2.39); (c) “a 
chamada divina em confiar aos homens a pregação 
do Evangelho” (At 13.2; 16.10).1
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6. sunkaleõ ((JüvkoXcuj) significa “chamar junto, 
convocar, reunir” (Mc 15.16; L c9.1; 15.6.9; 23.13; 
At 5.21: 10.24; 28.17).!

Notas: ( 1 ) 0  verbo enkaleõ (At 19.40), “chamar 
em questão", significa “acusar” . Veja ACUSAR.

(2) O  verbo parakaleõ, “suplicar, rogar”, é tra
duzido por “cham ei” em At 28.20. Só é usado aqui 
com este significado. Veja ROGAR.

7. aiteõ (a itçio), “pedir” (At 16,29). Veja PE
DIR. A ,n ° 1.

Nota: Quanto a Mt 19.17 (“chamas”), veja PE
DIR (A. n° 2. Nota).

8. phoneõ (4>oi*étü), “soar” , é  usado acerca do 
**cocorocó” dc um galo (por exemplo. Mt 26.34: Jo
13.38); de “clam ar” com voz clara ou alta, gritar 
(por exemplo. Mc 1.26, alguns m anuscritos têm 
krazõ aqui; At 16.28); de “cham ar” para vir para si 
mesmo (por exemplo, Mt 20.32; Lc 19.15); de “cha
mar" para a frente, por exemplo, a  chamada de Cris
to para que Lázaro saísse da sepultura (Jo 12.17); 
de “convidar” (por exemplo, Lc 14.12); dc “cha
mar" por nome, com a implicação do prazer desfru
tado na posse dessa “cham ada” (por exemplo, Jo 
10.3; 13.13). Veja GRITAR.

9. legõ (\cyio). “falar” , é usado acerca de todos 
os tipos de comunicação oral, por exemplo, “cha
mar. chamar por nome", apelidar, cognominar (Mt
1.16; 26.36: Jo 4.5; 11.54: 15.15; Ap 2.2, “se d i
zem” ). Veja PEDIR.

10. epilegõ (émXéyüj), formado de epi. “sobre”. 
e o n ° 9 ,  significa “cham arem  acréscimo”, ou seja, 
por outro nome além daquele já  intimado (Jo 5.2); 
quanto ao outro significado que aparece cm At 15.40. 
veja ESCOLHER !

11 . chrematizõ (xpTiiiaTÍ£w) significa ocasional
mente “ser chamado ou nomeado”, ocorre em At 11.26 
(do nome “cristãos”); e Rm 7.3 (os únicos lugares 
onde tem este significado). Seu significado primário, 
“ter procedimentos comerciais com”, conduziu a isso. 
Eles “eram [publicamente] chamados” cristãos, por
que este era o principal negócio deles. Veja ADMO
ESTAR. AVISAR. FALAR. REVELAR.

12. eipon (eiT T O v), “dizer, falar” , significa “cha
mar por certo apelativo” (Jo 10.35). Veja CON VI
DAR. n° 3.

13. krinõ (Kpíi*)), “julgar” (At 23.6: 24.21).
Notas: (1) Quanto aos termos onoma. “nome”

(Lc 24.13. At 10.1), onomazõ, “nomear", traduzi
do em 1 Co 5.11 por “dizendo-se”, e eponomazõ. 
“ c o g n o m in a r"  (R m  2 .1 7 ), ve ja  A P E L ID A R . 
NOM E.

(2) O verbo legõ, “dizer”, ocorre em 1 Co 12.3.
O que se quer dizer não é cham ar Cristo de “anáte* 
ma”, mas fazer uso da expressão “Jesus é  anátema”. 
ou seja, “Jesus é amaldiçoado” .

(3) O verbo prosagoreuõ (Hb 5.10), significa 
“ser nomeado”. Veja NOM E.!

(4) O verbo metapempõ. traduzido por “manda 
chamar”, em At 10.5 e 11.13, significa “ ir buscar”. 
Veja IR BUSCAR. ENVIAR, n° 9.

(5) O verbo sunathroizõ, “ajuntar” , ocorre era 
At 19.25.

(6 ) O  verbo lambanõ. “tom ar” ou “rcccbcr”. c 
encontrado em 2 Tm 1.5 junto com o substantivo 
hupomnesis, “memória, recordação” (literalmente, 
“tendo recebido à recordação”).

(7) Em Al 10.15 e 11.9, o verbo koinoõ. “ fazer 
comum”, é  traduzido por “cham ar comum”, em At
11.9.

(8 ) Quanto ao verbo prosphoneõ. “cham ar so
bre, invocar”, veja FALAR, n° 12.

B. Substantivo.
klesis (KÀf|CTi ç), “chamada, vocação” (cognato de

A, n° 1), sempre é usado no Novo Testamento acer
ca de “chamar” a origem, natureza e destino, os quais 
são divinos (a idéia de convite está implícita); é 
usado sobretudo acerca do convite de Deus aos ho
mens para aceitar os benefícios da salvação (Rm
11.29; 1 Co 1.26; 7.20. que fala da condição na qual 
a “chamada” encontra alguém; E f 1.18; 4.1,4: Fp 
3.14; 2 Ts 1.11; 2 Tm 1.9; Hb 3.1; 2 Pe 1.10).!

C . Adjetivo.
kletos (tcArp-óç). “chamado, convidado”, é usado 

acerca de: (a) a  “chamada do Evangelho” (Mt 20.16: 
22.14, onde não há uma “chamada eficaz”, como se 
dá nas Epístolas; Rm 1.1.6.7: 8.28; 1 Co 1.2,24: Jd 
1; Ap 17.14); em Rm 1.7 e 1 Co 1.2, o significado é 
“santos por chamada”; (b) um “com prom isso ao 
apostolado” (Rm 1.1; 1 Co 1.1).!

CHAVE
kleis (kAcí ç), “chave”, é usado m etaforicam en

te acerca de; (a) “as chaves do Reino dos céus”, 
que o Senhor entregou a  Pedro (Mt 16.19), com  as 
quais ele abriria a porta da fé, com o o fez para os 
judeus no Pentecostes, e aos gentios na pessoa de 
C om élio, agindo com o com issionado por Cristo, 
pelo poder do Espírito Santo; ele tinha precedên
cia sobre os outros discípulos, não em autoridade, 
mas na questão de tem po, com base em sua confis
são de Cristo (M t 16.16); autoridade igual foi en
tregue a todos eles (Mt 18.18); (b ) “a chave da
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ciência [ou do conhecim ento]” (Lc 11.52). ou seja,
o conhecim ento da vontade revelada de Deus. com 
a qual os homens entram na vida que agrada a Deus: 
esta chave os líderes religiosos dos judeus tinham 
presunçosam ente “tirado”, de form a que nem eles 
entravam , nem perm itiam  que seus ouvintes en
trassem ; (c) ”as chaves da m orte e do inferno" (Ap
1.18; veja HADES), indicativa da autoridade do 
Senhor sobre os corpos e alm as dos hom ens: (d) 
*‘a chave de Davi” (Ap 3.7, uma referência a Is
22 .22 ). fa lando  do tes tem unho  de S ebna e a 
investidura de Eliaquim, em termos evidentemente 
messiânicos, sendo a m etáfora o direito de entrada 
na autoridade adm inistrativa; a m enção de Davi é 
sim bólica da soberania com pleta; (e) “a chave do 
poço do abism o” (Ap 9.1); aqui o sim bolism o é a 
autoridade com petente; o poço representa um lon
ga passagem ou entrada profunda à  região, de onde 
saía fumaça, símbolo da ilusão cega; (/) “a chave do 
abism o” (Ap 20.1): esta deve ser distinguida da 
letra “e” ; o sim bolism o é a  suprem acia com pleta 
de Deus sobre a região dos perdidos, na qual. pela 
agência angelical. Satanás é  destinado a ficar preso 
por mil anos.i

CHEGAR PRIMEIRO
proerchomai (TTpoçpxojiai), “ ir para frente, ir à 

frente, ir adiante, adiantar-se. ir com antecedência, 
ir antecipadamente, ultrapassar” , é usado em rela
ção a tempo em Mc 6.33, “chegaram primeiro”, acer
ca das pessoas que em sua ânsia chegaram  a um 
lugar mais cedo do que Jesus e Seus discípulos. Veja 
IR .n° 17.

CHEGAR
1. katantaõ (Karai^TCuo), “ir, chegar”, é usado 

para se referir a: (a) literalmente, localidade (At 16.1; 
18.19,24; 20.15; 21.7; 25.13; 27.12; 28.13); (b) 
metaforicamente, consecução (At 26.7 [o mesmo se 
dá em Ef 4.13]; Fp 3.11). Em 1 Co 10.11 (“para 
quem já são chegados os fins dos séculos”), a metá
fora é a de uma herança que desce para um herdeiro, 
os “fins” itele) sendo as rendas espirituais (cf. Mt
17.25, as rendas derivadas dos impostos, e Rm 13.7. 
onde é usado o singular, telos, “ imposto” ): a metá
fora da herança é  vista outra vez cm 1 Co 14.36. 
acerca da vinda (ou descida) da Palavra de Deus aos 
coríntios. Veja ATINGIR.

2. katapleõ (KaTciTTXcio) denota “velejar para bai
xo” (formado de kata, “para baixo”, e pleõ, “vele
jar” ), ou seja, do alto-m ar para a praia (Lc 8.26).!

3. paraginomai (TTapa7 Íi'op.ai), literalm ente, 
“aproximar-se”, daí, “entrar em cena” (M t 3.1; 1 
Co 16.3). Veja APRESENTAR. IR, VIR.

4. paraballõ (TrapapdXXu)), formado de para, ”ao 
lado de”, e ballõ. “ lançar” , significa em termos náu
ticos, “tocou em” (At 20.15); ou, talvez, golpear de 
lado a lado, de um lugar para o outro. Em Mc 4.30, 
alguns manuscritos têm este verbo (“assemelhare
m os” ); os m anuscritos m ais au tên ticos trazem  
titltemi. “apresentar" (com a palavra “parábola” ). 
Veja COMPARAR.

5. phthanõ (4>0ái'ü)). “antecipar, alcançar” , é tra
duzido, em Rm 9.31, por “chegou a”, acerca do fra
casso de Israel atingir a lei. Veja ATINGIR, PRE
CEDER, VIR.

CHEIO DE
Nota: O termo “cheio de” é inserido em 1 Pc 3.2 

(ARA), para expressar mais adequadamente o o ri
ginal que é, literalmente, "seu comportamento puro, 
em temor” .

CHEIO
A. Adjetivos.

1. píeres (ttXtíphç) denota “cheio” : (a) no senti
do de “estar cheio” , m aterialm ente (M t 14.20; 
15.37; Mc 8.19. dito dos cestos “cheios” de pão); 
de lepra (Lc 5.12); espiritualm ente, “cheio” do 
Espírito Santo (Lc 4.1; At 6.3; 7.55: 11.24); de 
graça e verdade (Jo 1. 14); de fé (A t 6.5): de graça e 
poder (At 6.8); dos efeitos das qualidades e vida 
espirituais, vistos nas boas obras (Al 9.36): num 
sentido ruim, da m alícia e vilania (At 13.10); da ira 
(A t 19.28); (ò) no sentido de “estar com pleto” 
(Mc 4.28, “o grão cheio na espiga”); de uma re 
com pensa futura (2 Jo 8).!

2. mestos (jiçaTÓç) provavelmente cognato de 
uma raiz que significa “medir” , por conseguinte 
transmite o sentido de “ter medida cheia”, dita acer
ca de: (a) coisas materiais, um vaso (Jo 19.29); uma 
rede (Jo 21.11); (b) metaforicamente, de pensamen
tos e sentimentos, exercidos: ( 1 ) em coisas más, 
hipocrisia (M t 23.28); inveja, assassínio, discus
são, engano, malignidade (Rm 1.29); as declarações 
da língua (Tg 3.8); adultério (2 Pe 2.14); (2) cm 
virtudes, bondade (Rm 15.14); misericórdia, etc. (Tg
3 .17).!

B. Verbo.
gemo (ycpüí), “estar cheio, estar pesadamente 

carregado com", era usado primariamente acerca de 
um navio; é usado principalmente no Novo Testa
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mento acerca de conteúdo mau, como extorsão e 
excesso (M l 23.25); ossos de mortos (M t 23.27); 
extorsão e maldade (Lc 11.39): maldição (Rm 3 .14); 
blasfêmia (Ap 17.3); abominações (Ap 17.4); acer
ca de julgamentos divinos (Ap 15.17:21.9); de boas 
coisas (Ap 4.6.8; S.S).!

Notas: (1) Quanto ao verbo gemizõ. “encher", 
veja ENCHER. A. n° 9.

(2) Quanto ao termo “estão cheios", que ocorre 
em At 2.13, veja ENCHER, n° 11.

(3) Quanto à palavra “perfeito", que ocorre em 
Hb 5.14. veja ERA (1), n°2; quanto a Tg 1.15, veja 
TERMINAR, Nota (2).

CHEIRAR MAL
ozõ (õ£ üí), “em itir cheiro”  (cf. em português, 

“ozônio"), ocorre em Jo 11.39.! Na Septuaginta. 
consulte Êx 8.14.'j[

CHEIRO
A. S ubstan tivos.

1. euõdia (eiKoÔía), “fragrância” (formado de eu, 
“bem”, e  ozõ. “cheirar”), é usado metaforicamente 
acerca de: («) os que no testemunho do Evangelho 
são para com Deus “o bom cheiro dc Cristo” (2 Co
2.15): (b ) o ato de Jesus entregar Sua vida por nós. 
em oferta e  sacrifício a Deus, em “cheiro [osme, veja
o n° 2] suave” (Ef 5.2); (c) a ajuda material enviada a 
Paulo da igreja em Filipos, “cheiro de suavidade” 
(Fp 4.18). Em todas as três ocorrências, refere-se à 
fragrância que ascende a Deus através da pessoa e 
em resultado do sacrifício de C risto.!

2. osme (ócrçiií), “cheiro, odor” (derivado de ozõ. 
“chcirar”: em português, “ozônio”), é enconirado 
em Jo 12.3: em outros lugares, é usado com relação 
ao n° 1, nas três passagens mencionadas, como o 
cheiro que acompanha o sacrifício aceitável; em 2 
Co 2.14,16 (duas vezes), alude ao “cheiro” do co
nhecimento de Cristo pelo testemunho do Evange
lho, no caso dos perdidos “cheiro de morte para 
morte”, como o que surge do que está morto (à con
dição espiritual do homem não regenerado); no caso 
dos salvos, “cheiro de vida para vida”, como o  que 
surge do que é instinto com a vida (à condição espi
ritual do regenerado); em E f 5.2, “cheiro (suave)”; 
em Fp 4.18, “cheiro (de suavidade)”: cf. o n° 1. Veja 
O D O R !

B. Verbo.
mõrainõ (|iiopaítAi>), primariamente, “ser tolo” , 

é usado acerca do sal que perdeu seu “sabor” (Mt 
5.13, “ insípido": Lc 14.34). Veja LOUCO, B, n° 1.

Nota: Em Mt 16.23 e Mc 8.33, o verbo phroneõ, 
“pensar, perceber”, é  traduzido por “comprccndes”.

CHIFRE
keras Occpciç). “chifre”, é  usado no plural, como

o  símbolo de força: (a) nas visões apocalípticas: ( 1) 
na cabeça do Cordeiro como metafórico de Jesus 
(Ap 5.6, “pontas”); (2) nas cabeças das bestas como 
m etafórico dos potentados nacionais (A p 12.3; 
13.1,1 1; 17.3,7.12,16: cf. Dn 7.8; 8.9; Zc 1.18, etc.);
(3) nos quatro cantos do altar de ouro (Ap 9.13; cf. 
Êx 30.2); os chifres ou pontas formavam uma peça 
com o  altar, como no caso do altar de bronze (Êx
27.2), e  eram emblemáticos da eficácia do ministé
rio relacionado com cada altar; (b) metaforicamente, 
no singular, “chifre de salvação” (Lc 1.69. traduzi
do por “salvação poderosa” ); metáfora freqüente 
no Antigo Testamento (por exemplo. SI 18.2: cf. 1 
Sm 2.10; Lm 2.3).!

CHOCARRiCE
eutrapelia (eirrpaüeXía) denota “graça, facécia, 

versatilidade” (literalmente, “virando facilmente”: 
formado de eu, “bem”, e trepõ. “virar” ). Era usado 
no senlido literal para descrever os movimentos rá
pidos de macacos e  pessoas. Péricles fala que os 
atenienses dos seus dias (430 a.C.) se distinguiam 
por uma “flexibilidade” feliz e cortês. No século 
seguinte, Aristóteles usa a palavra para aludir à “ver
satilidade” no dar e receber das relações sociais, ré
plica rápida, resposta pronta. No século VI a.C., o 
poeta Píndaro fala que um certo Jasom nunca usou 
uma palavra de “vã leviandade”, significado que se 
aproxima do seu uso mais recente. Seu significado 
c e r ta m e n te  se  d e te r io ro u , e  ve io  a d e n o ta r  
“chocarrice. grosseria, linguagem irreverente”, como 
em Ef 5.4, onde segue mõrologia, “parvoíce” .!

CHUVA
A. Substantivos.

1. huetos (üCTÓç), derivado de huõ, “chover", é 
usado especialmente, mas não inteiramente, para se 
referir à “chuva”, e é encontrado em At 14.17:28.2; 
Hb 6.7; Tg 5.7 (veja CEDO, SERÔDIA): Tg 5.18; 
Ap 11.6 (veja B).!

2. broche (ppoxn), cognato de B (mais adiante), 
literalmente, “ato de molhar”, por conseguinte, “chu
va”, é usado em M t 7.25,27.! Na Septuaginta, con
sulte SI 68.9; 105.32.! É encontrado nos papiros 
com relação à irrigação no Egito (Deissmann, Fight 
from  the Ancient East).
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B. Verbo.
brechõ (Ppcxu)* cognato de A. n° 2» significa:

(o) "m olhar” (Lc 7.38,44. traduzido pelo verbo "re
gar”); (b) “enviar chuva” (M t 5.45); “chover” (Lc
17.29. fogo e enxofre); Tg 5.17 (usado impessoal
mente; duas vezes): Ap 11.6, onde o termo huetos 
(A, n° 1) é  usado como sujeito, literalmente, "(para 
que) a  chuva (nào) chova)” .‘1

CHUVARADA
ombros (òji0poç) denota “chuvarada, aguacei

ro. tempestade de chuva” (Lc 12.54).!

CIDADÃO
1. polites (TroXÍTqç), “membro de uma cidade ou 

estado, ou o habitante de um país ou distrito” (Lc
15.15). E usado em outros lugares em Lc 19.14; At 
21.39, e, nos manuscritos mais autênticos, em Hb
8.11 (onde alguns textos têm o termo plesion, “pró
ximo” ). Exceto em Hb 8.11, a palavra só aparece 
nos escritos de Lucas (ele era grego).!

2. sumpolites (aup-iroXÍT^c;), formado de sun, 
“com”, e o n° 1, denota “concidadão”, ou seja, pos
suidor da mesma “cidadania”. É usado metaforica
mente em Ef 2.19, num sentido espiritual/}

3. poliieia (“ oXiTcía) significa: (a) a “relação na 
qual um cidadão está para com o estado, a condição 
de cidadão, cidadania” (At 22.28). Ainda que a “c i
dadania” de Paulo de Tarso não trazia vantagem fora 
daquela cidade, contudo sua “cidadania” romana o 
ajudou ao longo do Império Romano. Além dos d i
reitos particulares, tal “cidadania’’ incluía: ( 1) isen
ção de todos os castigos degradantes; (2) direito de 
apelo ao im perador depois de uma sentença; (3) 
direito de ser enviado a Roma para ser julgado dian
te do imperador, caso tenha sido sentenciado à pena 
capital. O  pai de Paulo poderia ter obtido a “cidada
nia”: ( 1) mediante manumissão ou alforria; (2) como 
recompensa de mérito; (3) por compra. O  contraste 
que está implícito em At 22.28 é. talvez, contra o 
último item mencionado: (b) “política civil, a  condi
ção de um estado, uma comunidade”, dita acerca de 
Israel (E f 2.12). Veja COM UN IDA D E.!

4. politeuma  (ttoXítcuiici) sign ifica  a “condi
ção ou vida de um cidadão, cidadania” : é dita acer
ca do estado celestial dos crentes (Fp 3.20, “c i
dade” : na ARA, “pátria”). Há o significado a lte r
nativo de “com unidade” . Veja COM UN IDA D E, 
L IV R E !
1 Nota: O termo politeuõ (Fp 1.27) significa “ser 
polites” (veja o  n° 1), e é  usado na voz média com o

significado metafórico de portar as características 
da “cidadania” celestial: “(Somente deveis) portar- 
vos dignamente (conforme o evangelho de Cristo)” . 
Em At 23.1, é traduzido por “ tenho andado”. Veja 
COSTUM E (1). VIVER.!

CIDADE
polis (iróXiq), prim ariam ente “cidade circun

dada por m uros” (talvez derivado de uma raiz 
pie-, significando “abundância, plenitude”, de onde 
também provém o term o em latim pleo, “encher” ), 
tam bém  é usado para se referir à  Jerusalém  div i
na. o  dom icílio  e com unidade dos rem idos (Hb
11.10.16: 12.22; 13.14). Em A pocalipse, sign ifi
ca a capital visível do reino celeste, na função de 
estar destinada a descer para a terra numa era 
vindoura (por exem plo. Ap 3.12; 21.2,14,19). Por 
metonímia, a palavra representa os habitantes (por 
exem plo. Mt 8.34; 12.25; 21.10; Mc 1.33; At 
13.44).

Nota: Em At 16.13, os manuscritos mais autên
ticos têm pule, “porta”.

CIÊNCIA
gnõsis tyvtóaiç) é traduzido cm I Tm 6.20 por 

“ciência”: a palavra simplesmente significa "conhe
cimento”. sendo a referência ao ensino dos gnósticos 
(literalm ente, “os conhecedores” ) “a falsam ente 
chamada ciência”. Ciência, na acepção moderna da 
palavra, a saber, investigação, descoberta e classifi
cação de leis secundárias, é desconhecida na Escri
tura. Veja SABER < 1), C, n° 1.

CILADA
epiboule (êmftouXi)), literalmente, “plano con

tra" (formado de epi, “contra", e boule. “delibera
ção. plano” ), é  traduzido em At 9.24; 20.3,19:23.30 
por “ciladas”.!

CIMA
Os seguintes advérbios têm esse significado (as 

preposições foram omitidas aqui):
1. anõ (aitij) denota acima, em um lugar mais 

alto. Atos 2.19 ( o oposto de katõ. abaixo). Com o 
artigo significa o que está acima. G1 4.26; Fp 3.14, 
“o alto chamado” (V.R. margem, "adiante” ); com o 
artigo no plural, as coisas de cima, Jo 8.23, literal
mente, “das coisas de cima”; Cl 3.1,2. Com heõs, “o 
máximo” , é traduzido como “até em cim a”, em Jo
2.7. Tem o sentido de “dirigido para cim a” em Jo
11.41 e Hb 12.15. Veja ALTO.!
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2. anõteron (autÓTepov), o  grau comparativo do 
n. 1, é a forma neutra do adjetivo anõteros. É usado
(a) no sentido dc mover-se para um lugar mais alto, 
“mais alto”. Lucas 14.10: (b) localizar-se em um lu
gar mais alto. i.é, na parte precedente de uma passa
gem, “acima”, Hb 10.8. Veja MAIS ALTO/J

3. epanõ ( 'e iráuu), epi, “sobre”, anõ, “acim a”, é 
usado freqüentemente como uma preposição com 
um substantivo: adverbialmente, de um número, por 
ex.. Marcos 14.5. V.R.: 1 Co 15.6.

O bservação: Em Atos 4.22. A.V., o adjetivo 
pleion. mais, é traduzido “acim a”, a V.R. corrige 
para “mais que (quarenta anos)” .

4. anõthen (ãvoúOev). de cim a, é  usado quanto a 
lugar, (a) com o sentido de “de cim a”, Mt 27.51: 
Mc 15.38, sobre o  véu do templo; em Jo  19.23, 
sobre a  veste de Cristo, literalmente, “das partes de 
cim a” (plural); (b) das coisas que vêm do céu, ou de 
Deus no Céu. Jo 3.31; 19.11: Tiago 1.17; 3.15,17. 
Também é usado no sentido de “novamente” . Veja 
OUTRA VEZ.

CÍMBALO
kumbalon (KOiifSaXoi'), “cím balo”, era chamado 

assim por causa de sua forma (cognato de kumbos, 
“bacia oca”, kumbe, “cálice”), e  era feito de bronze, 
dc duas peças batidas (1 Co 13.1 ).<f

CINAMOMO
kinnamõmon (lam íiito iio i/) é derivado de uma 

palavra árabe que significa “em itir cheiro". A subs
tância (canela) era um dos ingredientes no óleo san
to da unçào (Êx 30.23; veja também Pv 7.17 e Ct
4.14). No Novo Testamento, é  encontrado em Ap
18.13.0  cinamomo dos dias atuais é  a  casca interna 
de uma árvore aromática chamada canella zeylanica.^

CINCO
pente (tt€v t6) é  derivado, segundo alguns, de 

palavras que sugerem os dedos da mão ou o punho. 
A palavra é freqüente nos Evangelhos. O termo 
pentakis, “cinco vezes”, é encontrado em 2 Co
11.24H a  palavra pentakosioi, "quinhentos”, apa
rece em Lc 7.41; 1 Co 15.6:^ o termo pentakischilioi, 
“cinco mil” (chilios, “mil” ), é usado em Mt 14.21;
16.9, e passagens correspondentes. Veja CINQÜEN
TA. QUINTO.

CINGIR (1)
1 . zõnnumi ou zõnnuõ (£w w u|ii ou Çlíwíxü), 

“cingir. prender com cinto ou faixa, pôr à cintura”.

na voz média, “cingir-se", é usado acerca das vestes 
longas usadas no o rien te  (Jo  21 .18 : Al 12.8, 
perizõnnumi em  alguns manuscritos)/}

2. anazõnnumi (óimÇiówuhi), “cingir no alto” 
(formado de ana, “para cima, no alto”, e  o n° 1), é 
usado metaforicamente acerca dos lombos da mente 
(1 Pe 1.13; cf. Lc 12.35: veja o n°4). A figura é tirada 
das circunstâncias dos israelitas quando eles comiam 
a Páscoa em  prontidão para a viagem pelo deserto 
(Êx 12.11 ); o cristão lem de ter suas faculdades men
tais alertas em expectativa da volta de Jesus. O verbo 
está na voz média e indica o interesse especial que o 
crente deve tomar em fazê-lo.

3. diazõnmmi (8i.a£iüm ;m ), “cingir em volta”, 
ou seja. firmemente (formado de dia, “ao longo de”, 
usado intensivamente, e o n° 1), é  empregado acerca 
do ato do Senhor “cingir-se” com uma toalha (Jo 
13.4.5). e de Pedro “cingir-se” com a túnica (Jo 21.7)/|

4. perizõnnumi (iTçpi^üj^vuiii). “cingir em volta 
ou em torno”, é usado: (a) literalm ente, acerca de 
“cingir-se” para o serviço (Lc 12.37; 17.8), visan
do a rapidez de m ovim entos (A l 12.8); (b) figura
tivam ente. acerca da condição para o serviço por 
parte dos seguidores de Cristo (Lc 12.35; E f 6.14):
(c) em blem aticam ente. acerca do sacerdócio de 
C risto (Ap 1.13), indicativo da m ajestade de atitu
de e ação. a voz m édia sugerindo o interesse parti
cular tom ado por C risto de “cingir-se” assim; o 
mesmo se dá acerca da ação dos anjos mencionados 
em Ap 15.6/5

CINGIR (2)
hupozõnnumi (ÚTToçtówujii), formado de hupo, 

“debaixo de” , e zõnnumi, “cingir”. é  usado acerca de 
amarrar fortemente um navio (At 27.17). reforçando 
as balizas de um navio por meio de cordas fortes/J

CINQÜENTA
pentekonta (ttckttíkoi/tci) é encontrado em Lc 

7.41: 16.6; Jo 8.57; 21.11; At 13.20. Em Mc 6.40. 
com kata (na maioria dos manuscritos autênticos! 
“de acordo com”, “de cinqüenta em cinqüenta”: er 
Lc 9.14, com ana. “para cim a”, usado distributiva 
mente, “de cinqüenta em cinqüenta” (Lucas ac 
centa o lermo hõsei, “cerca de”) .f

CINTO
zõne (£iói’r|), em português, “zona”, denota “cinj 

to, faixa” (M l 3.4: Mc 1.6 : At 21.11: Ap 1.13; 15.6 
era freqüentemente oco. e. assim, servia como boi 
(M t 10.9: Mc 6.8) / |
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CINZA
A. Substantivo.

spodos (crrroòóç). “cinza”, é encontrado três ve
zes. duas vezes em associação com pano de saco (Mt
11.21; Lc 10.13), como sinal de pesar (cf. Et 4.1,3; Is 
58.5; 61.3: Jr 6.26; Jn 3.6). Alude às cinzas que são o 
resultado do sacrifício de animais (Hb 9.13). No Anti
go Testamento, diz respeito, metaforicamente, àquele 
que se descreve como pó e “cinza’* (Gn 18.27, etc.).!

B. Verbo.
tephroõ (r€<t>póu>), “virar em cinzas”, é encon

trado em 2 Pe 2.6, com referência à destruição de 
Sodoma e G om orra.!

Notas: ( 1 ) 0  termo tephra. usado para se referir 
às “cinzas” de uma pira funerária, não é encontrado 
no Novo Testamento.

(2) O  verbo hebraico, traduzido por “aceite” no 
SI 20.3: “Aceite os teus holocaustos”, significa “vi
rar em cinzas” (isto é. enviando fogo do céu). Veja 
também Êx 27.3 e Nm 4.13: ‘T irarão  as cinzas” .

CIRANDAR
siniazõ (cnviá£tü), “joeirar, peneirar, cirandar” 

(derivado de sinion, ‘"peneira”), é usàdo figurativa
mente em Lc 22.31 •!

CIRCUNCIDAR
A. Substantivos.

1 . peritome (TrçpiToiiTÍ), literalmente, “círculo 
cortante, circuncisão” (o verbo é peritemnõ), era um 
rito ordenado por Deus para Abraão e seus descen
dentes e  dependentes masculinos, como sinal do 
concerto feito com ele (Gn 17; At 7.8; Rm 4.11). 
Por conseguinte, os israelitas chamavam os gentios 
de “ incircuncisos” (Jz 15.18:2 Sm 1.20). O mesmo 
se dá no Novo Testamento, mas sem a sugestão de 
desprezo (por exemplo. Rm 2.26; E f 2 .11).

O rito tinha um significado moral sendo aplicado 
metaforicamente aos lábios (Êx 6.12.30), também aos 
ouvidos (Jr 6.10) e  ao coração (Dt 30.6; Jr 4.4); cf. Jr 
9.25,26. Refere-se ao estado de “circuncisão”, em Rm 
2.25-28; 3.1; 4.10; 1 Co 7.19: G15.6; 6.15; Cl 3.11.

“Na economia da graça nenhuma consideração é 
dada a qualquer ordenança feita na carne; a antiga 
distinção racial é  ignorada na pregação do Evange
lho, e a  fé é a  condição exclusiva na qual deve ser 
obtido o favor de Deus na salvação (Rm 10.11 -13:1 
Co 7.19; veja também Rm 4.9-12)” (extraído de Notes 
on Galatians. de Hogg e Vine, p. 69).

Com a pregação do Evangelho aos gentios e na 
sua conversão, surgiu uma seita de crentes judeus

que argumentava que o Evangelho, sem a realização 
da “circuncisão”, tomaria nula a lei e faria a  salvação 
impossível (At 15.1). Por conseguinte, este partido 
era conhecido por “circuncisão” (At 10.45; 11.2; G1 
2 .12 ; Cl 4 .11 ; T t LIO ). O term o é usado por 
metonímia, sendo o termo abstrato colocado no lu
gar do termo concreto, como com a aplicação da 
palavra aos judeus em geral (Rm 3.30:4.9,12; 15.8: 
G1 2.7-9: E f 2.11). É usado metafórica e espiritual
mente acerca dos crentes em referência ao ato (Cl
2.11 e Rm 2.29): à condição (Fp 3.3).

A defesa da verdade feita pelo apóstolo Paulo e 
sua contenção contra esta propaganda, formam o 
assunto principal da epístola aos Gálatas. Contras
te com katatome, “circuncisão”, termo que ocorre 
em Fp 3.2. Veja CIRCUNCISÃO.

2. akrobustia (áKpo0iK7T ia), “incircuncisão” . 
é  usado para descrever: (a ) o estado físico  em 
contraste com  o ato da “circuncisão” (At 11.3; 
literalmente, “que têm incircuncisão” : Rm 2.25,26: 
4 .10,11,12; 1 Co 7.18.19; G1 5.6; 6 .15; Cl 3.11); 
(b) por m etoním ia, os gentios (por exem plo, Rm 
2.26,27; 3.30: 4 .9 ; G1 2.7; E f 2. I I ); (c) em senti
do m etafórico ou transferido, a condição moral na 
qual os desejos corruptos da cam e ainda operam  
(Cl 2 .13 ).!

Nota: Em Rm 4.11. a frase “estando eles na 
incircuncisão” é  tradução da expressão grega di' 
akrobustias. literalmente, “por incircuncisão” ; aqui 
a preposição dia tem o sentido local de procedência 
e passamento.

B. Adjetivo.
aperitmetos (àTT€pÍT|ir|Toc;), “ incircunciso” (for

mado de a , elemento de negação, peri, “ao redor” , e 
temnõ, “cortar” ), é usado metaforicamente em At 
7.51, acerca de “coração e ouvidos”.

C. Verbos.
1. peritemnõ (ircpiTé p.i'u>), “circuncidar” , é usa

do: (a) literalmente (por exemplo. Lc 1.59; 2.21): 
para aludir a receber circuncisão (G1 5.2,3; 6.13):
(b ) m etaforicamente, para se referir à circuncisão 
espiritual (Cl 2.11).

2. epispaomai (èTucrrráonai), literalmente, “pu
xar completamente, tom ar-se incircunciso” , como 
que a ofuscar o judaísm o, aparece em 1 Co 7.18.!

CIRCUNCISÃO
katatome (K araro jn í), literalmente, “cortar fora. 

decepar” (formado de kata. “para baixo” , e temnõ, 
“cortar” ), “mutilação*5, é termo encontrado em Fp
3.2, onde, por paronomásia, é usado desdenhosa
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mente pelo apóstolo Paulo para aludir à circuncisão 
judaica com sua influência judaica, em contraste com 
a verdadeira circuncisão espiritual-!

CLAMOR
krauge (icpcuryií), palavra onom atopaica, im i

tando o grito do corvo, cognata de krazõ e  kraugazõ, 
“chorar” , denota “clamor, brado, gritaria*' (At 23.9; 
E f 4.31, onde significa “tum ulto de controvérsia”). 
Veja GRITAR.

CLARO
A. Verbo.

krustallizõ (KpucrraXXi^w), ‘ brilhar como cristal, 
ser de brilho ou transparência cristalina*’, é encontra
do em Ap 21.11. “como o cristal resplandecente”. 
Não obstante, o verbo pode ter força transitiva, com 
o significado de “cristalizar ou fazer se tom ar como 
cristal” . Nesse caso. falaria de Cristo (visto que Ele é 
o “doador de luz” , veja a parte precedente do 
versículo citado), na qualidade daquele que faz os 
santos brilharem na Sua própria semelhança.1!

B. Adjetivo.
lampros (Xap.upó<;) é  dito acerca do cristal (Ap

22.1, “claro” ; na ARA. “brilhante” ). Veja BOM, 
BRANCO. BRILHO. RESPLANDECENTE (2).

Nota: O  advérbio correspondente lampros sig
nifica “suntuosam ente”.

C. Advérbio.
telaugõs (TTjXatrytòç). form ado de tele. “longe” , 

e auge. “esplendor*', significa “visivelmente” ou “cla
ram ente” (Mc 8.25, acerca da visão dada por Cristo 
a certa pessoa que tinha sido cega).! A lguns manus
critos têm o termo delaugõs. “claram ente” (delos. 
“claro” ).

Notas: (1) Em 2 Co 7.11, o term o hagnos é 
“puro". Veja PURO.

(2) Em Ap 21.18. katharos é  “puro”. Veja LIM 
PAR.

(3) O termo apologia, que é  “defesa contra uma 
acusação”, significa, em 2 Co 7.11. uma justificação 
de si mesmo.

(4) Quanto ao verbo diablepõ, “ver claram ente”, 
usado em M t 7.5; Lc 6.42, e o verbo kalhoraõ. “ver 
claram ente”, encontrado em Rm 1.20, veja VER.

CLASSE NOBRE
1. euschemõn (€ÚaxTÍ|itoi'), significando “elegan

te, gracioso, belo” (formado de eu, “bem”, e schema, 
“figura, forma”), é usado: (o) em sentido moral, 
“decente, decoroso” (1 Co 7.35); (b ) em sentido

físico, “gracioso” (1 Co 12.24); (c) com re ferência^  | 
posição social, “ influente”, significado desenvolví-J 
do no grego mais recente, e encontrado em Mc 15.43 
(“honrado”); At 13.50 (“honestas” ): At 17.12. Veja 
DECORO. HONRADO.^

2. rapeinõsis (TcrneívuKJiç) denota "degradação^'*-] 
hum ilhação, posição social baixa” (derivado de 
tapemos. “humildemente"), ocorre em Lc 1.48; At 8.33; -1 
Fp 3.21; Tg 1.10. literalmente, “no baixo estado”. Veja 
ABAIXAR-SE. HUMILHAÇÃO, IN FA M E !

3. hupsos (ú4>o<;), significando “altura”, é  termo 
que ocorre em Lc 1.78; 24.49; E f 3.18; 4.8; Tg 1.9; 
Ap 21.16. Veja ALTO. ALTURA, EXALTAR !

Notas; (1) Em At 22.5, o term o presbuterion. I 
“presbitério”, o  corpo de anciões, é  traduzido por 
“conselho dos anciões”, literalmente, “o presbité
rio”, ou seja, o Sinédrio.

(2) Em Cl 4.7, o  plural do artigo definido com a 
preposição kata e o pronome pessoal singular com 
pcuua. “tudo”, é traduzido por “o meu estado” ; em Cl
4.8. a preposiçãoperi com o  pronome pessoal, literal
mente. “as coisas relativas a vós”, é traduzido por “o 
vosso estado”, ou seja. “como vós estais passando”; o 
mesmo se dá em Fp 2.19,20 (“os vossos negócios**, “o 
vosso estado”, ou seja. “a vossa condição”).

(3) Em Mc 6.21, o termo prõtos, literalmente, 
“prim eiro”, é traduzido por “grandes”, ou seja. os 
homens a  quem pertencem a dignidade.

(4) Em Rm 12.16, o term o tapeinos, no plural 
com o artigo, literalmente, “os humildes”, é traduzi
do por “as hum ildes”.

(5) Em Jd 6. o term o arche. “principado”, é  tra
duzido na ARA por “estado original” .

COA R
diülizõ (òiüXi£üi), denota primariamente “coar 

com pletam ente" (form ado de dia, “através de” , 
elem ento intensivo, c hulizõ, “coar” ), então. “coar. 
filtrar” , usando uma peneira ou coador, como no 
caso do vinho, para retirar o m osquito-pólvora (Mt
23.24).! Na Septuaginta, consulte Am 6.6. !

C O B IÇ A R
A. V erbos.

I. epithumeõ (€tti0u|í€ü>), "fixar o  desejo em ” 
(formado de epi, "sobre” , usado intensivamente, e 
thumos. paixão” ), quer de coisas boas ou ruins, por 
conseguinte, “almejar, desejar ardentemente, am bi
cionar” , é usado em At 20.33 com o significado de 
"desejar mal” , acerca de “desejar dinheiro e vestuá
rio” : o mesmo sentido se dá em  Rm 7.7; 13.9. Veja
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CONCUPISCÊNCIA. DESEJAR (1). DESEJO.*!
2. zeloõ (£eXóu)) é verbo que ocorre em 1 Co 

12.31; 14.39. Veja AFETAR. DESEJAR (1), IN
VEJA. INVEJAR, ZELOSO.

3. oregõ (òpéyio), “estender após“. é traduzido 
em 1 Tm 6.10 por “cobiça". Veja ALCANÇAR. 
DESEJAR (1).

B. Substan tivos.
1. epithumetes (€7n 8upr|TTÍ<;), “brilho após" 

(cognato de A, n° 1), é traduzido em 1 Co 10.6, na 
forma verbal, “não cobicemos”. Veja CONCUPIS- 
C ÊN C IA .f

2. epirhumia (èmOu^ía) denota “cobiça” e ocor
re cm Rm 7.7,8 (“concupiscência”); o mandamento 
aqui referia-se à pessoa convicta da pecaminosida- 
de dos seus desejos pelos objetos ilícitos além do 
ganho. Veja CONCUPISCÊNCIA, DESEJAR (1).

3. pleonexia (nXeoi/eCía), “cobiça” , literalmen
te, “desejo de ter mais” (formado de pleon. “mais”, 
e echõ. “ter”), sempre no sentido ruim, é usado de 
modo geral em Mc 7.22 (plural, literalmente, “ava- 
rezas”. ou seja, várias maneiras nas quais a “cobiça” 
se mostra): Rm 1.29; E f 5.3; 1 Ts 2.5. Em outros 
lugares, é usado para descrever: (a) posses materi
ais (Lc 12.15; 2 Pe 2.3): em 2 Co 9.5, literalmente, 
“como Iquestão de] extorsão”, ou seja. um presente 
que trai a  má vontade do doador em dar o que é 
devido; (b) sensualidade (Ef 4.19; Cl 3.5, onde é 
chamado de "idolatria” ; 2 Pe 2.14). Veja EXTOR
Q U IR .!

Nota: Contraste com o verbo correspondente 
pteonekteõ, “ganhar, tirar proveito do erro”. Veja 
DEFRAUDAR, FAZER AGRAVO, GANHO, B. 
Nota (2). VANTAGEM.

C . A djetivos.
1. pleonektes (ttXçoi^kttic;), literalmente, “(ávi

do) de ter mais” (veja B. n° 3), ou seja. ter o que 
pertence a outros, por conseguinte, “avaro dc lucro, 
cobiçoso” (1 Co 5.10,11:6.10; Ef 5.5).!

2. phUarguros (<J>iXápyupoç), literalmente, “amor 
do dinheiro”, é traduzido cm Lc 16.14 e  2 Tm 3.2 
por “avarento”, sendo o significado mais amplo e 
devido “amantes de dinheiro” .*]!

3. aphilarguros (ádn Xápyupoç), formado de a . 
elemento de negação, e o n ° 2 , ocorre em 1 Tm 3.3 e 
Hb 13.5. tendo o significado de “livres do amor do 
dinheiro”.

Nota: Trench, em New Testament Synonyms, § 
xxiv, ressalta que a principal distinção entre os ter
mos pleonexia e philarguria está entre “cobiça” e 
avareza, o primeiro tendo um sentido muito mais

am plo  e  p ro fundo , sendo  **o gênero  do  qual 
philarguria é a espécie”. Com freqüência o “cobi
çoso” é cruel bem como avaro, ao passo que o ava
rento é simplesmente mesquinho e  restritivo.

C O B R IR  E M  REDOR
perikaluptõ (nepi KaXírrmd) denota “cobrir em 

volta, cobrir completamente ou cobrir sobre”; é tra
duzido em Hb 9.4 por “coberta [...] cm redor”. Veja 
COBRIR, VENDAR.

COBRIR
A. Verbos.

1. kaluptõ (KaXúrrrto) significa “cobrir” (Mt 8.24; 
10.26: Lc 8.16; 23.30; Tg 5.20; 1 Pe 4.8); “ocultar” 
(2 Co 4.3). Veja ESCONDER.!

Nota: Contraste com o substantivo correspon
dente kalumma. “véu”, que ocorre em 2 Co 3.13-
16. Veja VÉU.!

2. epikaluptõ (gttikqXútttu)), “cobrir completa
mente ou em cim a de” (formado de epi, “em cima 
de”.e o n° 1), é usado em Rm 4.7. literalmente, “cujos 
pecados são cobertos completamente” .! Contraste 
com o termo epikalumma, “cobertura”, que ocorre 
cm 1 Pe 2.16.!

3. perikaluptõ (irepiKaXÚTrrw), “cobrir em vol
ta” (formado dc peri, “em volta” , e o n °  1), por 
exemplo, o rosto, e, por conseguinte, vendar, ocorre 
cm Mc 14.65; Lc 22.64. Em Hb 9.4. significa “re
vestir” . Veja COBRIR EM REDOR, VENDAR !

4. sunkaluptõ (üiryKaXínTTüj), literalmente, “co
brir junto”; o sun-, porém, é elemento intensivo, e o 
verbo significa “cobrir completamente” (Lc 12.2).!

5. katakaluptõ (KaraKaXÚTTTto), “cobrir comple
tamente” (formado de kata, elemento intensivo, e o 
n° 1). na voz média, “cobrir-se”, é usado em 1 Co
11.6.7.!

Nota: Em 1 Co 11.4, a expressão “tendo a cabeça 
coberta”, é. literalmente, “tendo (algo) na cabeça” .

B. S ubstan tivos.
1. peribolaion (ücpifíóXcnoi') denota literalmen

te “algo lançado em volta” (formado de peri, “em 
volta” , e ballõ, “ lançar”), por conseguinte, “véu, 
cobertura” (1 Co 11.15), ou “manto em volta do 
corpo, envoltório” (Hb 1.12). Veja ROUPA, Nota
(I), VESTE.!

2. skepasma (o»cé miopcO, “cobertura” (cognato 
de skepazõ, “cobrir”), estritamente, “cobertura de 
telhado”, portanto, “qualquer tipo de abrigo ou co
bertura”, é usado no plural em 1 Tm 6.8.!
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COISA
1. logos (Aóyoç). “palavra, narrativa, relato”, é 

encontrado em Mt 21.24 (“coisa", prim eira parte; 
na segunda parte, “ isso” é tradução de tauta, o plu
ral neutro de houtos, “este’'); Lc 1.4; 20.3 (“pergun
ta”); At 5.24 (“palavras” ). Veja CONTAR (1).

2. pragma (irpâyna) (quanto a este termo, veja 
ASSUNTO, n° 2). é usado em Mt 18.19 (“coisa'*, 
como parte da palavra “qualquer coisa” , literalmen
te. “toda coisa” ); Lc 1 .1 (“ fatos”)*» At 5.4; Hb 6.18; 
10.1; 11.1. Veja ASSUNTO. NEGÓCIO. TRABA
LHAR.

3. rhema (pT)|ia), “declaração, palavra” , ocorre 
em Lc 2.15,19; At 5.32. Veja DECLARAÇÃO.

Notas: ( 1 ) 0  singular e plural neutros do artigo 
são muitas vezes traduzidos por "a coisa” c “as 
coisas”; o m esmo se dá com tauta, “estas coisas *, o 
plural neutro de houtos, “este”.

(2) Assim ocorre no caso  do plural neutro de 
certos pronom es e adjetivos sem substantivos, por 
exem plo, “tudo. vil. celestial, qual” .

(3) Quando “coisa” representa uma palavra se
parada no original, é tradução de um ou outro dos 
n.os 1. 2 e 3, acima.

COLAÇO
suntrophos (aúi'Tpo<j>oç) denota primariamente 

“aquele alim entado ou criado com outro” (formado 
de sun, “com ”, e trephõ. “criar’*), “ irmão de cria
ção” . É traduzido em A t 13.1 por “que fora criado 
com” (“colaço” . ARA). É, entretanto, encontrado 
no uso helenístico com o term o jurídico, significan
do am igo íntim o do rei (Deissmann), e  este parece 
ser o significado concernente a M enaém e Herodes, 
o Tetrarca.

COLETA
logia (Xoyía). cognato de legõ, “coletar” , é usa

do em 1 Co 16.1,2. No últim o versículo, “coleta”, 
como no versículo 1. Veja REUNIR.^

COLHEITA
therismos (Ocpiofióç), cognato de therizõ, “co 

lher, segar” , é usado acerca de: (a) “o  ato de co 
lher” (Jo 4.35); (b) “o tem po da colheita”, figurati
vam ente ( Mt 13.30.39; M c 4.29); (c) “a co lheita”, 
figurativam ente (M t 9.37,38; Lc 10.2; Ap 14.15).
O início da “colheita” variava dc acordo com as 
condições naturais, mas. em m édia, ocorria  em 
m eados de abril nas baixadas orientais da Palesti
na, na parte final do mês nas planícies costeiras e,

um pouco m ais tarde. nos d istritos altos. A “co
lheita” de cevada acontecia em geral por prim eiro e 
depois a de trigo. A “colheita” durava aproxim ada
m ente sete sem anas, e  era  ocasião de festiv ida
d e s .'%

COLHER
therizõ (ôeptcoj). “ceifar, segar, colher, recolher” 

(cognato de theros. “verão, colheita, seara”), é usa
do: (a) literalm ente (M t 6.26; 25.24,26; Lc 12.24; 
19.21.22; Tg 5.4. segunda parte): (b) figurativamen
te ou em expressões proverbiais (Jo 4.36. duas ve
zes); em Jo 4.37.38. com  referência im ediata a in
t ro d u z ir  o s  s a m a rita n o s  no  R e in o  de D eus, 
concernente ao qual os discípulos desfrutariam  os 
frutos do que o próprio Cristo tinha estado a fazer 
cm Samaria: porém, as palavras do Senhor são de 
aplicação geral em relação a  tal serviço; em  1 Co
9.11, com referência ao direito do apóstolo Paulo e 
seus com panheiros m issionários de receberem  aju
da material da igreja, direito que Paulo se absteve de 
exercer; em 2 Co 9.6 (duas vezes), com referência a 
prestar ajuda material aos necessitados, quer “com 
parcimônia” ou “generosamente”, a “colheita” ocor
rendo proporcionalm ente à sem eadura: em G1 6.7; 
6.8 (duas vezes), acerca de “colher” a corrupção, 
com referência especial, de acordo com o  contexto, 
ao que é naturalm ente passageiro e efêm ero (embo
ra a declaração se aplique a toda forma dc semeadu
ra na carne), e de “colher” a  vida eterna (estando em 
vista características e qualidades morais), com o re
sultado de sem ear “no Espírito” , sendo provável 
que a referência diga respeito à nova natureza do 
crente, a qual está sob o  poder controlador do Espí
rito Santo (G1 6.9), a  “colheita”  (o efeito  de fazer o 
bem) sendo realizada, em  certa m edida, nesta vida, 
mas tendo seu cumprim ento com pleto no e depois 
do Tribunal de Cristo: a diligência ou a frouxidão 
aqui produzirá resultados proporcionais: em  Ap
14.15 (duas vezes); Ap 14.16. figurativo do ju lga
m ento divinam ente distintivo a ser cum prido ao fi
nal desta era. quando o  trigo será separado do jo io  
(veja Mt 13.30).!

COLÍRIO
kollourion (KoXXoúpioif), prim ariam ente d im i

nutivo de kollura, e denotando “pãozinho em for
m a de rolo. rocam bole” (com o na Septuaginta em I 
Rs 14.3),! por conseguinte, “colírio” na form a de 
rolo. É usado em Ap 3.18 para designar o  verda
deiro conhecim ento da condição em  que a  pessoa
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está e  as reivindicações de Cristo. A palavra é in
dubitavelm ente uma insinuação ao pó frígio usado 
por oculistas na fam osa escola de medicina em 
Laodicéia (Ramsay, Cities e Bishoprics ofPhrygia , 
vol. 1, p. 52).

COLOCAÇÃO
1. endusis (cv ô u a iç ). "vestido” (cognato de 

enduõ, PÔR, n° 26), é usado em 1 Pe 3.3 (“compos
tura” ), acerca de vestes.1 Na Septuaginta. consulte 
Et 5.1; Jó 41.4.1

2. epithesis (èiríOcaiç), “vestido” (cognato de 
epitithemi. PÔR. n° 4), é  usado acerca de “pôr” ou 
impor as mãos (2 Tm 1.6. “ imposição”). Veja IM
POSIÇÃO.

3. apothesis (à-óôeaic;) “despojamento, despi- 
mento” (cognato de apotithemi, PÔR. n° 5), é usado 
metaforicamente em 1 Pe 3.21. acerca do ‘‘despo
jam ento” da imundícia da carne; em 2 Pe 1.14 (“dei
xar”), acerca de o corpo “despir” (como tabemáculo) 
a morte .1

4. apekdusis (àTTCKÒiXJiç), “despojamento, ar- 
rancamento” (cognato de apekduõ, PÔR. n° 22). é 
usado em Cl 2.11, acerca do “despojo” do corpo da 
cam e” .1

Nota: Q uan to  ao te rm o  athetesis , “ d e sp o 
jam ento”. traduzido em Hb 9.26 por “aniquilar” , 
literalmente, “(para) anulação”, veja ANULAR. B-1

COLOCAR
A. Verbos.

1. histemi ( ía r ru a ) ,  “fazer estar” , é encontrado 
em M t 4.5 (aspecto aoristo nos melhores textos; 
alguns têm o presente); Mt 18.2 (“pôs” ): M t 25.33: 
M c 9.36; Lc 4.9: 9.47; Jo 8.4; At 4.7; 5.27 (“apre
sentaram” ); A t 6.6.13; 22.30; Jd 24. Veja FICAR. 
n° 10.

2. kathistemi OcaGícrrrpi), literalmente, “pôr para 
baixo, pôr em cim a de. pôr em” (formado de, “para 
baixo”, e o n °  1), “designar, constituir” , é usado em 
Mt 24.45.47; 25.21.23: Lc 12.42.44 (em alguns ma
nuscritos, ocorre em Hb 2.7). Veja NOMEAR, n° 2.

3. tithemi (ríGityu), “pôr, colocar” , é encontrado 
em Jo 2.10 (acerca de vinho); Mc 4.21 (segunda 
parte); Lc 8.16 (duas vezes, acerca dc uma candeia; 
alguns textos têm o n° 6 em ambos os lugares); At
1.7 (“estabeleceu”, acerca de tempos e estações); 
At 13.47: Ap 10.2. Em Mc 4.30. é usado para se 
referir a “representar” em parábolas o ensino relati
vo ao Reino de Deus (“representarem os” ). Veja 
NOMEAR. n° 3.

4. paratithemi (rraparíGriia), “colocar ao lado 
de” (formado de para, “ao lado de”, c o n °  3), “des
crever, expor, apresentar”, acerca de uma parábola 
(M t 13.24, “propôs-lhe”): de comida (Mc 6.41; 8.6 
[duas vezes]: Mc 8.7; Lc 9 .16:10.8: 11.6: At 16.34:
1 Co 10.27). Veja ALEGAR. n° 1. PÔR, n° 3.

5. peritithemi (TT€pmÔT]ia), “colocar ou pôr ao 
redor” (formado de peri, “ao redor” , e o n° 3), é 
traduzido em Mc 12.1 por “cercou-a”. Veja CON 
FERIR, n° 5, PÔR.

6 . epitithemi (€mTÍ0i)|i(), “pôr ou colocar so
bre". é usado acerca de “colocar” na cruz, acima da 
cabeça de Jesus, “a sua acusação” (M t 27.37); de 
atacar uma pessoa (At 18.10, “lançará mão de” ). 
Veja ACRESCENTAR. n° 1.

7. protithemi (irpoTÍÔTim). “colocar diante de”
(formado de para , “antes de”, e o n° 3), “apresentar, 
expor”, é  usado na voz média acerca de Cristo em 
Rm 3.25 (“propôs” ). Veja PROPOR, B, n° 3.

8. didõmi (ôíôüna), “dar”, é  traduzido em Ap
3.8 por “diante de (ti) pus” . Veja DAR.

9. kathizõ (kci0í£iü), usado no transitivo, signifi
ca “fazer se sentar, colocar, designar”, é encontrado 
em At 2.30 (incorretamente, “assentar” ); 1 Co 6.4. 
acerca de designar, ou seja. obter os serviços de 
juizes nos tribunais; Ef 1.20 (“pondo-o").

Nota: Em Hb 8.1, o  verbo kathizõ é usado no 
intransitivo (“assentado"): o mesmo se dá em Hb 
12.2 (“assentou-se”); Ap 3.21 (duas vezes). Ocor
re o mesmo com o verbo epikathizõ em  Mt 21.7 
(última parte; alguns manuscritos têm o plural em 
sentido transitivo, “fizeram -no assentar em cima"). 
Veja SENTAR-SE. n °8.

10. tassõ (Táooüí). “organizar, nomear, desig
nar. ordenar” , é encontrado em Lc 7.8 (“sujeito” [à 
autoridade]”); 1 Co 16.15 (“se tem dedicado” ). Veja 
NOMEAR, n° 5.

11 . anatassomai (à v a ráaao ^ ia i), “pôr em or
dem. dispor em ordem, arranjar, organizar” (forma
do de ana. “para cim a”, e a voz média do n° 10), 
ocorre em Lc 1.1. Veja PUXAR. n° 9.1

12. dunõ (ôúvio), “afundar-se, cair em”, é usado 
acerca do sol “se pôr” (Mc 1.32; Lc 4.40). Imagina- 
va-se que o sol. a lua e estrelas afundavam no mar 
quando se punham .1

13. sunallassõ (auvaXáaaoj). “reconciliar” (for
mado de sun, “junto”, e aliassõ. “mudar, trocar"), é 
traduzido em At 7.26 por “quis levá-los à paz” 
(sendo o imperfeito conativo, expressando uma ten
tativa); alguns manuscritos têm  o  verbo sunelaunõ. 
“obrigar junto, forçar junto” .1



COLOCAR 474 COLOCAR

14. katangellõ (KQTayyéXÀüj), “declarar, procla
m ar”, é encontrado em At 16.21 (“nos expõem ” ); 
At 17.23 (“anuncio” ). Veja DECLARAR. n°4 .

15. enechõ (évéx<*>)« “conter” , tem o significado 
secundário de “colocar-se a  si mesmo contra uma 
pessoa, ser insistente contra” (M c 6.19. “espiava” ; 
Lc 11.53, “apertá-lo” ). Veja EM ARANHAR, n° 3. 
INCITAR.

16. propempõ (rpoTrépTTiü), literalm ente, “envi
ar adiante” (form ado de para . “adiante, para fren
te” , e pempõ, “enviar”), é encontrado em Tt 3.13 
(“acompanha” ); 3 Jo  6 (“conduzires). acerca de aju
da prática aos servos de Deus em suas viagens. Veja 
ACOMPANHAR. n° 4.

17. apodeiknumi (díTOÔeCKvu^i), “m ostrar adi
ante. expor, declarar” , é encontrado em 1 C o 4.9 
(“pôs”), aqui, term o técnico, usado para apresentar 
os gladiadores na arena, “por últim os”, referindo-se 
ao grartdfinal e. a fim  de tom ar o esporte mais em o
cionante aos espectadores (cf. 1 Co 15.32); os pro
fetas e outros tinham  precedido os apóstolos no 
espetáculo; em 2 Ts 2.4. é usado acerca do homem 
do pecado “querendo parecer (Deus)” . Em outros 
lugares, ocorre em At 2.22; 25.7. Veja APROVA
DO, PROVAR (1 ) .f  A palavra é usada com  fre
qüência nos papiros acerca da proclam ação da as
censão de um rei ou a designação de um funcionário. 
Contraste com o term o apodeixis, “dem onstração”, 
que é encontrado em 1 Co 2 .4 .f

18. epibibazo (êTnpipáçw), “colocar sobre”, é 
usado acerca de fazer a pessoa m ontar em animal 
para cavalgar (Lc 10.34; 19.35; At 23.24).!

19. sterizõ (<7Tr)pí£w), “fixar, estabelecer” , é  tra
duzido em Lc 9.51 por “mandou (m ensageiros) d i
ante (da sua face). Veja ESTABELECER. n° I .

20. anorthoõ (dvopOóu), “estabelecer retamente, 
fundar” (form ado de atia. “para cim a”, e orthos, 
“retam ente” ), é usado em  At 15.16 na prom essa dc 
Deus estabelecer “o tabernáculo [skene. “ tenda” ! 
de Davi, que está caído” . O verbo é usado nos papi
ros acerca de reerguer construções. Veja ELEVAR. 
n° 6. ENDIREITAR.

2 1 . keimai (K €ipai), “ pôr, se r posto” (usado 
com o a voz passiva de tithemi, n° 3). é encon tra
do. por exem plo, em Mt 5.14 (“cd ificada”, acerca 
de um a cidade); Lc 2.34 (“posto”, acerca de C ris
to); Jo  2.6 (acerca de talhas de pedra); Jo 19.29 
(“estava” , acerca de um vaso cheio  de v inagre); 
Fp 1.16 (acerca do apóstolo Paulo); Ap 4.2 (acerca 
do trono no céu). Veja DEITAR-SE. JA ZER . N O 
M EA R.

22. anakeimai (àiráicciiicu )• “se r posto para 
c im a” (form ado dc ana, "para cim a” . e o n ° 2 1), 
“reclinar-se num a refeição” , é  usado nesse sendo 
em Jo  6.11 (“estavam  assen tados” ). Veja D EI
TA R-SE. Nota (1), R EC LIN A R -SE. SENTAR- 
SE, n° 3.

23. prokeimai (irpÓKcipai) significa: («) “ ser 
colocado antes” (form ado de para. “antes de” , e o 
n° 2 1 ). é usado acerca de: a esperança do crente 
(H b 6 .18. “proposta” ): a carreira cristã (Hb 12.1); 
a alegria “colocada diante” de C risto  nos dias da 
Sua carnc e na Sua m orte (Hb 12.2): (b ) “ser ex 
posto” . d ito  de Sodom a e G om orra (Jd 7, “ foram 
postas”). Em outro lugar, é usado em 2 C o 8.12, 
sobre o qual veja PRIM EIRO. D. Nota  (2).<][

24. prographõ  (TTpoypá4>üj), “escrever an tes”, 
é encontrado  em Jd 4  (“estavam  inscritos [para 
este  m esm o ju ízo ])” ; sobre os m aus m estres “já  
de largo tem po não será tard ia a  sentença” (cf. 2 
Pe 2.3). Q uanto  ao significado deste verbo que 
ocorre em G1 3.1. “foi (já) represen tado” , veja 
M A N IFESTA M EN TE. n° 2, Nota. Veja E SC R E 
VER.

B. Adjetivo.
taktos ( t c h c t ó ç ) ,  adjetivo (derivado de tassõ. A. 

n° 10). “ordenado, fixo. estabelecido, posto, coloca
do” , é dito acerca de um dia designado (At 12.21 ).1 
Na Septuaginta, consulte Jó 12.5.!

Notas: (1) Quanto a “pôr em liberdade” (apoluõ 
e apostellõ), veja LIBERAÇÃO.

(2) Em At 21.2, o  termo anagõ, “ içar as velas, 
fazer-se à vela” , é traduzido por “partim os” . Veja 
NAVEGAR (2).

(3) Em Lc 22.55. o verbo sunkathizõ. “sentar-se 
jun to” , é traduzido por “estando todos sentados” . 
Veja SENTAR-SE. n° 10.

(4) Quanto a At 7.5. “o espaço de um pé”, veja 
PÉ. A .n° 1, Nota.

(5) Em At 13.9. o verbo atenizõ, “olhar fixamen
te. contem plar”, é traduzido por “fixando os olhos 
nele”. Veja FIXAR OS OLHOS. n° 1.

(6) Em M t 27.19, o verbo kathemai. “sentar- 
se”. é traduzido por “estando ele assentando” . Veja 
SENTAR-SE, n ° l.

(7) Em Jo  13.12, o  verbo anapiptõ. “reclinar-se à 
m esa”, é  traduzido por “se sentou (outra vez) à 
mesa”. Veja RECLINAR-SE À MESA.

(8) O  verbo é com binado com outras palavras, 
por exem plo, AFETO, ALVOROÇAR. DEBAL- 
DE. FO GO . M EN TE. O RD EM . PÓR EM DIS- 
SENSÃO. SELO.
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COLÔNIA
kolônia (tcoXcoria) translitera a palavra em la

tim colonia. As colônias romanas pertenciam a três 
períodos e classes: (a) as "colônias" da república 
mais antiga antes de 100 a.C .. que eram  simples
m ente centros de influência romana no território 
conquistado: (b ) as “colônias” agrárias, plantadas 
como lugares para o excesso de população dc Roma:
(c) as “colônias" militares durante o tem po das 
guerras civis e o Im pério, para o assentam ento de 
soldados licenciados. Esta terceira classe era esta
belecida pelo imperator; que designava um legado 
para exercer sua autoridade. A esta classe perten
cia Filipos conforme é m encionado em At 16.12. 
“colônia” . Elas eram postos de observação do es
tado romano e formavam segundo o modelo da 
própria Roma. A plena organização de Filipos 
com o tal era o trabalho de Augusto que. depois da 
batalha de Ácio. em 31 a.C., deu a seus soldados as 
terras na Itália e transferiu a m aioria dos habitan
tes de lá para outras regiões, inclusive Filipos. 
Estas comunidades possuíam o direito de liberda
de romana e de propriedade da terra sob a lei rom a
na. como também a isenção de im postos e tribu
tos. A maioria das “colônias” rom anas era estabe
lecida na costa.*!

COLUNA
siulos (crrúXoç), “coluna que apóia o peso de um 

edifício”, é usado acerca: («) metaforicamente, em alu
são aos que assumem responsabilidade nas igrejas, 
como os anciãos da igreja em Jerusalém (Gl 2.9): a uma 
igreja local, cuja responsabilidade, numa capacidade 
coletiva, é manter as doutrinas da fé pelo ensino e pela 
prática (1 Tm 3.15); alguns ligariam isto e as palavras 
seguintes à declaração constante no versículo 16: a 
conexão nas versões em português parecem preferí
veis: (b) figurativamente, em Ap 3.12, indicando posi
ção firme e permanente no Templo espiritual, celestial 
e  eterno de Deus: (c) ilustrativãmente, em referência 
aos pés do anjo na visão em Ap 10.1, vistos como 
chamas que sobem como “colunas" de fogo. o que 
indica santidade e poder consumidores, e, assim, refle
tem a glória de Jesus conforme está descrito em Ap
1.15 (cf. Ez 1.7)1

COM ABUNDÂNCIA
Nora: Este term o é tradução  do prefixo  eu 

(“bem” ) do verbo euphoreõ, “produzir bem”, en
contrado em Lc 12.16 (“produzido com abundân
cia” )/!

COM AS PRÓPRIAS MÃOS
autocheir (aírróx^ip), substantivo (formado de 

autos, “ próprio”, e cheir, “mão”), é usado no p lu
ral em At 27.19 (“com as próprias mãos” ) / |

COM DILIGÊNCIA
Notas: ( 1 ) 0  verbo thelõ. “querer, desejar’*, é 

usado em 2 Co 8.10.
(2) Em Gl 2.10, o verbo spoudazò, “ser zeloso”, 

é traduzido por “fazer com diligência”.
(3) Em 2 Co 8.17. ocorre o adjetivo correspon

dente spoudaios. “diligente”. O mesmo se dá em 2 
Co 8.8. onde aparece o substantivo spoude, “dili- 
gênciá’.

(4 ) Em  2 C o 9 .2 , é u sad o  o su b s ta n tiv o  
prothumia, "prontidão" (formado de pro . “antes 
de” , e thumia, “impulso”).

(5) Quanto à combinação desta palavra com ver
bos. veja COLOCAR. ESTENDER (2), IR. PÔR.

COM EFEITO
Nota: Em Rm 13.9, a preposição en, “em” , com

o artigo, literalmente, “no”, é traduzido por “com 
ôféiio”.

COM TRISTEZA
Nota: Em 2 Co 9.7. a expressão ek Iupes. literal

mente. “de tristeza” (ek. “de” ou “fora de”, e lupe, 
“tristeza, pesar” ), é traduzido por “com tristeza”. 
A tristeza ressentida é posta em contraste com a 
alegria ordenada ao dar, assim como a relutância é 
expressa em “por necessidade”.

COM LM SÓ OLHO
monophthalmos (poi^ó^aXiioç). “com um olho, 

privado de um olho” (formado de monos, “só”, e o 
n° 1 do verbete OLHO), é  usado na advertência do 
Senhor em Mt 18.9; Mc 9.47.11

COM V EEMÊNCIA
A. Adjetivos.

1. energes (€V€pynç). Veja ATIVO.
2 . ischuros ( tc rx ú p o ç ). “ fo rte , poderoso” , 

cognato de ischus Jveja PODER (4). A. n° 3], é 
usada em 2 Co 10.10. Veja FORTE (1).

B. Advérbio.
eutonõs (eirrói/üjç) significa “vigorosamente, 

veementemente” (formado de eu. “bem”, e teinõ, 
“estirar”). ocorre em Lc 23.10 (“com grande vee
mência”), acerca da acusação dos principais sacer
dotes e  escribas contra Cristo: em At 18.28. acerca
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de Apoio convencendo os judeus.*! Na Septuaginta. 
consulte Js 6.8/!

Nota: Quanto a “é poderoso” (2 Co 13.3), veja 
PODEROSO. C.

COMANDAR
1. diatassõ ( tk a T á o a iu )  significa “pôr em ordem, 

designar, comandar, mandar” (M t 11.1; Lc 8.55: 
17.9,10; At 18.2:23.31: 1 Co 16.1). O mesmo se dá 
em At 24.23, onde está na voz média. Veja NOM E
AR, n° 6.

2. epõ (çttüj) denota “falar” (relacionado com 
eipon. “d izer”), por conseguinte, entre várias tra
duções, “ordenar, mandar” (M t 4.3; Mc 5.43; 8.7; 
Lc 4.3; 19.15). Veja CONVIDAR.

Nota: Em 2 Co 4.6. “disse”, é tradução correta, 
seguido pela citação indireta: “das trevas resplan
decesse a luz”.

3. entellõ (èin-éXXio) significa “ordenar sobre, 
encarregar de”. É usado na voz média no sentido de 
mandar (M t 19.7; 28.20; Mc 10.3: 13.34; Jo 8.5; 
15.14.17: Al 13.47: Hb 9.20; 11.22). Veja CA R 
GO. M ANDAR.

4. epitassõ (cm Tdaoíu) significa “designar so
bre, pôr a cargo" (formado de epi, “sobre", e tassõ. 
“designar”), portanto, “pôr sobre alguém como de
ver. ordenar” (M c 1.27: 6.27,39; 9.25: Lc 4.36: 
8 .25,31; 14.22; At 23.2: Fm 8). Veja CARG A. 
M A N D A R -f

5. keleuõ (KeXeúa»), “exortar, incitar, ordenar”, 
indica um mandato mais forte que o n° 6, sendo 
usado em Mt 14.9.19; 15.35; 18.25; 27.58.64: Lc 
18.40; At 4.15 (freqüentem ente em Atos e não sub
seqüentemente no Novo Testamento). Veja CON 
VIDAR.

6. parangellõ (TrapayyéXXto), “anunciar ao lado 
de” (formado de para, “ao lado de”, e angellõ, “anun
ciar”), “passar um anúncio” , por conseguinte deno
ta “dar a palavra, ordenar, dar instruções, com an
dar. mandar” (por exemplo. Mc 6.8; Lc 8.29; 9.21: 
At 5.28; 2 Ts 3.4,6.10,12). Veja CARGA. B. n° 8.

7. prostassõ (Trpocrrdaaoj) denota “organizar ou 
dispor em ordem para” (formado de pros, “para” , e 
tassõ, “organizar” ), por conseguinte “prescrever. 
darcom ando“ (M t 1.24: 8.4: M c 1.44; Lc 5.14: At 
10.33,48). Quanto a Mt 21.6. veja Nota (3). mais 
adiante. Veja C O N V ID A R.!

Notas: (1) Em Ap 9.4. o verbo r/teõ. “falar” , é 
traduzido por “dito” .

(2) Em Hb 12.20. o verbo diasteüomai. “ incum
bir. ordenar”, é traduzido por “mandava” .

(3) Em M t 21 .6 . traduzindo  o verbo sunlassõ, 
com o nos m elhores m anuscrito s, tem os “o rde
nara” .

COMBATE
A . Substantivo.

mache (jidxTl), “ luta. briga, discussão” (cognato 
de B, n° 3, no verbete COM BATER), sem pre é 
usado no plural no N ovo Testamento (2 Co 7.5; Tt 
3.9; 2 Tm 2.23: Tg 4.1). Veja CONTENDA (2).!

B. Adjetivo.
theomachos ((ko^áxoç). “combate contra Deus" 

(formado de theos. “D eus”, e  A), ocorre em At 5.39 
(“combatendo contra Deus”).!

COMBATER
1. agõnizomai (òyiainCo^xu). “com bater” (em 

português, “agonizar” ), é  encontrado em Lc 13.24 
(“porfiai” ); 1 Co 9.25 (“luta”); Cl 1.29:4.12. Em 1 
Tm 4.10. os melhores textos têm este verbo (“luta
mos”) em lugar de oneidizomai, “sofrer repreen
são”. Veja PORFIAR. B. n° I.

2. machoniai (n áx o jia i), “ lutar, disputar, bri
gar, altercar” , é usado em Jo 6.52: At 7.26: 2 Tm 
2.24. Veja PORFIAR. B. n° 3.

3. diamachomai (Ô iaiidxojiaO , “ lutar contra” 
(form ado de dia, elem ento intensivo, e o n° 2), é 
usado acerca dc “combater" num argumento (At 23.9, 
“contendiam ” ).!

4. erizo (èpí£u). “disputar, esforçar-se“ (cognato 
de er is . “d is c u s sã o ” ), é  u sad o  em  M t 12.19 
(“contenderá”)-!

5. logomacheõ (Xoyofiax^co), “rivalizar a res
peito de palavras” (formado de logos, “palavra” , e
o n° 2), é  usado cm 2 Tm 2.14.!

6. antagõnizoniai (a i^ay to i’í£o |icu), “discutir, 
altercar, brigar contra” (formado de anti. “contra” , e
o n° 1), é  usado em Hb 12.4 (“com batendo con
tra” ).!

7. sunagõnizomai (ouvayüinCoiicn). “rivalizar 
jun to  com ” (formado de sun, “com ”, e o  n° 1 ), é 
usado em Rm 15.30 (“combatais com igo”).!

8. sunathleõ (owaôXéu)). “rivalizar junto, brigar 
jun to”, ocorre cm Fp 1.27 (“combatendo juntam en
te” ). Veja LABUTAR. B. n° 3.

Notas: (1) Em 2 Tm  2.5. o verbo athleõ, “com 
bater cm jogos, lutar, disputar” (cognato de athlos. 
“com petição”), é traduzido pelo verbo “m ilitar” . 
Veja CONTENDER.

(2) Quanto ao verbo phUotimeomai, usado em 
Rm 15.20, veja ALVO.
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COMEÇAR
A. Verbos.

1. archomai (ãpxoiiai) denota “começar*. Em 
Lc 3.23» o particípio presente é usado numa expres
são condensada, literalmente: “E o próprio Jesus 
estava começando de cerca de trinta anos”. Deve ser 
fornecido um verbo em português. Por isso, temos: 
“E  o mesmo Jesus começava a ser de quase trinta 
anos” (“Ora, tinha Jesus cerca de trinta anos ao 
com eçar o seu ministério”. ARA). O significado 
parece ser que Ele tinha por volta de 30 anos quan
do ‘‘começou” Sua carreira pública (cf. At 1.1). Em 
At 11.4, temos adequadamente: “Começou a fazer- 
lhes uma exposição", em vez de "desde o princí
pio”. Veja B. n° 1. mais adiante, e REGER. REI
NAR.

2. enarchomai (é^dpxojxoi), literalmente, “co
meçar em” (formado de en. “em”, e  o n° 1), é usado 
em Gl 3.3 (“tendo começado no Espírito'*. ARA), 
para se referir ao tempo da conversão. Semelhante
mente. em Fp 1.6: “Aquele que em vós começou a 
boa obra”. A partícula en pode ser retirada de seu 
sentido literal nesses lugares.*!

3. proenarchoiTiai (Trpoci'ápxonai), literalmen
te. “começar antes em” (formado de pro , e o n° 2), é 
usado em 2 Co 8.6: “Assim como antes tinha come
çado”: e em 2 Co 8.10: “Começastes” /!

4. mellõ (}ic\Xiú). “estar a ponto dc”. Ocorre em 
Ap 10.7. adequadamente: “Quando ele estiver para 
tocar” (ARA). Veja DEVE. DIZER, INTENTAR, 
MENTE, PERM ANECER (1). QUERER PRON
TO, TOM ARA, VIR. VONTADE.

AJota: Para a expressão “quando se tornam levi
anas” . que aparece em 1 Tm 5.11, veja CONCU- 
PISCÊNCIAS, n° 2.

B. Substantivo.
archê (òpxií) significa “começo”. A raiz arch 

indicava, primariamente, o que era de valor. Por con
seguinte, o verbo archõ significa “ser o primeiro”, e
o  termo archõn denotava “soberano”. Assim tam
bém surgiu a idéia de “começo”, a origem, a causa 
ativa, quer uma pessoa ou coisa (por exemplo, Cl
1.18).

Em Hb 2.3, a expressão “começando a  ser anun
ciada * é, literalmente, “tendo recebido um começo a 
ser anunciado*’. Em 2 Ts 2.13 (“Por vos ter Deus 
elegido desde o princípio”), há uma leitura alternati
va bem apoiada: “Por vos ter Deus elegido como os 
primeiros frutos” (ou seja. aparchen, em  vez dc ap ’ 
arches). Em Hb 6.1, onde a palavra é traduzida por 
“rudimentos**, o original tem: “Deixando a palavra

do começo de Cristo”, quer dizer, a doutrina dos 
princípios elementares relativos a Cristo.

Em Jo 8.25, a resposta de Cristo à pergunta: 
“Quem és Tu?”: “Isso mesmo que já  desde o princí
pio vos disse”, não significa que Ele lhes tivesse 
falado antes. Ele está declarando que Ele é consis- 
tentemente a expressão inalterável do Seu próprio 
ensino e testemunho desde o princípio, a incorpo
ração im utável de Sua doutrina. Veja CANTO, 
MAGISTRADO. PODER (4), PRIMEIRO, PRIN
CIPADO, REGER.

Nota: Nas passagens a seguir, as traduções são 
defeituosas: "desde o princípio do mundo”, etc., e 
deveria ter sido traduzido corretamente por “antes 
dos tempos eternos” e semelhantes: Lc 1.70: Jo 9.32; 
At 3.21; 15.18.

C. Advérbio.
prõton (TrpwTOf), o neutro de prõtos (o grau su

perlativo de proteros), “primeiro, no princípio” (Jo
2.10). Veja ANTES.

COMER
A. Verbos.

1. esthiõ (€o9íoj) significa “comer” (em oposi
ção a pinõ, “beber” ); é uma forma prolongada de 
edõ (em latim, edõ; cf. em português, “edível”). É 
usado metaforicamente em Hb 10.27 (“devorar” ); é 
dito acerca do uso comum da comida (1 Co 9.7:
11 .22); de participar de comida à mesa (por exem
plo. Mc 2.16); de se divertir (M t 24.49; Lc 12.45). 
Contraste com a forma fortalecida, katesthiõ, e o 
verbo sunesthiõ. mais adiante. Veja DEVORAR.

2 .phagõ (4>d7 iü), “comer, devorar, consumir”, é 
obsoleto no presente c em outros tempos, mas for
nece certos tempos os quais estão faltando no n° 1. 
acima (Lc 8.55). A idéia de que este verbo combina 
“comer” e beber, ao passo que o n° 1 diferencia um 
do outro, não é confirmada no Novo Testamento. A 
palavra é muito freqüente nos Evangelhos e é  usada 
onze vezes em 1 Coríntios. Veja também o n° 3. Veja 
M A N JA R.

3. trõgõ (T p ló y tü ) ,  primariamente, “roer. masti
gar", ressalta o processo lento. É usado metaforica
mente acerca do hábito de se alimentar espiritual
mente cm Cristo (Jo 6.54,56-58. aqui o aoristo não 
indica um ato definido, mas vc uma série de atos em 
perspectiva); do constante hábito de “comer” cm 
certa com panhia (Jo 13.18); de uma prática que 
monopoliza o mundo indevidamente (M t 24.38).

Em Jo 6. a mudança no uso que o Senhor fez do 
verbo esthiõ (phagõ) pelo verbo mais forte trõgõ, é
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notável. Quanto mais persistente a incredulidade dos 
ouvintes, mais difíceis se tomavam Seu linguajar e 
declarações. Em Jo 6.49-53, é usado o verbo phagõ: 
em Jo 6.54,58. aparece o verbo trõgõ (em Jo 6.58, 
este verbo c posto em contraste imediato com phagõ).
O uso do verbo trõgõ em  M t 24.38 e Jo 13.18, é 
testemunho contra forçar o significado da palavra 
para ter o sentido de mastigar ou roer, tinha em gran
de parte perdido este sentido em sua prática geral.*!

4. geuõ (-yeúio), primariamente, “fazer provar, 
fazer sentir o gosto ou sabor de, dar a alguém o 
gosto de”, é usado na voz m édia e  denota: (a) “pro
var, sentir o  gosto ou sabor”, seu significado habi
tual: (b) "com er” (A t 10.10; 20 .11:23.14); o signi
ficado provar, sentir o gosto ou sabor, não deve ser 
forçado nestas passagens, tendo o verbo adquirido
o significado mais geral. Quanto a A t 20.11, se diz 
respeito à Ceia do Senhor ou à refeição comum , a 
adição das palavras “e com endo" é. talvez, indica
ção suficiente de que se trate de refeição comum, ao 
passo que em At 20.7. onde é usada a expressão 
única “partir o pão”, refere-se à Ceia do Senhor. 
Uma ocasião paralela é encontrada em At 2.42,46. 
No prim eiro versículo, a expressão “no partir do 
pão”, desacom panhada de qualquer palavra acerca 
de comer, significa claramente a Ceia do Senhor; ao 
passo que no versículo 46, a expressão “partindo o 
pão em casa” é imediatamente explicada por “com i
am juntos”, indicando refeições comuns. Veja PRO
VAR (2).

5. bibrõskõ (0iPpuxJK(o), “com er”, é  derivado de 
uma raiz, bor-, "devorar” (visto igualmente no subs
tantivo brõma, “comida, alimento, refeição” ; cf. em 
português, “carnívoro” , “voraz” , do latim , vorax). 
Este verbo é  encontrado em Jo  6.13. A diferença 
entre este verbo e  o verbo phagõ , n° 2. acim a, pode 
scr visto, talvez, no falo dc que, cuubidcrando que 
na pergunta do Senhor a Filipe em Jo 6.5. phagõ não 
insinua nada acerca de uma provisão plena, o verbo 
bibrõskõ, cm Jo 6.13, indica que as pessoas tinham 
sido providas com uma grande refeição da qual ti
nham participado avidam ente.^

6. kataphagõ (KaTaéáyo), aoristo de ({Kiyoj) sig
nifica “com er” (formado de kata. usado intensiva
mente. e  o  n° 2), ocorre em Jo 2.17; Ap 10.9,10. 
Quanto à ocorrência em outros lugares, bem como 
ao verbo katesthiõ (veja o n° 1), veja DEVORAR.

7. korennurni (Kopéwuiit). “saciar, satisfazer", 
por exemplo, de comida, é usado na voz m édia em 
At 27.38 (“refeitos com a com ida”); 1 Co 4.8 (“já  
estais fartos”). Veja ENCHER.*!

8. sunesthiõ (auveoOúo), “com er com ” (foi 
do de sun. “com”, e  o n° 1), é  encontrado em 
15.2; At 10.41; 11.3; 1 C o 5 .1 1 ;G l 2.12.1

9. nomen echõ (i^o^iqv êxw) é  uma expres. 
formada pelo substantivo nome. denotando: (a) “_ 
to”; (b) “crescimento, aumento”, e echõ. “ter” . E 
Jo 10.9. a expressão significa “achar pasto” (o sig 
ficado da letra “a”). Em 2 Tm 2.17, com o signific 
da letra "b". a  expressão é. literalmente, "terá cre 
mento” . traduzido por “roerá”, ou seja, “espalh- 
como gangrena”. É usado nos escritos gregos, difi 
rente do Novo Testamento, para se referir à expr: 
são de um fogo e de úlceras. Veja PASTAGEM.*!

Nota: O verbo metalambanõ, “tomar parte em q 
quer coisa com outros, participar de, compartilhar” , 
traduzido em At 2.46 por "comiam”; uma trad 
mais satisfatória seria "compartilhavam”, sendo su, 
rido o com partilham ento de com ida: cf. o verbo 
metadidõmi. “compartilhar” (por exemplo. Lc 3.11).

B. Substantivos.
1. brõsis (0piücn ç), cognato de A. n° 5. deno'

(a) “o  ato dc com er” (por exemplo. Rm 14.17); di 
acerca de ferrugem (M t 6.19,20): ou, mais norm~ 
mente (b) “aquilo que é comido, com ida” (como 
brõma, “comida” ), “alimento” (Jo 4.32; 6.27.55: Cl 
2.16; 1 Co 8.4; 2 Co 9.10; Hb 12.16). Veja FERRU
G EM , M A N JA R. MANTIMENTO.*!

2. prosphagion (TTpoaòdYioi'). primariamente 
“guloseim a” ou “aperitivo” (especialmente peixe 
cozido) a  ser com ido com pão (formado de pros. 
“para”, e A. n° 2), daí. “peixe” em geral. É usado em 
Jo 21.5: “Tendes algum a coisa de comer?” Moulton 
observa que as evidências em papiros são no senti
do de que prosphagion “não é uma palavra tão am
pla quanto a  significar 'algo para com er’. Uma vez 
os apóstolos tinham esquecido de levar pão (Mc
8.14); nesta ocasiao, eles bem poderiam ter esqueci
do do ‘aperitivo’. N ormalmente seriam peixes (cf. 
Mc 6.38)” (Grammar o f  the New Testament. de J. 
Hope M oulton e G. Milligan. vol. 1, p. 170).*|

C . Adjetivo.
brõsimos (0pukn jioç). cognato de A, n° 5. e B. 

significando “comestível” , é encontrado em Lc 24.41 
(adequadam ente, ‘‘que com e” ).*! Na Septuaginta, 
consulte Lv 19.23; Ne 9.25: Ez 47.12.*!

COMETER
A. Verbos.

(I) No sentido de “fazer” ou “praticar” :
1. ergazomai (épya£oncu), “trabalhar” , é tradu

zido pelo verbo “cometer” (acerca de com eter pcca-
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do), em Tg 2.9. Esia é  expressão mais forte que 
poieõ, “ fazer” , ou prassõ , “pra ticar’ (n.os 2 e  3). 
Veja FAZER (1), LABUTAR. M INISTRO, NE
GOCIAR, TRABALHAR.

2 .  poieõ  ( tto íc ío ) .  “fazer, causar, etc.", às vezes 
significa “cometer” , acerca de qualquer ato. como 
assassinato (Mc 15.7); pecado (Jo 8.34; 2 Co 11.7; 
Tg 5.15). Veja FAZER (1).

Nota: Em 1 Jo 3.4,8,9, temos o verbo “cometer”, 
significado impossível no versículo 8. que deveria 
ser traduzido por “fazer", ou seja. fala de um hábito 
contínuo, equivalente a prassõ. “praticar” . O  co- 
metimento de um ato não está em vista nessa passa
gem

3. prassõ (-pctaouí), “fazer, trabalhar, praticar”, 
é  dito acerca de ação contínua ou ação ainda não 
com pleta (Al 25.11,25). Em At 25.11, é incorreta
mente traduzido por "cometer” . Também ocorre em 
Rm 1.32; 2.2. Veja EXATO. FAZER (1), GUAR
DAR (2), REQUERER. USAR (1).

(II) No sentido de “entregar ou confiar algo a 
alguém”;

1. paradidõmi (üapaóíòcuiii), “entregar” , por 
exemplo, à prisão (At 8.3); à graça de Deus (At 14.26); 
a  Deus (1 Pe 2.23); às cadeias da escuridão, ato feito 
por Deus (2 Pe 2.4). Veja RECOMENDAR, n° 2.

2. pisteuõ (iricrrewü) significa “confiar, cometer 
a” (Lc 16.11; 1 Tm 1.11). Veja CRER.

3. tithemi (ríOrjm ), “pôr. colocar”, significa, na 
voz média, “pôr para si mesmo, nomear, colocar 
em”, ocorre em 2 Co 5.19.

4. paratithem i (T iapart 6r)p i), veja  R EC O 
MENDAR. n° 3. significa “confiar, cometer a cargo 
de alguém” (por exemplo, em Lc 12.48; 1 Tm 1.18;
2 Tm 2.2; 1 Pe4 .19).

Notas: ( 1 ) 0  verbo didõmi, “dar” , ocorre em Jo 
5.22.

(2) Quanto ao verbopomeuõ  (“cometer fomica- 
ção” ), veja FORNICAÇÃO.

(3) Em Rm 2.22, o verbo hierosuleõ. “roubar 
tem plos”, é traduzido por “cometes sacrilégio” .

(4) Em At 27.40, o verbo eaõ. “partir, deixar” , é 
traduzido por “levantando (as âncoras)” .

B. Substantivos.
1. paratheke (TícipaQrÍKn), “posição com. depó

sito” (formado de para. “com ”, e tilhemi, “pôr” ), e 
sua forma mais longa, parakatatheke, são encontra
dos, o primeiro em 2 Tm 1.12, literalmente, “o  meu 
depósito” (talvez, “o  meu depósito com Ele” ), o 
último em 1 Tm 6.20. literalmente, “guarde o depó
sito”, e 2 Tm 1.14, “o bom depósito”.‘f

epitrope (éTTiTpoTrrV) denota “virada em cim a de 
(a outrem), referencia a uma coisa para outra” (for
mado de epi. “em cim a de”, e trepõ, “virar”), e, 
assim, um cometim ento de plenos poderes, “co
missão” (At 26.12)/!

COMICHÃO
knethõ (KvfjÔu), “arranhar, sentir cócegas” , é 

usado na voz passiva, em 2 Tm  4.3. metaforica
mente, acerca de uma ânsia em ouvir (literalmente, 
“coçando-se (para ouvir])” , dito daqueles que, não 
suportando a doutrina, amontoam para si mesmos 
mestres.*!

COMIDA
episitismos (éãiaiT iG póç). “provisões, comida” 

(formado de epi. “sobre”, e sitizõ, “alimentar, nu
trir” : derivado de sitos, “comida” ), é encontrado em 
Lc 9.12 (“o que comer").1!

Nota: Em Mt 14.15, o termo hrõma. é traduzido 
por "com ida” . Veja MANJAR.

COMIDO DA TRAÇA
setobrõtos (oi^TÓpptuToç), formado de ses. “tra

ça”. e bibrõskõ, “comer”, é usado em Tg 5.2.1 Na 
Septuaginta. consulte Jó 13.28/1

COMILÃO
phagos (^áyoç). cognato dc phagõ, “com er”, 

forma usada para o tempo aoristo ou passado do 
verbo esthiõ. denota “glutão” (Mt 11.19; Lc 7.34)/l

COMINHO
kuminon (kújjuvov) é uma planta umbelífera com 

sementes aromáticas, usada como condimento (Mt
23.23).

COMO
A. Adjetivos.

1 . homoios (õ p o io ç ). “com o, sem elhante a, 
do tipo que, igual a” , é usado acerca de: (a) apa
rência ou form a (Jo 9.9; Ap 1.13.15; 2.18; 4.3. 
duas vezes; Ap 4.6,7; 9.7. duas vezes; Ap 9.10.19;
11.1; 13.2,11; 14.14); (b) habilidade, condição, 
natureza (M t 22.39; At 17.29; Gl 5.21, “coisas 
sem elhantes a estas” , tradução literal; 1 Jo 3.2; 
Ap 13.4; 18.18: 21.11,18); (c) com paração em 
p a rá b o la s  (M t 1 3 .3 1 .3 3 ,4 4 ,4 5 .4 7 ; 2 0 .1 ; Lc
13 .18 .19 ,21); (d ) ação . pensam ento , e tc . (M t
11.16; 13.52; Lc 6.47-49; 7.31,32: 12.36; Jo  8.55; 
Jd 7).1
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2. isos ( íaoç), “ igual, o mesmo, idêntico ” (o 
mesm o em tam anho, qualidade, etc.), é  traduzido 
em At 11.17 por “o  mesm o” , acerca do dom  do 
Espírito. Veja IGUALDADE, MUITO.

3. paromoios (Trapónoioç), “m uito igual, m ui
to idêntico” (form ado de para , “ ao lado de” , e o n °  
1), é usado em M c 7.13, no plural neutro, “sem e
lhantes” .

B. V erbos.
1. homoioõ (ónoióíi)). “tom ar com o. tom ar se

melhante” (cognato de A. n° 1), é  usado: (a ) especi
ficamente nas parábolas, com o significado de com
parar, equiparar, igualar, ou, na voz passiva, “ser 
com parado, equiparado, igualado” (M t 7.24,26;
11.16; 13.24: 18.23; 22.2, “é  sem elhante”; M t 25.1; 
M c 4.30; Lc 7.31; 13.18; 13.20, “com pararei” ), em 
alguns destes textos o  ponto de sem elhança não é 
um detalhe específico, m as a circunstância inteira 
da parábola; (b) acerca de tom ar “com o", ou. na voz 
passiva, de ser feito ou tom ar-se “com o”, é encon
trado em M t 6 .8; A t 14.11 (“fizeram -se [...] sem e
lhantes”, literalm ente, “ foram feitos com o", parti - 
cípio aoristo, passivo): Rm 9.29; Hb 2.17, acerca dc 
Jesus tendo sido feito “com o” Seus irmãos, ou seja. 
participando da natureza hum ana, exceto o pecado 
(cf. Hb 2.14).!

2. eoika (ÉoiKa), tem po perfeito com  significa
do presente (proveniente de um presente obsoleto, 
eikõ), denota “ser com o, ser sem elhante, assem e
lhar-se a" (Tg 1.6,23).! Na Septuaginta, consulte Jó
6.3,25.1

3. paromoiazõ  (Trapopioicíçco), “ser com o. ser 
sem elhante” (form ado de para . “ao lado de” , e  uma 
form a verbal de homoios, A, n° 1), é  usado em Mt
23.27 (talvez com força intensiva), na com paração 
que o Senhor fez dos escribas e fariseus com  sepul
cros embranquecidos.*!

4. aphomoioõ (à^opoiótu), “tom ar como, tom ar 
sem elhante” (form ado de apo. “de”, e  o n° 1), c 
usado em Hb 7.3, acerca de M elquisedeque que foi 
“feito sem elhante” ao Filho de Deus, ou seja, nos 
fatos relatados e  retidos no registro de G ênesis.!

Nota: Q uanto a Rm 1.23, “em sem elhança”, veja 
SEM ELH A NÇA. n° 1.

C . A dvérbios.
1. hõs (wç), usado com o advérbio relativo de 

m odo, significa “com o, sem elhante, sem elhante 
com o” , etc., e é  usado, por exem plo, em Mt 6.29; 
Mc 4.31; Lc 12.27; At 3.22: 7.37; 8.32 (segunda 
parte): Ap 2.18 (aqui a tradução deveria ser “como”); 
Ap 18.21 (“igual”); Ap 21.11 (segunda parte).

2 . hòsper (toenrep), “da mesma maneira que, igual
m ente”. é  traduzido em Rm 6.4 por “com o”.

N otas:  (1 ) Em H b 4 .1 5 , a  e x p re s sã o  
kath 'homoioteta (formado de kata, “de acordo com”, 
e homoiotes, “sem elhança” , ou seja, “segundo a 
similitude” ), é  traduzido por “com o", na declaração I 
de que Jesus foi tentado em todos os pontos “como 
nós” , contudo “sem pecado”; isto pode significar ou 
“dc acordo com a sem elhança de nossas tentações”, 
ou “conforme a Sua semelhança conosco”.

(2) Nos seguintes textos, os m anuscritos mais 
autênticos têm hõs. em  vez de hosei. am bos signifi-1 
cando “com o” : Mc 1.10: Lc 3.22; Jo  1.32; Ap 1.14.

(3) Em Jo 7.46, a  combinação do advérbio houtos, 
portanto, com  hõs, “com o”, é  traduzido por “assim 
como”.

(4) Em 1 Ts 2.14, a expressão ia anta. “as mes
mas (coisas)” , é traduzido por “o  mesm o”.

CO M PA IX Ã O
A. V erbos.

1. oikteirõ  (oitcrcípto), “ ter piedade, um senti
mento de aflição pelas adversidades dos outros”, é 
usado acerca da com paixão de Deus (Rm  9.15)-!

2. splanchnizoniai (orrXayxn'4 o jia t). “ser movido 
como pelas entranhas (splanchna) da pessoa, ser movi
do por compaixão, sensibilizar-se por compaixão”, é 
com freqüência registrado a  respeito de Jesus para cora 
as multidões e pessoas que sofrem (Mt 9.36; 14.14; 
15.32; 18.27:20.34; Mc 1.41:6.34; 8.2; 9.22, acerca do 
apelo de um pai pelo filho possesso por demônio: Lc 
7.13; 10.33): do pai na parábola do filho pródigo (Lc
15.20). Moulton e Milligan consideram que o  verbo foi 
cunhado no período da dispersão judaica.!

3. sumpatheõ (aujirraGíw), “sofrer com  o outro j 
(form ado de sun, “com ”, e paschõ , “sofrer”), ser 
afetado sem elhantem ente” (em  português, “sim 
patia” ). “ter com paixão de”. Em Hb 4.15, diz res- j 
peito a C risto com o Sum o Sacerdote; em Hb 10 .34 .! 
fala de “com padecer-se” dos que estão nas prisões. 
Veja TO C A R .!

4. eleeõ (èXeéw), “ ter m isericórdia (eleos. “mi
sericórdia” ), m ostrar generosidade, mediante bene
ficência ou ajuda”, ocorre em M t 18.33; M c 5.19 c 
Jd 22. Veja M ISERICÓRDIA.

5. metriopatheõ (p.€Tpio7ra0cco) é traduzido em 
Hb 5.2 por “com padecer-se” . Veja LEVAR (1), n°
13.1

B. S u b stan tiv o s.
1. oiktirmos (o ík ti|ió ç ). cognato de A. n° 1, é 

usado com splanchna (veja mais adiante), “vísceras.



COMPAIXÃO 481 COMPANHEIROS

entranhas, as partes interiores”, como o lugar da 
emoção, o “coração” (Fp 2.1: Cl 3.12. “entranhas 
de misericórdia"). Em Rm 12.1. é traduzido por 
“compaixão”: em 2 Co 1.3, por “misericórdias”; e 
em Hb 10.28, é  usado junto com o termo chõris. 
“sem” (literalmente, “sem compaixões”). Veja MI
SERICÓRDIA/!

2. splanchnon (OTrA.áyx1̂ ) ,  sempre usado no 
plural, ocorre em Fp 2.1; Cl 3.12; 1 Jo 3.17. Con
traste com A. n° 2. Veja ENTRANHAS.

C. A djetivo.
sumpathes (ouinraGiíç) denota “sofrido com. 

compassivo” (1 Pe 3.8). Veja A, n° 3-1

C OM PAN HEIRISM O
A. Substantivos.

1. koinõnia (kou^v ía) significa: (a) “comunhão, 
companheirismo, compartilhamento em comum” 
(derivado de koinos. “comum”), ocorre em 1 Co 
10.16; Fm 6 ; (b ) “aquilo que é o  resultado do 
companheirismo, contribuição” (por exemplo. Rm 
15.26; 2 Co 8.4). Veja ADMINISTRAÇÃO. CO
MUNHÃO. etc.

Nota: Em E f 3 .9 , a lguns m anuscritos têm  
koinõnia em vez de oikonomia. “dispensação”.

2. metoche (jictoxiÍ), “sociedade” (cognato do n°
3, no verbete COMPANHEIRO), é usado em 2 Co 
6 .14/| Na Septuaginta, consulte SI 122.3: “Jerusalém 
está construída como uma cidade cujo companheirismo 
(ou comunhão] é completo".! A palavra parece ter um 
sentido mais restrito que o termo koinõnia. Contraste 
com a forma verbal que ocorre em Hb 2.14.

3. koinõnos (koivcüvóç) denota “participante” 
ou “sócio” (cognato do n° 1); em 1 Co 10.20, é 
usado com ginomai, “tom ar-se”. Veja COMPA
NHEIRO. COMPANHEIRO DE VIAGEM. PAR
TICIPAR.

B. Verbos.
1. koinõneõ (icoivojvéü)). “ter companheirismo 

ou comunhão”, é traduzido em Fp 4.15 por “comu
nicou”. Veja COMUNICAR.

2. sunkoinõneõ (ouyKoivióuéü)), “ ter com pa
nheirismo ou comunhão com ou em” (formado de 
sun. “com”, e o n° 1). é usado em Ef 5 .1 1; Fp 4.14; 
Ap 18.4. Veja COMUNICAR, PARTICIPAR.!

CO M PA N H EIR O  DE JU G O
sunzugos ou suzugos (ow£vyoç ou (jvÇvyóq), 

adjetivo que denota “jungido junto”, é usado como 
substantivo em Fp 4.3, “companheiro” (veja ARA): 
aqui provavelmente é nome próprio. Sínzigo. trata

do como “verdadeiro” ou “genuíno” (gnesios). ou 
seja, “adequadamente chamado”.!

COM PANHEIRO DE VIAGEM
1. sunekdemos (ouréicòTijioç), “companheiro de 

viagem” (formado de sun, “com”, ek. “de” , e de
mos. “povo”, ou seja, “ longe do seu povo”), é usa
do em At 19.29. acerca dos companheiros de Paulo 
em viagem: em 2 Co 8.19, “companheiro dfe] {...] 
viagem ”, é tradução bem precisa. Veja CA M I
NH A R/!

2. koinõnos (koi wüi*óí;) é traduzido cm Hb 10.33 
por “participantes”. Já o termo sunkoinõnos é tra
duzido por “com panheiro” em  Ap 1.9. Veja B, 
CIMA. PARTICIPAR, COMPANHEIRO. Contras
te com COMUNICAR.

3. sunergos (ouvcpyóç), “companheiro de tra
balho” (formado de sun. “com” , e ergon, “traba
lho” ). é traduzido em Fp 2.25 por “companheiro 
nos co m b a te s” . V eja A JU D A D O R . C O O PE- 
RADOR, TRABALHADOR.

COM PANHEIRO
1. koinõnos (Koivtoróç), adjetivo, que significa 

“tendo em comum” (cognato de koinos). é usado 
como substantivo em Lc 5.10; 2 Co 8.23: Fm 17 (na 
vida espiritual e  nos negócios). Veja COMPANHEI
RO DE VIAGEM. n° 2, COMUNHÃO. B, PAR
TICIPAR.

2. metochos ( i i í t o x o ç ) ,  adjetivo que significa 
“tendo com, compartilhando”, é usado como subs
tantivo em Lc 5.7. Veja COMPANHEIROS, PAR
TICIPAR.

Nota: O termo koinõnos acentua o fato de ter 
algo em comum, o termo metochos. “o fato de com
partilhar”; o último é  menos completo em efeito do 
que o prim eiro.!

COM PAN HEIROS
1. aner (àwíp) denota “homem”, em relação a 

sexo ou idade. Em At 17.5 (plural), é traduzido por 
”homens”, visto que é mais apropriado à descrição 
que os acompanha. Veja HOMEM, MARIDO, SE
NHOR.

2. hetairos (éTa ípoç). “companheiro, camarada”, 
é traduzido em Mt 11.16 por “companheiros” (onde. 
porém, os manuscritos autênticos têm heterois, “ los] 
outros” ). A palavra só é usada por Mateus e ocorre 
em Mt 20.13: 22.12: 26.50. Veja AMIGO.!

3. metochos (jiéroxoc;), adjetivo, significando 
“compartilhando em, participante de”, e é encon
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trado cm Lc 5.7 (“companheiros”); Hb 3.1 (“parti
cipantes”); Hb 3.14; 6.4; 12.8; em Hb 1.9 (“compa
nheiros” ). diz respeito aos que compartilham uma 
chamada divina, ou mantêm ou manterão posição 
dc reis em relação ao reino terrestre e messiânico. 
(Contraste com o termo summetochos, "participan
tes”. que ocorre em Ef 3.6.) Veja COMPANHEI
RO, PARTICIPAR.

Notas: (1) Em At 24.5, o termo loimos, “pesti
lência, peste, praga", é referido a um homem. Esta é 
uma amostra do uso mais forte do epíteto "da mes
ma categoria".

(2) O adjetivo toioutos, “um tal” , é freqüente
mente usado como substantivo (por exemplo, em 
At 22.22, onde é traduzido por “um tal homem” ).

(3) O termo houtos, “este", ocorre em Mc 2.7; 
Lc 23.2; Jo 6.52; 9.29, em sentido de menosprezo.

(4) Quanto à palavra em combinação com vários 
substan tivos, veja  A JU D A D O R, C ID A D Ã O . 
COMPANHEIRO, COOPERADOR. DISCÍPULO. 
MEMBRO. PRESO. SERVO. SOLDADO. TRA
BALHAR.

COMPARAR
1. siuikrinâ (ouyicpíixo) denota: (a) "unir acerta- 

damente. combinar” (1 Co 2.13). quer no sentido de 
combinar coisas espirituais com espirituais, adap
tando o discurso ao assunto, sob a direção do Espíri
to Santo, ou comunicando coisas espirituais por meio 
de coisas ou palavras espirituais, quer no sentido de 
interpretar coisas espirituais a pessoas espirituais, 
"comparando" (cf. o uso na Septuaginta, acerca de 
interpretar sonhos, etc., cm Gn 40.8 .16.22:41.12.15: 
Dn 5.12); (b ) “colocar junto”, por conseguinte, “ju l
gar ou discriminar mediante comparação, comparar 
com ou entre" (2 Co 10.12, três vezes).!

2. paraballõ (TrapafkíXXio), “colocar lado a lado. 
dispor”, e o substantivo parabole (em português, 
“parábola”), ocorre em Mc 4.30: “Com que pará
bola o representaremos?” Veja CHEGAR.

Nota: A preposição pros, “em direção a”, é. às 
vezes, usado acerca da direção mental, à guisa de 
avaliação ou comparação, como na frase "não são 
[dignas] para comparar", ou “[dignas] em compara
ção com” (Rm 8.18).

COMPATRIOTA
1. genos (yévoç) denota "descendência", por 

conseguinte, “família” , daí, “raça. nação: sob outros 
aspectos, tipo ou espécie”, é traduzido por "na
ção", em 2 Co 11.26 (“patrícios", ARA), na refe

rência de Paulo aos seus conterrâneos. O  mesmo 
também se dá em Gl 1.14 (“nação"). Veja GERAR.

2. sumphuletes (ou}i<|>uX€Trjq), literalm ente, 
“companheiro de tribo" (formado de sun, “com", e 
phule. “tribo, raça, nação. povo” ), por conseguinte, 
aquele que é  do mesmo povo, compatriota, patrício, 
sendo encontrado em 1 Ts 2. 14.1

COMPLETAMENTE
A. Adjetivo.

holos (õXoç). “inteiro, todo", é traduzido por 
"todo” em Jo 9.34. Às vezes é anexado a um adjeti
vo ou verbo, como neste caso, para mostrar que a 
idéia transmitida pelo adjetivo ou verbo pertence à 
totalidade da pessoa ou coisa referida. Então aqui. 
literalmente, temos: “Tu és nascido completamente 
em pecados” (cf. Mt 13.33: Lc 11.36: 13.21; Jo 
13.10). Veja DE TODO. TUDO.

B. Advérbios.
1. pantõs (TTcíimoç). derivado de pas, “tudo", é 

traduzido de várias maneiras (Lc 4.23; At 18.21; 
21.22: 28.4: Rm 3.9: 1 Co 5.10; 9.10.22; 16.12). 
Veja TUDO.

2. holõs (õXüjç) denota “completamente, na ver
dade ou seguram ente". Veja G ERA LM EN TE. 
TUDO. B. n° 1.

COMPLETAR
A. Verbos.

1. epiteleõ (em TcX éio), “completar” . Veja REA
LIZAR, n° 4.

2. exartizõ (éÇapTÍ£io), “aparelhar, equipar" (for
mado de ek. "fora”, elemento intensivo, e anos. 
“articulação": ou de anios, “perfeito”, literalmente 
“precisamente direito” ), é dito acerca do aperfeiç 
amento do homem de Deus (2 Tm 3.17); em outro 
lugar, ocorre em At 21.5. Contraste com B. Veja 
M O B ILIA R .l

3. sunteleõ (ouvtéXéoj), “term inar junto , levar 
totalmente a um fim" (formado de sun, “junto” 
elem ento intensivo, e te Los, “fim ” ), é  dito acer~ 
de: (a) a “conclusão” de um período de dias (Lc 
4 .2; At 21.27); (b ) “com pletar" algo; alguns ma
nuscritos têm sunteleõ em M t 7.28, que fala do 
Senhor terminando Seu discurso (os melhores ma
nuscritos têm teleõ. “term inar” ): Deus. ao termi
nar um trabalho (Rm 9.28), fazendo um novo con
certo (Hb 8.8); a realização de coisas preditas (Mc
13.4): a tentação do diabo sofrida pelo Senhor (Lc 
4.13). Veja CUM PRIR (1), FAZER (2), FINDA 
T E R M IN A R !
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4. pleroõ  (TrXripów), “encher” (na voz passiva, 
"ser feito cheio, ser enchido”), é traduzido em Cl
2.10 por “estais aperfeiçoados” (cf. Cl 2.9). Veja 
REALIZAR.

5. plerophoreõ (~XTipo<$>op€ü)). “estar plenamente 
seguro”, é  traduzido em Cl 4.12 por “consum ados” . 
Veja ASSEGURAR, B. n° 2.

B. Adjetivo.
artios (dpTioç). “provido, com pleto” (derivado 

de artos. “membro, articulação”), é  usado em 2 Tm
3.17 (“perfeito” ). Veja APERFEIÇOA R.!

C. Substantivo.
apartismos (ciTrapTiajióq) é traduzido em Lc

14.28 por “acabar”.^

COMPLETAR-SE
Nota: O verbo sumpleroõ, “cum prir” , é encon

trado em Lc 9.51, “com pletando-se” (veja VIR. n° 
36), e  o verbo pleroõ , “cum prir” , é  achado em At 
7.23, “com pletou”, literalmente, “o tem po < de qua
renta anos lhe) estava cum prido”. Veja CUM PRIR
(1), A . n° 1.

COMPORTAR-SE
A. Verbos.

1. anastrephò (dratJTpéctxi)), “voltar para trás. 
retom ar” (formado de ana. “para trás”, e strephõ. 
“voltar”), por conseguinte, “mover-se num lugar de 
um lado para outro, perm anecer tem porariam ente”, 
e, nas vozes média e passiva, “conduzir-se”, in
dicando estilo de vida e caráter. Em 1 Tm 3.15 (“an
dar”). é. literalm ente: “Como é necessário se com 
portar” . não se referindo som ente a Tim óteo, mas a 
todos os membros da igreja local (veja a epístola 
inteira). O  term o também ocorre em E f 2.3; 2 Co
1.12. Veja FICAR.

2. ginomai (y ív o |ia i), “ tom ar-se”, é traduzido 
em 1 Ts 2.10 por “nos houvem os” ; literalmente, 
“nos tom am os entre vós” (cf. 1 Ts 1.5).

3. atakteõ  (ÒTaKTcu>), literalm ente, “ser de
sordenado” ( formado de a , elem ento de negação, e 
taxis, “ordem ”), “ levar uma vida desordenada” (2 
Ts 3 .7 ) .!  C o n tra s te  com  o s  te rm o s  a ta k to s . 
“deso rd en ad o , in co n tro láv e l” . e  ataktos, “d e 
sordenado”.

4. aschemoneõ (daxTlHovéto), “ser indecoroso” 
(formado de a , elemento de negação, e  schema. “for
ma” ). É  usado em 1 Co 7.36: “Se alguém  ju lga que 
trata sem decoro” (ARA), quer dizer, como a correr
o risco de pôr a filha virgem em perigo ou desgraça, 
e em 1 Co 13.5: “Não se porta com indecência” .!

B. Substantivos.
1. anasrrophe (dm crrpoóri), literalmente, “vira

da» retrocesso” (cf. n° 1, acim a), é traduzido por 
“conduta”, “trato”, “m aneira dc viver” , “procedi
mento”, “ vida” (Gl 1.13; E f 4.22; 1 Tm 4.12; Hb 
13.7; Tg 3.13; 1 Pe 1.15.18; 2.1; 3.1,2,16; 2 Pe 2.7;
3.11). Veja COSTU M E (1), V ID A .!

2. katastema (Karácrrripa). cognato de kathistemi 
(veja NOM EAR. n° 2), denota “condição ou cons
tituição de algo. ou com portam ento” (Tt 2.3).

C. Adjetivo.
kosmios ( k ó c t jiio ç ) ,  “ordeiro, modesto” (1  Tm 

2.9; 3.2). Contraste com os termos kosmeõ, “ador
nar”, e  kosmos, “adorno”.!

COM POSTO
migma (fiíy^a). “mistura” (cognato de mignumi. 

“misturar, mesclar, entrosar” : veja MISTURAR, n°
1). é traduzido em Jo  19.39 por “com posto” (al
guns manuscritos têm o termo heligma. “rolo” ).!

Nota: Em Ap 14.10, o term o akratos (formado 
de a , elem ento de negação, e kerannumi, “mistu
rar”) é traduzido por “não misturado” .! Na Septu
aginta, consulte SI 75.8; Jr 32.1.!

COMPRAR
1. agorazõ (àyopó£u>), primariamente, “freqüen

tar o m ercado”, o agora, por conseguinte, “negoci
ar lá, com prar ou vender” , é usado literalm ente 
(por exem plo, em M t 14.15). Figurativam ente, é 
d ito de C risto  que com prou Seus rem idos, tornan
do-os propriedade Sua pelo preço do Seu sangue 
(ou seja, a morte pelo derram am ento do Seu san
gue em expiação pelos pecados deles), ocorre em 1 
C o 6.20; 7 .23; 2 Pe 2.1 (veja tam bém  A p 5.9:
14.3,4). O  verbo agorazõ não significa “remir” . Veja 
RED ENÇÃ O.

2 . õneomai (ojveop.cn), “comprar, em oposição a 
vender” , é usado em At 7.16, acerca da compra que 
A braão fez de um lugar de sepultura.

Nota: Em T g 4.13» o  verbo emporeuomai (em 
português, “em pório”) significa “com erciar, trafi
car” . Denota primariamente viajar, ir cm viagem, 
portanto, viajar a negócios, por conseguinte, co
merciar. Em 2 Pe 2.3. “farão [...] negócio” . Veja 
M E R C A D O R IA .!

COMPRIMENTO
mekos (iitjkoç), “comprimento”, da mesma raiz 

que makros, “comprido, longo” (veja DANTES. LON
GO), ocorre em Ef 3.18 e  Ap 21.16 (duas vezes).!
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C O M PRIM IR
1. thlibõ (0Xí 0uj), “apertar, pressionar, compri

mir", é usado em Mc 3.9. Veja AFLIÇÃO. n° 4.
2. sunthlibõ (auvOXíffco). "apertar junto", de to

dos os lados (formado de sun, “junto” , e o n° 1 ), 
forma fortalecida, é usado em M c 5.24,31-1

3. sumpnigõ ( a u p T r v í y t o ) ,  “sufocar”, é usado 
acerca da “compressão" feita por uma multidão (Lc 
8.42). Veja SUFOCAR, n° 3.

Nota: Quanto ao verbo sunechõ, “manter unido, 
apertar junto”, encontrado em Lc 8.45 (“aperta” ), 
veja APERTAR.

CO M PU N G IR
katanussõ (kcitovóao(o), primariamente, “bater 

ou picar violentamente, aturdir” , é usado acerca de 
em o ção  fo r te , em A t 2 .3 7  (v o z  p a ss iv a ) , 
“compungiram -se (em seu coração)".! Contraste 
com o verbo katanuxis. “estupor, entorpecimento 
de mente” (Rm 11.8).!

COM PUTAR
1. logizomai (Xoyíçoiiai) é usado para aludir a:

(a) “cálculo numérico" (por exemplo. Lc 22.37, “con
tado”); (b ) metaforicamente, “por um reconheci
mento de características ou razões. levar em conta” 
(Rm 2.26. “reputada”), acerca de “considerar" a 
incircuncisão circuncisão segundo a estim ativa de 
Deus em contraste com o que o judeu considera sua 
própria condição (Rm 2.3): em Rm 4.3,5,6.9,11.22-
24, alude a “ imputar" a  fé por justiça, ou “reputar" 
a justiça às pessoas; em Rm 4.4, o assunto é tratado 
mediante o contraste entre a graça e a dívida, sendo 
que esta última envolve o “reconhecimento” dc uma 
recompensa pelas obras; o que é devido como dívi
da não pode ser considerado como favor, mas a fé 
de Abraão e seus filhos espirituais coloca-os fora da 
categoria daqueles que buscam ser justificados por 
esforço próprio, e, vice-versa, os últimos estão ex
cluídos da graça da justiça concedida na condição 
exclusiva da fé: o mesmo se dá em G1 3.6 (“foi im 
putado"); visto que Abraão, como todos os descen
dentes naturais de Adão, era pecador, aos olhos de 
Deus ele foi destituído da justiça: portanto, se seu 
relacionamento com Deus devia ser retificado (isto 
é, se ele devia ser justificado diante de Deus), a 
justiça não podia ser ocasionada por obras dc méri
to por parte dele; em Tg 2.23 (“ imputado"), o as
sunto é  visto de um ponto de vista diferente (veja 
JUSTIFICAR. B, os últim os quatro parágrafos); 
quanto a outras ocorrências de logizomai sob este

aspecto, veja Rm 9.8 (“são contados”); 2 Co 5.19 
(“im putando” ); (c) “considerar, reputar, calcular", 
encontrado em Rm 6.11; 8.36: 2 Co 10.11 (“pen
se)” ; (d) “supor, julgar, condenar” , é usado em Rm 
2.3; 3.28 (“concluímos"); Rm 8.18 (“tenho por cer
to” ); 2 Co 11.5 (“penso” ). Veja CONSIDERAR, n°
6, CONTAR (1), A. n° 4, CONTAR (2), n° 3, CUI
DAR; (e ) “propor, decidir” (2 Co 10.2, “julgam ” ); 
veja CONTAR (2), n° 3.

2. legõ (Xcyw), “dizer, falar", também tem o  sig
nificado de “juntar, considerar, contar” , é usado 
neste sentido em Hb 7.11 (“fosse chamado” ). Veja 
PEDIR. A, n° 6.

3. sunairõ (crwaíptd), “levar junto para cima” 
(formado de sun, “com”, e airõ, “levar”), é usado 
com o substantivo logos, “conta”, significando “acer
tar contas”, M t 18.23,24 (“fazer contas” ); M t25.19 
(“ajustou contas”). Não é raro esta frase ocorrer 
nos papiros no sentido de acertar contas (veja 
Deissmann, Light from the Ancient East, p. 118).l 
Na Septuaginta, o verbo ocorre em seu sentido lite
ral em Êx 23.5. “o ajudarás juntam ente com ele’' 
(literalmente).!

C O M U M
A. A djetivo.

koinos (icotvóç) denota: (a) “comum , perten
cente a vários” (em latim , communis), referido a 
coisas tidas em comum (At 2.44; 4.32); à fé (Tt
I.4); à salvação (Jd 3); está em contraste com o 
term o idios. “próprio da pessoa” ; (b) “comum, 
pertencente à  generalidade, em distinção ao que é 
peculiar a  poucos”, por conseguinte, aplicação às 
práticas religiosas dos gentios em contraste com 
as dos judeus; ou das pessoas com uns em contras
te com as dos fariseus; daí o significado de “não 
consagrado, profano”, "leviticam ente im puro” (em 
latim , profanus), d ito acerca: das mãos (Mc 7.2); 
dos anim ais cerim onialm ente im puros (A t 10.14;
II .8 ): de um homem (A t 10.28): dc carnes (Rm
14.14): do sangue do concerto, conforme é visto 
por um apóstata (Hb 10.29); de tudo que é inade
quado para a cidade santa (Ap 21.27). Algun 
m anuscritos têm o verbo aqui. Veja CONTAMI 
NAR. IM U N D O .!

B. Verbo.
koinoõ ( k o iv ó íú ) ,  “fazer ou contar comum”, t 

este significado em At 10.15; 11.9. Veja CONT 
M INAR. IM UNDO.

Notas: ( 1 ) 0  termo polus, usado acerca de 
mero. significa “muitos, numeroso” ; usado a
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de espaço, significa "de longo e  largo alcance"’, por 
conseguinte, com o artigo, é dito acerca de uma mul
tidão com o sendo num erosa; é  traduzido em Mc 
12.37 por "grande multidão". Contudo, não signifi
ca o  povo comum , mas a grande quantidade de gen
te. Veja A B U N D A R , G R A N D E  (1), LO N G O , 
M U ITO . M U ITOS.

(2) O term o ochlos denota "m ultidão, grande 
m ultidão” . Com  o artigo é traduzido por “muita 
gente” (Jo 12.9), "grande multidão” (Jo 12.12). Veja 
APERTAR. G R U PO . M U LTIDÃ O, N Ú M ER O , 
POVO, TURBA.

(3) O verbo tuncfumõ, “acontecer” , é usado como 
adjetivo em At 28.2. acerca da generosidade mos
trada pelo povo de M alta ao grupo de náufragos 
“(não) pouca”. A idéia sugerida pelo verbo é que 
poderia acontecer em qualquer lugar ou a qualquer 
m omento, por conseguinte, “pequeno, comum ou 
casual” . Veja G O ZA R. O BTER. O C A SIO N A L
M ENTE.

(4) Em M t 27.27, o que está descrito por “audi
ência”. é  o  pretório, o “palácio”, a residência oficial 
do governador de um a província.

(5) Em At 5.18, o term o demosios (“comum , em 
referência à  prisão) significa “público”, pertencente 
ao povo, demos (“público” ).

(6) Em 1 Co 5.1, o  term o holõs. “com pletam en
te” (traduzido por “geralmente”), significa “de fato’*.

(7) Em Mt 28.15, o  verbo diaphemizõ, foi tradu
zido por “foi divulgado”. Veja ENTENDER (1), 
Nota (5).

COMUNHÃO
A. Substantivo.

koinõnia (KOivcuváa), “tendo em comum (koinos), 
sociedade, companheirismo” (veja COM UNICAR), 
denota: (a) a parte que alguém tem em algo. partici
pação, companheirismo reconhecido e  desfrutado. É. 
assim, usado acerca: das experiências e interesses 
comuns dos cristãos (A t 2.42: G1 2.9); da participa
ção no conhecimento do Filho de Deus (1 Co 1.9); do 
compartilham ento na realização dos efeitos do san
gue (ou seja, da morte) de Jesus e do corpo de Jesus, 
conforme é exposto pelos emblemas da Ceia do Se
nhor (1 Co 10.16); da participação no que é derivado 
do Espírito Santo (2 Co 13.13: Fp 2.1); da participa
ção  nos so frim en to s  de C ris to  (Fp  3 .1 0 ): do 
compartilhamento na vida da ressurreição possuída 
em Cristo e. por conseguinte, do companheirismo 
com o Pai e  o Filho (1 Jo  1.3,6,7); negativamente, da 
impossibilidade de “comunhão” entre a luz e as tre

vas (2 Co 6.14); (b) companheirismo manifesto em 
atos, os efeitos práticos do com panheirism o com 
Deus. realizado pelo Espírito Santo na vida dos cren
tes em resultado da fé (Fm 6), e encontrando expres
são no ministério em comum com os necessitados 
(Rm 15.26; 2 Co 8.4; 9.13: Hb 13.16) e na proclama
ção do Evangelho pelos dons (Fp 1.5). Veja COMPA
NHEIRISM O. C O M UN ICAÇÃO , CO N TRIBU I
ÇÃO. DISTRIBUIÇÃO.1

B. Adjetivo.
koinõnos (koivwvóç). “tendo em comum”, é  tra

duzido em 1 Co 10.18 por “participantes (do al
tar)” —  o altar representando, por metonímia. aqui
lo que está associado com ele — , e em 1 C o 10.20. 
por “participantes (com os dem ônios)” . Veja COM 
PANHEIRO DE VIAGEM.

COMUNICAR
A. Verbos.

1. koinõneõ (icot uhivéh)) é  usado em dois senti
dos: (a) “ ter parte em ” (Rm 15.27: 1 Tm  5.22: Hb 
2.14; 1 Pe 4.13; 2 Jo  11); (b) “dar uma parte a, 
com partilhar com ” (Rm  12.13; GI 6.6 ; Fp 4.15). 
Veja C O M PA N H EIR ISM O . PARTICIPAR, R E
PARTIR ( l ) . l

2. sunkoinõneõ (oiryKomovéio), “partilhar jun 
to com ” (form ado de sun. e o n °  1), ocorre em Fp 
4.14; E f 5.11: Ap 18.4). O pensam ento é  com parti
lhar com  os outros o que se tem para satisfazer as 
necessidades deles. Veja COM PANHEIRISM O. B. 
n° 2, PARTICIPAR, B, n° 2.1

Nota: O  verbo anatithemi, “relatar, descrever, 
expor", ocorre em At 25.14; G1 2.2.1

B. Substantivos.
1. koinõnia  (jcoiviuWa), cognato  de A (acim a), 

é traduzido  em Hb 13.16 e Fm  6 por ‘‘com unica
ção” , literalm ente , “ não vos esqueçais das boas 
açõ es  e d o  c o m p a n h e ir ism o ” . V eja C O M U 
N H Ã O !

2. logos (Xóyoç), "palavra, que é falada” (cognato 
de legõ. “ falar” ), é usado no plural com referência a 
uma conversa (Lc 24.17). Em outros lugares, ocorre 
com o  significado de “fala” (M t 5.37; E f 4.29). Veja 
CONTA (1).

Nota: Em Cl 3.8, o termo aischrologia (formado 
de aischros. “abjeto”, e legõ, “falar”) é traduzido 
por “palavras torpes” .

C. Adjetivo.
koinõnikos (Kotvan/iKÓç), cognato do A. n° 1, e

B, n° 1. significa “hábil ou pronto para com unicar” 
(1 Tm 6 .18).f
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Nota: O  termo honiilia, “companhia, parceria ou 
comunicação com” [veja CONFERENCIAR (1), n°
2], é traduzido por “conversações’* em 1 Co 15.33. 
A palavra está no plural, “más conversações”, ou 
seja, companhias. Veja GRUPO. n° 6/J

COMUNIDADE
X.politeia (TToXiTeía). Veja CIDADÃO. n° 3.
2. politeuma (ttoXí re i^ ia). Veja CIDADÃO. n° 4.

CONCEBER
1. gennaõ (yew cuo). “conceber, gerar". Veja 

GERAR, A, n° 1.
2. sullambanõ (auXAaupáito), literalmente, “to

mar junto" (formado de sun. “com", e  lambanõ. 
“tom ar" ou “receber” ), é  usado acerca de: (a) uma 
mulher, “conceber” (Lc 1.24.31,36): na voz passiva 
(Lc 2.21): (b) metaforicamente, fala do impulso da 
luxúria no coração humano, que atrai ao pecado (Tg
I.15). Quanto aos seus outros significados, veja 
PEGAR. n ° 8.

3. tithemi (ríGr)|ii). “pôr, colocar” , é usado em 
At 5.4. acerca do pecado de Ananias. que “conce
beu” uma mentira em seu coração.

Notas: (1) A frase echõ, “ter", com koite. “deita
do, cama” , sobretudo a cama matrimonial, denota 
“conceber” (Rm 9.10).f

(2) A  expressão eis katabolen. literalmente, “para 
um lançamento para baixo ou em ”, é usada em Hb
II.11 para se referir à concepção.!

CONCEDER
1. didõmi (ÔÍÔ0411), “dar” , é traduzido em Mc 

10.37: Lc 1.74: At 4.29 pelo verbo “conceder". Tam
bém ocorre em At 11.18; 14.3 (“permitindo"). Veja 
DAR.

2. dõreõ (òcopétd), “apresentar, conceder” (cognato 
do n° 1), é traduzido em Mc 15.45 por “deu": em 2 
Pe 1.3,4, por “deu” e “tem dado” ; em cada um desses 
lugares está na voz média. Veja D A R .f

3. charizomai (xapí£ojiai) significa primariamen
te “m ostrar favor ou generosidade” (cognato de 
charis, veja GRAÇA), ocorre em Gl 3.18 (“deu”, 
significa mais que “dar” ); portanto, “dar livremen
te, gratuitamente, conceder”. É traduzido em At 
3.14; 27.24 pelo verbo “dar” : e em Fp 1.29; Fm 22 
pelo verbo “conceder” . Veja ENTREGAR.

CONCERNENTE
1 .0  plural neutro do artigo (“as coisas” ), com o 

caso genitivo de um substantivo, é usado em 2 Co

11.30, a respeito da enfermidade de Paulo, “no que 
diz respeito à minha fraqueza", literalmente, “as 
(coisas) da minha fraqueza” .

2. 0  neutro singular do artigo, com a  preposição 
peri. “concernente” , é usado pelo Senhor em Lc 
22.37, “se refere” (ARA), literalmente, “as (coisas) 
concernentes a mim” . A mesma construção pode 
ser usada em Lc 24.27; At 19.8: 28.31.

CONCERTO
A. Substan tivo .

diatheke (Ôta0iÍKTi) significa primariamente “dis
posição de propriedade por vontade ou não” . Em 
seu uso na Septuaginta, é  a tradução de uma pala
vra hebraica que significa “concerto" ou acordo 
(proveniente de um verbo que significa “cortar” 
ou “dividir” , em alusão a um costum e sacrifical 
com relação a “fazer concerto” (por exem plo. Gn
15.10, “partiu-os” : Jr 34.18,19). Em contraste com 
a palavra “concerto” (literalm ente, “ajuntam ento, 
reunião” ) no sentido de contrato, que significa um 
em preendim ento m útuo entre duas ou mais par
tes. cada uma se com prom etendo a cum prir obri
gações, diatheke não contém em si a  idéia de obri
gação em comum, mas significa na maioria das ve
zes a obrigação assum ida por uma única pessoa. 
Por exem plo, em Gl 3.17, é usado como alternativa 
a uma “prom essa” (Gl 3.16-18). Deus prescreveu 
a A braão o rito da circuncisão, mas a Sua prom es
sa a A braão, aqui cham ado de “concerto” , não era 
condicional no que tange à observância da circun
cisão. em bora uma pena estivesse ligada à sua não 
observância.

“Os usos que o  Novo Testamento faz da palavra 
podem ser analisados da seguinte forma: (a) pro
messa ou compromisso, humano ou divino (Gl 3.15);
(b ) prom essa ou compromisso por pane de Deus 
(Lc 1.72; At 3.25: Rm 9.4; 11.27: Gl 3.17: E f 2.12; 
Hb 7.22:8.6.8,10:10.16): (c) acordo, compromisso 
mútuo, entre Deus e Israel (Dt 29— 30, descrito 
como ‘m andam ento’, Hb 7.18. cf. Hb 7.22: Hb 8.9;
9.20): (d) por metonímia, a lembrança do concerto 
ou p rom essa  fe ita  a A braão (A t 7 .8 ); (e ) por 
metonímia. o registro do concerto (2 Co 3.14; Hb 
9.4: cf. Ap 11.19): (f) a base. estabelecida pela mor
te de Cristo, na qual a salvação dos homens é garan
tida (M t 26.28; Mc 14.24; Lc 22.20; 1 Co 11.25: 2 
Co 3.6; Hb 10.29; 12.24; 13.20).

“Este concerto foi chamado de novo' (Hb 9.15). 
o segundo' (Hb 8.7), o ‘melhor' (Hb 7.22). Em Hb
9.16.17, a  tradução é  muito disputada. Não há ra
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zão suficiente para. nestes versículos, se afastar da 
palavra traduzida em todos os outros lugares. A 
palavra 'testam ento’ foi retirada dos títulos ante
postos às versões latinas” (extraído de Notes on 
Galatians, de Hogg e Vine, p. 144).!

B. Verbo.
suntithemi ( o u v t í O i h i i ) ,  literalm ente, "reunir” , é 

usado só  na voz m édia no Novo T estam ento, e. 
significa “determinar, concordar” (Lc 22.5: Jo  9.22: 
At 23.20: 24.9). Veja CONCORDAR.*!

Nota: Em M t 26.15, o term o histemi é traduzido 
por “pesaram ”.

CONCLUIR
sumbihazõ (<7U|i0i fiáÇiú), literalm ente, “fazer vir 

junto , fazer reunir-se”, é traduzido cm At 16.10 por 
“concluindo” . Veja INSTRUIR. LIGADO (2), LI
G ADO (3), PROVAR (1).

Notas: (1) Q uanto a krinõ, “ju lgar, fazer ju lga
m ento”. é  traduzido em  At 21.25 por “achado” . 
Veja JU LGAM ENTO.

(2) Q uanto ao verbo logizomai. “considerar” , 
traduzido  em  Rm 3.28 por “conclu ím os” . Veja 
C O M PU T A R .

(3) Quanto ao verbo sunkleiõ. “fechar com ” , tra
duzido em Rm 11.32 e Gl 3.22 por “encerrou” . Veja 
ENCERRAR. FECHAR (2).

CONCORDAR
A. Verbos.

1. sumphõneõ (cn,'p.<{)tui'éio), literalm ente, “soar 
jun to” (form ado de sun, “jun to”, e  phõne, “som “ ). 
ou seja, “estar de acordo, principalm ente no que se 
refere a instrum entos musicais” , é usado no Novo 
Testam ento para a ludir a “acordo” : (a) entre pesso
as em  relação a um  assunto (M t 18.19: 20.2,13: At 
5.9: (b ) entre os escritores da Escritura (A t 15.15):
(c) entre coisas ditas que são congruentes em sua 
natureza (Lc 5.36).1

Nota: Contraste com os term os sumphõnesis, 
“ c o n c ó rd ia ” , e n c o n tra d o  em  2 C o  6.15.*jl e 
sumphõnia, “m úsica”, usado em Lc 15.25/!

2 . suntithemi (a u v r í0r|jjt), literalm ente, “pôr 
jun to , reunir” (form ado de sun, “com ” , e tithemi, 
“ pôr” ), na voz m édia, significa “ fazer um  acordo” 
ou “consentir” (L c 22.5: Jo  9.22: At 23 .20: At
2 4 .9 ).l

Nota: Quanto ao sinônim o sunkatatithemi, for
ma fortalecida do n° 2, veja C ON SENTIR. n° 4.

3. eunoeõ  (eOvocoi), literalm ente, “ser bem -in
tencionado. favorável, com boa vontade” (formado

de eu. “bem”, e  nous. “mente” ), é encontrado em 
Mt 5.25.1

4. peithõ  (tt€Í0ü>), “persuadir” , é  traduzido por 
“concordaram ” em  At 5.40. onde o  significado é 
“eles se renderam  a ele”. Veja A M IGO. ASSEGU
RAR. C ON FIA NÇA. C ON FIA R, CRER. O BED I
ÊNCIA, PERSUADIR. PRODUZIR.

B. Substantivos.
1. gnõme (ytxúpii), “ m ente, vontade”, é usado 

com  poieõ. “fazer” , no sentido de “concordar” (Ap
17.17. duas vezes), literalm ente, “fazer a mente e 
tom ar em uma mente” . Veja CON SELH O, JU L
G AM EN TO . M EN TE. PROPOR, VONTADE.

2. sunkatathesis (avvKaTáOecji ç), cognato de A, 
n° 3. ocorre em 2 Co 6.16.*!

C. Adjetivos.
1. asumphõnos (àoúiKtxovoç), “pouco harm ôni

co. discordante, em desacordo” (formado de a. ele
m ento de negação, e sumphõnos, “harm onioso” ), é 
usado em At 28.25.*!

2. isos ( íao ç ), “ igual” , é  usado com o verbo ser. 
significando “concordar” (Mc 14.56,59), literalmen
te, “o pensam ento deles não era igual uns aos ou
tros” . Veja COM O. IGUALDADE. MUITO.

Nota: O  term o sumphõnos, “harm onioso, con- 
cordante”, é  usado só com  a preposição ek na ex
pressão ek sumphõnou, “por consentim ento”, lite
ralmente, “dc acordo” (1 Co 7.5). Em Mc 14.70, 
alguns textos têm o verbo homoiazõ, “concordar”.

CONCÓRDIA
sumphõnesis (GUÈi<kÓpr|íJi c3). literalm ente, “soar 

junto” (form ado de sun, “com”, e  phõne. “soar” : em 
português, “sinfonia” ), é  encontrado em 2 C o 6.15, 
na pergunta retórica: “E que concórdia há entre Cristo 
e Belial?” Veja CON CORDA R. A. n° 1.1

CONCUPISCÊNCIA
A. Substantivos.

1. epithumia (èm G unía) denota “desejo forte” 
de qualquer tipo. os diversos tipos sendo freqüen
temente especificados por algum adjetivo (veja mais 
adiante). A palavra é usada em referência a um dese
jo  bom  som ente em Lc 22.15: Fp 1.23 e  1 Ts 2.17. 
Em todos os outros lugares, tem um sentido ruim. 
Em Rm 6 .12, a  injunção contra deixar que o  reinado 
do pecado em nosso corpo m ortal obedeça à “con
cupiscência” , refere-se aos maus desejos que estão 
prontos para se expressar em atividades físicas. São 
igualmente as “concupiscências” da carne (Rm 13.14: 
Gl 5 .16,24; E f  2 .3 :2  Pe 2.18; 1 Jo 2.16), expressão
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que descreve as emoções da alma. a tendência natu
ral para as coisas más. Tais “concupiscências” não 
são necessariam ente vis e imorais, elas podem ser 
refinadas adequadam ente, mas serão más se forem 
inconsistentes com a vontade de Deus.

Outras descrições além das já  mencionados são: 
concupiscência "dos pensam entos” (E f 2.3); “vil” 
(Cl 3.5); “a  paixão de" (1 Ts 4.5): "loucas e  noci
vas” (1 Tm 6.9); * d a mocidade” (2T m  2.22): “ leva
das de” (2 Tm 3.6); “as suas próprias” (2 Tm 4.3; 2 
Pe 3.3); “mundanas” (Tt 2.12); “servindo a” (Tt
3.3); "sua própria” (Tg 1.14); “que antes havia” (1 
Pe 1.14); “carnais” (1 Pe 2.11); “dos homens” (1 Pe
4.2); “de imundfcie” (2 Pe 2.10); “dos olhos” (1 Jo
2.16); “do mundo” (1 Jo 2.17); “segundo as suas” 
(Jd 16); “as suas ím pias” (Jd 18). Em Ap 18.14, “(o 
fruto) do desejo da tua alm a”, é. literalmente, “da 
concupiscência da tua alm a”. Veja DESEJAR (1).
A, n° 1 (onde estão anotadas palavras associadas).

2. orexis (õpe£iç), literalm ente, “ação de esten
d e r” ou “ e s tic a m e n to , e s fo rç o ” (co g n a to  de 
oregomai, “estirar-se a  si mesm o para fora. procu
rar alcançar, esforçar-se por obter"), termo geral para 
todo tipo de desejo, é usado em Rm 1.27 (“sensua
lidade").*!

3. hedone (íiõovrj). “prazer” , é  traduzido em Tg 
4.1,3 por "deleites” . Veja PRAZER.

Nota: Em 1 Ts 4.5, ocorre o term opathos, “pai
xão”. seguido pela palavra epithumia. “concupis
cência” . Trench descreve pathos com o “a condição 
doentia da qual surge a epithumia". Em 1 Co 10.6. o 
term o epithumetes, “desejo ardente por”, é  traduzi
do pelo verbo “cobiçar” .

B. Verbo.
epithumeõ (cTTiÔunéio), cognato de A, n° 1, tem

o mesmo significado duplo como o substantivo, a 
saber: (a) “desejar” , usado acerca do Espírito Santo 
contra a carne (G1 5.17, veja mais adiante): do Se
nhor Jesus (Lc 22.15. “desejei”), dos anjos santos 
(1 Pe 1.12); de homens bons, por coisas boas (M t 
13.17; 1 Tm 3.1: Hb 6.11); de homens, por coisas 
sem qualidade moral (Lc 15.16; 16.21; 17.22; Ap
9.6); (b) “desejos m aus” em  relação aos quais é tra
duzido por “cobiçar” em M t 5.28; A t 20.23; Rm 
7.7; 13.9: 1 Co 10.6: G1 5.17 (primeira parte: veja 
mais adiante); Tg 4.2. Veja COBIÇAR, DESEJAR
(1), B. n° 2.1

Notas: (1) Em Gl 5.17, na declaração, “a carne co
biça contra o  Espírito, e  o Espírito, contra a carne”, é  o 
Espírito Santo que está em vista, como ocorre no 
versículo preccdentc. Andar em Espírito envolve a

oposição aqui referida. O  verbo “cobiçar” não é  ref 
tido na segunda parte da declaração, mas de algi 
modo deveria ser fornecido. Visto que cm português. a | 
palavra “cobiçar" é usada exclusivamente em sentido j 
ruim. c inadequada como tradução dc epithumeõ onde 
a  palavra é usada em sentido bom. Assim como al 
tradução “desejar" é usada acerca do Senhor Jesus I 
(como mencionado acima), pode ser melhor entendk 
assim em relação ao Espírito Santo neste versículo.

(2) Em Tg 4.5, a tradução correta deveria ser! 
colocada com duas perguntas, cada uma de carát 
retórico, perguntado à guisa de reprimenda. A pi 
meira chama atenção para o fato de que é impossí 
vel para a Escritura falar em vão; a segunda, p ara*  I 
impossibilidade de que o  Espírito Santo, que Deus 
fez habitar no crente, “tem  ciúmes” (epipotheõ, 
biçar” ). Aqui, novamente, não está em vista o esj 
rito humano, mais o Espírito de Deus (cf. 1
6.19). Veja ANSIAR.

C O N C U PISC Ê N C IA S
A. Substan tivos.

1. aselgeia (àoéXyeia). “lascívia, sensualidade,] 
licenciosidadc”. é encontrado em 2 Pe 2.18 (“con
cupiscências” ). Veja DISSOLUÇÃO.

2. strenos (crrprjvoç), “luxo insolente”, é  usado] 
em Ap 18.3 (“delícias", cuja tradução não é  sufid* 
entem ente forte).!

B. Verbos.
1. streniaõ (oTpTiwáiü). cognato de A, n° 2. é 

encontrado em Ap 18.7 (“em delícias esteve” ); Ap]
18.8. Veja DELICIOSAM ENTE, Nota (1). A rafl 
do verbo é  vista no term o em latim  strenuus.%

2. katastreniaõ (K araarpi^vi áw), form a intei 
va do n° 1. “tornar-se leviano contra”, ocorre em 
Tm 5.11.1

C O N C U R S O
suntrophe (auvTpo<J>r)), “virada conjunta” (for

mado de sun, “com ”, e  trepõ, “virar”), significa: (a) 
aquilo que é rolado junto; por conseguinte, denota: 
(b) densa m assa de pessoas, m ultidão (At 19.40).f 
Veja CONSPIRAÇÃO.

CO N D EN A R
A. Verbos.

1. kataginõskõ (KaTayiioóaKüj), “saber algo con
tra” (form ado de kata. “contra”, e ginõsko. “saber ] 
por experiência” ), por conseguinte, “pensar mal de. 
condenar", é d ito em Gl 2.11, acerca da conduta de 
Pedro (“era repreensível” ), que era “autocondena-
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tória” em  resultado de uma consciência exercida e 
esclarecida, e “condenatória” em  vista de outros; 
assim , fala de “autocondcnação” devido a  um exer
cício do coração (1 Jo  3.20.21). Veja CU LPA R.!

2. katadikazõ (ícaTaôi Ká^iu) significa "exercer 
direito ou lei contra alguém ", por conseguinte, “pro
nunciar julgam ento. condenar", de formado de kata. 
“para baixo” ou “contra", e  dike, “justiça", ocorre 
em M t 12.7.37; Lc 6.37: Tg 5.6/1

3. krinõ (Kpívw), “distinguir, escolher, dar op i
nião sobre, ju lgar", às vezes denota “condenar" (por 
exem plo, A t 13.27: Rm 2.27; Tg 5.9. nos melhores 
m anuscritos). Contraste com o n° 1. mais adiante. 
Veja CHAM AR (n° 13), CONCLUIR. DECRETAR. 
D ETER M IN A R . ESTIM A R. JU LG A R. LEI (n° 
10), O RDENAR. PENSAR.

4. katakrinõ (KaTaKpivtu), form a fortalecida do 
n° 3. significa “dar ju lgam ento  contra, dar sentença 
cm ”, por conseguinte, “condenar”, implicando: (a)
0 fato de um  crim e (por exem plo. Rm 2.1: 14.23: 2 
Pe 2.6; alguns manuscritos têm  o  verbo em Tg 5.9); 
(b) a  im putação de um  crim e, com o na “condena
ção" de Cristo pelos judeus (M t 20.18; M c 14.64). 
É usado m etaforicam ente para se referir a “conde
nar” m ediante  bom  exem plo  (M t 12.41.42; Lc
11.31.32; Hb 11.7).

Em Rm 8.3, a “condenação” de Deus do pecado é 
descrita no fato de que Jesus, o Seu próprio Filho, 
enviado por Ele para participar da natureza humana 
(exceto o pecado) e  se tom ar oferta pelo pecado, mor
reu sob julgamento por causa dos nossos pecados.

B. S u b stan tiv o s .
1. krima (Kpípa) denota: (a) “a sentença pro

nunciada, o veredicto, a condenação, a decisão re
sultante de um a investigação” (por exem plo. Mc 
12.40: Lc 23.40; I Tm  3.6: Jd 4 ); (b) “o  processo de 
ju lgam ento  que conduz a um a decisão” (1 Pe 4.17, 
onde podia-se esperar krisis; veja o  n° 3. mais adi
ante). Em Lc 24.20. “à condenação” é tradução da 
expressão eis krima (ou seja, até ao pronunciam en
to da sentença de “condenação” ). O  substantivo 
krima tam bém ocorre, por exem plo, cm Rm 11.33;
1 Co 11.34; G l 5.10: T g 3.3. N esses versículos, (a)
o processo que leva a  uma decisão c  (b) o pronunci
am ento da decisão, o veredicto, devem  ser diferen
ciados. Em  1 Co 6.7. a palavra significa assunto 
para julgam ento, processo. Veja JU LGAM ENTO.

2. katakrima  (KaraKpt \ia). cf. o n° 4 . acim a, é 
“a sen tença pronunciada, a  condenação” com  su
gestão  da punição que se segue: é encontrado em 
Rm 5.16,18; 8.1.1

3. krisis (Kpíaiç) denota: (a) “o  processo de in
vestigação. o  ato de distinguir e separar” (em oposi
ção a krima, veja o n° 1, acima), por conseguinte, “o 
ato de julgar, o transcurso de julgam ento sobre uma 
pessoa ou coisa". Tem uma variedade de significa
dos. como autoridade judicial (Jo 5.22.27); justiça 
(At 8.33: Tg 2.13); tribunal (M t 5.21,22): processo 
(Jo 5.24; 2 Pe 2.4): julgam ento (2 Pe 2.11: Jd 9); por 
metonímia. o padrão dc julgam ento, procedimento 
justo  (M t 12.18.20; 23.23: Lc 11.42); julgam ento 
divino executado (2 Ts 1.5: Ap 16.7): (b ) tem, às 
vezes, o significado de “condenação” e é virtualmen
te equivalente a krima, letra “íí”  (veja Mt 23.33: Jo 
3.19; Tg 5.12. hupo krisin. “em julgam ento” ). Veja 
CARGA. A (Nota), JULGAM ENTO.

Nota: Em Jo  9.39, “eu vim a este m undo para 
ju ízo  [krima]", talvez o significado seja, “para ser 
ju lgado” (com o uma pedra de toque para provar os 
pensam entos e  caráter dos hom ens), em contraste 
com  Jo  5 .22 : “ M as deu ao  F ilho  todo  o ju íz o  
[krisis]*9. Em M c 12.40. “estes receberão m ais gra
ve condenação [krima]”, a frase significa um vere
dicto mais pesado (contra eles mesmos); em Lc 24.20, 
“nossos príncipes o  entregaram  à condenação de 
m orte”, a últim a frase é, literalm ente, “a um  vere
dicto [krima] de m orte” (o qual eles não podiam 
executar).

4. katakrisis (KaTÓKpiai ç), forma fortalecida do 
n° 3, denota “ju lgam ento  contra, condenação”, com 
a sugestão do processo que conduz a isso. com o o 
“ministério da condenação” (2 Co 3.9). Em 2 Co
7.3. “condenação”, mais literalm ente, “com vistas à 
condenação”.!

C. Adjetivos»
1. autokatakritos (ai>T0KaTáKpiT0ç), “auto-con- 

d en ad o ” (fo rm ado  de au to , “ au to , p ró p rio ” , e 
katakrinõ, “condenar” ), ou seja. por conta de fazer 
a si mesm o condenável nos outros, é  usado em Tt
3 .11.!

2. akatagnõstos (àKaTáyuuxTToc;). cognato de A. 
n° 1. com o elem ento de negação, a. “não ser conde
nado”. é dito acerca da linguagem  sã (T t 2.8)-!

C O N D E SC E N D E R
homologeõ (ójioXoyécu), “concordar” , é  encon

trado nos melhores textos em A t 7.17 (“condescen- 
der"), com  referência à prom essa de Deus a Abraão: 
alguns manuscritos têm  o term o õmosen, “ju rou” 
(cognato de omnumi, “ju rar”), com o na ARA. Veja 
CONFESSAR, DAR GRAÇAS, B. Nota. PROFES
SAR. PROM ETER.
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CONDIÇÕES
Nota: Esia palavra traduz a expressão ta pros. 

que ocorre era Lc 14.32, literalmente, “as (coisas) 
em direção a”, ou seja, as coisas relativas a ou as 
condições de (paz).

CONDUTA
A. Substantivo.

agõge (àyoyyií), derivado de agõ, “levar", deno
ta apropriadamente “ensino” ; por conseguinte, fi
gurativamente, “treinamento, disciplina”, e, portan
to, a  vida levada, modo ou curso de vida, conduta (2 
Tm 3.10). Veja VIDA.!

B. Verbos.
1. kathistemi ( k ü 0 í <t t t | | i i ), literalmente, “estar 

para baixo ou colocar-se para baixo, assentar” (for
mado de kata, “para baixo” , e histemi, “estar”), tem, 
entre seus vários sentidos, o  “significado de trazer 
para certo lugar, conduzir” (At 17.15; o mesmo se dá 
na Septuaginta. em Js 6.23; 1 Sm 5.3; 2 Cr 28.15). 
Veja NOMEAR.

2. propempõ (irpoTTC|nru>) significa “colocar-se 
à  frente, conduzir” . Veja ACOMPANHAR, n° 4.

CONFERENCIAR (1)
1. dialaleõ (ÔtaXaXéw) significa “falar com  al

guém” (formado de dia, “ sucessivamente”, e laleõ. 
“falar” ), denota “ falar cada um por sua vez” (Lc
6 .11). Em Lc 1.65, fo i traduz ido  por “ foram  
divulgadas” . A idéia de que laleõ e seus verbos 
com postos não fazem referência à palavra falada 
ou ao sentim ento, é infundada. Veja ESTR O N 
D O !

2. homileõ (ójuXéto), derivado de hornos, “ju n 
to”, significa “estar em companhia, associar-se com 
alguém”, por conseguinte, “ter comunicação com“ 
(Lc 24.14,15; At 20.11; 24.26). Veja FALAR.!

3. sul laleõ (cruXXaXéoj), “falar junto”, ocorre em 
Lc 22.4, acerca da conspiração de Judas com os 
principais sacerdotes. Veja CONFERENCIAR (2), 
CONVERSAR, FALAR.

Nota: O verbo laleõ e seus verbos compostos, e
o  substantivo lalia, “fala”, têm um sentido mais 
digno no grego helenístico do que “tagarelar” , seu 
significado freqüente nos tempos mais antigos.

CONFERENCIAR (2)
1. prosanatithemi (TrpoaavaTÍBniii). literal

m ente, “ pôr diante de” (form ado de pros , “em 
direção a” , ana. “para cim a”, e tithemi, “pôr"), 
ou seja. “pôr um assunto diante dos outros para

obter deliberação ou instrução", é  usado para alu
d ir ao fato de Paulo abster-se de consultar seres 
hum anos (G l 1.16; 2.6. onde está traduzido por 
“com unicaram ” ). C ontraste com  a form a curta 
anatithemi. que ocorre em Gl 2.2, “expus” , sendo 
usada a palavra m enos intensiva para significar o 
ato de dar inform ação, em vez de consultar os 
outros em  busca de conselho. Veja A CRESCEN 
TAR. D A R .!

2. sullaleõ (ouXXaXéw), “falar junto com” (for
mado dc sun. “com” , e laleõ, “falar” ), diz respeito a 
falar com (M t 17.3; Mc 9.4; Lc 4.36; 9.30; 22.4; At
25.12). Veja CONFERENCIAR (1), CONVERSAR. 
F A L A R !

3. sumballõ (otjipáXXto), literalmente, “lançar 
junto” (formado de sun. “com”, e ballõ. “ lançar”), é 
usado acerca de "conversação, discursar ou consul
tar junto. conferenciar, consultar” (At 4.15). Veja 
A JU D A R . E N C O N T R A R -S E . E N C O N T R O , 
PONDERAR.

CONFERIR
1. didõmi (8160411), “dar” , havendo a  idéia im

plícita de dar livremente (1 Jo 3.1; 2 Co 8.1). Veja 
AVENTURAR, e. especialmente. DAR.

2. sunagõ ((Tuvóyo)), “reunir” (formado dc siui, 
“junto”, e  agõ. “trazer”), é usado no sentido de 
“conceder" ou alojar, empilhar, pelo homem rico 
que armazenou bens para si (Lc 12.17.18). Veja IR 
TER, LEVAR (2), REUNIR, REUNIR-SE. TO 
MAR. VIR.

3. kopiaõ (kotticíü)) significa: (a) “ficar cansado 
com a labuta" (Mt 11.28; Jo 4.6; Ap 2.3); (b ) “dar 
trabalho, trabalhar com labuta” (Jo 4.38; Rm 16.6; 
Gl 4.11). Veja CANSADO. LABUTAR, TRABA
LHO.

4. psõmizõ (4>üjhlCoj), primariamente “alimentar 
pondo pequenas porções na boca de crianças ou 
anim ais”, veio a denotar "distribuir, repartir com i
da, alimentar". Em 1 Co 13.3. o material a ser dado 
é especificado; e em Rm 12.20, a  pessoa a  ser ali
mentada é mencionada. Veja APASCENTAR.!

5. peritithemi (TT€piTÍ0rjnO. “pôr ao redor ou 
em" (formado de peri. “ao redor", e  tithemi, “pôr”), 
é  usado metaforicamente em 1 Co 12.23. Veja CO
LOCAR. n° 5, PÔR.

6. charizomai (xap t£o jia i), “mostrar favor, con
ferir, conceder" (Lc 7.21; Gl 3.18). Em ambas estas 
passagens, o verbo poderia ser traduzido por “con
ferir graciosam ente” . Veja CON CED ER. DAR. 
ENTREGAR, PERDOAR.
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CONFESSAR
A. Verbos.

1. homologeõ (ò\iohyyéui), literalmente, "falar a 
mesma coisa” (formado de homos. “mesmo”, e legõ, 
“falar” ), “consentir, corresponder, concordar com”, 
denota: (a) “confessar, declarar, admitir” (Jo 1.20; por 
exemplo, At 24.14: Hb 11.13); (6) “confessar à guisa 
de admitir-se culpado do que se é acusado, o resultado 
de convicção interior” (1 Jo 1.9): (c) “declarar aberta
mente a modo de falar livremente, sendo tal confissão
o efeito de profunda convicção dos fatos”, ocorre em 
Mt 7.23; 10.32 (duas vezes): Lc 12.8 (veja o próximo 
parágrafo); Jo 9.22; 12.42: At 23.8; Rm 10.9,10; 1 Tm 
6. 12; T t 1.16:1 Jo 2.23; 4.2.15; 2 Jo 7 (na Epístolas de 
João c a  antítese necessária ao doceticismo gnóstico); 
Ap 3.5 (nos melhores manuscritos; alguns textos têm
o n° 2 aqui): (d) “confessar à  guisa de celebrar com 
louvor” (Hb 13.15); (e) “prometer* (Mt 14.7).

Em Mt 10.32 e Lc 12.8, a  construção deste ver
bo com en, “em ”, seguido pelo caso dativo do pro
nome pessoal, tem um significado especial, isto é. 
“confessar” em nome próprio, sendo que a  nature
za da “confissão” é determ inada pelo contexto, o 
que sugere a idéia de fazer “confissão” pública. 
Assim, a declaração: “Qualquer que me confessar 
[literalm ente, “confessar em mim” , isto é, em meu 
caso] diante dos homens, eu o  confessarei [literal
mente. “eu confessarei nele” , ou seja. no seu caso] 
diante de meu Pai” , transmite o pensamento de “con
fessar” subm issão a Cristo como o M estre e Senhor 
do indivíduo, e, por outro lado, de reconhecimento, 
da parte dEle, do crente com o sendo Seu adorador e 
servo. Seu seguidor leal. Isto é apropriado à idéia 
original contida em homologeõ de ser identificado 
em pensamento ou linguagem. Veja DAR GRAÇAS. 
PROFESSAR. PROM ETER !

2. exomologeõ (èfoiioXoyeui), form ado de ek, 
“para fora”, elem ento intensivo, e o n° 1, e  dessa 
m aneira mais fone que o n °  1, “confessar à  frente”, 
ou seja, “ livremente, abertam ente” , é usado a res
peito de: (a) “reconhecim ento público ou confissão 
de pecados” (M t 3.6; Mc 1.5; At 19.18: Tg 5.16); 
(h ) “professar ou reconhecer abertam ente” (M t
11.25. traduzido por “graças”, mas indicando idéia 
mais plena; Fp 2.11. alguns manuscritos têm o ver
bo em Ap 3.5; veja o  n° 1); (c) “confessar a modo de 
celebrar, dar louvor * (Rm 14.11; 15.9). Em Lc 10.21. 
é  traduzido por “graça” , sendo o verdadeiro signifi
cado “cu reconheço alegremente*’. Em Lc 22.6. sig
nifica consentir (“concordou” ). Veja CONSENTIR. 
DAR GRAÇAS, PROM ETER.

B. Substantivo.
homologia (ófioXoyía), cognato de A. n° 1. de

nota “confissão, por reconhecim ento da verdade” 
(2 Co 9.13; 1 Tm 6.12.13: Hb 3.1; 4.14; 10.23)1

Nota: Q uanto ao advérbio homologoumenõs, 
“co n fessad am en te” , veja  SEM  D Ú V ID A  N E
N H U M A .

CONFIANÇA
A. Substantivos.

1. pepoirhesis (Trenoí ôtjoi ç), cognato de peithõ,
B. n° l . mais adiante, denota “persuasão, garantia, 
confiança, certeza” (2 Co 1.15: 3.4: 8.22; 10.2; Ef 
3.12: Fp 3.4). Veja C O N FIA R.!

2. hupostasis (úiTÓOTacn ç), literalm ente, “posi
ção debaixo de” (formado de hupo. “debaixo de”, e 
stasis, “posição*’), “aquilo que está ou é posto de
baixo de uma fundação, com eço” , por conseguinte, 
a qualidade da confiança que conduz alguém a estar 
debaixo, suportar ou em preender algo” (2 Co 9.4;
11.17; Hb 3.14). Ocorre duas vezes em Hebreus. 
sendo traduzido em Hb 1.3 por “pessoa”, e Hb
11.1. por “fundam ento” . Veja FAZENDA (2)-!

3. parrhesia (TrappT|CTia), “confiança”, ocorre em 
todos estes lugares: At 28.31; Hb 3.6; 1 Jo 2.28; 
3.21: 5.14. Veja ABERTAMENTE, MANIFESTA
M ENTE. SER OUSADO.

B. Verbos.
1 . peithõ  (tt€Í0ío). “persuadir” , ou. no intran

sitivo, “ter confiança, ser confiante” (cf. A, n° l). 
tem este significado nos seguintes lugares: Rm 2.19;
2 Co 2.3; Gl 5.10: Fp 1.6.14.25; 3.3,4; 2 Ts 3.4: Fm
21. Veja ATENTAR. A SSEG URA R, CO N C O R 
DAR, CONFIAR. CRER. PERSUADIR. PRODU
ZIR.

2. tharreõ (ôappcio), “ser de bom ânimo*’, ocorre 
em 2 Co 5.6; 7.16. Veja CORAGEM .

Nota: O advérbio “confiantem ente” é com bina
do com o verbo “afirm ar” para representar o verbo 
diischunzomai (Lc 22.59 e At 12.15),! e o verbo 
diabebaioomai (1 Tm 1.7 e T t 3.8). Veja A FIR
M A R !

CONFIAR
A. Substantivo.

pepoithesis (TT€Troí0ricriç) é usado em 2 Co 3.4 
(“confiança”). Veja CONFIANÇA, n ° l.

B. Verbos.
1. peithõ (tt6Í0w). no intransitivo, no perfeito e 

mais-que-perfeito, voz ativa, “ ter confiança, confi
ar” , é encontrado em Mt 27.43: Mc 10.24; Lc 11.22;
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18.9; 2 Co 1.9; 10.7; Fp 2.24; 3.4; Hb 2.13; no 
presente, voz média, é usado em Hb 13.18. Veja 
CONCORDAR, n° 5, PERSUADIR.

2. pisíeuõ (morre úu>), “confiar” , ou. na voz pas
siva, “ser confiado com”, tem o sentido de “entre
gar à confiança de alguém” (Lc 16.11; 1 Tm 1.11); 
“ser posto em confiança com” (1 Ts 2.4. "fosse 
confiado”).

Nota: O verbo elpizõ, “esperar” , tam bém pode 
ser traduzido por “confiar” . O mesm o se dá com
o verbo proelpizõ , “esperar an tes”. Veja ESPE
RA N ÇA .

CONFIRMADO
nomotheteõ (vo\xo(fe-réu)), “ordenar por lei. dar 

força de lei a, decretar” (formado de nomos, “ lei”, e 
tithemi, ”pôr”), é  usado na voz passiva e  traduzido 
em Hb 8.6 por “confirmado”; em Hb 7.11, usado no 
intransitivo, é traduzido por “recebeu a lei” . Veja 
ESTABELECER. LEI.!

CONFIRMAR
A. Verbos.

1. bebaioõ (ftefknótú), “fazer firme, estabelecer, 
tom ar seguro” (o adjetivo relacionado bebaios sig
nifica “estável, fixo, firme” ), é  usado para “confir
mar” uma palavra (Mc 16.20); promessas (Rm 15.8);
o testem unho de Cristo (1 Co 1.6); os santos “con
firmados” pelo Senhor Jesus Cristo (1 Co 1.8); os 
santos “confirmados” por Deus (2 Co 1.21); na fé 
(Cl 2.7); a salvação falada pelo Senhor e  “confirma
da” pelos apóstolos (Hb 2.3); o coração “confirma
do” pela graça (Hb 13.9).!

2. episterizõ (€ tti errepí£<«>). “fazer apoiar so 
bre, fortalecer” (form ado de epi, “sobre”, e sterix, 
“suporte, apoio"), é  usado para “confirm ar” almas 
(A t 14.22), os irmãos (A t 15.32), as igrejas (At 
15.41), os discípulos (At 18.23, em  alguns manus
critos; os mais autênticos têm  sterizõ). Veja FOR
TALECER-!

3. kuroõ (icupóio), “fazer válido, ratificar, conce
der autoridade ou influência” (de kuros, “poder", 
kurios, “poderoso, cabeça, como supremo em au
toridade” ), é usado para se referir ao amor espiritual 
(2 Co 2.8); a um testam ento humano (Gl 3 .15).! Na 
Septuaginta. consulte, por exemplo. Gn 23.20.

4. prokuroõ (npoKupótu). formado de pro. "an
tes” , e o n° 3, “confirm ar ou ratificar antes”, é dito 
da confirmação divina de uma promessa dada origi
nalmente a Abraão (Gn 12), e  “confirmada" pela 
visão do fom o de fum aça e da tocha de fogo (Gn

15), pelo nascimento de Isaque (Gn 21) e pelo jura
mento de Deus (Gn 22), tudo antes que a lei fosse 
dada (Gl 3.17).!

5. mesiteuõ  (n.caiTeútd), “ag ir com o media
dor, interpor-se”, ocorre em  Hb 6.17. Veja IN
T ER PO R -SE.!

B. Substantivo.
bebaiõsis (fkfkntocn ç), cognato de A, n° 1. é usado 

em dois sentidos: (a) “firmeza, estabelecimento”, 
dito acerca da “confirmação” do Evangelho (Fp 1.7);
(b) “validade autorizada concedida", dita acerca da 
solução de uma disputa mediante juram ento para 
produzir confiança (Hb 6.16). A palavra é  encon
trada com freqüência nos papiros que tratam da re
solução de uma transação comercial-!

CONFLITO
1. agõn (àyüh '), derivado de agõ. “conduzir”, 

significa: (a) “ lugar de assem bléia”, especialm en
te o lugar onde os gregos se reuniam  para disputar 
os jogos olím picos e pítios; (b) “com petição de 
atle tas” , m etaforicam ente (1 Tm  6.12; 2 Tm 4.7; 
Hb 12.1, “carreira” ), por conseguinte, (c) “o con
flito in terio r da alm a”; o  “conflito” in terior é, na 
m aioria das vezes, o  resultado ou o acom panha
mento de “conflito” externo (Fp 1.30; 1 Ts 2.2, 
im plicando uma com petição contra inim igos es
pirituais, com o tam bém  contra adversários hu
manos: o mesm o se dá em Cl 2.1, onde está tradu
zido literalm ente, “quão grande com bate tenho” ). 
Veja C A R R E IR A . C O N T E N D A  (1). P O R FI
A R .! C on traste  com  o verbo agonizomai (em  
português, “agonizar”), que ocorre em 1 Co 9.25, 
etc.

2. athlesis (ãOXiioiç) denota “combate, disputa, 
competição de atletas” , por conseguinte, “luta. bri
ga. combate” (Hb 10.32, com referência à aflição). 
Veja PO RFIAR.! Contraste com o verbo athleõ. 
“esforçar-se. lutar” , que ocorre em 2 Tm 2.5 (duas 
vezes).!

CONFORMAR
A. Verbo.

summorphizõ (<7L'njiop<t>í£a>), “fazer de forma 
igual a outra pessoa ou coisa, fazer como” (formado 
de sun, “com”, e morphe, “forma” ), é encontrado 
em Fp 3.10 (no particípio passivo do verbo), “sen
do conformado", “sendo feito conforme" (ou “cres
cendo cm conformidade") a morte de Cristo, indi
cando a apreensão prática da morte do eu carnal e 
cumprindo sua pane nos sofrimentos que seguem
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os sofrim entos de Cristo. Alguns textos têm o ver
bo alternativo summorphoõ, que praticamente tem
o mesmo significado.

B. A djetivos.
1. summorphos (cn^ijiopcjxx;), cognato de A, sig

nifica “tendo a mesma forma como o outro, confor
mado a”; diz respeito a: (a) a “conformidade” dos 
filhos dc Deus “à imagem do Seu Filho” (Rm 8.29):
(b) a  futura “conformidade” física que terão ao cor
po de glória de Jesus (Fp 3.21). Veja FIGURA (1).!

2 . suschematizõ  (oixJxr|paTÍCü>), “form ar ou 
amoldar uma coisa como a outra” (Rm 12.2: 1 Pe
1.14). Este verbo, suschematizõ. tem referência mais 
especial ao que é transitório, mutável, instável, ao 
passo que o verbo summorphizõ diz respeito ao 
que é essencial em caráter e, portanto, completo ou 
durável, não meramente uma forma ou esboço. O 
verbo suschematizõ não pode ser usado para se re
ferir à transform ação interior. Veja FIGURA (1) 
(schema) c FORM A (morphe)}\

C O N FO R T A D O
endunamoõ (èvôuvaiiów), “tom ar forte, forta

lecer” (formado de en. “para dentro” , e dunamis. 
“poder”), é traduzido em 1 Tm 1.12 por “conforta
do". mais literalmente, “fortalecido em”, "interior
mente fortalecido” e  sugere força na alma e propósi
to (veja ARA; cf. Fp 4.13). Veja FORTALECER. 
FORTE (1). (Na Septuaginta, consulte Jz  6.34; 1 
Cr 12.18; SI 52.7.©

CO N FU N D IR
A. S ubstan tivos.

1. akatastasia (d K a ra a ra o ta ) , “instabilidade” 
(formado de a . elemento de negação, kata, “para bai
xo”. e  stasis, “posição” ), denota “estado de desor
dem, perturbação, confusão, tumulto” (Lc 21.9:1 Co 
14.33; 2 Co 6.5; 12.20; Tg 3.16). Veja TUMULTO.!

2 . sunchusis (vvyxvo i ç). “derram am ento ou 
mistura junto” (formado de sun. “com”, e  cheõ, “der
ramar”). por conseguinte, “perturbação, confusão, 
desordem tumultuosa, como o do povo em revol
ta” , é  termo encontrado em At 19.29.!

B. Verbos.
1. suncheõ (o i/yxé io). ou sunchunnõ ou sunchunõ 

(a forma do verbo dc A. n° 2), literalmente, “derra
mar junto, misturar-se, mesclar-se”. por conseguin
te (dito acerca de pessoas), significa “aborrecer ou 
confundir, incitar” (At 19.32, dito acerca da mente): 
“estar em confusão" (At 2.6; 9.22; 21.27,31)- Veja 
ALVOROÇAR. EXCITA R .!

2. kataischunõ (ícaTaiaxúvu»), “envergonhar, 
humilhar”, é traduzido em 1 Co 1.27 e 1 Pe 2.6 por 
“c o n fu n d ir” . Veja D E SO N R A R . E N V E R G O 
NHAR-SE, VERGONHA.

CO N G R EG A Ç Ã O
ekJdesia (èKKXrçaía) é  traduzido em Hb 2.12 por 

“congregação", em vez da tradução habitual: igreja. 
Veja ASSEMBLÉIA.

C O N H E C E D O R  DO C O R A Ç Ã O
kardiognõstes (ícapÔio-yuokrrriç), “conhecedor 

dc corações” (form ado de kardia , co ração”, e 
ginõskõ, “saber”), é usado em At 1.24; 15.8.!

C O N H EC ER  D E ANTEM ÃO  
A. Verbo.

proginõskõ (irpo-yi vüxtkiú), “saber antes, saber 
de an tem ão ” (fo rm ado  de pro , “an tes  d e ” , e 
ginõskõ, “saber”), é usado acerca dc: (a) o conhe
cimento divino, concernente a: ( I ) Jesus (1 Pe 1.20. 
“conhecido [...] antes”); (2) Israel, com o o povo 
de Deus na terra (Rm 11.2; “antes conheceu”); (3) 
os crentes (Rm 8.29, “dantes conheceu” ); o  “co
nhecim ento dc antem ão" que Deus tem é a base 
dos Seus conselhos preordenados; (b) o  conheci
mento humano: (1) das pessoas (A t 26.5); (2) dos 
fatos (2 Pe 3.17).!

B. S ubstan tivo .
prognõsis  (Trpóyiwai ç ) . “conhecim en to  de 

antem ão, previsão , p resc iência” (cognato  de A), 
é usado som ente para se re fe rir à “presc iência” 
d iv ina  (A t 2 .23; 1 Pe 1 .2 ).! A “ presc iência” é 
um aspecto  da on isciência: está  im plícita  nos 
conselhos, prom essas e pred ições de Deus (veja 
A t 15.18). A  “p resc iência” de D eus envolve a 
Sua graça ele tiva , m as não im pede a  vontade 
hum ana. E le “conhece de an tem ão” o exercício  
da fé que traz  salvação. O apósto lo  Paulo acen 
tua espec ia lm en te  o v erdade iro  p ro p ó s ito  de 
D eus em vez da base dos p ropósitos (veja. por 
exem plo, G l 1.16; E f 1.5.11). Os conselhos d iv i
nos jam a is  são sem  ju s tifica tiv a . C ontraste  com
o verbete PROA.

C O N H E C ID O
1. gnõstos (yviooTÓç). derivado de ginõskõ, 

“sab e r , c o n h ece r” , s ig n ific a  “ c o n h ec id o ” ou 
“conhecível” . por conseguinte, “o conhecido de 
alguém ” ; é usado neste sentido, no plural, em Lc 
2.44 e  23.49. Veja NOTÓRIO. SABER (1).
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2. idios (tõtoç), ‘os que são de alguém", é tradu
zido por “seus" em At 24.23 (“os seus próprios", 
ARA). Veja GRUPO.

C O N JU R A Ç Ã O
sunõmosia (cruvtújiooía) denota, literalmente, 

“ju ram en to  ju n to ’* (form ado de sun , “com ", e 
omnumi. “jurar"), “estar ligado por juram ento, e. 
portanto, uma conspiração” (At 23.13).!

CONJURAR
1. horkizo (ópid£o), “fazer jurar, pôr sob a obriga

ção de juramento" (horkos, Mc 5.7; At 19.13), está 
relacionado com a palavra hebraica que significa “coxa" 
(cf. Gn 24.2,9; 47.29). Alguns manuscritos trazem 
esta palavra em 1 Ts 5.27. Os manuscritos mais autên
ticos têm o  n° 3 (veja mais adiante). Veja CARGA.!

2. exorkizõ (è^opicíCo), forma intensiva do n° 1. 
s ign ifica  “apela r por ju ram en to , ad ju rar"  (M t 
26.63).! Na Septuaginta. consulte Gn 24.3; Jz 17.2;
1 Rs 22.16/11

3. enorkizõ (èvopidCüj), “pôr sob (ou ligar por) 
juram ento” , é traduzido em 1 Ts 5.27 por “conju- 
ro". Na Septuaginta. consulte Ne 13.25.!

Nota: O  verbo sinônimo omnumi significa “fa
zer juram ento. declarar ou prometer com juram en
to". Veja. por exemplo. Mc 6.23. em contraste com 
Mc 5.7 (horkizõ). Veja JURAMENTO, JURAR.

CONSAGRAR
Nota: Em Hb 7.28. o verbo teleioõ é traduzido 

por “perfeito” . Em Hb 9.18 e 10.20, é  traduzido 
pelo verbo “consagrar” , enkainizõ. Veja APERFEI
ÇOAR, DEDICAR.

CONSCIÊNCIA
suneidesis (aw€LÔT)oi ç), literalm ente, “saber 

com” (formado de sun, “com", e oida, “saber”), ou 
seja. “co-conhecimento (consigo mesmo), o  teste
munho dado à conduta pessoal pela consciência, a 
faculdade pela qual apreendemos a vontade de Deus, 
que é aquela designada a governar nossas vidas", por 
conseguinte; (a ) o  senso de culpabilidade diante de 
Deus (Hb 10.2); (b ) o processo de pensamento que 
distingue o que considera moralmente bom ou ruim e 
recomenda o bom e condena o ruim, e, assim, instiga 
fazer o primeiro e evitar o último (Rm 2.15, prestan
do testemunho com a lei de Deus; Rm 9.1; 2 Co
1.12); agindo de certo modo. porque a “consciência"
o  exige (Rm 13.5); para não causar escrúpulos de 
"consciência” em outrem (1 Co 10.28,29); não levan

tando em questão nada desnecessariamente, como se 
a consciência o exigisse (1 Co 10.25,27); “nos reco
mendamos à consciência de todo homem” (2 Co 4.2; 
cf. 2 Co 5.11). Pode haver uma “consciência” não 
forte o bastante para distinguir claramente entre o 
legal e  o ilícito (1 Co 8.7,10,12). A expressão “cons
ciência para com Deus”, que ocorre em 1 Pe 2.19. 
significa uma “consciência” controlada pela apreen
são da presença de Deus. de modo que a pessoa per
cebe que as aflições devem ser suportadas conforme 
a Sua vontade. Hebreus 9.9 ensina que os sacrifícios 
sob a lei não podiam aperfeiçoar a pessoa de modo 
que ela se considerasse livre de culpa.

Quanto às várias descrições de “consciência”, 
veja At 23.1; 24.16; 1 Co 8.7; 1 Tm 1.5.19; 3.9; 4.2;
2 Tm 1.3; T t 1.15; Hb 9.14; 10.22; 13.18; 1 Pe 
3.16,21.!

CONSEGUIR
(1) No sentido de adquirir
1. heuriskõ (çtpÍKCü), “achar”, é encontrado em 

Lc 9.12. acerca de alimentos. Veja ACHAR.
2. ktaomai (KTáojiai), "adquirir, conseguir por 

si mesmo, ganhar”, é traduzido em Mt 10.9 e Lc
18.12 pelo verbo “possu ir” . Veja A D Q U IRIR. 
OBTER. POSSUIR, PROVER.

3. kerdainõ (Kepóaívtú), “ganhar**, é traduzido 
em At 27.21 por “evitariam” (perdas e danos); po
rém, aqui a palavra é usada metaforicamente, acerca 
de evitar ou salvar alguém de. Quanto ao significa
do, “ganharem os", que ocorre em Tg 4.13, veja 
GANHO.

Notas: (1) Quanto ao verbo pleonekteõ, “obter 
vantagem", que aparece em 2 Co 2.10 (“vencidos"), 
veja VANTAGEM.

(2) Em Ap 15.2, o  verbo nikaõ, “vencer, con
quistar. prevalecer sobre, predominar", é traduzido 
por “saíram vitoriosos*’.

(3) Em Ap 3.17. o verbo plouteõ. "ficar rico", é 
traduzido por “estou enriquecido".

(II) No sentido de ir:
1. exeimi (è^cip i), “ ir para fora. vir para fora, 

sair", é usado em At 27.43, acerca de “alcançar” 
terra. Veja IR, n° 23. PARTIR.

2. hupagõ (ÚTTciyw). “ir embora, retirar-se“. é 
verbo que ocorre em Mt 4.10 (“vai-te"); Mt 16.23 
(“para trás"); Mc 8.33; alguns manuscritos têm o 
verbo em Lc 4.8. Veja IR. n° 8, PARTIR.

3. exerchomai (èíjepxonai). “ ir para fora. vir 
para fora, sair", é  verbo que aparece em Lc 13.31; 
At 7.3; 22.18. Veja IR (Notas), vir, n° 3.
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4. kaiabainõ (Kara^oi wo). "descer", é encontra- 
do em At 10.20. Veja VIR. n° 19.

5. embainõ (€p0aíw*>), "entrar", é usado em Jo 
6.24 (acerca de barcos). Veja VIR, n° 21.

6. apobainò (à—ofJaíiAo). “ir de”, c traduzido cm 
Jo  21.9 por "saltaram  (em terra)” . Veja VIR, n° 21 
(Nota).

Nota: Em At 21.1. lemos o verbo apospaõ. "re
tirar-se” ou "separar-se de” . Depois da cena descri- 
la no fim do capítulo 20. bem pode ter a força de 
“apartar-se" ou “sair contra a vontade". Contraste 
com o mesmo verbo que ocorre em Lc 22.41 (“apar
tou-se"). Veja PUXAR. REPARTIR (2). RETIRAR.

C O N S E L H O
1. gnõme(yvtó\LT\), relacionado com  ginõskõ, 

“saber, conhecer, perceber”, significa primariamen
te “faculdade ou conhecim ento, razão”, portanto, 
“aquilo que é  pensado ou conhecido, a m ente”. Sob 
este título há vários significados: ( 1 ) ponto de vista, 
ju lg a m e n to , o p in iã o  (1 C o 1.10: Fm 14: Ap 
17.13.17); (2) opinião sobre o  que deve ser feito, 
quer: (<7) por si mesmo. e. portanto, uma resolução 
ou intenção (At 20.3); quer: (b ) por outros, c, as
sim, julgamento. conselho (1 Co 7.25.40; 2 Co 8.10). 
Veja CON CORDA R, JULGA M ENTO, M ENTE. 
PROPOR, VONTADE.^

2 . boule (poiAé), derivado de uma raiz que signi
fica “vontade”, portanto “consulta, conselho”, deve 
ser distinguida de gnõme; o termo boule é o resulta
do de determinação, o termo gnõme é o resultado de 
conhecim ento. O  term o boule é traduzido por "pa
recer” em Al 2 7 .12 (“opinião”. ARA), literalmente, 
“deram  conselho". Em At 13.36, tem os acertada- 
m ente “tendo [...] servido conform e a vontade de 
Deus, dorm iu *. Em Lc 7.30; A t 2.23; 4.28: 13.36; 
20.27: E f 1.11: Hb 6.17. a palavra é usada para se 
refen r ao conselho ou deliberação dc Deus. Em ou
tras passagens, alude ao conselho ou deliberação 
dos hom ens (Lc 23.51; At 27.12.42; 1 Co 4.5). Veja 
D ELIBERAÇÃO (2), VONTADE.*!

C O N S E N T IR
A. Verbos.

1. exomologeõ (è^o\io\.oyébs), “concordar aber
tam ente, reconhecer exteriorm ente ou plenam ente” 
(e.r, em vez de ek, “para fora”, elem ento intensivo), 
é traduzido em Lc 22.6 por “concordou”. Veja CON
FESSAR. DAR GRAÇAS.

2. epineuõ (èm i/eúü), literalm ente significa “ in
clinar a cabeça, aprovar (com inclinação da cabeça)”

(formado de epi, “sobre’’ ou “para” , e  neuõ, “ incli
nar a cabeça” ), por conseguinte, “ inclinar a  cabeça 
em consentim ento, expressar aprovação, consen
tir” (Al 18.20).

3. proserchomai (T rpoaepxopai), “vir a” , signi
fica “consentir", implicando chegar a acordo com (1 
Tm 6.3). Veja VIR. n° 10.

4. sunkatatithenii(<yvyKara0irx\\Li), literalm en
te. “pôr ou depositar jun to  com " (form ado de sun. 
“com” , kata, “para baixo”, e  tithemi. “pôr”), era 
usado para se referir a depositar o voto numa uma, 
por conseguinte, “votar, concordar com , consen
tir” . É dito negativamente acerca de José de Arimatéia 
que não tinha “consentido” com a deliberação e  ação 
dos judeus (Lc 23.51. voz m édia).!

5. sumphemi (crupxjuiin), literalm ente, “falar 
com " (formado dc sun, “com ”, e phemi, “falar” ), 
por conseguinte, “expressar acordo com ”, é usado 
para aludir a “consentir" com a lei, concordando 
que c boa (Rm 7.16).!

6 . suneudokeõ (ouvcuSokíw). literalmente, "pen
sar bem com ” (formado de sun, “com”, en, “bem”, e 
dokeõ, "pensar” ), ter prazer com  outros em qual
quer coisa, aprovar de, consentir, é usado em Lc
11.48, acerca de “consentir” com as m ás ações dos 
antepassados; em A t 8.1; 22.20. fala de “consentir” 
com a morte de outra pessoa; em Rm 1.32, de “con
sentir” em fazer o mal. Todos estes são casos de 
“consentir” com coisas más. Em 1 Co 7.12,13, é 
usado acerca de “consentir” que uma esposa des
crente more com  seu marido convertido, e  um m ari
do descrente “consinta” em m orar com uma esposa 
crente. Veja AGRADAR. APROVAR. CO N TEN 
T A R -S E !

B. F rases .
1. apo mias. literalmente, “de um”, é  encontrado 

em Lc 14.18 (“à uma”), estando implícito uma pala
vra com o “consentim ento”, por exem plo, “de co
mum acordo, de com um  consentim ento”.!

2. ek sumphõnou, literalmente, “de (ou por) acor
do, conforme combinação” (formado de sun, “com”, 
e  phone. “som” ), ou seja. “por consentim ento, por 
unanim idade, unanim em ente”, é encontrado em 1 
Co 7.5. Contraste com CO N CO RD A R.!

C O N SER TA R
katartizõ (KaTapTÍ£a>), formado de kata, “com 

pletamente*’. elemento intensivo, e artios, “ajustado”, 
tem três significados: (a) “reparar, consertar*, redes 
(Mt 4 .2 1: Mc 1.19); (b) “completar, fornecer comple
tamente. equipar, preparar” (Lc 6.40: Rm 9.22; Hb
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11.3): e na voz média (Mt 21.16; Hb 10.5): (c) etica
mente. “preparar, aperfeiçoar” (Gl 6.1; 1 Ts 3.10; 1 Pe 
5.10; Hb 13.21); e na voz passiva (1 Co 1.10; 2 Co
13.11). Veja APERFEIÇOAR. APTO, FORMAR. 
JUNTAR-SE. PREPARAR (1), RESTITUIR.!

CONSERVAR
1. tereõ (ttipcoj) é traduzido em 1 Ts 5.23 por 

“conservados", onde o  verbo está no singular, visto
o triplo sujeito, “espírito, e alma, e corpo“, ser con
siderado a unidade que constitui a pessoa. O aspec
to aoristo ou “pontual” considera a “conservação” 
contínua do crente como um ato único e  completo, 
sem referência ao tempo ocupado em sua realiza
ção; tam bém ocorre em Jd 1 ("conservados”). Veja 
GUARDAR (2), n° 1.

2. suntereõ (auvrnpéto). Veja GUARDAR (2), 
n°3.

3. zõogoneõ (Cwo-yovcto). conservar vivo". Veja 
VIVER. n° 6.

4. phulassõ ((JjuXáaoiu), "guardar, proteger, pre
servar, conservar", é usado cm 2 Pe 2.5. Veja GUAR
DAR (1).

Nota: Em 2 Tm 4.18. o verbo sõzõ, "salvar", é 
traduzido por “guardar-m e-á”.

CONSIDERAR
1. eidon (elóoi'), usado como aoristo de horaõ. 

“ver”, é traduzido em At 15.6 por “considerar” , 
a c e rc a  da re u n iã o  do s a p ó s to lo s  e an c iõ e s  
concernente à questão da circuncisão em relação ao 
Evangelho.

2. suneidon (crvrei òoi’). fo rm ado  de sun. “com ” , 
e o n° 1 , usado com o aoristo de sunoraõ, “ver com 
uma visão, estar atento, consciente, como resultado 
de percepção m ental”, é traduzido em At 12.12 por 
“considerando”, que fala da consideração de Pedro 
acerca das circunstâncias de sua libertação. Veja 
SABER (1).

3. katamanthanõ (Kara^ai-ôdi-üj), literalmente, 
“aprender completamente*’ (formado de kata . “para 
baixo”, elem ento intensivo, e  manthanõ. “apren
der”). por conseguinte, “notar com precisão, consi
derar bem”, é usado na exortação do Senhor para 
“considerar” os lírios do campo (M t 6 .28).!

4. noeõ (uoéto), “perceber com a mente” (nous). 
"pensar a respeito, ponderar” , é traduzido por “con
sidera”. na exortação de Paulo a T im óteo em 2 Tm
2.7. Veja ENTENDER. PENSAR. PERCEBER.

5. katanoeõ (íca-ai'oéw), "perceber claramente” 
(formado de kata, elemento intensivo, e o n° 4),

"entender plenamente, considerar de perto”, é  usa
do acerca de não "considerar” completamente a tra
ve no seu próprio olho (M t 7.3 e Lc 6.41, “repa
ras” ); de “considerar" os corvos atentamente (Lc
12.24), os lírios (Lc 12.27); da plena “considera
ção” que Pedro deu à  visão que teve (At 11.6); da 
“consideração” cuidadosa de Abraão pelo próprio 
corpo e  o ú tero  de Sara, com o m ortos, e. não 
obstante, aceitando pela fé a promessa de Deus (Rm
4.19); de “considerar” completam ente o Apóstolo 
e  Sumo Sacerdote de nossa confissão (Hb 3.1); de 
“considerar” bondosam ente uns aos outros para 
instigar o amor e as boas obras (Hb 10.24). É tradu
zido pelos verbos “ver” , “olhar", "enxergar", "con
templar”. “observar” (Lc 20.23; At 7.31.32; 27.39; 
Tg 1.23.24). Veja CONTEM PLAR, ENXERGAR. 
PE R C E B E R !

6. logizomai (Xo*yí£opaO significa “tom ar em 
consideração, levar conta de“ (2 Co 10.7). Veja 
CONTAR (1).

7. theõreõ (Oecopcoj). Veja CONTEM PLAR. n°
6.

8. anatheõreõ (duci0€iopéu)), “considerar cuida
dosam ente” . Veja CONTEM PLAR, n° 7.

9. analogizomai (ávaXoyíCopai), “considerar”, 
ocorre em Hb 12.3.!

Notas: ( 1 ) 0  verbo skopeõ, “olhar”, ocorrc em 
Gl 6.1. Veja ACAUTELAR. MARCAR. OLHAR.

(2) O  verbo suniemi, “entender, compreender”, 
ocorre em M c 6.52.

(3) Em Jo 11.50. ocorre o verbo dialogizomai:; os 
melhores textos têm o n° 6.

CONSISTIR
1. eimi (ci | i í ), “ser” , é traduzido em Lc 12.15 

por “consiste” (literalm ente, “é” ).
2. sunistemi (ouiácm ini). formado de sun, "com”, 

e h istem i, “e s ta r” , d e n o ta , em  seu  sen tid o  
intransitivo, "estar com ou cair junto , manter-se 
unido, ser constituído, ser compacto”. É dito acerca 
do universo que é  sustentado pelo Senhor. Cl 1.17, 
literalmente, "por Ele todas as coisas estão juntas”, 
ou seja, "consistem” (a palavra em latim, consisto. 
"estar junto, manter-se unido”, é o  equivalente exa
lo de sunistemi). Veja APROVADO. ESTAR, FA
ZER (2), RECOMENDAR.

CONSOLAÇÃO
A. Substantivos.

1. paraklesis (TrapátcXijoi ç) tem o significado de 
“consolação” (Lc 2.25; 6.24; At 15.31; 4.36; Rm
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15.5; 1 Co 14.3; 2 Co 1.6,7; 7.7; Fp 2.1; 2 Ts 2.16; 
Fm 7; Hb 6.18). Veja CONSOLAR.

2. paramuthia (TrapaiiuOía). “consolo, confor
to, consolação” . Veja CONSOLAR, A. n° 2.

3 .paramuthion Cnapa^ii-Oíoi'), “incentivo, encor
ajamento, consolação” (Fp 2.1. na expressão “con
solação de amor"). Veja CONSOLAR, A, n. 3.

B. Verbo.
paraniuiheomai (TTapajiuOéop.ai), “falar terna

mente com ”, é traduzido pelo verbo “consolar” em 
Jo 11.19,31; 1 Ts 2.11 e5 .1 4 .

C O N SO L A R
A. S ubstan tivos.

1. paraklesis (napdKXTiai ç), significa “chamado 
para o lado de alguém” (formado de para, "ao lado 
de”, e kaleõ, “chamar” ), por conseguinte, “exorta
ção. consolação, conforto” (por exemplo, Lc 6.24; 
At 4.36; 9.31; 15.31; Rm 15.4.5; 1 Co 14.3; 2 Co 
1.3,4-7; 7.4.7,13: 2 Ts 2.16; Fm 7; Hb 6.18); em Lc
2.25, a frase “esperando a  consolação de Israel” é 
equivalente a esperar pela vinda do Messias; em 2 
Ts 2.16. combina consolação com alívio das afli
ções. Veja CONSOLAÇÃO. ENCORAJAR. EXOR
TAR. SUPLICAR.

2. paramuthia (Trapa^uOía), primariamente “fala 
perto de alguém ” (form ado de para , “perto” , e 
muthos, “fala”), por conseguinte denota “consola
ção. conforto, consolo”, com um grau m aior de ter
nura que o n° 1, é encontrado em 1 Co 14.3.1

3. paramuthion (irapaiiím ov) tem o mesmo sig
nificado que o n° 2. sendo que a diferença é  que o 
termo paramuthia ressalta o processo Ou progresso 
do ato, ao passo que o termo paramuthion, o ins
trumento usado pelo agente (Fp 2.1).!

4. paregoria (Trapnyopía), primariamente “tra
tamento. saudação, fala”, por conseguinte denota 
“conforto, alívio, refrigério. consolo” (Cl 4 .11).! 
Uma forma verbal da palavra significa medicamen
tos que  acalm am  a ir r ita ção  (em  p o rtu g u ês , 
“paregórico” ).

5. parakletos CtfapáKXiiToç), literalmente, “cha
mado para o lado de alguém”, ou seja, para ajuda, é 
primariamente um adjetivo verbal e sugere a  capaci
dade ou adaptabilidade para prestar ajuda. Era usa
do num tribunal para denotar o  assistente legal, con
selho para a defesa, defensor, advogado. Então, em 
gera l, aquele  que p le ite ia  a causa de outrem , 
intercessor, advogado, como ocorre em 1 Jo 2.1, 
que diz respeito ao Senhor Jesus. Em sentido mais 
amplo, significa “ajudador, auxiliador, consolador".

Cristo exerceu esta função aos discípulos, pela im
plicação de Sua palavra “outro (alios. “outro do 
m esm o tipo”, e  não heteros, “outro d iferente” ) 
Consolador’4, quando falou do Espírito Santo (Jo
14.16). Em Jo 14.26; 15.26; 16.7, Ele o chama de 
“C onsolador” .*1 “C onsolador” ou “C onfortador” 
corresponde ao nome Menahem, dado pelos hebreus 
ao Messias.

B. Verbos.
1. parakaleõ (TrapaKaXétu) tem a mesma varie

dade de significados que o substantivo, n° l . acima 
(por exemplo. Mt 2.18; 1 Ts 3.2,7; 4.18). Em 2 Co
13.11, significa “consolai-vos”. Veja ROGAR.

2. sumparakaleõ (ounTrapaicaXécü), formado de 
sun. “com” , e  o n° 1, significa “consolar junto” (Rm
1. 12) .!

3. paramutheomai (irapanuOcofiai). cognato do 
substantivo n° 2. “acalmar, consolar, encorajar”, 
ocorre em Jo 11.19,31. Em 1 Ts2.11 e 5.14, “enco
rajam”, com o  sentido de estim ular ao desempenho 
de deveres. Veja CONSOLAÇÃO. ENCORAJAR.1

4. eupsucheõ (et^ux^u)) significa “ser de bom 
consolo” (formado de eu, “bem”, e psuche. “alma”), 
ocorre em Fp 2.19.!

Notas: (1) Quanto ao verbo tharseõ. “ser de bom 
consolo”, veja ÂNIMO, n° 2.

(2) O termo orphanos, “órfão”, ocorre em Jo
14.18. Veja DESOLADO. ÓRFÃO.

C O N SPIR A Ç Ã O
poieõ sustrophen (ttoicoj auoTpo4>nv), aludin

do aos judeus que “se uniram” com a intenção de 
matar Paulo (At 23.12), formado pelo verbo poieõ. 
“fazer”, e pelo substantivo sustrophe, significa pri
mariamente o ato de “enroscar-se junto, ligar-se jun
to” , daí, “combinação secreta, conspiração” . Desta 
maneira, foi adequadamente traduzido por “fize
ram uma conspiração". O substantivo é  usado em 
outro lugar (A t 19.40). Veja CON CURSO.!

C O N STR A N G ER
A. Verbos.

1. anankazõ (ávayicá£<«>). Veja OBRIGAR, n° 1.
2. parabiazomai (7rapa0i a ç o d a i) denota prima

riamente “em pregar força contrária à natureza e di
reito, obrigar pelo uso da força” (formado de para, 
“ao lado de”, elem ento intensivo, e biazõ. “forçar”) 
e é usado somente para se referir a “constranger" 
por rogo, súplica, com o os dois discípulos no cam i
nho de Emaús fizeram a Cristo (Lc 24.29); como 
fez Lídia a Paulo e seus companheiros (At 16.15).!
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3. sunechõ (cjwcxü»), “manter-se unido, confi
nar. prender, segurar firme” (formado de sun. “com”, 
e  echõ, “ter" ou “manter”), “constranger”, é dito 
acerca de: (a) o  efeito da Palavra do Senhor em Pau
lo (At 18.5. “foi im pulsionado pela palavra” ); o 
efeito do amor de Cristo (2 Co 5.14); (b ) ser acom e
tido por uma doença (Mt 4.24; Lc 4.38; At 28.8). 
pelo medo (Lc 8.37); (c) prender ou deter uma pes
soa (Lc 8.45); ser angustiado (Lc 12.50); estar num 
dilem a entre duas situações (Fp 1.23); sujeitar uma 
cidade de todos os lados (Lc 19.43); agarrar firme 
uma pessoa, com o fizeram os homens que prende
ram o Senhor Jesus, depois de o  levarem à casa do 
sumo sacerdote (Lc 22.63); (d) tapar os ouvidos em 
recusa a escutar (At 7.57). Lucas usa a palavra nove 
vezes fora de suas 12 ocorrências no Novo Testa
mento. Veja APERTAR. COM PRIM IR, ENFER
MO (1), ESTREITAR. G U A RD A R (1). n° (1). 
RETER, TAPAR. TOM A R.*2

Nota: O verbo echõ. “ter” , junto  com ananke, 
“necessidade” , é traduzido em Jd 3 pela expressão 
“por necessidade”.

B. A dvérbio.
anankastõs (ávayiccKrrüiç), cognato de A, n° 1. 

“por força, de má vontade, por constrangim ento”, é 
usado em I Pe 5.2.!

CONSTRUIR
A. Verbos.

1. oikodomeõ (òtkoÔojicw), literalm ente, “cons
truir uma casa” (formado de oikos, “casa”, e domeõ. 
“construir” ), por conseguinte, construir ou cdificar 
algo (por exemplo. Mt 7.24; Lc 4.29; 6.48. “funda
da” . a últim a cláusula no versículo; Jo  2.20). É usa
do muitas vezes no modo figurativo (por exemplo. 
At 20.32, alguns m anuscritos têm o n° 3 aqui; Gl
2.18); sobretudo referindo-se a edificar (At 9.31; 
Rm 15.20; 1 Co 10.23; 14.4; 1 Ts 5.11). Em 1 Co
8. 10. é  traduzido por “induzida” (literalm ente, 
“construída”). O particípio com o artigo (equiva
lente a um substantivo) é traduzido por “edificador”, 
ou seja. “construtor” (Mt 21.42; At 4.11; 1 Pe 2.7). 
Veja EDIFICAR. INDUZIDA.

2. anoikodomeõ ( à i 'O i  k o ò o (í <éüj) significa “cons
truir outra vez” (formado de ana , “outra vez”. e o n °
I ), ocorre em At 15.16).f

3. epoikodomeõ (cttoi koÓo j í€ üj)  significa “cons
truir sobre” (formado de epi. “sobre”, e  o  n° 1). no 
sentido de basear, fundamentar (1 Co 3.10.12,14; E f 
2.20; Jd 20); ou construir para cima, no sentido de 
firmar, estabelecer, desenvolver (At 20.32; Cl 2.7).1

4. sunoikodomeõ (cruvoi koôoucw), “construir 
junto” (formado de sun. “com” , e o n° 1), é usado 
em Ef 2.22. metaforicamente, acerca da Igreja como 
lugar da habitação espiritual de D eus.!

5. kataskeuazõ (KaraaKcixitio), “preparar, es
tabelecer. fornecer” , é traduzido por “edificar” em 
Hb 3.3,4. Veja FAZER (2). ORDENAR. PREPA
RAR (1).

B. S ubstan tivos.
1. oikodome (òitcoôonrí), “construção, edifício 

ou edificação” (veja A, n° 1). é  usado: (a) Literalmen
te (por exemplo. Mt 24.1; Mc 13.1,2); (b) figurati
vamente (por exemplo, Rm 14.19. literalmente, “as 
coisas da edificação”; Rm 15.2); acerca de uma igre
ja  local com o edifício espiritual (1 Co 3.9). ou tod" 
a Igreja, o Corpo de Cristo (E f 2.21). Expressa o 
efeito fortalecedor do ensino (1 Co 14.3,5,12,26; 2 
Co 10.8; 12.19; 13.10). ou outro m inistério (E f
4.12,16,29. a idéia transmitida é o progresso advindo 
do resultado de esforço paciente). Também é usado 
acerca do corpo da ressurreição do crente (2 Co
5.1). Veja EDIFICAR.!

2. endõmesis (cí̂ Stópr|cri q). “coisa construída, 
estrutura” (form ado de en . “em ” , e dõmaõ, “con 
truir” ). é usado acerca dos m uros da cidade divir 
(Ap 21.18), alguns sugerem  que a palavra signifi 
que “fábrica” ; outros, “cobertura” ou “cum eeira 
ou espigão de m uralha"; estas interpretações são 
q u estio n áv e is ; o  s ig n ificado  provável é “ ed 
fi cação”.!

3. ktisis (ktích q). “criação”, é  traduzido assim 
em Hb 9.11. Veja CRIAR, B, n° 1. ORDENANÇA.

4. technites (t€xwt¥|<;)» •‘artífice, aquele que faz 
uma coisa segundo as regras da arte” (Hb 11 . 1"  
“arquiteto” , ARA, que dá o  contraste necessário 
entre este e o substantivo seguinte no versículo 
Veja ARTÍFICE, n° 2.

C O N S T R U T O R
demiourgos (ÔTiiuoupyóç), literalm ente, “aque

le que trabalha pelo povo” (form ado de demos 
“povo” , e ergon. “ trabalho” ; certa inscrição antiga 
alude aos magistrados de Tarso como demiourgoi: a 
palavra era  usada an tigam ente dessa m aneira, 
concernente a  várias cidades da Grécia; também é 
encontrada referindo-se a um artista), veio a deno
tar. em  uso geral, “construtor, autor”, e é  usado 
acerca de Deus com o o “Construtor” da cidade div: 
na (Hb 11.10). Nesta passagem, a primeira palavra, 
technites. denota “arquiteto, desenhista”, e a segun
da. demiourgos, c o verdadeiro Armador; a  cidade é
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o arquétipo da cidade terrestre que Deus escolheu 
para o Seu povo terrestre.*! Contraste com o termo 
ktistes, “criador” .

CONSULTAR
1. prosanatithemi (irpoaat'aTÍ0rmt) é usado na 

voz média no Novo Testamento, em Gl 1.16 (“con
sultei”). e Gl 2.6 (“comunicaram*’). Veja CONFE
RENCIAR (2).l

2. meiadidõmi (ji€Ta6í6to^i). Veja DAR, n° 4.

C O N SU M IR
1. analiskõ (àvaXíaKtu). “gastar, despender, dis

sipar, sobretudo em mau sentido, destruir”, é dito 
acerca da destruição de pessoas: (a) literalmente (Lc 
9.54 e 2 Ts 2.8); (b) metaforicamente (Gl 5.15).l

2. katanaliskõ (Karai/aXíoioo), “consumir total
mente, inteiramente" (formado de kata. elemento 
intensivo, e o n° 1), é dito. em Hb 12.29. acerca de 
Deus como “fogo consumidor”.

3. aphanizõ (dtJxzinCa)). literalmente, “fazer de
saparecer, pôr longe da vista”, veio a significar “pôr 
fora, pôr fim a. extinguir” (formado de o, elemento 
de negação, e phainõ, “fazer aparecer”), dito acerca 
do trabalho destrutivo da traça e ferrugem (Mt
6.19.20). Veja CORROM PER. DESFIGURAR. 
DESVANECER. PERECER.

Nota: O verbo dapanaõ, “despender, estar em 
despesa”, é traduzido em Tg 4.3 por “gastardes”. 
Veja GASTAR.

CONTA
1. biblion ((SipXíoi'), primariamente “livro pe

queno. rolo de papel ou qualquer folha de papel na 
qual havia algo escrito”, por conseguinte, em rela
ção a apostasion. “divórcio”, significa “carta de di
vórcio” (Mt 19.7; Mc 10.4). Veja ESCRITA, LI
VRO. ROLO.

2 . gramma (ypd^jia). derivado de graphõ. “es
crever” (em português, “grafia, gráfico” ), em Lc
16.6 é traduzido por “conta” . Significa literalmen
te aquilo que é desenhado, uma gravura, por con
seguinte. um docum ento escrito, portanto, “con
ta”. ou termo de responsabilidade, ou nota pro
missória que mostra a quantidade do débito. Na 
passagem referida, a palavra está no plural e. tal
vez, indique, embora não necessariamente, várias 
“contas” . Os títu los m encionados nos escritos 
rabínicos eram formais, assinados por testemunhas 
e três membros do Sinédrio. ou informais, quando 
apenas o devedor assinava. Os títulos informais

eram geralmente escritos em cera e facilmente alte
rados. Veja ESCRITA. ESCRITURA, ESTUDO. 
LETRA.

CONTAM INAÇÃO
alisgema (dXícryTma). cognato de um verbo re

cente alisgeõ, “poluir”, denota “poluição, contami
nação” (At 15.20. “contaminações dos ídolos” ), ou 
seja. todas as associações contaminantes relaciona
das com a idolatria, inclusive as carnes dos sacrifíci
os oferecidos aos ídolos.*!

Nota: Quanto ao termo miasma, traduzido por 
“corrupções”, que ocorre em 2 Pe 2.20, veja CON
TAMINAR. B. n° 1.1

CONTAMINAR
A. Verbos.

1. koinoõ (Koimu) denota: (a) “fazer comum", 
por conseguinte, no sentido cerimonial, “tomar pro
fan o . im puro , p ro fan a r, c o n ta m in a r” (M t 
15.11.18.20: Mc 7.15,18.20,23: At 21.28; Hb 9.13);
(b) “considerar impuro” (At 10.15; 11.9). Em Ap 
21.27, alguns manuscritos têm este verbo, koinoõ: 
os mais autênticos têm o  adjetivo koinos, “impu
ro”. Veja CHAMAR, COMUM/fl

2 . miainõ (jiiaíwo), primariamente, “manchar, 
nodoar, macular, corar ou tingir com outra cor”, 
como a mancha de um vidro, por conseguinte, “po
luir, contaminar, sujar, profanar”, é usado para de
signar: (a) “contaminação cerimonial” (Jo 18.28; o 
mesmo se dá na Septuaginta, em Lv 22.5.8: Nm 
19.13.20. etc.); (b ) “contaminação moral” (Tt 1.15. 
duas vezes: Hb 12.15); “contaminação física e mo
ral” (Jd 8). Veja B. n.os 1 e 2.1

3. mõlunõ (iioXúvü)) denota adequadamente “su
jar, lambuzar”, por exemplo, com lama ou sujeira, 
“conspurcar, macular” . É usado no sentido figurati
vo. acerca de uma consciência “contaminada” pelo 
pecado (1 Co 8.7); dos crentes que se guardaram 
(suas “vestes” ) da “contaminação” (Ap 3.4). e da
queles que não “se contaminaram” por adultério ou 
fom icação(A p 14.4).*!

Nota: A diferença entre os verbos miainõ e 
molunõ, é que o últim o não é usado cm sentido 
ritual ou cerim on ia l, com o o é miainõ (New 
Te st ame tu Synonyms, de Trench. § xxxi).

4. spiloõ (aTnXóoj), “fazer mancha ou manchar", 
e, portanto, “contaminar", é usado em Tg 3.6, acer
ca dos efeitos “contaminantes” do uso mau da lín
gua; em Jd 23, “manchada”, em referência à “conta
minação” moral. Veja MANCHA/fl
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Nota: (1) Contraste com os termos spilos, “man
cha, nódoa, falha moral", que ocorre em Ef 5.27; 2 
Pe 2.13:<K aspilos, “sem mancha, imaculado” , que 
aparece em 1 Tm 6.14; Tg 1.27; 1 Pe 1.19; 2 Pe 
3.14;^ spilas, que é encontrado em Jd 12. onde fala 
das “manchas” (ou “rochas ocultas” , isto é. “m an
chas" um significado tardio, equivalente a spilos).%

5. phtheirõ <<{>G<ripto). Veja CORROM PER, A. 
n °2.

B. S ubstan tivos.
1. miasma (fiíacrjia), de onde provém a palavra 

em português, denota “contam inação” (cognato de 
A, n° 2), e é encontrado cm 2 Pe 2.20, "corrupções”, 
os vícios do descrente que contaminam a pessoa no 
seu trato com o mundo/J

2. miasmos (liiao jióç), também cognato de A, 
n° 2, denota primariamente “o ato de contaminar” , o 
processo em contraste com a “coisa contam inada” 
(n° 1). É encontrado cm 2 Pe 2.10 ("im undícia").

3. molusmos ((loXuanóç), cognato de A, n° 3, 
denota “contaminação", no sentido de ação pela qual 
qualquer coisa é suja (2 Co 7.1 ).1 Contraste com o 
sinônimo spilos, A. n° 4. Nota.

C. A djetivo.
koinos (tcou'óç), cognato de A, n° 1, “comum ", 

e, proveniente da idéia de entrar em contato com 
tudo. "contaminado", é usado no sentido cerim oni
al em Mc 7.2 (em Mc 7.5, "por lavar”; o verbo 
tam bém é usado em M c 7.15). Veja COM UM , 
IM U N D O .

CO N TA R (1)
A. Verbos.

1. dokeõ (Ò o k c iü ) ,  primariamente, “ser de opi
nião. pensar, supor”, também significa "parecer, ser 
considerado, reputado” (Mc 10.42; Lc 22.24). Não 
é usado ironicamente aqui. nem em Gl 2.2,6,9. Veja 
CUIDAR. PARECER, PENSAR. REPUTAR.

2. ellogeõ ou ellogaò (èXXoycio) ou (é AXoyauí), 
"pôr na conta” (Fm 18), é usado em Rm 5.13 para 
se referir ao pecado. Veja IMPUTAR. n° 2.1

3. hegeomai (iyyconai) primariamente significa 
“conduzir” ; portanto, “considerar"; é traduzido em 
Hb 11.26 por "tendo" (“considerou”. ARA); em 2 
Pe 3.15, "tende". Veja CONTAR (2), CUIDAR, 
ESTIM A R. G O V ER N A D O R , JU IZ, PENSA R, 
PRINCIPAL (1), REGER.

4. logizomai (X o>ííopai) significa primariamen
te “considerar", quer por cálculo ou por imputação 
(por exemplo. Gl 3.6, “imputado” ); portanto, “de
liberar”, e assim ter, supor, reputar, cuidar, estimar.

“considerar” (Rm 8.36; 14.14; Jo 11.50; 1 Co 4.1; 
Hb 11.19; At 19.27; I Pe5.12). É usado para aludir 
ao amor em 1 Co 13.5, que não “suspeita" mal (“não 
se ressente do mal”, ARA). Em 2 Co 3.5, o apósto
lo usa a palavra em repúdio da idéia de que ele e os 
companheiros na obra de Deus sejam tão auto-sufi
cientes quanto a “pensar alguma coisa" como de si 
mesmos, ou seja, que algo lhes seja atribuído. Con
traste com 2 Co 12.6. Em 2 Tm 4.16, é  usado para 
se referir a imputar, a pôr na conta, como uma acu
sação contra ele.

Nota: Em Fp 4.8, significa "pensar num assunto 
levando em conta o  seu caráter". Veja ARRAZO
AR. CARGA, COM PUTAR. CONCLUIR. CON
TAR (2), CUIDAR. ESTIMAR. IMPUTAR. NÚ
MERO, PENSAR.

5. kataxioõ (ícaTaÇlów) denota “considerar dig
no" (formado de kata, prefixo intensivo, e axios, 
"digno"), “forem havidos por dignos” (Lc 20.35); 
alguns manuscritos têm a palavra em Lc 21.36; o 
manuscrito mais autêntico tem o verbo katischuõ, 
"prevalecer" (At 5.41, “terem sido julgados dig
nos” ); o  mesmo se dá em 2 Ts 1.5.1

6. exoutheneõ (èÇouõcvéio), “não fazer conta”, 
freqüentemente significa "m enosprezar” . Em 1 Co
6.4. é usado não em sentido depreciativo, mas fala 
dos juizes pagãos, diante de quem os santos não 
devem recorrer à justiça uns contra os outros. Tais 
m agistrados não têm lugar, sendo, portanto, “de 
pouca importância" na igreja. O apóstolo Paulo não 
está falando de qualquer crente que seja “de menos 
estim a” . Em 2 Co 10.10, “desprezível", sendo tra
dução mais correta, “de pouca importância". Veja 
M ENOSPREZAR.

B. S ubstan tivo .
logos (Xó-yoç), "palavra, fala. discurso”, também 

significa “relato que se faz oralmente” (cf. o n°4); é 
encontrado em Mt 12.36; Mt 18.23; Mt 16.2; At 
19.40; 20.24; Rm 14.12; F p 4 .17 ; Hb 13.17; 1 Pe
4 .5 . Veja A R R A Z O A R . A SSU N T O . A V ISO . 
BOCA, CAUSA, COISA, COMPUTAR. COM U 
NICAR. CON VERSAR. DECLARAÇÃO. D IS
CURSO  (1), D OU TRIN A. FAMA, FAZER (1). 
INTENÇÃO, MOSTRAR. PALAVRA (1). PALA
VRA (2). PERG U NTAR. PR EG A R, RUM OR. 
TRA BA LH A R. TRATADO.

CO N TA R  (2)
1. echõ (êxw), "ter, m anter”, portanto, “m an

terem  mente, considerar, contar” , tem este signifi 
cado em Mt 14.5 (“porque o tinham como profe-
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ta“); Mc 11.32 (“Porque todos sustentavam que 
João, verdadeiramente, era profeta'*); Al 20.24 
(‘‘mas em nada tenho a minha vida por preciosa”): 
Fm 17 (“Se me tens por companheiro*’). Veja CA
PACIDADE.

2. hegeomai (ii(yco\i(n ). primariamente, “ir à fren
te. assumir a direção*’, por conseguinte, “levar dian
te da mente, considerar” , é encontrado com este sig
nificado em Fp 2.3,6,25: Fp 3.7.8; 2 Ts 3.15; 1 Tm
1.12; 6.1; Hb 10.29: Tg 1.2; Hb 11.11; 2 Pe 2.13;
3.9. Veja CONTAR (1).

3. logizomai (\o-yi£üjpcu). “considerar”, é en
contrado cm Rm 2.26; 4.3,5: 9.8; 2 Co 10.2.

4. psephizõ (ijíiiòíç(a). cognato de psephos. “pe
dra”, usado na votação, ocorre em Lc 14.28: Ap
13.18.1

5. sumpsephizõ (<JL’n4;r|<ÍH£w). “contar**, ocorre 
em At 19.19 (“feita a conta")/!

Nota: Em Tg 5.11, makarizõ, “pronunciar 
abençoado”, é traduzido por “temos [por] bem-aven
turado”. Quanto ao verbo kataxioõ, veja CONTAR
(1). n° 5. Quanto a “a descendência é contada*’, veja 
GENEALOGIA.

CONTAR (3)
1. legõ (Xéyoj) e a forma do segundo aoristo de 

eipon. usado para suprir este tempo cm legõ, é usa
do muitas vezes com o sentido de “contar, dizer” 
(por exemplo, Mt 2.13, “diga”: Mt 10.27). Veja 
DIZER. n° 1.

2. laleõ (ÀaXéüj) (quanto a este verbo, veja DI
ZER. n° 2), “falar, dizer, contar”, ocorre, por exem
plo. em Mt 26.13; Lc 1.45: 2.17,18,20: Jo 8.40: At 
9.6: 11.14; 22.10,27.25.

3. eklaleõ (cicAaXéüi), “falar, dizer” (formado de 
ek. “para fora”, e o n° 1), “falar abertamente ou com 
clareza”, é usado em At 23.22.<R

4. eirõ (eipiu, futuro de Xéytd) (quanto a este ver
bo. veja DIZER. n° 4), é encontrado em Mt 21.24; 
Mc 11.29; Jo 14.29: Ap 17.7.

5. apangellõ (drrayyéXXio), “anunciar, declarar, 
relatar” (normalmente como mensageiro), é usado, 
por exemplo, em Mt 8.33; 14.12. Veja TRAZER. 
n° 36.

6 . anangellõ (àvcryyeXXüj), “trazer de volta a 
palavra, devolver a palavra, anunciar” , é usado, por 
exemplo, em Jo 5.15; 2 Co 7.7 (“contando-nos”). 
Veja DECLARAR, n° 1.

7. diegeomai (õiTryéopcu) (quanto a este verbo, 
veja DECLARAR. n° 6). é encontrado em Mc 9.9 
(“contassem”); Hb 11.32.

8. exegeomai (cÇiyyéopai) (quanto a este verbo, 
veja DECLARAR, n° 8 ), é encontrado em Lc 24.35 
(“contaram”).

9. diasapheõ (óiaoa<t*w). “tomar claro, esclare
cer” (formado de dia. “ao longo de“. e saphes, “cla
ro”), “explicar completamente”, é usado em Mt
18.31 (“declarar” ). Veja EXPLICAR.

10. menuõ (|ievúfr>) é usado em At 23.30 (“noti
ficado”). Veja MOSTRAR. n° 7.

11. proeirõ ou prolegõ (irpocípu ou irpoXçyio), 
“contar antes” , é encontrado em Ml 24.25 (“predi
to”). Veja PREDIZER. PREVENIR.

Nota: Nos seguintes textos, é encontrado o ver
bo oida. “saber”. Mt 21.27: Mc 11.33; Lc 20.7; Jo 
3.8:8.14; 16.18; 2 Co 12.2.1

CONTEMPLAR
1. horaò (ôpáto), com sua forma no aoristo eidon. 

“ver”, é dilo acerca de: (a) a visão física (por exem
plo. Mc 6.38: Jo l . 18,46); (b) a percepção menial 
(por exemplo. Rm 15.21: Cl 2.18); (c) prestar aten
ção (por exemplo. Mt 8.4: 1 Ts 5.15): (d) experi
ência, como. por exemplo, a morte (Lc 2.26: Hb
11.5), a vida (Jo 3.36), a corrupção (At 2.27); (<?) 
importar-se. preocupar-se (Mt 27.4; At 18.15, aqui 
é usada a forma opsomai). Veja ACAUTELAR, 
APARECER. M OSTRAR, OLHAR, PERCE
BER. VER.

2 . blepõ (pXetroj) também é usado acerca de vi
são: (a) física e (b ) mental: (a) “perceber" (por 
exemplo. Mt 13.13); (b) “prestar atenção” (por 
exemplo. Mc 13.23,33). Indica maior vivacidade 
que o verbo horaõ, expressando uma contempla
ção mais absorta, cuidadosa. Refere-se a “ver” o 
argueiro ou cisco no olho do irmão (Lc 6.41); a 
“ver” os lençóis de linho na tumba vazia (Lc 24.12); 
ao olhar fixo dos discípulos quando o Senhor as
cendeu (At 1.9). A maior seriedade é. às vezes, 
posta em relevo pela tradução “importares” (Mt
22.16). Veja ACAUTELAR. ACAUTELAR-SE, 
DEITAR-SE, OLHAR. PERCEBER, PRESTAR 
ATENÇÃO. VER. VISÃO.

3. emblepò (cp{iXc7Tü>), formado dc en. “em”, 
prefixo intensivo, e o n° 2 (não deve ser traduzido 
literalmente), expressa “olhar sério, atento”, por 
exemplo, na ordem que o Senhor deu de “olhar” as 
aves do céu. com o objetivo de aprender lições de fé 
(M t 6.26: veja também Mt 19.26; Mc 8.25; 
10.21,27: 14.67; Lc 20.17; 22.61; Jo 1.36): no fato 
de o Senhor estar olhando para Pedro (Jo 1.42; At 
1.11:22.11). Veja OLHAR, VER ?
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4. ide e idou (iòc e lòot) são modos imperati
vos, vozes, respectivamente, ativa e média, do verbo 
eidon. “ver”, chamar atenção ao que pode ser visto 
ou ouvido ou mentalmente temido de qualquer for
ma. Estes termos são traduzidos regularmente por 
“ver". Veja sobretudo os Evangelhos. Atos dos Após
tolos e o Apocalipse. Veja hlS QUE. VER.

5. epide (c :ti òe). forma fortalecida do n° 4 (com 
epi, "sobre", prefixado), é usado em At 4.29 acerca 
da súplica feita ao Senhor para Ele "ver" as ameaças 
dos perseguidores.1

6 . theõreõ (G<M.jpé<u). derivado de theõros, "es
pectador". é usado para se referir a alguém que olha 
uma coisa com interesse e com um propósito, indi
cando normalmente a observação minuciosa dos 
detalhes. Isto marca a distinção do ny 2 (veja. por 
exemplo. Mc 15.47: Lc 10.18: 23.35: Jo 20.6.12.14: 
11b 7.4. “considerai"). E usado a respeito da expe
riência. no sentido de participar, tomar parte em 
algo < Jo 8.51; 17.24). Veja CONSIDERAR. OL11 AR. 
PERCEBER. VER. Contraste com o termo theõria. 
"visão, contemplação" (só ocorre em Lc 23.48).

7. anarheõreô (ciraOeupcu), formado de cuia, 
“paia cima", prefixo intensivo, e o n° 6 . "ver com 
interesse, considerar contemplativam ente" (At 
17.23; Hb 13.7. “atentando"). Veja CONSIDE- 
RAR.1

8 . theaomai (Ge d o p a i), “ver. olhar atentamente, 
contemplar", linha, no uso grego mais remoto, o 
sentido de consideração espantosa. Esta idéia foi se 
perdendo paulatinamente ao longo do tempo. Signi
fica uma contemplação mais séria que os verbos 
comuns para “ver", “uma visão cuidadosa e delibe
rada que interpreta... seu objeto ' (Lc 23.55: Jo
1.14.32; At l . 11; 1 Jo 1.1. mais do que meramente 
ver; 1 Jo 4.12,14). Veja OLHAR, VER.

9. epopteuõ (<èttotttciícü), formada de epi. “so
bre", c uma forma de horaõ, “ver", é usada para 
aludir a "testemunhar como espectador, ou inspe
tor" (1 Pe 2.12; 3.2)*

Nota: O substantivo correspondente epoptes, 
"testemunha ocular” , encontrado em 2 Pe 1.16. era 
usado pelos gregos para se referir aos que tinham 
atingido o grau mais alto de certos mistérios e, tal
vez. a palavra seja usada aqui de propósito cm alu
são aos que estavam na transfiguração de Cristo. 
Veja TESTEMUNHA OCULAR*

10. atenizõ (àreinfro) derivado de atenes. "can
sado, intento", denota “fitar, ver intensamente ou 
firmemente" (At 14.9; 23.1). Veja COLOCAR. B. 
Nota (5). FIXAR OS OLHOS. OLHAR.

11. karanoeõ (tcaTat/ocu). forma fortalecida de 
nocõ, "perceber" (kata, elemento intensivo), den 
ta a "ação da mente cm apreender certos fatos sobre 
uma coisa” , por conseguinte, "considerar" (Al 
7.31.32: Tg 1.23.24). Veja CONSIDERAR. EN
XERGAR. PERCEBER.

12. katoptrizõ (KaTOTTTpt£u>). derivado de katoptron, 
"espelho" (formado de kata. “para baixo", e õt 
"olho" ou "visão"), na voz ativa, significa “f; 
refletir, refletir'’: na voz média, "refletir como um 
espelho" (2 Co 3.18). Todo o contexto do capítulo 
3 e a primeira parte do capítulo 4 de 2 Corínti 
confirmam esse significado.4}

Nota: Quanto ao termo epeidon (derivado de 
ephoraõ). que ocorre em At 4.29. veja OLHAR. n‘
9. Quanto ao verbo prooraõ (At 2.25). “ver", vej 
PREVER.

CONTENCIOSO
1. paroinos (“ cipoiroç). adjetivo, literalment 

"permanecer no vinho" (formado de para . “cm", e 
oitios. “vinho"), "dado ao vinho" (1 Tm 3.3 e Tt
1.7), lêrn provavelmente o sentido secundário dos 1 
efeitos da ingestão de vinho, a saber, briga abusiva. | 
Por conseguinte, “briguenlo. brigão". Veja VI 
NHO.H

2. antachos (àpaxoc;). adjetivo, literalinentí 
“sem luta" (formado de a. elemento de negação, e 
mache. "luta"), veio a denotar, metaforicament 
"não contencioso" (1 Tm 3.3 e Tt 3.2). Veja COI 
TENDA (I).

C ONTENDA (1)
A. Substantivos.

1. cris (í pi c,). "discussão, disputa, especialmei 
te rivalidade, contenda, briga", como na igreja em 
Corinto (I Co l.l 1). Também ocorre em Tt 3.Í 
Veja CONTENDA (2). PÓR EM DISSENSÃO.

2. paroxnsmos (rrapofuaiióç) (em portuguí 
"paroxismo”), literalmente, "estimulação, excití 
ção". por conseguinte, "estimulação de senti menti 
ou açào" (formado de para, "ao lado de", element 
intensivo, e oxus, "estímulo"), denota excitação, 
contenda excitada (Al 15.39). o efeito da irritação. ] 
Em outro lugar, aparece em Hb 10.24 (“estimular
mos" ao amor). Veja PROVOCAÇÃO.*!!

3. philoneikia (<J>i\ovcikta), literalmente, “amor ] 
de discussão” (formado de phileõ. “amar”, e neikos. 
“discussão"), significa “ânsia por contender”, por 
conseguinte, "contenda", dita acerca dos discípulos 
(Lc 22.24). Contraste com B. n° 2-1
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B. Adjetivos.
1 . amachos (àpcixoí;), literalmente, "não bri- 

guento" (formado de a. elemento de negação, e 
muche, "briga, combate, disputa"), significando pri
mariamente "invencível", veio a significar "não 
contencioso" (I Tm 3.3: Tt 3.2)*

2. philoneikos (4>i k ó v e i  ko^), cognato de A. n° 3. 
é usado cm 1 Co 11.16* Na Septuaginta. consulte 
Ez 3.7 (“obstinado")*

Notas: ( 1 ) 0  temio eritheia. "contenção", apa
rece em Fp l . 17. A expressão hoi ex erirhcias. que 
ocorre cm Rm 2.8. é, literalmente, “aqueles da dis
cussão". sendo traduzido por “contencioso”. Veja 
CONTENDA (2). PORFIA.

(2) Quanto ao termo agõn, “competição, con
tenção". que ocorre em 1 Ts 2.2. veja CONFLITO.

CONTENDA (2)
1 . eris (èpiq). “discussão, contenção, briga, dis

cussão. discórdia", é a expressão de “inimizade". 
Rm 1.29; 13.13; 1 Co 1.11; 3.3; 2 Co 12.20 (“pen
dências"): G1 5.20 (“porfias"); Fp I.15; 1 Tm 6.4; 
Tt 3.9. Veja CONTENDA (1), A. n° 1 *

2. erithia ou eritheia (épiGíu ou cpifeia). Veja 
PORFIA.

3. antilogia (ái'7 i,Vo-yía). “discussão, briga, dis
córdia", é usado em Hb 6.16 (“contenda"). Veja 
DISPUTAR. A, n° 4.

4. mache (jiáxn). “discussões, brigas, discórdi
as". é encontrado em 2 Tm 2.23 ( “contenda"). Ve ja 
COMBATE. A.

5. philoneikia (4>tXovciKÍa). "discussão, briga, 
discórdia", aparece em Lc 22.24 (“conienda"). Veja 
CONTENDA (1), A, n° 3*

6 . logomachia (Aoyopaxía). "discussão de pa
lavras". é encontrado em 1 Tm 6.4 (“contendas dc 
palavras"). Veja DISPUTAR. A. n° 2*

CONTENDER
1. athleõ (àOActu), “engajar-se numa competição" 

(cf. em português, “atleta"), “combater em jogos 
públicos", é usado em 2 Tm 2.5, "milita nos jogos". 
Veja CONTENDA (2)*

Nota: Em 1 Co 9.25, o verbo agonizomai, “es
forçar-se". é usado no mesmo contexto, “luta nos 
jogos". Contraste com o n° 3.

2 . diakrinõ (ÒtctKpii-ü)), literalmente, “separar 
inteiramente” (formado de dia. “à parte", e krínõ. 
“julgar", de uma raiz kri-. que significa "separa
ção"), portanto, “distinguir, decidir, resolver", sig
nifica, na voz dc média, “separar-se de" ou

"contender com", como fizeram os circuncisos com 
Pedro (At I 1.2); como fez Miguel com Satanás (Jd 
9). Veja Jd 22. onde o pensamento pode ser o de 
diferir em opinião. Veja DIFERIR, DISCERNIR, 
DUVIDAR. JULGAR. PARCIALIDADE. VACI
LAR.

3. epagõnizomai (c Tíayiúvíc o p a i) significa 
"contender ou combater sobre uma coisa, como com
batente" (epi. "sobre” ou "acerca de", elemento in
tensivo. e agõn, “competição"), "contender e com
bater veementemente” (Jd 3). A palavra “veemen
temente" é acrescentada para transmitir a força in
tensiva da preposição*

CONTENTAMENTO
1. autarkeia (auTapKcia) (formado dc autos. 

“auto", e arkeõ. “bastar**; çm português, “au
tarquia” ). “auto-suficiência, contentamento, satis
fação". é encontrado em 2 Co 9.8 (“suficiência”); 
I Tm 6 .6*

2. hikanotes (ÍKai'ÓTT]ç) é usado em 2 Co 3.5 
(“capacidade” )*

CONTENTAR-SE
A. Verbo.

1. arkeõ (ápiccto) significa primariamente “ser 
suficiente, ser possuído de força suficiente, ser for
te. ser o bastante para uma coisa", por conseguinte, 
"defender, precaver-se": na voz média, "contentar- 
se com, satisfazer-se", com salários (Lc 3.14), com 
comida e roupas ( I Tm 6 .8). com o que temos (Hb
13.5): negativamente, alude ao descontentamento 
de Diótrefes (3 Jo 10). Veja BASTANTE. BAS
TAR.

2. suneudokeõ (auvei^òoKÓo), em I Co 7.12,13, 
significa “contentar-se”. Veja CONSENTIR. n°6 .

B. Adjetivos.
1. autarkes (airrápicnç). como encontrado nos 

papiros, significa “suficiente em si mesmo” (forma
do de autos, “por si mesmo", e arkeõ. como o A), 
“auto-suficiente, adequado, que não precisa dc aju
da", por conseguinte, “contente" (Fp 4.1. ARA).1!

2 . hikanos (ÍKoróc;), “suficiente” , usado com 
poieõ. “fazer", ocorrc cm Mc 15.15, e é traduzido 
por “satisfazer (a multidão)", ou seja. fazer sufici
ente para a satisfazer. Veja CAPACIDADE.

C. Substantivo.
autarkeia (auTopKtio), “contentamento, satis

fação com que se tem", é encontrado em 1 Tm 6 .6 . 
Quanto ao outro significado “suficiência” , que ocorre 
em 2 Co 9.8, veja CONTENTAMENTO*
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CO N TER (1)
1. chõreõ (xuptu>) significa: («) literalmente, “dar 

espaço, abrir espaço" {chora, "lugar"), por conse
guinte. no transitivo, “ter espaço ou lugar para uina 
coisa, conter”, dito acerca das talhas de pedra (va
sos de barro de grande bojo) que “continham" certa 
quantidade (Jo 2.6): de um espaço grande o bastan
te para conter várias pessoas (Mc 2 .2 ): do mundo 
que não podia "conter" certos livros (Jo 21.25): (b ) 
"ir, entrar" (Ml 15.17); "ter lugar, entrar" (Jo 8.37); 
"vir” (2 Pe 3.9); (c) metaforicamente, fala da "re
cepção" da mente (Mt 19.11.12). ou no coração (2 
Co 7.2). Veja IR. LUGAR. QUARTO. RECEBER. 
VIR (n° 24).*5

2 . periechõ (rrepiéxw), literalmente, "ter círcu
lo" (formado de peri, "em volta", c echõ, "ter"), 
significa "cercar, abranger, conter” , como uma es
critura contém detalhes (1 Pe 2.6). Alguns manus
critos trazem o verbo periechõ em At 23.25. literal
mente. “tendo esta forma” (os manuscritos mais 
autênticos têm echõ, “ter"). Quanto ao significado 
secundário, "espanto”, que ocorre em Lc 5.9 (lite
ralmente, “o espanto o cercara” , ou seja. o prende- 
ra).1

Notas: ( 1 ) 0  verbo allegoreõ. que ocorre em G1
4.24. é traduzido por "se entende por alegoria” (“são 
alegóricas” , ARA), ou seja. as coisas aplicam os 
fatos da narrativa para ilustrar princípios.

(2) Em Ef 2.15, "a lei dos mandamentos que 
consistia em ordenanças", é. literalmente. ”a lei dos 
mandamentos nas ordenanças".

(3) Em Rm 2.14, "as coisas que são lei”, é. lite
ralmente, “as coisas da lei”.

(4) Em 1 Co 7.9, “não podem conter-se”. Veja 
CONTINÊNCIA.

CONTER (2)
1. katapauõ (K aT aT iaú io ). Veja DESCANSO. B. 

n°2 .
2 . katechõ (kqt€Xü>), "segurar firme, segurar para 

baixo, segurar (evitando que levante), refrear, con
ter” . é encontrado em 2 Ts 2.6.7 ("detém” e "resis
te” ). Em 2 Ts 2.6, é dito que o homem do pecado é 
"detido” em seu desenvolv imento; em 2 Ts 2.7. "um 
que [...] resiste", literalmente. ”o restringente, o 
detentor, pessoa ou coisa que restringe, contém, 
detém, impede” (o artigo com o particípio presente, 
“aquele que retém”); pode se referir a um indivíduo, 
como na construção semelhante encontrada em I Ts
3.5. “o tentador" (cf. 1 Ts 1.10, “que nos livra” , 
literalmente, “o Livrador”); ou a várias pessoas que

apresentam as mesmas características, da mesma 
maneira que ”o crente" representa todos os crentes 
(por exemplo. Rm 9.33; 1 Jo 5. lü). O texto de 2 Ts
2.6 fala de um princípio, e o de 2 Ts 2.7. fala que o 
princípio foi incorporado numa pessoa ou série de 
pessoas; cf. o que é dito acerca da “autoridade" (ou 
poder) em Rm 13.3.4. uma frase que representa to
dos os tais soberanos. Provavelmente tais autorida
des, isto é, "os governos constituídos", são a influ
ência "detentora" ou refreadora aqui insinuada (sen
do as especificações designadamente retidas). Para 
uma exposição detalhada sobre este assunto, veja 
Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine. pp. 254- 
261.

CONTINÊNCIA
enkrateuomai (èYKpciTt úopm  ). en, “em ", e 

kraros. “poder, força”, literalmente, "ter poder so
bre si mesmo", ocorre em 1 Co 7.9 (“conter-se", ou 
seja, ”se lhes falta autocontrole”); c em 2 Co 9.25 
("se abstém” ). Veja TEMPERANÇA.I

CC )NT1N U AMENTE
A. Frases Adverbiais.

1. eis telos ( t iç  réXoq), literalmente, "até (ao) 
fim”, significa “contínuo, constante, seguido”, ocorre 
em Lc 18.5. que fala acerca das solicitações da viúva 
importuna perante o juiz iníquo (veja também Mt 
10.22; 24.13; Mc 13.13; Jo 13.1; 1 Ts 2.16). Con

traste com heõs telous. literalmente, "até ao fim” (1 
Co 1.8: 2 Co 1.13);1 niechri telous, com o mesmo 
sentido literal (Hb 3 .6.14);f e achri telous (Hb 6 .11: 
Ap 2.26).1

2. diapantos (Ôió tq v tó ç )  é usado acerca de um 
"período ao longo ou durante o qual qualquer coisa 
é feita”. É dito sobre a “permanência” dos discípu
los no Templo depois da ascensão de Cristo (Lc 
24.53); a entrada regular dos sacerdotes no primeira] 
Tabernáculo (Hb 9.6, “todo o tempo”); o co n sta i*  
sacrifício de louvor ordenado aos crentes (Hb 13 .15). 1 
Veja também Mt 18.10; Mc 5.5; At 10.2; 24.16; 
Rm 11.10; 2 Ts 3.16. Veja SEMPRE. n° 3. e Nora no 
n° 3, mais adiante).*]

3. eis to dienekes (t \ ç tò  òi qi*eteeq), literalmen
te. “até completar" (dia, "por”, e enenka, “carre
gar”). ou seja. até à “continuidade” ininterrupta, 
sendo usado acerca do sacerdócio contínuo de Cris
to (Hb 7.3). e das "ininterruptas" ofertas de sacrifí*] 
cios feitos sob a lei (Hb 10.1). F. traduzido em Hb 
10.12 por “para sempre”, acerca da sessão perpé
tua de Cristo à mão direita de Deus: e em Hb 10.14.
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fala dos perpétuos efeitos do Seu sacrifício sobre 
“os que são santificados". Veja SEMPRE.*!

Nota: O n° 2 indica que certa coisa é feita ao 
longo de determinado período: o n° 3 ressalta a con
tinuidade ininterrupta do que é mencionado. Veja 
CONTINUAR.

B. Adjetivo.
adialeiptos (dòidXci tttoç), “ininterrupto, inces

sante”. Veja CESSAR, B.

CONTINUAR
1 . ginomai (yíi-ojioi) significa: (a) “começar a 

ser" (sugerindo origem): (b) “tornar-se” (indicando 
entrada em um novo estado): (c) “suceder" (apon
tando efeito): por conseguinte, com o significado da 
letra *V " ocorre em At 19.10. Veja LEVANTAR-SE.

2. diateleõ (òicjtéÀé.)} , “salvar para um fim” (for
mado de dia, “por", e reles, “fim"), “terminar intei
ramente” ou. quando usado acerca de tempo, “con
tinuar por", é dito acerca do “contínuo" jejum até o 
tempo mencionado (At 27.33 >.*1

3. menõ (|icmj>). Veja FICAR.
Verbos compostos com o verbo menõ que têm 

este significado, são os seguintes:
4. diamenô (òiap.éi'io), “continuar do princípio 

ao fim”, ou seja, sem interrupção (formado de dia, 
“através de", e o n° 3), 6 dito acerca: da mudez de 
Zacarias (Lc 1.22. “ficou”): da “permanência" dos 
discípulos com Cristo (Lc 22.28); da “permanên
cia" da verdade do Evangelho com as igrejas (G1
2.5): do imutável curso das coisas (2 Pe 3.4); da 
eterna “permanência" de Cristo (Hb 1.11). Veja 
PERMANECER (2).1

5. emmenõ(€|ipii'oj), “permanecerem" (forma
do de en. “env’.e o n° 3), é usado acerca: de “ficar" 
numa casa (At 28.30. nos melhores manuscritos); 
de “permanecer" na fé (At 14.22), na lei (G1 3.10). 
no concerto de Deus (Hb 8.9).‘J

6 . epimenõ (ènípci-oj). literalmente, “permane
cer sobre", ou seja. além (formado de epi, “sobre", e
o n° 3). “continuar muito tempo, ainda ficar”, é usa
do acerca de “continuar” a perguntar (Jo 8.7); a 
bater (At 12.16); na graça de Deus (At 13.43): no 
pecado (Rm 6 .1); na bondade de Deus (Rm 11.22); 
na incredulidade (Rm 11.23): na carne (Fp 1.24): na 
fé (Cl 1.23): na doutrina (1 Tm 4.16): em outros 
lugares, diz respeito a ficar num lugar. Veja FICAR, 
PERMANECER (1).

7. paramenõ (TTapo}i€i*o>). “permanecer perto 
ou próximo" (formado de para, “ao lado de”. eon°  
3). por conseguinte, “continuar ou perseverar em

qualquer coisa”, é usado acerca: da incapacidade dos 
sacerdotes levitas continuarem (Hb 7.23); da perse
verança na lei da liberdade (Tg 1.25): é traduzido em 
Fp 1.25 por “permanecerei” (segunda cláusula, nos 
melhores manuscritos). Veja Nota (1), e em 1 Co
16.6. Veja FICAR 1

8. prosmenõ (irpo<jpéi'o>), “permanecer com” 
(formado de pros. “com”. eon °3). “continuar com 
uma pessoa”, é dito acerca das pessoas para com 
Cristo (Mt 15.32; Mc 8.2); de “permanecer” em 
súplicas c orações (1 Tm 5.5). Veja FICAR. PER
MANECER (1). UNIR.

9. proskartereõ ( i r p o a m p T e p é i o ) .  literalmente, 
“ser forte para com" (formado de pros, “em direção 
a", usado intensivamente, e kartereõ. “ser forte”), 
“persistir em ou perseverar em, ser continuamente 
firme com uma pessoa ou coisa”, é usado acerca de 
“permanecer" em oração com outras pessoas (At
I.14; Rm 12.12: Cl 4.2): no ensino dos apóstolos 
(At 2.42); no Templo (At 2.46, “perseverando unâ
nimes". o advérbio representando a preposição in
tensiva): em oração e no ministério (At 6.4): de 
Simão, o Mágico, que ficou com Filipe (At 8.13). 
Em Mc 3.9 e At 10.7, significa “servir, seguir de 
perto"; em Rm 13.6. atender “continuamente". Veja 
ATENDER. ESPERAR. INSTAR.l

1 0 . dianuktereuõ (ÔiarvKrepf úí.-j), “passar a 
noite toda" (formado de dia, “através de”, e nu.x, 
“noite"), “continuar toda a noite”, é encontrado em 
Lc 6 .12. acerca do Senhor passar a noite inteira em 
oração/J

Notas: (1 )0  verbo diatribõ, “permanecer", ocor
re (de acordo com manuscritos inferiores) em Jo
II.54: At 15.35; histemi, “estar", em At 26.22; 
kathizò. “sentar-se”, em At 18.1 I; juirateinõ, “es
tender. estirar", em At 20.7; paramenõ, “ficar junto 
com”, em Fp 1.25 (alguns manuscritos têm o \erbo 
sumparamenõ, o qual marca a diferença do prece
dente verbo menõ). Veja FICAR. n°4.

(2) Em Rm 2.1. “com perseverança”, é. literal
mente. “de acordo com a paciência".

(3) Em Ap 13.5. o verbopoieõ, “fazer", é tradu
zido por “continuar".

CONTRADIZENTE
A. Verbos.

1 . antilegõ (àmXcyto). “contradizer. opor”, li
teralmente. “dizer conira”. é usado cm Km 10.21: 
Tt 1.9. Em Tt 2.9. diz respeito a escravos em rela
ção a seus senhores. Moulton e Milligan (em 
Vocabulary o f the Greek Te st ame nt) ilustram de
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papiros “o sentido mais forte de antilegõ. em Rm 
10.21". Veja CONTRADIZER. RESPONDER.

2 . antcipon (òtéTttoi'), que serve como tempo 
aoristo do n° 1. é traduzido em Lc 21.15 por “con
tradizer”: em At 4.14, por “dizer em contrário”. 
Veja DIZER.1

B. Substantivo.
antilogia (arn A cryía), “contradição” (cognato de 

A. n° 1). é encontrado em Hb 12.3 e Jd 11. Oposi
ção em ato parece estar implícito nestes dois luga
res; embora este sentido seja questionado por al
guns. é confirmado por exemplos retirados de papi
ros (Moulton e Milligan, Vocabulary o f the Greek 
Testament). Veja CONTENDA (2), CONTRADI
ZER. DISPUTAR.

C. Adjetivo.
anantirrhetõs (àvai'- íppr|T( jç). literalmente, 

“não ser falado contra" (formado de a. elemento de 
negação, n. elemento eufônico. anti, “contra”, e 
rhetos, "falado”), é traduzido em At 19.36 por “não 
podendo isto ser contraditado"-i

D. Advérbio.
anantirrhetõs (àixzrnppiVrüiÇ), correspondendo

a C, é traduzido em At 10.29 por “sem contradi
zer": poderia ser traduzido por “inquestionavelmen
te"/!

CONTRADIZER
A. Verbo.

antilegõ (d in  AC710). literalmente, “falar conira" 
(formado de anti, “contra", e legõ. “falar"), é tradu
zido cm At 13.45 por “contradizer”. Veja 
CONTRADIZENTE. FALAR.

B. Substantivo.
antilogia (ciiTi Acryía), cognalo de A. é traduzi

do em Hb 7.7; 12.3 por “contradição". Veja CON
TENDA (2). CONTRADIZENTE.

CONTRÁRIO
A. Verbo.

antikeimai (òi-rikéi pai). “ser contrário", forma
do de anti. "contra", e keintai, “jazer", ocorre em G1 
5.17; I Tm 1.10. Veja ADVERSÁRIO.

B. Preposições.
1 . para (rapei), “ao lado de”, tem o significado 

de ‘ao contrário de”, em At 18.13: Rm 1 1.24; 16.17; 
"diferente de", em G1 1.8 .

2 . apenanti (direi-aim ). literalmente, "defronte
a. em oposição a" (formado de apo, “de", e enantios, 
“contra"). Em Mt 27.61. é traduzido por “defron
te": em Mt 27.24e Rm 3.18. por “diante de”: em At

3.16. por “na presença de”: em At 17.7. por “ao 
contrário de".'|l

Nata: Os manuscritos mais autênticos têm. cm 
Mt 21.2. o termo katenanti, que significa “de
fronte a”.

C. Adjetivos.
1. enantios (ci^avTÍoç), “em frente a. em con

traste com" (formado de en. "em", e antios. “con
tra"). é usado primariamente acerca dc lugar (Mc 
15.39): de um vento contrário (Ml 14.24: Mc 6.48: 
At 27.4); metaforicamente, contrário, hostil como 
adversário, antagônico (At 26.9: 1 Ts 2.15; Tt 2.8; 
At 28.17. "contra").f

2 . hupenantios (ÚTTcraimoç), formado de hitpo, 
“debaixo de”, e o n° 1 . "oposto a. contrário a", é 
usado acerca de “aquilo que é contrário às pessoas" 
(Cl 2.14), e como substantivo, "adversários” (Hb
10.27). Veja ADVERSÁRIO.^

CONTRISTAR
A. Substantivo.

lupe (\l*ttt|) significa “dor", corporal ou mental. 
É usado no plural somente em 1 Pe 2.19 (“agra
vos”): porém, aqui representa, por metonímia. “coi
sas que causam dor. injustiças, ressentimentos": daí 
a tradução da ARA: "sofrer injustamente": em Hb
1 2 . 1 1 . é traduzido por “tristeza” (literalmente, "de 
pesar”). Veja CARREGADO. TRISTEZA.

B. Verbos.
1. lupeò (Airrcw). cognato de A, denota: («) na 

voz ativa, “causar dor ou pesar, afligir, fazer so
frer". ocorre, por exemplo, em 2 Co 2.2 (duas ve
zes. vozes ativa e passiva); 2 Co 2.5 (duas vezes): 2 
Co 7.8: Ef 4.30 (acerca de entristecer o Espírito 
Santo de Deus que habita no crente); (b ) na voz 
passiva, "ser entristecido, entristecer-se. tornar-se 
triste, estar triste, pesaroso, aflito", ocorre, por exem
plo, em Mt 14.9: Mc 10.22: Jo 21.17; Rm 14.15:2 
Co 2.4. Veja CARREGADO. ENTRISTECER. 
TRISTEZA.

2. simlupeõ ou sullupeõUjivAutt€üí ou cruAAinrétD). 
é usado na voz passiva em Mc 3.5. "condoendo-se 
ou aflito juntamente com umu pessoa, dito do “ 
sar” de Jesus diante da dureza do coração daque 
que criticaram Sua cura feita no dia de sábado; a 
parece sugerir a natureza simpatizante do Seu 
por causa do dano imposto neles mesmos. Al 
aventam que a partícula sun indica a combinação 
“pesar" com Sua ira.*J

3. stenazô (<rr*i"á£o>). “gemer" (aludindo a 
sentimento de pesar interior e tácito), e encontrad
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cm Mc 7.34 (“suspirou"); Rm 8.23: 2 Co 5.2.4: Tg
5.9 ( ‘queixeis*'); Hh 13.17. Veja GEMER. MUR
MURAR. SUSPIRAR.*!

Notas: ( 1 ) 0  verbo diaponeõ, "trabalhar com 
labor”, na voz passiva, "estar penosamente pertur
bado’7. é traduzido em Al 4.2 por “condoendo-se" e 
em At 16.18. por "perturbado". Veja PERTUR
BAR.^ Em alguns manuscritos, ocorre em Mc 14.4.

(2 ) 0  verbo prosochthizõ, “estar com raiva de”, 
é traduzido em Hb 3.10,17 pelo verbo "indignar- 
se”. Veja INDIGNAR-SE (1 ).*!

CONTUSÃO
1. niõlõps (|Mi>Acix!i). “contusão, ferida produzi

da por açoite ou chicotada", é usado em 1 Pe 2.24 
(citado da Scptuagintaem Is 53.5). literalmente, no 
original, “por cujas contusões", não se referindo ao 
açoite que Jesus sofreu, mas figurativamente ao gol
pe do julgamento divino administrado vicariamente 
sobre Ele na cruz (lembrança reconfortante aos es
cravos cristãos que. não raro. eram esbofeteados 
por seus senhores, 1 Pe 2.20).*1

2 . plege (7-Xryyri), "soco. açoite, ferida" (cognato 
de ples.sô. "bater, ferir", e plektes, “agressor'), é 
usado em Lc 12.48 (o substantivo é omitido no 
original em Lc 12.47 e na segunda pane de Lc 
12.48); At 16.23.33: 2 Co 6.5; 11.23. Veja FERI
DA. PRAGA.

CONVENCER
1 . elenchõ(èXéyxtú) significa; ia) “condenar, re

bater, refutar", normalmente com a sugestão de en
vergonhar a pessoa sob condenação; veja Mt 18.15. 
onde está em vista mais que falar ao ofensor a sua 
falta. É usado para se referir a “convencer" do peca
do (Jo 8.46: 16.8); aos contradizemes com relação à 
fé (Tt 1.9): aos transgressores da lei (Tg 2.9: alguns 
textos têm o verbo em Jo 8.9); (b ) “reprovar” í I Co 
14.24, porque aqui o incrédulo é visto como repro
vado ou “convencido" do seu estado pecador; o 
mesmo se dá em Lc 3.19. “repreendido”): é empre
gado para aludir a reprovar obras (Jo 3.20; Ef 
5.11.13; I Tm 5.20: 2 Tm 4.2: Tt 1.13: 2.15; todas 
estas referências bíblicas falam de reprovação oral). 
Em Hb 12.5 e Ap 3.19, a palavra é usada acerca de 
reprovar por ação. Veja CULPA, REPREENDER
(I), REPREENDER (2).i

2 . exelenchõ (èÇckcy\i<>), forma intensiva do n°
1 . “convencer ou condenar completamente”, é usa
do acerca da futura “condenação*’ que o descrente 
terá do Senhor (Jd 15).*!

Nota: Quanto ao verbo diakatelenchõ. “refutar 
poderosamente em disputa", que ocorre em At 18.28 
(“convencia”), veja REFUTAR.‘I

CONVENIENTE
A. Adjetivo.

eukairos (ewcaipoç). literalmente, “a bom tem
po. oportuno" (formado de eu. "bem", e kairos, 
"tempo, estação"), por conseguinte, significa “pon
tual. oportuno, conveniente". É dito acerca de certo 
dia (Mc 6.21, “em ocasião favorável"); em outro 
lugar, ocorre em Hb 4.16. “em tempo oportuno". 
Veja NECESSITA R.*5 Contraste com o termo 
eukairia. "oportunidade" (Mt 26.16: Lc 22.6);(1 o 
verbo eukaireõ, "ter oportunidade" (Mc 6.31: At
17.21. “se ocupavam”: 1 Co 16.12). Veja OPOR
TUNIDADE. NECESSITAR, C. Afeto.1

B. Advérbio.
eukaims KiKaipiuc;), "convenientemente" (Mc

14.11. “em ocasião oportuna"), em outro lugar é 
usado em 2 Tm 4.2 (“a tempo").*! Veja ESTA
ÇÃO. C.

C. Verbos.
1. anekõ (àinrjKí j) é traduzido cm Ef 5.4 por "que 

l ... I convém”; e em Fm 8 . por “o que [...J convém”. 
Veja SER CONVENIENTE.

2. kathekõ (KaOrjKio), “ser conveniente", é tradu
zido em At 22.22 e Rm 1.28 por “convém”. Veja 
APTO.*|

CONVERSAR 
A. Substantivos.

1. logos (Xóyoç), “palavra", é encontrado em 
Mt 22.15: Mc 12.13. Veja CONTAR (1). B.

2. leros (Xfipoç) denota "conversa tola. tolice, 
absurdo, contra-senso" (Lc 24.11. “desvario”).̂

B. Verbos.
1. laleõ (XaXéui), “falar, dizer”, é encontrado em 

Mt 12.46: Mc 6.50: Lc 24.32: Jo4.27 (duas vezes): 
Jo 9.37; 14.30: At 26.31: Ap 4.1: 17.1; 21.9.15. A 
idéia de "bater papo. tagarelar" é completamente 
estranha ao Novo Testamento, e nunca deveria ser 
considerado como o significado em 1 Co 14.34.35. 
Veja CONFERENCIAR (1). Nota. DIZER. n° 1. 
Nota. e n° 2. FALAR.

2. sullaleõ (g v AAaXéw). “falar com" (formado de 
sun. "com", e o n° 1), é usado em Mt 17.3; Mc 9.4; 
Lc 9.30. Veja CONFERENCIAR (2), n° 2.

3. homileõ (õpi Xcto). “estar em companhia com, 
associar-sc com" (homilos, “multidão"; homília. 
“companhia”), por conseguinte, “conversar com".
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é usado em At 20.11 (“falou"). Veja CONFEREN
CIAR (1), n° 2.

4. sunomileõ (ol'í'o^íi\co>), “conversar, falar 
com", ocorre em At 10.27.f

CONVERTER
A. Verbos.

1. strephõ (aTpc<J>u>), “virar *, é traduzido em Mt
18.3 por “vos converterdes”. Veja VIRAR.

2 . epistrephõ (èiriaTpc^Hij). “voltar-se, virar-se, 
virar em direção a” (formado de epi, “em direção a'\ 
e o n° 1 ), é usado no transitivo, e assim traduzido 
cm Tg 5.19,20 por “converter” (de fazer uma pes
soa virar). Em outros lugares, o verbo é usado ou na 
voz média e uso intransitivo, ou na voz passiva, 
com o significado de voz média (Mt 13.15; Mc 4.12;
I-C 22.32; At 3.19; 28.27). Veja VIR. Nota (4), IR, 
VIRAR, VOLTAR.

B. Substantivo. 
epixtrophe (firuTTpoèií), cognato de A, n° 2, 

“virada de um lado para o outro ou cm volta, con
versão'. c encontrado em At 15.3. A palavra impli
ca “v irada de e virada para”, correspondendo a arre
pendimento c fé; cf. “dos ídolos vos convertcsles a 
Deus” (1 Ts 1.9). A graça divina é a causa eficiente, 
a agência humana, o efeito responsivo.^

CONVIDADO
anakeimai (dráKci|±ai), “reclinar à mesa”, com

o sentido de “sentar-se para comer”, é usado em sua 
forma participial presente (literalmente, “aqueles 
que se reclinam”) como substantivo que denota “con
vidados” (Mt 22.10.11). Veja JAZER. RECIJNAR- 
SE. SENTAR-SE.

Noto: Quanto ao verbo kataluò. l‘soltar”. tradu
zido em Lc 19.7 por “para ser hóspede”, veja ALO
JAR.

CONVIDAR
1 . kaleõ (KctXéio). “chamar”, significa freqüente

mente “anunciar” no sentido de “convidar” (por 
exemplo, Mt 22.3.4.8.9; Lc 14.7-10.13; Ap 19.9). 
Veja APELIDAR, CHAMAR. NOME.

2 . keleuõ (iceÀéwo). “ordenar”, é traduzido por 
“mandar” em Mt 14.28. Veja COMANDAR. n° 5. 
Contraste com o sinônimo entellõ. "comandar".

3. eipon (tiTior), usado como o tempo aoristo 
de legõ. “falar, dizer”, às vezes tem o significado de 
“ordenar" ou “anunciar” (por exemplo, em Mt 
16.12; 23.3; Lc 10.40; 9.54; At 11.12; 22.24). Veja 
DIZER. FALAR.

4. antikaleõ (àun ícaActo), “anunciar novamente, 
convidar por sua vez”, é encontrado em Lc 14.12/f 

Notas: ( 1 ) 0  termo legõ, “dizer”, é traduzido 
por "saudar” em 2 Jo 10,11 (“dar as boas vindas”. 
ARA). Veja SAUDAR.

(2) Em Mt 1.24, ocorre o verbo prostassõ, “or
denar”. Veja COMANDAR.

CONVIR
1. prepõ  (TipéTTüj) é traduzido em Tt 2.1 por 

“convém”. Veja SER CONVENIENTE.
2 . anekõ (ài'CKu>). primariamente, “ter chegado

a, alcançado, pertencido”, veio a denotar “o que é 
devido a alguém, o seu dever, o que é conveniente”.  ̂ _
E usado eticamente no Novo Testamento: palavras 
e atitudes “que nâo convém” (Ef 5.4); em relação ao 
dever das esposas para com os maridos, “como con
vém” (Cl 3.18). Em Fm 8, o particípio é usado com
o artigo e significa “o que convém”. Veja CONVE
NIENTE. Para palavras sinônimas, veja SER CON
VENIENTE.!

COOPERADOR
1. ergates (èpyÓTriq) é encontrado em Mt 10.10 

(“operário”); Lc 13.27 (“praticais” a iniqüidade); 
At 19.25 (“oficiais”); 2 Co 11.13 (“fraudulentos”); 
Fp 3.2 ("obreiros”); 2 Tm 2.15 (“obreiro”). Veja 
TRABALHADOR.

2 . sunergos (aui'fpyós) denota "trabalhador 
com”, e é usado em Rm 16.21 (“cooperador”); Cl
4.11. Veja “cooperadores de Deus”, em I Co 3.9. 
Veja AJUDADOR. COMPANHEIRO DE VIA
GEM, TRABALHADOR. Nota.

Nota: Quanto à expressão “donas de casa”, en
contrada em Tt 2.5, veja LAR. B.

COORDENAR
sunkeraruiumi (ouyKcpdrvuui), “mesclar ou 

misturar junto”, é usado em 1 Co 12.24 (“formou”; 
na ARA. “coordenou”), acerca de agrupar os mem
bros do corpo humano numa estrutura orgânica , 
sendo ilustração dos membros de uma igreja local 
(veja 1 Co 12.27. onde não há artigo definido no 
original). Veja MISTURADA.

CÓPIA
hupodeigma (úrróòciyua). formado de hupõ. 

“debaixo de", e deiknumi, “mostrar”, denota “o que 
é mostrado embaixo ou reservadamente”; é traduzi
do por “exemplar" em Hb 8.5 (“figura". ARA), sig
nifica: (a) sinal sugestivo de algo, a delineação ou
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representação de uma coisa, e. portanto, uma figu
ra. “cópia” (Hb9.23); (b) exemplo a imitar (Jo 13.15; 
Tg 5.10); para aviso (Hb 4.11; 2 Pe 2.6. ' exem
plo"). Veja EXEMPLO. FIGURA (1 ) !

Nota: Contraste com o lermo hupogranunos (for
mado de hupõ. "debaixo de”. e graphõ, “escrever”), 
“subscrito, cópia de escritura, exemplo”, que é usa
do em 1 Pe 2.21.

CORAÇÃO DOBRF.
liipsuchos (òícjjuxoç) significa literalmente "de 

duas almas" (formado de dis, “duas vezes’’, e psuche. 
“alma”), por conseguinte, “de mente dupla” (Tg 1.8 : 
4.8, "duplo ânimo").‘Jl

CORAÇÃO
kardia (Kapòía). "coração" (em português, "car

díaco". etc.). o principal órgão da vida física ("a 
alma da carne esta no sangue”, Lv 17.11), ocupa o 
lugar mais importante no sistema humano. Por tran
sição fácil, a palavra "carne" representa toda a ativi
dade mental e moral do homem, tanto os elementos 
racionais quanto os emocionais. Em outras pala
vras, o coração é usado figurativamente para se re
ferir às fontes ocultas da vida pessoal. "A Bíblia 
descreve que a depravação humana está no ‘cora
ção’. porque o pecado é um princípio que tem seu 
lugar no centro da vida interior humana, e então 
'contamina' lodo o circuito dc sua ação (Mt
15.19.20). Por outro lado. a Escritura considera o 
coração como a esfera da influência divina (Rm 2.15; 
At 15.9). [...] O coração, visto que se acha profun
damente no interior, contém *o homem escondido' 
(1 Pe 3.4, ‘o homem encoberto'), o homem real. 
Representa o verdadeiro caráter, mas o esconde" (J.
I.aidlaw. em Dictiormry o f the fíible. dc Hastings).

Quanto ao seu uso no Novo Testamento, deno
ta; (a) o lugar da vida física (At 14.17;Tg5.5);(/?)o 
lugar da natureza moral e da vida espiritual, o lugar 
de; a tristeza (Jo 14.1; Rm 9.2; 2 Co 2.4); a alegria 
(Jo 16.22; Ef 5.19): os desejos (Mt 5.28: 2 Pe 2.14); 
os afetos (Lc 24.32; At 21.13); as percepções (Jo 
12.40; Ef 4.18); os pensamentos (Mt 9.4; Hb 4.12);
o entendimento (Mt 13.15; Rm 1.21); a faculdade 
do raciocínio (Mc 2.6: Lc 24.38); a imaginação (Lc
I.51); a consciência (At 2.37; 1 Jo 3.20); as inten
ções (Hb 4 .12, cf. 1 Pe 4.1); o propósito (At 11.23;
2 Co 9.7); a vontade (Rm 6.17; Cl 3.15); a fé (Mc
II.23; Km 10.10; Hb 3.12).

O coração, em seu significado moral no Antigo 
Testamento, inclui as emoções, a razão e a vontade.

2 . psuche (íjiUX1!)’ a “alma" ou “vida”, é traduzi
do em Ef 6.6 por "coração". Em Cl 3.23. uma forma 
da palavra psuche precedida pela preposição ek. 
“de”. literalmente, "da alma”, é traduzido por “de 
todo o coração".

Notas: (1) A palavra “coração" é substituída por 
“entranhas”, em Cl 3.12.

(2) Em 2 Co 3.3. a ARA tem "tábuas de carne, 
isto é, nos corações", em vez de “tábuas de carne do 
coração" (RC).

(3) Em Ef 1.18. os melhores manuscritos têm 
kardia, “(os olhos do vosso) coração” (ARA); ou
tros têm dianoia. “entendimento" (RC).

(4) Em Hb 8.10 e 10.16. ocorre a palavra “cora
ção”.

(5) Em 2 Co 7.2, o verbo choreõ. “dar lugar a. 
receber”, é traduzido, ou antes interpretado, por 
“recebei-nos em vossos corações".

CORAGEM
A. Substantivo.

tharsos (Odpooç). cognato do termo tharseõ, "ser 
de bom ânimo", é encontrado em At 28.15.*1

B. Verbo.
tharreõ (Oappéto), “ser de bom ânimo”, ocorre 

em seis lugares: 2 Co 5.6 ("estamos (...] dc bom 
ânimo”); 2 Co 5.8 (“temos confiança”): 2 Co 7.16 
("confiar”); 2 Co 10.1 ("ousado”); 2 Co 10.2 (“usar 
com confiança da ousadia”): Hb 13.6 (“com confi
ança". literalmente, “sendo dc bom ânimo"). Veja 
CONFIANÇA, SER OUSADO!

Nota: O verbo tharreõ é uma forma mais recente 
do verbo tharseõ. Contraste com o verbo tolmaõ. 
“ser ousado”,

CORBÃ
korban (KOppaV) significa: (a) "oferta", e era ter

mo hebraico para aludir a qualquer sacrifício, quer pelo 
derramamento de sangue ou não; (b) “dádiva oferecida 
a Deus” (Mc 7.11 ) !  Os judeus eram muito aficiona
dos a votos precipitados. Os rabinos tinham o seguin
te ditado: "H duro para os pais. mas a lei é clara, os 
votos devem ser mantidos”. A Septuaginta traduz a 
palavra por dõron, "presente”. Veja korbanas. no ver
bete ARCA DO TESOURO (Mt 27.6)!

CORDEIRO
1. aren (dpT]i'), substantivo, cujo caso nomi

nativo é encontrado apenas nos tempos antigos, 
ocorre em Lc 10.3. No uso normal foi substituído 
pelo termo arnion (n° 2 ). do qual é equivalente!
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2 . arnion (cipiaor) é forma diminuiiva, mas a 
intensidade diminutiva não deve ser forçada (veja 
Nota mais adiante). A tendência geral no vernácu
lo era usar livremente os substantivos termina
dos em -ion, à parte do seu significado diminuti- 
vo. H usado somente pelo apóstolo João: (a) no 
plural, na ordem do Senhor a Pedro (Jo 21.15), 
com referência simbólica aos novos convertidos;
(6 ) em outros lugares, no singular, no Apocalipse, 
umas 28 vezes, acerca de Cristo como “Cordeiro” 
de Deus, o simbolismo tendo referência ao Seu 
caráter e sacrifício vicário, como base de redenção 
e vingança divina. Ele é visto na posição dc glória 
e honra soberanas (por exemplo. Ap 7.17), a qual 
Ele compartilha igualmente com o Pai (Ap 22.1,3),
o centro dos seres angelicais e dos redimidos c 
objeto da veneração deles (por exemplo, Ap 
5.6.8.12,13; 15.3), o Líder e Pastor dos Seus san
tos (por exemplo, Ap 7.17; 14.4), a Cabeça da 
Sua noiva espiritual (por exemplo. Ap 21.9), o 
luminar da cidade celestial e eterna (Ap 21.23). 
Aquele a quem o julgamento foi entregue (por 
exemplo. Ap 6.1.16; 13.8), o Conquistador dos 
inimigos de Deuse Seu povo(Ap 17.14); o cântico 
que celebra o triunfo daqueles que “saíram vitori
osos sobre a besta”, é o cântico de Moisés e o 
cântico do Cordeiro (Ap 15.2,3). O Seu sacrifí
cio, cuja eficácia vale para os que aceitam a salva
ção assim provida, forma a base da execução da 
ira divina aos que rejeitam e desafiam Deus (Ap
14.10); (c) na descrição da segunda besta (Ap
13.11), identificada na visão como “cordeiro”, é 
indicação da ação na capacidade de um falso mes
sias. uma caricatura do verdadeiro. Quanto ao uso 
na Septuaginta, veja Nora mais adiante.

3. amnos (ònwSç), “cordeiro”, 6 usado figurati
vamente para se referir a Cristo (Jo 1.29.36). com o 
artigo, ressaltando-o como o Esperado, Aquele a 
ser bem conhecido como o cumprimento e incorpo
ração pessoais de tudo o que tinha sido indicado no 
Antigo Testamento. Aquele, por cujo sacrifício, li
bertação do julgamento divino foi obtido; em At
8.32 (citado da Sepluaginta em Is 53.7) e 1 Pe 1.19. 
a ausência do artigo acentua a natureza e caráter do 
Seu sacrifício como exposto no simbolismo. A refe
rência em cada caso é ao cordeiro da provisão de 
Deus (Gn 22.8), e o cordeiro Pascal designado por 
Deus para o sacrifício em Israel (por exemplo, Ex 
12.5,14,27; cf. 1 Co 5 .7)!

Nora: O contraste entre os termos arnion e 
amnos não se acha no caráter diminutivo do pri

meiro em comparação com o último. Como foi res
saltado nos comentários do n° 2 , o termo arnion 
perdeu sua força diminutiva. O contraste se en
contra na maneira na qual Jesus é apresentado nos 
dois aspectos. O uso de amnos aponta diretamen
te para o fato, a natureza e o caráter do Seu sacri
fício; arnion (somente no Apocalipse) apresenta-
o com base no Seu sacrifício, mas no que tange à 
Sua majestade, dignidade, honra, autoridade e po
der adquiridos.

Na Septuaginta, arnion é usado no SI 114.4.6; 
em Jr 11.19, com o adjetivo akakos, “inocente, 
manso”: em Jr 27.45, “cordeiros”. Não há nada nes
tas passagens que sugiram um contraste entre um 
“cordeiro” no sentido geral do termo c o diminuti
vo: o contraste está entre “cordeiros” e ovelhas. Em 
outros lugares na Septuaginta, amnos é usado, em 
geral, umas 100 vezes com relação a “cordeiros” 
para sacrifício.

CORDEL
schoinion (oxoivíoi'), “corda” ou “laço”, dimi

nutivo de schoinos, “cana, junco”, significava “cor
da" feita de cana; denota: (a) “corda pequena”, Jo
2.15 (plural), acerca das cordas pequenas com as 
quais Jesus fez um açoite; (b ) "cabos" de um barco 
(At 27.32)!

CORO
chõros (xtõpoç). em latim, corus. o nome latino 

para “o vento do noroeste" (cm português, “coro”), 
por conseguinte, “noroeste", ocorre em At 27.12, 
“(banda do vento da África e) do Coro", visto que o 
vento noroeste sopra em direção sudeste.

Nota: No mesmo versículo, o termo li ps, “o 
vento do sudoeste” (literalmente, “líbio”), por 
conseguinte, "o vento do sudoeste”, é traduzido 
por "da África”, visto como o vento do sudoeste 
sopra em direção nordeste. A dificuldade é que o 
porto de Lutro está com a frente para o leste e 
não para o oeste. Mas há um porto oposto a Lutro 
que tem a frente para o sudoeste e o noroeste, que 
traz o nome de Fenice. Esta parece ser a melhor 
solução.

COROA
A. Substantivos.

1. stephanos (crrcòaivx;). primariamente, “aquilo 
que cerca, como um muro ou multidão” (formado de 
step/ur, “cercar”), denota: ia) "a coroa de vence
dor". o símbolo de triunfo nos jogos ou em compe-



COROA 51 I CORREÇÃO

lições semelhantes: conseqüentemente, por 
metonímia. recompensa ou prêmio: (b) "prova de 
honra pública" por distintos serviços prestados, 
coragem militar, etc.. ou de alegria nupcial ou júbilo 
festivo, sobretudo na parousia  de reis. Era 
entretecida como guirlanda de carvalho, hera. salsa, 
murta ou oliveira, ou em imitação destes em ouro. 
Em algumas passagens, a referência aos jogos está 
clara ( I Co 9.25; 2 Tm 4.8, “coroa da justiça**); o 
mesmo pode se dar assim em 1 Pe 5.4. onde a 
imarcescibilidade da "coroa de glória" é posta em 
contraste com as guirlandas da terra. Em outras pas
sagens. figura como emblema de vida, alegria, re
compensa e glória (Fp 4.1: I Ts 2.19; Tg 1.12; Ap 
2.10: 3.11: 4.4.10). de triunfo (Ap 6.2; 9.7; 12.1:
14.14).

E usado para se referir à “coroa de espinhos” 
que oi soldados trançaram e puseram na cabeça de 
Jesus Cristo (Mt 27.29; Mc 15.17: Jo 19.2.5). À 
primeira vista, pode ser tomado como alternativa 
de diadema, "coroa real. coroa dc rei" (veja mais 
adiante), mas considerando o caráter blasfemo da
quela pantomima e os materiais usados, é óbvio que 
diadema seria totalmente inadequado e a única al
ternativa seria siephanos (veja New Testament 
Synonynts. de Trench. § xxxii)!

2 . diadema (6iá 6 i)po) nunca é usado como 
stephanos: sempre ó o símbolo de dignidade real ou 
imperial, e deve ser traduzido por “diadema" em 
vez de "coroa" (Ap 12.3: 13.1; 19.12. acerca das 
declarações do dragão). Veja DIADEMA!

B. Verbo.
stephanoõ (o T o ó a ró c o ) . "coroar", conforme o 

significado de stephanos. é usado para aludir à re
compensa da vitória nos jogos (2 Tm 2.5): a glória e 
honra dadas por Deus ao homem com relação à sua 
posição na criação (Hb 2.7); a glória e honra conce
didas no Senhor Jesus em Sua exaltação (Hb 2.9).(||

CORPO
A. Substantivos.

1 . sõma (0 1 4 1 0 ) é "o corpo como um todo, o 
instrumento de vida", quer do homem vivo (por 
exemplo. Ml 6.22), ou morto (Mt 27.52); ou na 
ressurreição (1 Co 15.44); ou dc animais (Hb 13.11); 
de grão ( I Co 15.37.38): dos exércitos celestes (1 
Co 15.40). Em Ap 18.13. a ARA traduz o termo 
por "escravos". Em seus usos figurativos a idéia 
essencial é preservada.

As vezes, a palavra significa, por sinédoque. 
"homem completo" (Mt 5.29; 6.22: Rm 12.1: Tg

3.6: Ap 18.13). Por vezes, a pessoa é identificada 
por seu "corpo" (At 9.37; 13.36), e isso se dá até 
com o corpo do Senhor Jesus (compare Jo 19.40 
com Jo 19.42), O "corpo” não é o homem, pois ele 
pode existir à parte do "corpo" (2 Co 12.2.3). O 
“corpo" é a parte essencial do homem e. portanto, 
os remidos não são aperfeiçoados até a ressurreição 
(Hb 11.40): nenhuma pessoa em seu estado final 
estará sem seu corpo (Jo 5.28.29: Ap 20.13).

A pala\ ra também é usada para se referir à natu
reza física, em oposição a pneiima, “a natureza es
piritual" ípor exemplo. 1 Co 5.3). e a psuche. "alma" 
(por exemplo. I Ts 5.23). "O sõma, ‘corpo*, e 0 
pneuma, 'espírito', podem ser separados: pneuma 
e psuche. *alma\ só podem ser diferenciados" 
(Cremor).

O termo sõma também é usado metaforicamente 
acerca do Corpo míslico de Cristo, em referência à 
Igreja inteira (por exemplo, Ef 1.23; Cl 1.18,22,24). 
e também acerca de uma igreja local (1 Co 12.27).

2 . chrõs (xp('iç) significa "o aspecto exterior de 
um corpo", especialmente do corpo humano, é usa
do em At 19.12, com referência aos lenços e aven
tais levados do corpo de Paulo para os doentes!

3. ptõma (-Ttõjia) denota, literalmente, “queda” 
(cognato depiptõ, “cair"), por conseguinte, “aquilo 
que é caído, cadáver" (Mt 14.12: 24.28: Mc 6.29:
15.45); cm Ap 11.8.9. “corpo mono" ("carcaça”, 
mas é plural na segunda parte do versículo 9). Veja 
CARCAÇA. CADÁVER!

B. Adjetivos.
1 . sussõmos (ai'0 0 o»|.ioq). formado de sun. 

“com”, e A. n° I. significa "unido no mesmo corpo" 
(Ef 3.6). em alusão à Igreja!

2 . sõmatikos (n(i>po"i k ó ç ) .  “corpóreo. físico”, é 
usado em Lc 3.22. acerca do Espírito Santo quando 
assumiu forma corpórea. Em I Tm 4.8, fala do exer
cício físico!

C. Advérbio.
sõmatikos (aoijiaTiKiõq). “fisicamente, corpo

ralmente, em corpo”, é usado em Cl 2 .9 !

CORREÇÃO
A. Substantivos.

1 . dionhõmci (òiófifroua) significa ‘‘reforma, 
emenda, correção", literalmente, “fazerdireto" (for
mado de dia. "através de”, e orthoõ, "fazer dire
to”). Em At 24.3, "se fazem |...J muitos e louváveis 
serviços”, literalmente, “reformas ocorrem" (ou su
cedem. literalmente, “se tornam”: veja ARA em At
24.2. “notáveis reformas"); no original, não há a
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palavra "louváveis". Alguns textos tem o termo 
katorthõma que tem o mesmo significado.*! Veja 
diorthôsis, "reforma", que ocorre em Hb 9 .10.(U

2 . epanort/iõsis (i TrovópOínat :;). literalmente, 
"restauração a um estado vertical ou direito" (for
mado de epi. “para”, una, “para cima" ou "outra 
vez‘\  e onhoò. veja o n° 1 ). por conseguinte, ' cor
reção”. é usado em 2 Tm 3.16, acerca cia Escritura, 
referindo-se à melhoria de vida e caráter.*!

3. puideutes < ttoi òe vr rjç.) tem dois significados, 
correspondendo aos dois significados do verbo 
paideuò (veja mais adiante) do qual é derivado: (</) 
"mestre, professor, preceptor, corretor* (Rm 2 .2 0 ). 
(b) "castigador, punidor, disciplinador" (Ilb 12.9, 
"corrigirem”. literalmente, “castigadores"). Veja INS
TRUI R-1

B. Verbo.
paideuò (77m ta  úu), "treinar uma criança" (jhu.s), 

é traduzido em 2 Tm 2.25 por "instruindo". Veja 
DISCIPLINA.

CORREIA
hinuis (ipeie;) denota “correia, tira", quer para 

amarrar prisioneiros para açoitar (At 22.25; veja 
LIGAR. n° 7). quer para amarrar sandálias (Mc 1.7; 
Lc 3.16: Jo 1.27). "Entre os orientais, tudo o que 
está relacionado com os pés e os calçados é sujo e 
humilhante, e o ato de parar para delatar as correias 
empoeiradas c o mais insignificante nesse serviço" 
(Mackic. cm Dictionary o f íhe liible. de Hastings i.'í

CORRKR MAIS APRESSADAMENTE
protrechâ (rrpoTpéxw). primariamente, “correr 

adiante" (formado de pro, “adiante" ou “antes de", 
e trechõ, “correr"), é usado com tachion. “mais de
pressa", em Jo 20.4. “correu mais apressadamen
te", literalmente, "correu adiante mais depressa": 
em Lc 19.4. "correndo adiante". Veja CORRER.i 
Na Septuaginta. consulte 1 Sm 8.1 I (em alguns tex
tos, aparece em Jó 41.13.22 j.'l|

CORRER
1. trecho (Tpc‘xw). "correr", é usado: ia) literal

mente (por exemplo. Mt 27.48): draniõn, particí- 
pio aoristo, proveniente de um verbo obsoleto 
dramõ, mas suprindo certas formas ausentes do 
verbo trechõ. literalmente, “tendo corrido, corren
do". expressivo da determinação do ato: a mesma 
forma no indicativo c usada, por exemplo, em Mt 
28.8: nos Evangelhos, só é usado o significado lite
ral: em outros lugares, ocorre em I Co 9.24 (duas

vezes na primeira parte); Ap 9.9: \b) metaforica
mente. para ilustrar “corredores” numa corrida, acer
ca da rapidez, ou esforço em atingir um fim (Rm 
9.16». indicando que a salvação não c devida a esfor
ço humano, mas pelo direito soberano de Deus exer
cer misericórdia; cm 1 Co 9.24 (segunda parte); 1 
Co 9.26; Hb 12.1. alude à atividade perseverante no 
trajeto cristão com vistas a obter a recompensa; em 
G1 2 .2 , na primeira parte (“corresse"), tempo pre
sente contínuo, referc-se à atividade do serviço es
pecial da missão de Paulo em Jerusalém; na segunda 
parte ("tivesse corrido"), aspecto aoristo, expressi
vo do passado contínuo, refere-se ã atividade do 
antagonismo do apóstolo aos mestres judaizantes 
em Antioquia. e ao seu consentimento em submeter
o caso ao julgamento da igreja em Jerusalém; em GI
5.7. diz respeito ao anterior curso doutrinariamente 
fiel dos crentes gaiatas; em Fp 2.16. fala do modo de 
vida do apóstolo Paulo entre os crentes filipenses; 
em 2 Ts 3.1, do progresso livre e rápido da “palavra 
do Senhor".

2 . prosirechõ (trpooTpéxt»), "correr para" (for
mado de pros. “para", e o n° 1), é usado em Mc 
9.15; 10.17: At 8.30.<1

3. peritrechõ (TrcpiTp^x<■•■»). "correr de um lado 
para outro" (formado de peri. “ao redor", c o n° l ). 
é usado em Mc 6.55.*!

4. suntrechô (aurTpéxo)), "correr junto com” 
(formado de sun. “com *, e o n° 1 ). é usado: (a) 
literalmente i Mc 6.33: At 3.11): (b ) metaforicamente 
( I Pe 4.4). acerca de "correr" uma trajetória do mal 
com os outros.'! Na Septuaginta. consulte SI 50.1 H/fl

5. protrechâ (irpOTpc- xe>). "correr antes" ou “cor
rer adiante" (Lc 19.4). Veja CORRER MAIS 
APRESSADAMENTE.

6 . eistrechâ (eítTTptxw). “correrem" ou “correr 
para dentro" (formado de eis, “em", e o n° 1 ). ocorre 
em At I2.14.Í

7. hupotrechõ (úrroTpex(-'j). “correr para baixo" 
(formado de hupo. "debaixo de", e o n° 1 ), é usado 
nauticamenle em At 27.16.^

8 . episuntrechõ (cmoui—péx<*J). “correr junto 
de novo" (formado de epi. “sobre" ou "de novo", e
o n° 4), ocorre em Mc 9.25/f

9. ekchunnâ ou ekchunâ ou t;KXW'üj),
"derramai", é traduzido em Jd 11 por “foram leva
dos". Veja ENTORNAR-SE. DERRAMAR (2), 
REVOLTA. Nota.

1 0 . htiperekchunnõ (tttcpckxi-I'^'»). forma re
cente de huperekcheâ. "alagar, inundar", é traduzida 
em Lc 6.38 por "transbordanre".f
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1 1 . epikellõou epokeüô(êTnKéXÀtü ou éiroKéXÀii)), 
"dirigir sobre", é usado cm At 27.41. accrca dc “en
calhar” um navio.)

Notas: ( 1 )0  verbo hormaõ. “pôr cm movimen
to. recomendar com insistência, instar com”, mas. 
no intransitivo, “dirigir-se às pressas, apressar”, é 
traduzido em Mt 8.32: Mc 5.13; Lc 8.33, pelo ver
bo “precipitar-se“: também é encontrado em At 7.57 
("arremeteram'); At 19.29 (“correram”). Veja IM- 
PETUOSO.il

(2) Fm At 21.30. o termo sundro/ne. "corrida 
junto", com o verbo ginomai. “tomar-se. suceder”, 
é traduzido por “concurso”, literalmente, “corrida 
que sucedeu junto”.

(3) Em Mt 9.17. o verbo ekcheõ, "derramar”, 
usado na voz passiva (é derramado”), é traduzido 
por “fora”.

(4) Em At 14.14, o verboekpedaõ. “saltar adian
te”. é traduzido por "saltaram para” (este verbo é 
encontrado nos papiros); alguns manuscritos tra
zem o verbo eispedaõ. "saltar em”.

(5 )0  verbo katatrechô. “correr para baixo, des
cer correndo*’, ocorre em At 2 1.32.‘1

CORROMPER
A. Verbos.

1. kapeleuõ ( ko ir t] Ac úto) significa primariamen
te “ser varejista, mascatcar. regatear, pechinchar” 
(derivado de kapelos. “estalajadeiro, varejista in
significante, especialmente de vinho, vendedor am
bulante, pechincheiro”, em contraste com  
emporos, “comerciante”), por conseguinte, “ob
ter lucro vil negociando qualquer coisa”, e assim, 
mais geralmente, “fazer qualquer coisa por sórdida 
vantagem pessoal”. H encontrado em 2 Co 2 .17. 
com referência ao ministério do Evangelho. O sig
nificado pode ser melhor averiguado comparando 
e contrastando com o verbo doloõ (ÒoXóui). que 
ocorre em 2 Co 4.2 (desse modo só ocorre aqui no 
Novo Testamento), “falsificando”. Os significa
dos nào sào idênticos. Ainda que ambos envolvem
o procedimento enganoso de adulterar a palavra da 
verdade, kapeleuõ tem o significado mais amplo 
de fazer assim com o propósito de obter lucro 
desonesto. Aqueles a quem o apóstolo Paulo se 
refere em 2 Co 2.17 (“falsificadores da palavra de 
Deus”) sào os que mercadejam almas por ganância 
(cf. Tt I.I I; 2 Pe 2.3.14.15; Jd 11.16; Ez 13.19); 
adequadamente "mascates” seria tradução mais 
apropriada nesta passagem, ao passo que "falsifi
cando" c o significado certo em 2 Co 4.2. Veja New

TestamentSynonyms, de Trench. § Ixii.l Em Is 1.22. 
a Septuaginta tem “os comerciantes de vinho” 
(kapeloi, “mascates”).)

l.phtheirõ (<J>6cípiu) significa "destruir por meio 
de corrupção", e. portanto, “trazer a um estado pior": 
(tf) com este significado é usado acerca do efeito das 
más companhias nas maneiras dos crentes, e. por 
conseguinte, fala do efeito da associação com os que 
negam a verdade e advogam falsa doutrina (1 Co 
15.33. este era um dito do poeta pagão Menander. o 
qual tornou-se provérbio bem conhecido); cm 2 Co
7.2. fala dos efeitos do procedimento desonroso em 
levar as pessoas à penúria (acusação contra o após
tolo Paulo): em 2 Co 11.3. diz respeito aos efeitos 
nas mentes (ou pensamentos) dos crentes “corrom
pendo-os"' da simplicidade e pureza que há em Cris
to: cm Ef 4.22, no intransitivo, alude à velha nature
za tomar-se “corrupta”, e “moralmente deteriora
da, a caminho da ruína final” (Moule), “pelas con- 
cupiscências do engano”: em Ap 19.2. fala. metafo
ricamente. da prostituta babilônica. que “corrom
pia" os habitantes da terra mediante sua falsa reli
gião: (b) com o significado de destruir, é usado acer
ca de arruinar uma igreja local afastando-a da condi
ção de santidade de vida e pureza de doutrina, nas 
quais deveria permanecer (1 Co 3.17). e da destrui
ção punitiva dc Deus no ofensor que c culpado des
te pecado (1 Co 3.17): dos efeitos da obra dos fal
sos e abomináveis mestres sobre si inesmos (2 Pe
2 . 1 2 . alguns textos têm kataphtheirõs; “perecer to
talmente”: e Jd 10). Veja CONTAMINAR, DES
TRUIR.)

3. diaphtheirõ (ò»u<t>0cipio). formado de dia. “atra
vés de”, elemento intensivo, e o n° 2 , "corromper 
totalmente, completamente”, é dito acerca de ho
mens “corrompidos em mente”, cujas altercações 
são o resultado das doutrinas dos falsos mestres (1 
Tm 6.5. onde está incorretamente traduzido por um 
adjetivo, “corrupto"). Em Lc 12.33. é traduzido por 
“rói" em vez de "corrompe", acerca da ação das 
traças; em Ap 8.9. fala do efeito dos futuros julga
mentos divinos na navegação; em Ap 11.18, da pu
nição divina da destruição nos que destruíram a ter
ra: em 2 Co 4.16. é traduzido por “se corrompa” em 
alusão ao corpo humano. Veia DF.STRUIR, PERE
CER.^

4. kataphtheirõ (KüTa<f>ôeí (>«.»), formado de kata, 
“para baixo", elemento intensivo, e o n° 2 . é dito 
acerca de homens que são réprobos quanto à fé. 
“corruptos na mente” (2 Tm 3.8). Quanto a 2 Pe
2 . 1 2 . veja o n° 2 .)
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5. sepõ (ar|TT(u) significa "fazer corrupto, des
truir”: na voz passiva, com o scnlido de voz média, 
“ficar corrupto ou podre, perecer”, dito das rique
zas (Tg 5.2), do ouro e prata dos ricos luxuosos que 
oprimiram seus operários. 0  verbo é derivado de 
uma raiz que significa “apodrecer, cair aos peda
ços".)

6 . aphanizõ (à^ai-íçjj). Veja CONSUMIR. n° 3.
B. Substantivos.

1 . phthora (<f>0opcí), relacionado com o verbo 
phtheirõ, n° 2 , acima, significa “levar ou ser levado a 
uma condição inferior ou pior. destruição ou 
corrupção”. É usado: (a) fisicamente, acerca de: ( 1 ) 
a condição da criação, que está sob escravidão (Rm
S.21); (2) o efeito da retirada da vida. e. portanto, da 
condição do corpo humano no enterro ( I Co 15.42);
(3) por metonímia. qualquer coisa que está sujeita à 
“corrupção” (1 Co 15.50): (4) os efeitos físicos dc 
meramente satisfazer os desejos naturais c atender 
as próprias necessidades ou luxtírias (G16.8). a car
ne em contraste com o Espírito, sendo a “corrupção”
o antitético da “vida eterna”; (5) o que por natureza 
tem vida curta e passageira (Cl 2.22, “perecem”);
(b) a morte e decomposição dos animais (2 Pe 2.12, 
“mortos”, literalmente, “para (...1 destruição”, veja 
ARA); (c) eticamente, com um significado moral, 
acerca dc: ( I) o efeito das luxúrias (2 Pe 1.4); ( 2) o 
efeito sobre si mesmos da obra dos falsos c imorais 
mestres (2 Pc 2.12.19. “corrupção”). Veja DES
TRUIR. PERECER.)

Nota: Não há nada cm quaisquer destas palavras 
que sugira ou envolva aniquilação.

2 . diaphtora (òiaòropa). forma intensificada do 
n° l. “corrupção total ou completa", referindo-se 
no Novo Testamento à decomposição e deteriora
ção física, é usado seis vezes, cinco das quais se 
referem negativamente ao corpo do ‘"Santo” de Deus. 
depois de Sua morte, cujo corpo, por causa de Sua 
santidade absoluta, não pôde ver “corrupção” (At 
2.27.31: 13.34,35.37); é usado uma vez acerca de 
um corpo humano, de Davi. que, por contraste, viu 
a “corrupção” (At 13.36).)

3. aphr/iarsia (cicjrôapoía). “incorrupção”. for
mado de «, elemento de negação, e A. n° 2, é usado 
acerca de: (a) o corpo da ressurreição ( 1  Co 
15.42.50.53.54); {b) uma condição associada com a 
glória, honra e vida. talvez incluindo um significado 
moral (Rm 2.7: 2 Tm 1.10, neste versículo, a ARA 
traduz incorretamente por “imortalidade”): (c) o 
amor a Cristo, que c sincero e não diminui (Ef6.24). 
Veja IMORTAL. SINCERO.)

Nota: Quanto a Tt 2.7, onde alguns textos têm o 
termo aphtharsia, veja o n° 4.

4. aphthoría (dcpGopío), semelhante ao n° 3. 
“incorruptibilidade, livre de mancha (moral)*', é dito 
de doutrina (Tt 2.7. alguns textos têm o termo 
adiaphthoria, a forma negativa do n°2 , acima).)

C. Adjetivos.
1 . phthartos (òüapróç), “comitível”. cognato de

A, n° 2. é usado acerca de: (a) o homem que é mor
tal. sujeito à decadência —  em contraste com Deus 
(Rm 1.23): (b) o corpo humano que está condenado 
à morte ( I Co 15.53,54); (c) uma coroa de recom
pensa nos jogos gregos (1 Co 9.25): (d) prata e 
ouro. como espécimes ou coisas “corrutíveis” (1 Pe
I.18): (e) a semente natural (1 Pe l .23).)

2 . aphthartos (ci<t>8apTÓ<;). “não sujeito à cor
rupção ou deterioração, incorruptível” (formado 
de a. elemento de negação, e A. nu 2), é usado 
acerca dc: (a) Deus (Rm 1.23; 1 Tm 1.17, "imor
tal”): (/>) o morto ressuscitado (I Co 15.52): ( o  
recompensas dadas no futuro aos santos, descritas 
metaforicamente como “coroa" (1 Co 9.25): (d) a 
herança eterna dos santos (1 Pe 1.4); (e ) a Palavra 
de Deus. como semente “incorruptível” (1 Pe 1.23); 
(/) um espírito submisso c quieto, dito metaforica
mente de vestuário “incorruptível” (1 Pc 3.4). Veja 
IMORTAL.)

3. sapros (oorrpóc;). “corrupto”, cognato dc sepõ.
A. n° 5. Veja RUIM.n°3.

Nota: ( I) Trench em New Testament Synonyms. 
§ xviii. contrasta o termo sapros com os termos 
amarantos e amarantinos. “que não murcha, que 
não diminui” ( I Pc 1.4; 5.4). Estes, porém, são ter
mos distintos (veja IMARCESCÍVEL) e não são 
exatamente sinônimos, embora sejam usados na 
mesma descrição da herança celestial.

CORTAR (1)
1. koplõ (kótttoj) denota “cortar mediante gol

pes”. por exemplo, ramos de árvores (Mt 21.8 : Mc
II.8). Veja LAMENTAR (1). LAMENTAR (2), 
LAMENTO.

2. apokoptõ (á770KÓuT<.>). “cortar fora. decepar” 
(formado de apo, ”de”. e o n “ I). é usado: ia) literal
mente. acerca dos membros do corpo (Mc 9.43.45: 
Jo 18.10.26). de cordas (At 27.32); (b ) metaforica
mente, na voz média, de '“cortar-se fora”, excomun
gar (G15.1 2. onde fala dos mestres judaizantes. com 
referencia, sem dúvida, à circuncisão).1)!

3. ekkoptõ (èKKÓTTTta). literalmente, “cortar ou 
golpear para fora" (formado dc ek. "para fora”, e o



CORTAR 515 C O R V O

n° 1 ), “abater, derrubar*', é usado: (a) literalmente 
(Mc 3.10; 5.30; 7.19: Lc 3.9; 13.7.9; 18.8); (b) me
taforicamente. fala de “cortar-se fora" das bênçãos 
espirituais (Rm 11.22.24); de privar as pessoas de 
ocasião para algo (2 Co 11.12). Veja CORTAR (2 ).)

Nota: Em 1 Pe 3.7, os melhores manuscritos têm
o verbo enkoptõ. “dificultar"; outros têm o verbo 

optõ.
4. katakoptõ (KaTaKÓUTu), literalmente, “cortar 

para baixo, abater, derrubar, cortar em pedaços** (for
mado de kata. “para baixo", elemento intensivo, e o 
o° 1), ocorre em Mc 5.5, em alusão ao endemoni- 
nhado.)

5. diapriõ (òiairpioj) significa “serrarem partes" 
òrmado de dia. "em partes", e priõ , “serrar"), “di- 
'dirpor serra" (como ocorre em 1 Cr 20.3. na Sep-

ginta). por conseguinte, metaforicamente, "ser 
namente serrado mentalmente, ser rasgado com 

xação. ser cortado intimamente", é usado em At 
33; 7.54.1

6 . dichotomeõ (òtxoTopeio). literalmente, “cor
tar em duas partes" (formado de dicha, “separada-

nte‘\  temnõ, “cortar", e tome. “corte"), “sepa- 
ocorrc cm Mt 24.51; Lc 12.46. Uns conside-

i  que esta última referência diga respeito ao modo 
da punição, pelo qual os criminosos e cativos eram 

ados" em dois; outros, por causa do fato de 
e nestas passagens o delituoso ainda sobrevivia 

ao tratamento, presumem que o verbo denote “reta- 
" por açoite, açoitar severamente, sendo a pala- 

a usada figurativamente.
Quanto a Mt 24.51. comenta-se que “cortar em 
es" era castigo apropriado para aqueles que ti- 

vivido uma vidadúplice. Em ambas as passa- 
s, a última parte da sentença se aplica à punição
i desta vida.) Na Septuaginta. o verbo é usado 

Êx 29.17. que fala em dividir o carneiro para o 
causto na consagração dos sacerdotes.) O subs- 

tivo correspondente é encontrado em Gn 
.11.17; Êx 29.17: Lv 1.8 ; Ez 24.4.)
7. sim temnõ (cn.'iH-é|ii*ü>)T literalmente, “cortar 
to" (formado de sun. “com", e temnõ. “cortar": o

simples temnõ não é encontrado no Novo 
mento), significa “contrair por meio de corte, 

ar pequeno", portanto, levar a um fim ou cum- 
r com pressa; é dito acerca de uma profecia ou 

to (Rm 9.28, duas vezes), citado da Septua- 
a em Is 10.23. Veja ABREVIAR.)

8 . aplwireõ (áttxnpéü)), “levar fora. remover”, 
ifica “cortar fora, decepar” (Mt 26.51; Mc 
7; Lc 22.50). Veja FERIR. TOMAR.

A. Verbos.
1. ekkoptõ (^kkótttíi)), **cortar para fora. apa

rar" ou “cortar para baixo, abater*' (formado de ek. 
“fora de", e koptÕ, “cortar’), é traduzido por “cor
tar". acerca de árvores (Mt 3.10; 7.19. testemunho 
semelhante de Joào Batista e Jesus; Lc 3.9). Veja 
CORTAR (1), IMPEDIR.

2. latomeõ (Â.aTO|iéu>) significa “cortar pedras" 
(derivado de latomos, “canteiro, cortador de pe
dra"; formado de las. “pedra", e temnõ. “cortar"), 
e é usado acerca do sepulcro que José de Arimatéia 
tinha “aberto" ou “cortado” numa pedra, onde o 
corpo do Senhor foi enterrado (Mt 27.60; Mc
15.46).)

B. Adjetivo.
laxeutos (ÁaÇtvTóq) denota “cortado em pe

dra” (formado de las. “pedra”, e xeõ, “raspar": cf.
A. n° 2), é usado acerca da tumba de Jesus, em Lc 
23.53.)

CORTESMENTE
A. Adjetivo.

tapeinophrõn (TaTreu'ó4>püJi'). “de mentalidade 
humilde", é usado em I Pe 3.8 (“afáveis").)

B. Advérbios.
1 . philophronõs (4nÀo<í>pói'tü<;), literalmente, 

“amigável", ou. mais amplamente, “com considera
ção amigável" (formado de philos. “amigo”, zphren. 
“mente**), é encontrado em At 28.7. acerca da hos
pitalidade mostrada por Públio aos náufragos Paulo 
e seus companheiros de viagem.)

Nota: Alguns manuscritos tem o adjetivo corres
pondente philophrõn. “cortês", em 1 Pe 3.8, ao 
passo que os manuscritos mais autênticos têm 
tapeinophrõn, “de mentalidade humilde".

2 . philanthrõpõs («biXaî piüTTiui;) é traduzido em 
At 27.3 por “humanamente" (em português, filan- 
tropicamente"). Veja SER BENIGNO.)

CORVO
korax (icópciO, “corvo" (talvez onomatopaico, 

representando o som), ocorre no plural em Lc 12.24.
O termo hebraico oreb c o árabe ghurab são de 
raízes que significam “ser preto”: a raiz árabe tam
bém tem a idéia de sair de casa. Daí, o mau presságio 

*

ligado ao pássaro. E o primeiro pássaro menciona
do na Bíblia (Gn 8.7). Jesus usou os “corvos" para 
ilustrar e reforçar a lição da provisão e cuidado de 
Deus.)

CO R TA R  (2)
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COSTA
A. Substantiva.

horion  (ôp iov), “divisa, lim ite, fronteira" 
(cognato dc horizõ, “demarcar, limitar”), ocorre dez 
vezes (por exemplo, Mt 4.13). Veja BORDA (1).

B. Adjetivo.
paralios (TrapdXi oç), “pelo mar“ (formado de 

para. “por”, e hals, “sal”), por conseguinte denota 
“costa do mar“ (Lc 6.17).^[ Na Septuaginta. consul
te Gn 49.13; Dl 1.7; 33.19; Js 9.1; 11.3 (duas ve
zes); Jó 6.3; Is 9.1.

C. Verbo.
paralegõ (irapaXé-yw) é usado, na voz média, 

como termo náutico, “costear” (At 27.8,13).*5
Noras: (1 )0  termo methorion (formado de meta, 

“com”, e A), em Mc 7.24. é traduzido por “territó
rios”.

(2 ) O termo parathalassios (formado de para, 
“perto”, e thalassa, “mar”) ocorre em Mt 4.13 (“ma- 
ritimâ”)-!

(3) O termo meros, “parte”, ocorre em Mt 15.21; 
16.13; At 19.1 (“regiões”). Refere-se às terras altas 
no interior da Ásia Menor. Veja ALGUM, ARTÍ
FICE. DE QUE TIPO. EM RELAÇÃO A. MINU
CIOSAMENTE. PARTE, PARTICULAR. PEÇA, 
PORÇÃO.

(4) O termo chora, “país”, é traduzido em At 
26.20 por “terra”. Veja CAMPO, PAÍS. REGIÃO, 
SOLO. TERRA (1).

(5) Em Al 21.2. a expressão “da costa de”, tra
duz a preposição kata, “ao longo de”, e a cláusula 
completa, “pelos lugares da costa da Ásia”, é curio-

f

samente condensado na ARA por “costear a Asia”.

COSTAS
nõtos ( i ' l ü t o ç ) ,  “costas”, é  derivado da raiz nõ-y 

significando “dobrar, curvar”, e aparece em Rm
11.10.1

COSTEAR
perierchomai (Trepiépxo|iai), “ir de um lado paia 

outro” (formado de peri, “de um lado para outro”, e 
erchomai, “ir”), é dito acerca de “navegar um navio 
sob dificuldades devido a ventos contrários” (At
28.13, “indo costeando”). Veja AMBULANTE. 
ERRANTE. RODEAR (1).

COSTUMAR
ethõ (IGto). “estar acostumado”, é usado no mais- 

que-perfeito (com significado de imperfeito), eiõtha, 
em Ml 27.15 (“costumava”); Mc 10.1 (“tinha por

costume”). Veja COSTUME (2). B. n° 2, MODO 
A, Nota (1).

Notas: (1) Em Mc 15.8, “sempre (lhes) tinh 
feito”, representa o imperfeito de poieõ, “fazer”.

(2) Em Lc 22.39, o termo ethos, “costume”, p 
cedido pela preposição kata e o artigo, literalmente, 
“de acordo com o [ou seja, o Seu] costume”, é tradu 
zido por “como costumava”. Veja COSTUME (2
A, n° 1.

(3) Em At 16.13, alguns textos têm a voz passi 
va dc nomizõ com seu significado de “manter pe 
costume”; “julgávamos”, é tradução de textos qu 
têm o imperfeito, ativo, com o significado de “con 
siderar, supor”.

COSTUME (1)
A. Substantivos.

1. anastrophe (ci.i'aorpoÒTÍ). Veja COMPOR 
TAR-SE, B ,n ° l.

2 . tropos (Tpóiroç), “curso, maneira”, é traduzi
do em Hb 13.5 por “sejam vossos costumes sem 
avareza”. Veja CAMINHO, MEIO (1), MODO.

3. politeuma (TToXÍT€U|ia). Veja CIDADÃO, 
n° 4.

B. Verbos.
1. anastrephõ (ài'aaTpê<£xo). Veja COMPOR 

TAR-SE, A. n° 1.
2. politeuõ (ttoXit€Úw). Veja CIDADÃO. n° 4  

Nota.

COSTUME (2)
A. Substantivos.

1 . ethos (€0o<;) denota: (a) “costume, uso, pres 
crito por lei” (At 6.14; 15.1; 25.16); “rito ou ceri 
mônia” (Lc 2.42); (b) “costume, hábito, modo” (1 
22.39; Jo 19.40; Hb 10.25). Veja COSTUMA 
MODO.

2 . sunetheia  (au i^ T eia ), formado de sunè 
“com ”, e ethos  (veja  o n° 1 ), denoia: (a) 
“intercurso. intimidade”, significado não encon
trado no Novo Testamento; (b) “costume, uso 
habitual” (Jo 18.39; 1 Co 11.16); “força de hábi
to” (1 Co 8.7, alguns manuscritos têm aqui 
suneidesis, “consciência").^

B. Verbos.
1. ethizo (€0í£u>), cognato de A, n° 1, significa 

“acostumar”, ou na voz passiva, “ser acostumado”. 
Na forma participial é equivalente a um substanti
vo. “costume" (Lc 2.27).<J

2 . ethõ (ê'0to), “ser acostumado”, como no caso 
do n° 1 , é usado no particípio passivo como subs



COSTUME 517 COVA

tantivo, significando “costume” (Mt 17.15; Mc 10.1; 
Lc 4.16; Al 17.2). Veja COSTUMAR, MODO.1

COSTUME (3)
1 . hexis (€£iç), cognato de echõ, "ter", denota 

“hábito, experiência*’, “uso” (Hb 5.14, “costume”)/!
2 . chreia (xpeía), “necessidade”, é encontrado 

em Ef 4.29 (“promover”; na ARA. “necessidade”); 
Tt 3.14 (“necessárias”). Veja NECESSIDADE,

CESSITAR.
3. chresis (xp^pi ç), “uso” (cognato de chraomai, 

usar”), ocorre em Rm 1.26,27/I
Notas: (1) Em 2 Tm 2.21. o adjetivo euchrestos, 

útil, servível” (formado de eu, “bem”, e chraomai, 
usar”), é traduzido por “idôneo”; também ocorre 

em 2Tm4.11; Fm 11 (“útil”, em ambos os lugares), 
ja PROVEITO (1). B,n° 2.1
(2) Em 1 Co 8.7, os melhores textos têm o 

substantivo sunetheia, “costume”, literalmente, 
lo Costume (para com o ídolo)”, ou seja. estando 
ociado. Veja COSTUME (2). Na Septuaginta. 
nsulte Pv 31.13.1 Contraste com o termo 
hrestos, “improdutivo, inútil” (Fm 11 ).S1

STURAR
epiraptõ  ou epirrhaptõ  (c tti pd tttu> o u  

TnppáTTTw). formado de epi. “sobre”, e rhaptõ, 
turar. coser”, é usado em Mc 2.21.1

IV -  *

TIDIANO
Adjetivo.

I  1. epiousios (cmoúaioç) é encontrado em Mt 
6 .11 e Lc 11.3. Uns derivam a palavra de epi. “so- 

”, e eimi, “ser”, como a significar “(pão) presen-
f ,  ou seja, pão suficiente, mas esta formação é 
zctionável. A mesma objeção se aplica à conjetu- 
de que é derivada de epi e ousia, significando 
""o) para alimento”. A derivação mais provável é 
epi e eimi, “ir”, “(pão) para ir adiante ou para 
cseguir”, ou seja. para o dia seguinte e depois, 

ou “(pão) que (nos) vêm”. Isto se ajusta ao acresci
do termo senteron, “hoje”, isto é, a oração deve 
em favor do pão que baste para este dia e o 
inte. de forma que a mente se conforme com a 
rtência de Cristo contra ansiedade pelo dia se
te. A confirmação desta derivação também é 
mtrada na palavra epiouse, na frase “o dia sc- 

■jite” (At 7.26; I6 .l l) .i
2 . ephemeros (è4>r|p.epo<;) significa “para o dia” 

ado de epi, “sobre” ou “para”, c hemera, “dia”; 
português, “efêmero”), e ocorre em Tg 2.15.Í

3. kathemerinos (»caOr|^€pii'óç) significa, lite
ralmente, “de acordo com” (kata) o “dia” (hemera), 
“dia a dia. cotidianamente” (At 6 . 1 ).f

Nota: As seguintes expressões contêm a pala
vra hemera, “dia”: (a ) kath' hemeran, literalmen
te, “de acordo com o dia” ou “para o dia”, ou, 
ainda, “ao longo do dia”, “dia a dia” (por exemplo, 
Lc II.3; At 3.2; 16.5; l Co 15.31; Hb 7.27); (b) 
hemera kai hemera, literalmente, “dia e dia”, “dia 
a dia” (2 Co 4.16); (c) hemeran ex hemeras, literal
mente, “dia de dia“, “a cada dia” (2 Pe 2.8); {d) 
semeron, “este dia” ou “hoje”, usado fora dos 
Evangelhos Sinóticos e Atos. em 2 Co 3.14,15, 
oito vezes em Hebreus e em Tg 4.13; (e) tes 
semeron hemeras “(até) este mesmo dia” (Rm
11-8); (/) tas hemeras (Lc 21.37), “diariamente”, 
“de dia”: (g ) pasan hemeran (At 5.42), “todos os 
dias”; precedido por kata em At 17.17, “diaria
mente”, “todos os dias”; (h) ka th ’ hekasten 
hemeran, literalmente, "de acordo COitt cada dia” 
(Hb 3.13, “hoje”).

COURO
dermatinos (Òepuánvoq) denota “de pele, de 

couro” (derivado de derma, “pele de animais”, 
cognato de derõ, “esfolar”; de onde em português, 
“derme, derma, dermatologia”); é traduzido em Mt
3.4 e Mc 1.6 por “couro”, acerca do cinto de João 
Batista. Veja ODRE.1

COVA (1)
bothunos ((ióGuvoç), qualquer tipo de “buraco 

ou cova funda” (provavelmente ligado com bathos, 
“fundo”), é encontrado em Mt 12.11; 15.14; Lc 6.39. 
Veja COVA (2).1

COVA (2)
1 . phrear (4>p€ap), “poço cavado para água” (dis

tinto de pege, “fonte”), denota “poço” em Ap 9.1,2, 
"o poço (do abismo)”, “o poço”, ou seja, “o poço 
que conduz ao abismo”; também ocorre em Lc 14.5; 
Jo 4.11,12. Veja POÇO.1

2. bothunos (póQuvoç) é traduzido em Mt 12.11 
por “cova”. Veja COVA ( I).

3. abussos (dfluaooç). Veja POÇO DO ABIS
MO, B.

4. hupolenion ívrroXni^oi') denota “vasilha ou 
cocho posto em baixo dc uma prensa de lagar”. para 
recolher o suco (Mc 12.1, “vaiado”).!

Nota: Quanto a “covas”, que aparece em 2 Pe 
2.4, veja CADEIA. Noia (1).
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CÔVADO
pechas (rrfixuç) denota o antebraço, ou seja, a 

parte entre a mão e a articulação do cotovelo; por 
conseguinte, “medida de extensão”, não do pulso ao 
cotovelo, mas da ponta do dêdo médio à articulação 
do cotovelo, ou seja, cerca de 45 centímetros ou 
pouco menos de 60 centímetros (Mt 6.27; Lc 12.25; 
Jo 21.8: Ap 21.17)4

COVIL
1 . phõleos (4>o>Â€ó<;)* “toca, cova, covil ou bura

co’*, é termo usado em Mt 8.20 e Lc 9.58, em refe
rência a raposas.!

2. ope (ÒTTrj) é traduzido em Hb 11.38 por “co
vas”. Veja ABRIR. CAVERNA.

COXA
meros (pipóç) ocorre em Ap 19.16: Cristo apa

rece aqui na manifestação da Sua capacidade e ação 
judiciais futuras e na função de executor da vingança 
divina sobre os inimigos de Deus; Seu nome está 
figurativamente na Sua “coxa” (onde a espada seria 
usada: cf. SI 45.3), emblemático da Sua força para 
pisar nos inimigos, sendo tal ação a demonstração 
dos Seus atributos divinos de justiça e poder.

COXO
chõlos (xojàóç), “manco”, é encontrado em Mt

11.5; 15.30,31; 18.8; 21.14; Mc 9.45; Lc 7.22; 
14.13.21; Jo 5.3; At 3.2; 8.7: 14.8: Hb 12.13. Al
guns manuscritos têm chòlos em At 3.11. outros 
têm autou. traduzido por “ele”, conforme os melho
res textos.*!

Nota: Quanto ao termo kullos, que aparece em 
Mt 18.8, “aleijado", veja ALEIJADO, n° 2.

CRAVO
A. Substantivo.

helos (rjXoç) ocorre nas observações de Tomé a 
respeito das marcas dos cravos usados na crucifica
ção de Jesus (Jo 20.25).!

B. Verbo.
proseloõ (7ipocrr|Xóíi)), “pregar, cravar, encravar" 

(formado de pros. “para”, e uma forma verbal de 
A), é usado em Cl 2.14, na qual a figura de um 
título (as ordenanças da lei) é primeiramente des
crita como cancelada, e depois removida: a idéia 
contida no verbo em si não é de cancelar, ao qual a 
remoção era subseqüente, mas de encravar triun
fantemente a coisa removida na cruz. A morte de 
Jesus não só tornou a lei inútil como meio de sal

vação. mas mostrou publicamente que sempre f  
assim.!

CREIO
Nota: Alguns manuscritos têm o verbo dokeô 

“pensar”, em Lc 17.9. “creio (que não)”.

CRER
A. Verbos.

1 . pisteuõ (moT€u(i)). “crer”. também “ser per 
suadido de”, e, por conseguinte, “pôr a confian 
em. confiar”, significa, neste sentido da palav 
confiança e não mera crença. É muito freqüente n 
escritos do apóstolo João, sobretudo no Evangel 
Ele não usa o substantivo (veja mais adiante). P
o primeiro uso que o Senhor faz do verbo, veja J
1.50. Dos escritores dos Evangelhos. Mateus usa o 
verbo 10 vezes. Marcos, 10, Lucas, nove e João- 
99. Em At 5.14, o particípio presente do verbo é 
traduzido por “os que criam”. Veja COME 
CONFIAR. SER-LHE CONFIADO.

2 . peithõ (reíOto). “persuadir”, nas vozes médi 
e passiva, significa “permitir-se a si mesmo ser per 
suadido” (por exemplo. Lc 16.31; At 17.4; 27.11 
28.24: Hb 13.18). Veja ASSEGURAR. CONCO-  
DAR. CONFIAR, OBEDECER, PERSUADI 
PRODUZIR.

Nota: Quanto aos verbos apisteõ, o negativo 
n° 1. e apeitheõ, o negativo do n° 2, veja DESC 
DESOBEDIÊNCIA.

B. Substantivo.
pistis (ttíoti ç). “fé” (Rm 10.17: 2 Ts 2 .13). S 

principal significado é a convicção concernente a] 
Deus e Sua Palavra e o relacionamento do cren 
com Ele. Veja ASSEGURAR. FÉ.

Nota: Em 1 Co 7.15; 9.5; Rm 16.1: Tg 2.15, a] 
palavra adelphe. “irmã”, é usada no sentido espi 
tual de alguém ligado pelo vínculo da fé cristã.

C. Adjetivo.
pisios (tticttóç) significa: (a) no sentido ativ 

“crente"; (h) no sentido passivo, “leal. fiel. fidedi 
no” (2 Co 6.15: 1 Tm 4.12; 5.16:6.2). Em I Pe 1.2 
seguindo os manuscritos mais autênticos, temos a| 
forma substantivai: “São crentes em Deus” (“C 
em Deus”: veja ARA). O termo pistos é compree 
do com o significado da letra acima (por exe 
pio. em Jo 20.27; Gl 3.9; Al 16.1: 2 Co 6.15: Tt 1.6); 
e tem o significado da letra l'b” (por exemplo, em li 
Ts 5.24; 2 Ts 3.3). Veja Notes on Galatians, de Hogg 
e Vine. p. 126. e Notes on Thessalonians. de Hogg e 
Vine. p. 211. Veja FIEL. SEGURO.
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Motas: ( 1 ) 0  verbo negativo correspondente é 
apisieõ (2 Tm 2.13. "formos infiéis”, em contraste 
com a declaração: “Ele permanece fiel”.

(2 ) O substantivo negativo apistia, "increduli
dade”. é usado duas vezes em Mateus (Mt 13.58:
17.20), três vezes em Marcos (Mc 6 .6 ; 9.24; 16.14), 
quatro vezes em Romanos (Rm 3.3; 4.20; 11.20,23); 
em outros lugares, ocorre em I Tm 1.13 e Hb
3.12,19.1

(3) O adjetivo apistos significa "incrédulo, infi
el" (1 Co 6 .6 ; 7.12-15; 10.27; 14.22-24; 2 Co 4.4; 
6.14,15; 1 Tm5.8;Tt 1.15; Ap 21.8). Nos Evange
lhos. aparece em Mt 17.17; Mc 9.19; Lc 9.41: 12.46; 
Jo 20.27. Uma vez é traduzido por “incrível" (At
26.8). Veja FIEL, INCRÍVEL, INFIEL.1

(4) O verboplerophoreõ. em Lc 1.1, foi correta
mente traduzido por; "se cumpriram”, literalmente, 
"tiveram pleno curso”. Veja CUMPRIR (1). PER
SUADIR. PROVA (3). SABER (1).

CRESCER
1 . auxanõ (au^dvio). "crescer” ou “aumentar", 

acerca do crescimento daquilo que tem vida. natural 
ou espiritual, é usado: ia) no transitivo, significan
do fazer aumentar, dito acerca de dar o aumento (1 
Co 3.6.7: 2 Co 9.10), o efeito da obra de Deus,
; .iforme a analogia das Suas operações na nature

za: “crescer, ficar maior”, por exemplo, plantas c 
«lios (Mt 6.28); é usado na voz passiva em Mt

13.32 e Mc 4.8; na voz ativa, vemos cm Lc 12.27; 
13.19: acerca do corpo (Lc 1.80: 2.40); de Cristo 
(Jo 3.30): da obra do Evangelho de Deus (At 6.7; 
12.24; 19.20); do povo (At 7.17); da fé (2 Co 10.15, 
zzz  passiva); dos crentes individualmente (Ef 4.15; 
Cl 1.6,10, voz passiva; 1 Pe 2.2; 2 Pe 3.18); da 

ja (Cl 2.19); das igrejas (Ef 2.21). Veja AUMEN-
R 1
Nota: Contraste com o termo auxesis. “aumen- 

que ocorre em Ef 4.16: Cl 2.19.1
2 . ginomai (*yí i* o [ ío i  ), "tornar-se. vir a ser. suce- 
”, é encontrado em At 5.24. acerca do desenvol- 
ento do trabalho apostólico. Veja LEVANTAR- 
n*5.

Notas: (1) Em Mt 21.19. "nunca mais nasça fru- 
”, mais estritamente, "que não haja fruto".

(2) Em Hb I 1.24, o verbo ginomai é usado com 
gas. "grande”, acerca de Moisés, literalmente, 

do ficado grande”.
3. erchomai (epxopai). "vir” ou "ir”, c traduzi - 
em Mc 5.26 por “indo a pior”. Veja VIR. n° 1.
4. anabainõ (áraftamo). "ascender", quando

usado acerca de plantas, significa "crescer" (Mc
4.7,32 >; em Mc 4.8. acerca de “semente", é  traduzi
do por "vingou" (quanto à palavra seguinte “cres
ceu”, veja o n° I ). Veja LEVANTAR-SE. n° 6 .

5. mekunomai (nr)KtTo^ai). “crescer longamente, 
alongar, prolongar, estender” (derivado de rnekos. 
“extensão” ), é usado em Mc 4.27 acerca do “cresci
mento” de plantas. 1

Nota: Trés palavras diferentes são usadas em 
Mc 4 acerca do “crescimento” de plantas ou semen
tes, n.os l, 4, 5.

6 . huperauxanõ (inTepai^cun.)), "aumentar além 
da medida” (formado de huper. “sobre, além. muito 
acima”, e o n° 1 ), é usado acerca da fé e o amor. em 
seus modos de vida e efeitos práticos (2 Ts 1.3).
I .ightfoot compara este verbo e o seguinte que apa
rece no versículo (pleonazõ, “abundar”), dizendo 
que o primeiro implica “crescimento interno e orgâ
nico, como o de uma árvore", o último, “um caráter 
difuso e expansivo, como o de uma inundação que 
alaga a terra” . 1

7. sunauxanõ (cruvay£áifu>). “crescer junto”, é 
encontrado em Mt 13.30.1

8 . phuõ (4>ixo), “produzir*’, é traduzido em Lc
8.6 por "nascida” (voz passiva). Veja BROTAR.

9. sumphuõ (ai'̂ i4>ixij) é usado em Lc 8.7 (“cres
cendo com” )•!

CRIADA
1 . pais (tciíc). “criança”, denota “donzela” ou 

"moça solteira” em Lc 8.51.54 (“menina” em am
bos os lugares). Veja CRIANÇA, CRIADO (2), 
FILHO. MOÇO.

2. paidiske (7Taióíak'r|). diminutivo do n° I. é 
traduzido por “criada” (Mt 26.69; Mc 14.66.69: Lc 
12.45: 22.56): "porteira*’ (Jo 18.17): “menina” (At
12.13): “jovem” (At 16.16): “escrava” (G14.22.23. 
30.31). Veja ESCRAVO. MENINA.1

3. korasion (Kopóoioi')* termo coloquial, famili
ar, é traduzido em Mt 9.24,25 por “menina”. Veja 
MENINA. n° I.

CRIADO (I)
oiketes (oíkcttjc; ) ,  “criado da casa. empregado 

doméstico”, é traduzido em At 10.7 por “criado”; 
em outros lugares, “servo” ou “servos” (Lc 16.13; 
Rm 14.4; 1 Pe 2.18). Veja SERVO-1

CRIADO (2)
pais (iraíç), “criança, menino, mocidade", tam

bém significa “criado, assistente”; em Lc 12.45 é



usado no plural, em contraste com paidiske, “cria
da*. Veja CRIANÇA. n° 4.

CRIADOS
pais (na iç) (quanto aos significados desta pala

vra. veja CRIANÇA, n°4), é traduzido cm Lc 12.45 
por “criados".

CRIANÇA
1. teknon (t€KW>v). “criança” (cognato de tiktõ, 

“gerar, dar à luz“). é usado cm ambos os sentidos, 
natural e figurativo. Em contraste com huios. "fi
lho” (veja mais adiante), dá proeminência ao fato do 
nascimento, considerando que huios enfatiza a dig
nidade e o caráter da relação. Figurativamente, teknon 
é usado acerca de “crianças", “filhos”: (a) dc Deus 
(Jo 1. 12); (b ) da luz (Ef 5.8); (c) da obediência (1 Pe
I.14); (d) da promessa (Rm 9.8; Gl 4.25); {e) do 
diabo (1 Jo 3.10); (/) da ira (Ef 2.3); (5) da maldição 
(2 Pe 2.14); (h) numa relação espiritual (2 Tm 2.1; 
Fm 10). Veja FILHO. FILHA.

2 . teknion (tckvíop). “criancinha”, diminutivo 
do n° 1. é usado apenas figurativamente no Novo 
Testamento c sempre no plural. É encontrado mui
tas vezes cm 1 João (I Jo 2.1.12.28; 3.7.18; 4.4;
5.21); cm outros lugares, ocorre uma vez no Evan
gelho de João (Jo 13.33). uma vez nas Epístolas de 
Paulo (Gl 4.19). É termo de afeto usado pelo mestre 
para com seus discípulos sob circunstâncias que 
exigem um pedido afetuoso, por exemplo. Cristo 
aos Doze logo antes da Sua morte; o apóstolo João 
usou o termo quando advertiu os crentes contra os 
perigos espirituais; Paulo, por causa dos erros mor
tais do judaísmo que assaltavam as igrejas da Galácia. 
Contraste com o uso que o apóstolo faz de teknon 
em Gl 4.28.1

3. huios (úióç). “filho”, sempre é traduzido as
sim (por exemplo. Mt 27.9); e até com referência a 
uma cria de jumento (Mt 21.5). As traduções em 
geral não discriminam entre tcknan e huios. Na Pri
meira Epístola de João. o apóstolo reserva a palavra 
para se referir ao Filho de Deus. Veja teknia, 
“criancinha” (acima), e tekna. “crianças”, em Jo 1.12;
II.52. Vejapaidion (mais adiante). Quanto ao ouiro 
uso de huios, que indica a qualidade daquilo com 
que está relacionado, veja FILHO.

4. pais (77a íç )  significa: (a) “criança em relação à 
descendência”; (b) “menino ou menina em relação à 
idade '; (c) “criado, assistente, empregado, em rela
ção à condição”. Como exemplo da letra "a", veja 
Mt 21.15 e At 20.12. Com respeito à letra

CRIADO

consulte Mt 17.18 e Lc 9.42. Em Lc 2.43, é usado j 
acerca do Senhor Jesus. Com respeito à letra “c”. 
veja Ml 8.6.8.13. etc. Quanto à letra “a”, note Mt
2.16. Veja CRIADO (2). CRIADA. FILHO. MOÇO. 
SERVO.

5. paidion (irai&íot')» diminutivo de pais. sig
nifica “criancinha, criança pequena”: é usado acer
ca: dc uma criança recém-nascida (Jo 16.21); de 
uma criança masculina recentemente nascida (por 
exemplo, Mt 2.8: Hb 11.23): de uma criança mais 
crescida (Mc 9.24); de um filho (Jo 4.49); de uma 
menina (Mc 5.39,40.41); no plural, alude a “crian
ças” (por exemplo. Mt 14.21). F. usado metafori
camente acerca de crentes que sào deficientes na 
compreensão espiritual (1 Co 14.20), e no trata
mento afetuoso e familiar feito pelo Senhor para 
com os discípulos, quase como em português, “ra
pazes" (Jo 21.5): no tratamento feito pelo apósto
lo João para com os crentes mais jovens na família 
de Deus (1 Jo 2.13.18); deve ser diferenciado de 
teknia, cujo termo ele usa para se dirigir a todos os 
seus leitores ( I Jo 2.1.12.28: veja teknia, acima). 
Veja MENINA.

Nota: O advérbiopaidiothen, “de (ou desde) cri
ança". é encontrado em Mc 9.21.1

6 . paidarion (iraióáptoi'). outro diminutivo de 
pais, é usado acerca de “meninos e meninas” (Mt
11.16. os melhores textos têm paidiois aqui), e de 
"rapaz" (Jo 6.9): a tendência no grego coloquial era 
perder o caráter diminutivo da palavra.f

7. nepios ( imVít ioç), literalmente, “que nào fala”
(formado de ne. elemento de negação, e epos). em I 
Co 13.11 tem o senlido de “infantil”. Veja BEBÊ. j

8 . numogenes (liotwyél^ç), literalmente, “uni- 
gênito”. traduzido por “único”, em Lc 9.38. Veja 
SOMENTE, UNIGÊNITO.

9. tebiogonia (To;i'oyoi'ia), formado de teknon 
e uma raiz geri-, de onde gennaõ. "gerar”, denota 
“dar à luz filhos", implicando os deveres da mater
nidade (1 Tm 2.15).1

B. Verbos.
1 . nepiazõ (i^máfcu), “ser bebê", é usado em 1 

Co 14.20. “sede meninos na malícia” (cognato do n°
7. acima).1

2. teknotropheâ (T€ta*OTpO(J>€(«)). “criar jovens”, 
formado de teknon, “criança”, e trephõ, “criar”, sig
nifica “criar, educar filhos” (1 Tm 5 .10).1

3. teknogoneõ (Tdcvoyoi^w). “dar à luz fi
lhos” (formado de teknon, “criança”, e gennaõ. 
“gerar”), veja o n° 9. acima, é encontrado em 1 Tm
5.14.1

520 CRIANÇA
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C. Adjetivos.
1 . enkuos (cyKixjç) denota “grande com crian

ça". formado de etu "em", e kuõ. “conceber", é usa
do em Lc 2.5.1

2 . philoteknos (4>iXótckî o<;). formado de phileõ, 
“amar", e teknon. “criança”, significa “amar crian
ças" (Tt 2.4).I

3. ateknos (õtckuoç), formado de a, elemento 
de negação, e teknon. "criança", significa "sem cri
anças", ou seja. “sem filhos" (Lc 20.28-30)-1

Notas: (1) Quanto ao termo brephos. “bebê re
cém-nascido”, que ocorre em At 7.19; 2 Tm 3.15. 
Veja BEBÊ.

(2 ) O termo huiothesia. “adoção de filhos”, en
contrado em Ef 1.5, tern o sentido de “adoção como 
filhos”. Veja ADOÇÃO.

CRIAR
A. Verbo.

ktizõ (ktíçüí), usado entre os gregos para signifi
car a fundação de um lugar, cidade ou colônia, signi
fica. nas Escrituras, “criar", sempre dito do ato de 
Deus. quer: (a) na criação natural (Mc 13.19; Rm
1.25. onde o título “Criador" traduz o artigo com o 
particípio aoristo do verbo; 1 Co 11.9; Ef 3.9; Cl 
1.16; I Tn»4.3; A p 4 .ll;  10.6); quer: (b) na criação 
espiritual (Ef 2.10,15; 4.24; Cl 3.10). Veja FAZER 
(2).i

B. Substantivos.
1 . ktisis (ktíoi ç). primariamente “o ato de criar" 

ou “o ato criativo em processo", tem este significa
do em Rm 1.20 e G1 1.15. Também significa o pro
duto do “ato criativo”, a “criatura", como ocorre em 
Mc 16.15; Rm 1.25; 8.19; Cl l . 15; Hb9.11: etc. Em 
Mc 16.15 e Cl 1.23. seu significado tem referência 
especial ao gênero humano em geral. Quanto ao seu 
uso em G1 6 .15 e 2 Co 5.17, no primeiro versículo 
“a referência é ao ato criativo de Deus, por meio do 
qual o homem é introduzido na bênção da salvação, 
em contraste com a circuncisão feita por mãos hu
manas que os judaizantes reivindicavam ser neces
sário para aquele fim. Em 2 Co 5 .17, a referência é 
ao que o creme está em Cristo; por causa do ato 
criativo, ele se tornou nova criatura" (extraído de 
Notes on Galatians. de Hogg e Vine, p. 339).

O termo ktisis é empregado uma vez para se 
referir a atos humanos ( I Pe 2.13, “ordenança hu
mana"). Veja CONSTRUIR, ORDENANÇA.

2 . ktisma (Kricrpa) tem o sentido concreto de “a 
coisa criada, a criatura, o produto do ato criativo” (1 
Tm 4.4; Tg 1.18; Ap 5.13; 8.9).i

3. ktistes (KTÍaTT|ç), entre os gregos, o fundador 
de uma cidade, etc., denota nas Escrituras “o Cria
dor" (1 Pe 4.19); cf. Rm 1.20. no B. n° 1. acima.f

Nota: É confirmação importante de Rm 1.20.21. 
que em toda a literatura grega não cristã, estas pala
vras nunca tenham sido usadas pelos gregos para 
transmitir a idéia de criador ou de ato criativo por 
quaisquer dos seus deuses. As palavras são confi
nadas por eles aos atos dos seres humanos.

4. zõon (£úk>i'), '‘criatura vivente”. Veja BESTA.

CR1SÓLITO
cliriisolithos puoóXiOoç). literalmente, “pedra 

de ouro" (formado de chrusos, “ouro", e lithos. 
“pedra"), o nome de uma pedra preciosa da cor do 
ouro. hoje chamado “topázio" (Ap 2 1 .2 0 ; veja tam
bém Êx 28.20 eE z 28.13).!

CRISÓPRASO
chrusoprasos (xpuoóirpaaoç). formado de 

chrusos. “ouro", e prasos, “alho-porro". é uma 
pedra preciosa como da cor do alho-porro. um ver
de translúcido c dourado. Plínio o conta entre os 
berilos. A palavra ocorre em Ap 21.20.1

CRISTAL
A. Substantivo.

krustallos (KpvoroXXoç), derivado de kruos 
"gelo”, e. por conseguinte, adequadamente qualquer 
coisa gelada e transparente, denota “cristal”, um 
tipo de pedra preciosa íAp 4.6; 22.1). O cristal de 
rocha é quartzo puro; cristaliza em prismas hexago- 
nais. cada qual com um ápice piramidal.l

B. Verbo.
krustallizõ ( k pu c ttq à Aí ç a i ) ,  “ser de brilho e trans

parência cristalina, brilhar como cristal”, é encon
trado em Ap 21.11. onde é dito acerca de Cristo 
como o "Doador de luz" (phõster) da cidade di\ ina 
(não phos, “luz”). É possível que o verbo tenha 
força transitiva, “transformar em esplendor crista
lino”. como a aludir ao efeito de Jesus nos Seus 
santos.)

CRISTÃO
christianos (xpicmaróc;), “cristão", palavra for

mada segundo o estilo romano, significando parti
dário de Jesus. Foi aplicado primeiramente aos tais 
pelos gentios e é encontrado em At 11.26; 26.28: 1 
Pe 4.16.

Embora a palavra traduzida em At 11.26 por 
“foram [...] chamados” (veja CHAMAR) possa ser
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usada para se referir a um nome adotado pela pró
pria pessoa ou dado por outros, parece que nos dias 
dos apóstolos os "cristãos” não o adotaram por si 
mesmos. Em 1 Pe 4.16. o apóstolo Paulo está talan
do do ponto de vista do perseguidor (cf. "como 
homicida”. *'ou (como] ladrão”. ‘*ou [como] malfei
tor"). Nem é provável que o título tivesse sido dado 
pelos judeus. Sendo aplicado por gentios, não havia 
dúvida de haver a implicação de desprezo, como na 
declaração de Agripa em At 26.28. Tácito, escre
vendo perto do fim do século I, disse: "O vulgo os 
chama cristãos. O autor ou origem desta denomina
ção. Christus. tinha, no reinado dc Tibério. sido 
executado pelo procurador Põncio Pilatos” (Anais 
XV. p. 44). A partir do século II em diante, o termo 
foi aceito pelos crentes como título de honra.*)!

CRISTO
ch ri st os (xp* cr-óç). “ungido”, traduz, na Septu

aginta. a palavra “Messias”, termo aplicado aos sa
cerdotes que eram ungidos com o óleo santo, parti
cularmente o sumo sacerdote (por exemplo. Lv 
4.3.5,16». Os profetas sào chamados hoi christoi 
theou. “os ungidos de Deus” (SI 105.15). Um rei de 
Israel foi descrito em certa ocasião como chrístos 
tou kuriou. “o ungido do Senhor" ( I Sm 2.10,35; 2 
Sm 1.14; SI 2.2; 18.50: Hc 3.13): o termo é usado 
até para se referir a Ciro (Is 45.1).

O título ho chrístos, “o Cristo”, não é usado 
acerca de Cristo na versão Septuaginta dos livros 
inspirados do Antigo Testamento. No Novo Testa
mento. a palavra é usada muitas vezes com o artigo, 
referindo-se ao Senhor Jesus, como apelativo em 
vez de título (por exemplo. Mt 2.4: At 2.31); sem o 
artigo (I.c 2 .1 1; 23.2; Jo 1.41). Três vezes o título 
foi expressamente aceito pelo próprio Senhor (Mt 
16.17: Mc 14.61.62; Jo 4.26).

E acrescentado como apelativo ao nome próprio 
“Jesus” (por exemplo. Jo 17 3. a única vez que o 
Senhor assim se referiu a Si mesmo: At 9.34: 1 Co 
3.11: I Jo 5.6). É distintamente um nome próprio 
em muitas passagens, quer com o artigo i por exem
plo. Mt 1.17; 11.2: Rm 7.4; 9.5: 15.19: 1 Co 1.6). 
quer sem o artigo (Mc 9.41; Rm 6.4: 8.9.17; I Co 
1.12; Gl 2.16). O título Chrístos é às vezes usado 
sem o artigo, e significa o Único que pelo Seu Espí
rito Santo e poder habita nos crentes e molda o 
caráter deles de conformidade com a Sua semelhan
ça (Rm 8 .10; Gl 2.20: 4.19: Ef 3 .17). Quanto ao uso 
ou ausência do artigo, o título com o artigo especifi 
ca o Senhor Jesus como “o Cristo”; o título sem o

artigo acentua o Seu caráter e relação para com os 
crentes. Mais uma vez. falando em termos gerais, 
quando o título é o sujeito de uma oração, tem o 
artigo: quando lorma parte do predicado, o artigo 
está ausente. Veja também JESUS.

CRIEL
A. Adjetivos.

1. anemeros (avr^iepoç) significa “não domes
ticado. selvagem" (formado de o. elemento de nega
ção. c hemeros, “gentil "), ocorre em 2 Tm 3.3. 
Epíteto descreve que as pessoas que se esquecem 
que Deus foi o criador delas, assemelham-se a leões 
“selvagens, cruéis e ferozes" (anemeroi) (Moulton 
e Milligan. Vocabulary o f the Greek Testament).\

2 . chalepos (xaXcró^) “duro": (<i) “duro de fa
zer ou de lidar, difícil, cruel, feroz", é dito acerca 
dos endemoninhados gadarenos < Mt 8.28): (/>) “duro 
de suportar, doloroso, lastimoso”, dito acerca dos 
últimos tempos (2 Tm 3.1. “trabalhosos"). Veja 
DURO.1

Notas: < 1) Em Tg 3.4. o termo skleros. “duro. 
áspero, violento”, é dito acerca de ventos.

(2) Em Lc 23.5. o verbo epischuõ. “tornar ou 
crescer mais forte” (formado de epi. “sobre”, ele
mento intensivo, e ischus. "força”), é usado meta
foricamente. "eles insistiam cada vez mais".1!

B. Substantivos.
1. th um os (Oupóç). “raiva ardente, ira", ocorre 

emAp 16.19: 19.15. dito acerca da ira de Deus. Veja 
INDIGNAR-SE (2). IRA. RAIVA (A. Notas).

2. zelos (ÇfvV-oç). “zelo", é traduzido em Hb 10.27 
por “arder (de fogo)".

CRUZ
A. Substantivo.

stauros (oraupó) denota, primariamente, cruz. 
instrumento de suplício. Em tais peças, os 
malfeitores eram pregados para execução da pena 
capital. Embora a palavra signifique também 
“estaca", é de suma importância saber em que região 
e época uma palavra pode ser associada à outra. 
Vejamos particularmente o caso da crucificação do 
Senhor Jesus. Sendo Ele condenado à morte por 
volta do 18° ano do reinado de Tibério César, conclui- 
se de forma clara e precisa ter sido o Filho de Deus 
crucificado e não estacado. Levemos em conta, 
também, as evidência históricas, arqueológicas e 
neotesiamentárias.

Recorramos, agora, ao texto bíblico. Disse Tomé: 
“Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. e
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não puser o dedo no lugar dos cravos" (Jo 20.25). O 
que isto significa? Significa que. na crucificação do 
Senhor Jesus, foi usado, pelo menos. um cravo em 
cada mão. Logo: Jesus não foi pendurado numa 
estaca e sim numa cruz.

Quanto ao x (Chi) ou X que Constantino declarou 
ter visto numa visão que o levou a patrocinar a fé 
cristã, era a letra inicial da palavra '‘Cristo” e não 
tinha nada a ver com "cruz” (quanto a xulon. "viga 
de madeira, árvore”, como era usado para o stauros, 
veja ÁRVORE).

Os gregos e romanos copiaram dos fenícios o 
método de execução. O stauros denota: (a) “a cruz 
em s i” , por exem plo , em Mt 27 .32 ; (b) ” a 
crucificação sofrida”, por exemplo, em 1 Co 1.17,18 
(onde a crucificação é metaforicamente usada para 
aludir à renúncia do mundo que caracteriza a 
verdadeira vida cristã); Gl. 6.12.14; Ef 2.16: Fp3.18.

O costume judicial pelo qual a pessoa condenada 
levava a cruz até o lugar de execução, foi aplicado 
pelo Senhor aos sofrimentos pelos quais Seus 
seguidores fiéis deviam expressar Sua participação 
com Ele (por exemplo, Mt 10.38).

B. Verbos.
1. stauroô (crraupóíu) significa: (</) “o ato da 

crucificação” (por exemplo. Mt 20 .19>; (b ) metafo
ricamente. "o despir da carne com suas paixões e 
luxúrias". condição cumprida no caso desses que 
são “de Cristo Jesus” (Gl 5.24): o mesmo se dá com 
a relação entre o crente e o mundo (Gl 6.14).

2. sustauroõ (owTaipóoj), “crucificar com” (5//-. 
“para", e sun. “com” ), é usado para designar: (a) a 
“crucificação" em si em companhia de outro (Mt 
27.44; Mc 15.32; Jo 19.32); (b) metaforicamente, a 
identificação espiritual com Cristo na Sua morte 
(Rm 6.6 e Gl 2.20).!

3. anastauroô (avaaraupóio) formado de ona. 
"outra vez”, e o n °  1, é usado em Hb 6.6, acerca dos 
hebreus apóstatas que. como cristãos meramente 
nominais, voltavam ao judaísmo, sendo assim vir
tualmente culpados de "crucificar” Cristo outra 
vez/fl

4. prospegmuni (TTpoaTTííyruiii). “fixar ou amar
rar a qualquer coisa” (formado de pros, “para”, e 
pegnumi. “fixar"), é usado acerca da "crucificação” 
de Cristo (At 2.23).!

CRUZAR
diaperaõ (òiaTrcpnci), “passar por cima de. atra

vessar” (formado de dia. "através de”, e peraõ. "pas
sar”; cognato de peran. "por”, peras. "limite”, em

latim, porra, “porta”; cm português, "porta, portal, 
porto”), ocorre em Mt 9.1: 14.34; Mc 5.21; 6.53; 
Lc 16.26: At 21.2. Veja IR, NAVEGAR (1), PAS
SA R .1f  Na Septuaginta, consulte Dt 30.13; Is 23.2.!

CUIDADO
A. Substantivos.

1. merimna (jicpt^im), relacionado provavelmen
te com o verbo nierizõ. “atrair em diferentes dire
ções. distrair”, por conseguinte, significa "aquilo 
que causa isto. um cuidado, sobretudo um cuidado 
ansioso” (Mt 13.22; Mc 4 .19; Lc 8.14; 21.34; 2 Co
11.28; 1 P e5 .7).l

Nota: O adjetivo negativo amerimnos (a, ele
mento de negação) significa "livre de cuidados” (Mt
28.14. "em segurança", literalmente "livre de cuida
dos” : 1 Co 7.32).!

2. spoude (aTTOLiõrí), primariamente "presteza, 
zelo, diligência”, por conseguinte, significa '‘cuida
do diligente, solicitude, esmero” (2 Co 7.11,12:
8.16). O termo merimna transmite o pensamento 
de ansiedade, ao passo que o termo spoude fala de 
interesse vigilante e zelo. Veja APRESSAR. COM 
DILIGÊNCIA, DILIGÊNCIA (A, n° 2), NEGÓ
CIO. SOLICITUDE.

B. Verbos.
1. merimnaõ (jiep»nrrito), cognato de A, n° 1. 

significa “estar ansioso com. ter um cuidado distra
ído” (por exemplo, Mt 6.25.28; 10.19: Lc 10.41;
12.11); ser cuidadoso com (1 Co 7.32-34); ter ou 
tomar cuidado (I Co 12.25): importar-se. interes
sar-se com. preocupar-se com ou por (Fp 2.20; 4.6). 
Veja F.STAR ANSIOSO.

2. melei Uié Aci). a terceira pessoa do singular do 
verbo melõ. usado impessoalmente, significa que 
"algo é objeto de cuidado”, sobretudo o cuidado 
proveniente de reflexão prévia e interesse, em vez 
de ansiedade (Mt 22.16; Mc 4.38; 12.14; Lc 10.40: 
Jo 10.13: 12.6: At 1S.17; 1 Co 7.21: 1 Pe 5.7). Em
1 Co 9.9: “Porv entura, tem Deus cuidado dos bois?", 
perde o ponto (veja ARA). Deus realmente se im
porta com os “bois”, mas havia um significado divi
namente designado 11a passagem do Antigo Testa
mento que se relacionava com o sen iço dos prega
dores do Evangelho.!

3. epimeleomai (èm neÀéotioi) significa “cuidar 
de. tomar conta de" e envolve reflexão prévia e pro
visão (epi. que indica a "direção da mente para o 
objeto que se cuida ou se toma conta”). Em Lc 
10.34.35. se refere ao cuidado do bom samaritano 
pelo homem ferido, e em 1 Tm 3.5. diz respeito ao
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cuidado de um bispo (ou presbítero) por uma igreja
importante associação de idéias/]
4. phrontizõ (4>pourí^io), "pensar, considerar, 

ser prestativo’’ (derivado de phren. “mente”), é tra
duzido por “aplicar-se”. em Tt 3.8 (veja ARA)/J

5. phroneõ (4>poy€w), que ocorre em Fp 4.10 
("reviver a vossa lembrança de mim*’; "renovastes a 
meu favor o vosso cuidado". ARA), tem um alcance 
dc significado muito mais amplo que o n° 5, e denota 
estar disposto, de qualquer maneira. Veja AFETO. B. 
Nota ( I), mente, considerar, saborear, pensa, entender.

Nota: O verbo episkopeõ . “supervisionar, 
superintender”, é traduzido por "tendo cuidado”, 
em Hb 12.15. Veja TER CUIDADO.

C. Advérbios.
1. akribõs (dKpipúiç), "cuidadosamente”. Veja 

DILIGENTEMENTE-
Nota: Quanto ao termo akribesteron, "mais cui

dadosamente”, veja EXATO.
2. spoudaioterõs (oTrouòatoTÇpojc;). o advérbio 

comparativo correspondente a A. n° 2. significa “o 
mais diligentemente” (Fp 2.28. "mais depressa").(1]
O advérbio spoudaiõs denota “diligentemente” (2 
Tm 1.17 "com muito cuidado”, alguns manuscritos 
têm o comparativo aqui; Tt 3.13): ou "veemente
mente” (Lc 7.4, ‘'muito”; "com instância”. ARA). 
Veja também spoudaiõs e seu comparativo, em 2 Co 
8.17,22, "muito diligente”, "muito mais diligente*'.'!

CUIDAR
1. nornizõ (voiíí£ü>), "considerar, supor, pen

sar”. é encontrado em Ml 5 .17 ("cuideis” ): Mt 10.34; 
20.10: Lc 2.34; 3.23: At 7.25: 8.20: 14.19: 16.27: 
17.29: 21.29: I Co 7.26 (“tenho”): 1 Co 7.36: I Tm 
6.5: em At 16.13. “(onde) julgávamos (haver um 
lugar para oração)”, este verbo também significa 
“praticar um costume” (nomos) e é usado comu- 
mente assim pelos escritores gregos. Por conseguin
te, “se costumava”. Veja PENSAR.1!

2. dokeõ (óoKctu). “ser de opinião”, é usado em 
Mc 6.49 (“pensaram”); Lc 12.51: 13.2: 24.37: Jo 
20.15: At 27.13; Hb 10.29: em Jo 11.31, "supon
do” ( ARA), de acordo com os melhores textos, em 
vez de legõ, "dizendo”, como na RC.

3. hupolambanõ (únoXan|kmú), quando usado 
acerca de ação mental, tem o sentido de "supor, 
julgar, pensar" (Lc 7.43: At 2.15). Veja RECEBER. 
RESPONDER.

4. huponoeõ (vitovocoj), “suspeitar, conjeturar”, 
é encontrado em At 13.25 (“pensais” ): At 25.18. 
Veja SUJEITAR.

5. oiotnai ou oimai (oíojiüi ou oi p a i) significa 
“esperar, imaginar, supor”; é usado em Jo 21.25 
("cuido”): Fp 1.17 (“julgando”); Tg 1.7 ("pense”). 
Veja PENSA R.$

Notas: (1) Em 2 Co 11.5, o verbo logizomai, 
"considerar”, é traduzido por “penso"; em 1 Pe 5.12, 
"cuido”; Pedro não supunha que Silvano fosse cren
te. ele era “contado” ou considerado assim.

(2) Em Fp 2.25. o verbo hegeomai, "considerar, 
julgar", é traduzido por “julguei”.

CULPA
A. Substantivo.

aition (aíriov), o neutro de aitios, causador de, 
responsável por, é usado como substantivo, "cri
me, base legal de castigo”, ocorre em Lc 23.4,14.22. 
Veja AUTOR. CAUSA.

Notas: (1) Quanto ao termo aitia. traduzido em 
Jo 18.38: 19.4.6 por "crime” (como aition. deno
tando "base para castigo”), veja ACUSAR. CAR
GA. CAUSA.

(2) Quanto à palavra hettetna. “perda, falta” , que 
ocorre em 1 Co 6.7. veja FALTA.

(3) Quanto ao termoparaptõina. “passo em fal
so. transgressão”, que aparece em Gl 6.1 (“ofensa”) 
e Tg 5.16 ("culpas” ), veja PECADO. A. n° 2. Nota
(I). TRANSGRESSÃO.

B. Adjetivo.
amemptos (à^^pirroç). "sem culpa”, é traduzi

do em Hb 8.7 por “irrepreensível” . Veja CULPAR.
Nota: Quanto ao termo anõmos, “sem marca”, 

traduzido por “irrepreensíveis”, em Jd 24 e Ap 14.5. 
ou seja. sem qualquer imperfeição ou defeito, veja 
DEFEITO.

C. Verbos.
1. tnemphomai (jic n<J>o|iai), "culpar", é traduzi

do em Rm 9.19 por “se queixa”, e em Hb 8.8, por 
"rcpreendendo-os". Alguns manuscritos têm o ver
bo em Mc 7.2. Veja CULPAR.

2. elenchõ (éÀéyxw). "condenar, convencer, re
provar. repreender", ocorre em Mt 18.15. Veja 
CONVENCER.

Nota: Em 1 Pe 2.20. aparece o verbo hamartanõ, 
"pecar" (rigorosamente, perder a marca).

CULPADO (1)
enochos (èi-oxo^)- adjetivo, literalmente, "pren

dido em, ligado por. passível de acusação ou ação 
legal” . Veja PERIGO.

Notas: (I)  Em Rm 3.19, o termo ftupodikos, 
"postoà prova”, literalmente, “sob julgamento” (for
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mado de hupo, “embaixo de", e dike, “justiça"), é 
incorretamente traduzido por ‘'condenável”. Veja 
JULGAMENTO.

(2) Lm Ml 23.18. o verbo opheilõ. “dever, estar 
endividado, falhar no dever, ser delinqüente”, é mal 
traduzido por "devedor”.

CULPADO (2)
opheiletes (òèeiÀcTTiq), “devedor”, é traduzido 

em Lc 13.4 por “culpados”. Veja DEVEDOR.
Nota: Em Al 25.11, o verbo adikeõ, “prejudi

car”. é traduzido por “fiz algum agravo”.

CULPAR
A. Verbo.

mõmaomai (noj|idonai). “criticar, censurar, cul
par ou caluniar”, é usado em 2 Co 6.3. acerca do 
ministério do Evangelho; cm 2 Co 8.20. fala do ser
viço da ajuda financeira.!

Notas: (1) Contraste com o verbo sinônimo. 
memphomai, “criticar, censurar”, que ocorre em Mc 
7.2; Rm 9.19; Hb 8 .8 . Veja CULPA*

(2) Em Gl 2.1 l .o  verbo kataginõskõ foi correta
mente traduzido por “lhe resisti na cara”. Veja CON
DENAR.

B. Adjetivos.
1. amõmos (ci|ioj|ioc;). Veja DEFEITO. B.
2 . amõmetos (á|iíúpr]Toç), significa “sem culpa, 

inculpável” (Fp 2.15; 2 Pe 3.14.!
3. amemptos (d^eiiTiToc;). relacionado com 

memphomai (A. Nota), quer dizer “irrepreensível, 
sem defeito, isento de culpa” (Lc 1.6 ; Fp 2.15; 3.6;
1 Ts 3.13; Hb 8.7). Veja CULPA. IRREPREEN
SÍVEL.!

“Se o termo amõmos é o ‘sem mancha, imaculado, 
puro’, o termo amemptos é o ‘sem culpa, inculpado, 
inocente'. (...] Cristo era amõmos no sentido de que 
nEle não havia mancha ou nódoa, podendo dizer: 
‘Quem dentre vós me convence de pecado?*, mas, na 
exatidão da palavra. Ele não estava amemptos (sem 
culpa), nem este epíteto jamais lhe é dado no Novo 
Testamento, visto que Ele suportou a contradição 
dos pecadores em Si mesmo, os quais difamaram Seus 
passos e lhe puseram a culpa de ‘coisas que Ele não 
sabia' (ou seja. das quais Ele era inocente)” {New 
Testament Synonyms, de Trench, § ciii).

4. anaitios (üi-cíítioç). “sem culpa, inocente” (for
mado de a. elemento de negação, n. elemento 
eufônico, e aitia, “acusação”), ocorre em Mt 12.5; 
12.7/jI Na Septuaginta. consulte Dt 19.10.13 e
21.8.9 !  Veja SEM CULPA.

5. anepileptos (ávem  Xr)7Tro<;). literalmente, 
“aquilo que não pode ser agarrado”, por conseguin
te, “não aberto à censura, impecável” (formado de
g. elemento de negação. //, elemenio eufônico. e 
epUamhanõ. “agarrar, apoderar-se”), é usado em 1 
Tm 3.2; 5.7; 6.14 (uma tradução alternativa seria 
“irrepreensível”). Veja INJÚRIA.!

6 . anenkletos (ài^yKXrvroç) significa “aquele que 
não pode ser chamado para prestar contas” (forma
do de a. elemento de negação, //, elemento eufônico. 
e enkaleõ. “chamar”), ou seja. sem nada a lhe pôr a 
culpa — em resultado de investigação pública (Cl 
1.22; I Co 1.8; 1 Tm 3.IO eT t 1.6.7). Implica não 
em mera absolvição, mas até na ausência total de 
acusação ou incriminação contra uma pessoa. Os 
anciãos devem ter esta qualidade.!

C. Advérbio.
amemptos (d|icjiTTT(oc;), “irrepreensivel mente" 

(1 Ts 2.10). é usado para se referir aos crentes que 
comparecerão diante do Tribunal de Cristo em Sua 
parousia (a Sua presença depois de Sua vinda), em 
resultado do testemunho e firmeza atuais (1 Ts
5.23). Veja B. n° 3. acima.!

CULTIVAR
geõrgeõ (yeup-yéüj), “cultivar o solo”, é usado 

na voz passiva em Hb 6.7 (“é lavrada”).! Moulton 
e Milligan ressaltam que, sendo a agricultura a prin
cipal indústria no Egito, esta palavra e seus cognatos 
(geõrgion. veja LAVOURA, e geõrgos, veja LA
VRADOR) é muito comum nos papiros com refe
rência ao cultivo de loteamentos particulares e de 
terras da coroa.

CUME
ophrus (òàpúç), “cume. cimo", represenla o 

“cume de uma colina” (Lc 4.29), por semelhança de 
uma sobrancelha, ou seja. um cume com uma riban
ceira pendente.'!

CUMPRIR (I)
A. Verbos.

1 . pleroõ (T7ÂTjpó<o) significa: ( I) “encher” (veja 
ENCHER); (2) “cumprir, completar, realizar”, acerca 
de: (a) tempo t por exemplo. Mc 1.15; Lc 21.24; Jo 
7.8; At 7.23. “completou a idade de quarenta anos”, 
literalmente, “o tempo de quarenta anos se lhe cum
priu"; At 7.30; 9.23; 24.27); (b) número (Ap 6 .11);
(c) o bom prazer (2 Ts 1.11); (d) a alegria (Fp 2.2); 
na voz passiva, “estar cumprido” (Jo 3.29; 17.13);
o verbo também ocorre em Jo 15.11; 16.24; 1 Jo
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1.4: 2 Jo 12; (^) a obediência (2 Co 10.6); (J) as 
obras (Ap 3.2); (#) a futura Páscoa (Lc 22.16); (h) 
as declarações, profecias, etc. (por exemplo, Mt 
1.22 [dôze vezes cm Mateus, duas em Marcos, qua
tro em Lucas, oito em João, duas em Atos]; Tg
2.23); em Cl 1.25. a palavra significa pregar ‘‘com
pletamente”, completar o ministério do Evangelho 
designado. Veja ENCHER.

2. anopleroõ (ài'aTrXr|póu>), “encher para cima, 
encher até ao máximo, encher completamente” (for
mado de ema, “para cima, até”, e o n° 1), é usado 
acerca de: (a) a profecia de Isaías a respeito do ato 
de Israel rejeitar Deus, cumprido na rejeição do Seu 
Filho (Mt 13.14); (b) o status de uma pessoa numa 
igreja, “ocupa o lugar” (1 Co 14.16); (c) um adequa
do suprimento de serviço (1 Co 16.17: Fp 2.30); (d) 
pccados (1 Ts 2.16); (*) a lei de Cristo (Gl 6.2). Veja 
ENCHER. ENTREGAR-SE. SUPRIR.!

3. teleô (TeÀtw). “terminar” (cognato de lelos, 
"fim”), significa, entre seus vários significados, “pôr 
em efeito, executar”, acerca da lei. intencionalmente 
(Tg 2.8), ou inconscientemente (Rm 2.27); acerca 
das Escrituras proféticas concernentes à morte de 
Cristo (At 13.29); proibitivamente, acerca da eon- 
cupiscência da came (Gl 5.16). Veja REALIZAR. 
TERMINAR.

Notas: (1) Com respeito a esta palavra que apa
rece em Ap 15.1, “é consumida”, e Ap 15.8, “se 
consumassem”, os julgamentos ali indicados finali
zam ioda a série dos julgamentos que consistem na 
ira de Deus; o mesmo se dá em Ap 20.3, acerca dos 
mil anos do Milênio (cf. Ap 20.5.7).

(2) Em Ap 17.17. temos “que se cumpram" (se
gunda ocorrência).

(3) Em Lc 22.37. temos “se cumpra”.
4. sunteleõ (auvrcXéiu), “completar", é traduzido 

em Mc 13.4 por “se cumprir”. Veja COMPLETAR.
5. teleioõ(tçXcióco). “ levar a um fim, cumprir", 

é traduzido pelo “terminar”, em alusão a dias (Lc 
2.43); à Escritura (Jo 19.28). Veja TERMINAR.

6. plerophoreõ (Tr\r|po4>opcfcj), “trazer à plena 
medida”, formado dcpleroõ (veja o n° 1). e phoreõ, 
"trazer”; por conseguinte, “cumprir” , acerca das 
circunstâncias relativas a Jesus (Lc I. I): do minis
tério evangélico (2 Tm 4.5); o mesmo se dá em 2 Tm 
4.17. Veja ASSEGURAR. PERSUADIR.

7. ekpleroõ (èK7rXr)póüj). forma fortalecida do n°
I, ocorre em Al 13.33.!

Notas: ( 1 ) 0  termo poieò. “fazer”, ocorre em At 
13.22: Ef 2.3; Ap 17.17 (“cumpram”) [quanto ao 
final deste versículo veja Nota (2), no n° 3. acima].

(2 )0  verbo ginomai, “tomar se. suceder", é tra
duzido em Ml 5.18 por “cumprido”. Também ocor
re em Mt 24.34: Lc 21.32.

B. Substantivos.
1. pleroma (TíXr)po|ia) representa o resultado da 

ação expressa em pleroõ, "encher” . É usado com o 
significado de: («) “aquilo que foi completado, o 
complemento, a plenitude" (por exemplo, Jo 1.16; 
Ef l .23); alguns sugerem que a "plenitude” aqui res
salta o corpo como o receptáculo cheio do poder de 
Cristo (as palavras que terminam em -ma são fre
qüentemente concretas em caráter; cf. dikaiõma, que 
ocorre em Rm 5.18. ato de justiça); em Mc 8.20. a 
tradução representa o plural desta palavra, literal
mente. "a plenitude de (quantos cestos)”: (b) "aqui
lo que enche até ao máximo” (Mt 9.16: Mc 2.21: 
veja ENCHER): (r) “enchimento, complemento” 
(Rm 13.10. acerca do cumprimento da lei). Veja 
PLENITUDE.

2. teleiõsis (tgXcíüjOi ç). "realização, cumprimen
to”. ocorre em Lc 1.45. Veja PERFE1ÇÀO.

CUMPRIR (2)
1. teleõ (te\éw ). “terminar", é traduzido em Lc 

2.39 por “cumprir”. Veja REALIZAR. n° 3.
2. apoteleõ (árroTcXciü). “ levar a um fim. reali

zar. cumprir”, é traduzido em Lc 13.32 por “efe
tuo” (alguns manuscritos têm o n° 3: em Tg 1.15. é 
usado em alusão ao pecado (“consumado”). Veja 
TERMINAR, Nota (2 )1

3. epi teleõ (t uiTcXcto). ocorre em Rm 15.28 
(“concluído”); 2 Co 8.11 ("completai” ); Fp 1.6 
(“aperfeiçoará”). Veja REALIZAR, n°4.

4. poieõ (ttoi t(->). “fazer”, é encontrado em Lc 
1.72 (“manifestar"): Rm 4.21. Veja MOSTRAR.

5. apodidõmi (àTroôíòto|ii). “devolver” ou “dar 
na íntegra", é traduzido em Mt 5.33 por “cumpri- 
rás”. Veja ENTREGAR. n° 3.

Notas: ( I ) Em Rm 7.18. o verbo katergazomai. 
“trabalhar", é traduzido por "realizar”.

(2) Em Lc 1.20. o verbo ginomai. “suceder'’, é 
traduzido “será executado”.

«3) Quanto ao verbo “cumprir-se", que ocorre 
em Lc 1.45. veja CUMPRIR < I >.

CURAR
A. Verbos.

I. therapeuõ ((JqxjTTtúo) significa principalmente 
“servir como therapõn. assistente”: então, “cuidar 
dos doentes, tratar, curar, sarar” (em português, 
“terapêutica"). É usado principalmente em Mateus
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c Lucas, uma vez cm João (Jo 5.10). e. depois de 
Atos. apenas em Apocalipse (Ap 13.3.12). Veja 
SARAR.

2. iaomai (idopcu). "curar ", é usado acerca de:
(a) tratamento tísico (22 vezes); em Mt 15.28 (“fi
cou sã”); At 9.34 (“dá saúde” ): (b) figurativamente, 
“cura” espiritual (Ml 13.15: Jo 12.40: At 28.27; 
Hb 12.13: 1 Pe 2.24): possivelmente. Tg 5.16 inclui 
a letra “a" e a letra T ;  cm Lc 4.18. alguns manus
critos tèm a palavra com o sentido da letra 
Além deste último texto, Lucas, o médico, usa a 
palavra 15 vezes. Veja INTEIRO (2).

3. sòzõ (ocócw). “salvar”, é traduzido pelo verbo 
“curar” em Mc 5.23. Também ocorre em Lc 8.36: a 
idéia é salvar das doenças e seus efeitos. Veja SAL
VAR.

4. diasòzò (6iaatúCti>). “salvar inteiramente” (for
mado de dia, “através de”, e o n° 3). é traduzido em 
Lc 7.3 por “curar". Veja FUGIR (1).

R. Substantivos.
1. therapeia (O cpa-cía). cognato de A. n° 1. de

nota primariamente “cuidado, atenção" (Lc 12.42. 
veja PAI DE FAMÍLIA); então, “serviço médico, 
cura" (cm português, "terapia" ), aparece em Lc 9 .11; 
Ap 22.2 (onde fala dos efeitos das folhas da árvore 
da vida. talvez aqui com o significado de “saúde”).1]!

2. iama (la jia ). cognato de A. n° 2. significava 
primeiramente “meio de cura": no Novo Testamen
to, “cura" (o resultado do ato), usado no plural, em
1 Co 12.9.28.30. acerca dos dons divinamente da
dos às igrejas nos tempos apostólicos.*!

3. iasis (íaa t q). cognato de A. n° 2. ressalta o 
processo que chega a um fim. H usado em Lc 3.32 
(“curas"), accrca dos atos de Cristo nos dias da Sua 
carne: At 4.22,30 (“saúde" e “para curar", literal
mente. “à cura”).^

CURIOSO (1)
A. Verbo.

periergazomai (TcpiepydÇojjfli). literalm en
te, “estar trabalhando nas vizinhanças, em vez de 
se ocupar com seus próprios assuntos” (formado 
de peri. “ao redor", e ergon. “ trabalho” ), signifi
ca esm erar-se mais do que o bastante sobre algo. 
desperdiçar o trabalho de alguém, estar se intro
metendo com ou alvoroçar-se com os assuntos de 
outras pessoas. É encontrado em 2 Ts 3.11 (“fa
zendo coisas vãs” ; veja ARA), onde, seguindo o 
v e rb o  ergazom ai. " tra b a lh a r" ,  fo rm a  um 
paronomásia. Podemos fazer uma tradução livre: 
“Alguns que não estão ocupados com seus pró

prios negócios, mas ocupados em demasia com 
os dc outros".!

B. Adjetivo.
periergo.s (irçpíep-yoç). cognato de A. denotan

do “ocupado com ninharia", é usado acerca das ar
tes mágicas em At 19.19. “Curiosas”, em I Tm 5 .13. 
ou seja. intrometendo-se nos assuntos das outras 
pessoas. Veja CURIOSO (2).‘fl

C. Substantivo.
allotrioepiskopos (òXXo~pioettíokottoç), forma

do de allotrios, “pertencente a outra pessoa”, e 
episkopos. “inspetor”. Em 1 Pe 4.15. é traduzido 
por “o que se entremeie”, ou seja. “ intrometido, 
intruso". Era um termo legal para designar acusação 
levantada contra cristãos por serem hostis à socie
dade civilizada, sendo seu propósito lazer que os 
gentios se conformassem com os padrões cristãos. 
Alguns o explicam como um curioso em assuntos 
dos outros.1

CURIOSO (2)
Nota: Quanto ao adjetivo periergos, “ocupado 

com ninharias”, veja CURIOSO (1). É usado acerca 
das artes mágicas em At 19.19 (literalmente, “coi
sas que estão em volta do trabalho”, e, portanto, 
são supérfluas), ou seja. a astúcia daqueles que me
tem o bedelho em coisas proibidas com a ajuda de 
espíritos malignos. Veja também 1 Tm 5.13. onde o 
significado é “inquisitivo. curioso”, pessoa que se 
intromete importunamente nos assuntos que não 
lhe dizem respeito.*!

CURSO
A. Substantivos.

1. aiõn íauói'), “era. idade”, às vezes é aludido 
erroneamente como se fosse uma “dispensação”, 
que não significa um período de tempo, mas um 
modo de procedimento. E traduzido cm Ef 2.2 por 
**o curso deste mundo”, ou seja. o atual ciclo ou 
esfera de coisas. Veja ERA ( I ). ETERNO. MUN
DO. PARA SEMPRE.

2. dromos (òpópos), “corrida" (derivado de 
edramon. “correr” ), por conseguinte, denota meta
foricamente "carreira, curso de ocupação ou de vida”, 
visto num aspecto especial (At 13.25: 20.24; 2 Tm 
4.7).1

3. ephemería (è4>ri|iepia), primariamente, “servi
ço diário”, como ocorre, por exemplo, na Septuaginta 
em 2 Cr 13.1 1 (formado de epi. “sobre" ou “perlo”. e 
hemera. “dia”; em português, “efêmero” ), por conse
guinte. denotava “grupo, turno, curso" no qual os sa-
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cerdoces eram divididos para o serv iço diário no Tem
plo, cada “turno" servindo durante sete dias (veja l Cr 
9.25). No Novo Testamento é usado em Lc 1.5.8.!

Nota: Contraste com o termo ephemeros. “(co
mida) diária’*, que ocorre em Tg 2.15.1

4. trochos (Tpoxóç), “roda”, é traduzido em Tg
3.6 por “curso", numa referência metafórica ao cír
culo da atividade humana, assim como um eixo 
incandescente incendiaria toda a roda de madeira.!

B. Verbo.
chõreõ (xiopêíu). “dar lugar a. conseguir lugar 

para. ir adiante", é traduzido em Jo 8.37 por “não 
entra” . Veja VLR, n°24.

Notas: (1) Relacionado com o termo dromos. A. 
n° 2, está o verbo euthudromeõ, “fazer (ou correr) 
um curso (ou trajetória) direto” (euthus, “direta
mente”). ocorre em At 16.11 e 2 1. L!

(2) Em 2 Ts 3.1. o verbo trechõ, “correr”, e tra
duzido por “tenha livre curso”/]!

(3) Em 1 Co 14.27. a expressão a na meros, “su
cessivamente, um após o outro, em rodízio", é 
traduzida por “por sua vez”.

(4) Quanto ao termo ploos, “navegação ou via
gem. curso”, que ocorre em At 21.7, veja NAVE
GAÇÃO.

CURTIDOR
burseus O upaeúç), “curtidor” (derivado de 

bursa, “couro”), ocorre em Al 9.43: 10.6.32.!

CURVAR
1. katnptõ <Kd}iTTTü>), “dobrar", é usado especi- 

ficamenie para se referir a dobrar os joelhos em 
reverência religiosa (Rm 11.4: 14.11: Ef 3.14: Fp
2.10).!

2. sunkamptõ (atiVKáp.rTuj) significa “curvar 
completamente junto, ajoelhar-se por força com
pulsória” (Rm 11.10).!

3. sunkuptõ (<7ui'ki:t7tco). “curv ar junto” (for
mado de sun, “junto com”, e kuptõ, "curvar”), é 
dito, em Lc 13.11, acerca da mulher que andava cur
vada por causa de uma debilidade física.!

4. klinõ (kAíi*oi), “ inclinar, curvar para baixo“. 
E usado acerca das mulheres que, estando muito 
assustadas, "curvaram" o rosto para o chão na tum
ba vazia do Senhor (Lc 24.5). Diz respeito ao aio 
do Senhor na cruz imediatamente antes de entregar
o espírito. O que é indicado na declaração: "Incli
nando a cabeça”, não é a queda impotente da cabe
ça depois da morte, mas a colocação deliberada da 
cabeça na posição de descanso (Jo 19.30). O verbo

tem profundo significado aqui. O Senhor inverteu 
a ordem natural. O mesmo verbo é usado em Sua 
declaração que ocorre em Mt 8.20 e Lc 9.58: "O 
Filho do Homem não tem onde reclinar [pôr] a 
cabeça”. F. usado também a respeito do declínio do 
dia (Lc 9.12: 24.29): da virada dos inimigos para 
fugir (Hb 11.34). Veja GASTAR. n° 7, JAZER, 
USAR (1). VIRAR.!

5. tithemi (TÍ9i]pi), “pôr” ou “colocar”, é dito 
acerca dos soldados que desdenhosamente dobra
ram os joelhos diante de Cristo (Mc 15.19). Veja 
NOMEAR.

Nota: Quanto ao verbo gonupeteõ, “curvar o jo 
elho”, encontrado em Mt 27.29. veja AJOELHAR- 
SE.

CUSPIR
1. ptuõ (tttú o j) ,  “cuspir”, ocorre em Mc 7.33: 

8.23; Jo 9.6.! Na Septuaginta, consulte Is 12.14.!
2. empiuõ (cji77Tt'u>), “cuspir em" (formado de 

en. “em”, e o n° 1), c encontrado em Ml 26.67; 
27.30: Mc 10.34: 14.65: 15.19; Lc 18.32.1 Na Sep
tuaginta. consulte Nm 12.14 (em alguns textos); Dt
25.9.!

CUSTO
A. Substantivos.

1. dapane (ò a -á rr |) . “despesa, custo” (derivado 
de daptõ, “rasgar”: por sua vez, derivado dc uma 
raiz dap-. que significa “dividir” ), c encontrado em 
Lc 14.28, na ilustração do Senhor acerca de contar o 
“custo" de sc tomar Seu discípulo. Contraste com o 
verbo dapanaõ, “gastar", e seus verbos compostos, 
nos verbetes CARGA, GASTAR.!

2. timiotes (TipiÔTnç). “custo elevado, suntuo- 
sidade” (derivado de tintios. “avaliado em grande 
preço, precioso”; veja o n° 3. mais adiante), está 
relacionado com o termo time. "honra, estima, pre
ço”, e é usado cm Ap 18.19, em referência à 
Babilônia.!

B. Adjetivos.
1. tirnios ( t í  |iioq). cognato de A, n° 2. é traduzi

do em 1 Co 3.12. por pedras “preciosas”, num sen
tido metafórico. Conlraste com Ap 17.4; 18.12.16: 
21.19. Veja ESTIMADO. HONRADO. PRECIO
SO. REPUTAR.

2. poluteles ('sroXirrcXfjç). primariamente, “o pró
prio fim ou limite” (formado de polus. “muito”, e 
ielos, “renda”), com referência à preço, diz respeito 
a “custo” mais elevado, muito caro. é dito acerca de 
um ungüento de nardo (Mc 14.3): vestes (1
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2.9): metaforicamente, fala de um espírito submis de valor" (veja A, n" 2, e B, n° I ). e usado acerca de
so e quieto (1 Pe 3.4. “precioso”: cf. o n° 1 e A. n° 2. uma pérola (Mt 13.46): de ungüento de nardo (Jo
acima). Veja PREÇO. PRECIOSO.*! 12.3). Veja PREÇO/J O comparativo polutimo (-,

3.polurimos ( t to X ú tinoç). literalmente. “de gran- "muito mais precioso”), é  usado em 1 Pe 1 .7 .!

D
Nota: O sinal‘fl. ao final das considerações sobre 

determinada palavra no verbete ou subverbete, in 
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

DA CARNE
1 . sarkikos (aapia tcóç), cognato do n° I. no ver

bete CARNE, significa: (<?) associado ou pertencen
te à “carne, carnal" (Rm 15.27: I Co 9.11): (b\ a 
“natureza da carne, sensual’*, é encontrado em 2 Co
1.12, acerca da sabedoria: cm 1 Pc 2.11, das concu- 
piscências: em 2 Co 10.4. negativamente, das armas 
de guerra dos cristãos. Veja CARNAL.

2 . sarkinos (cráptci ixjç) denota *'da carne, car
nal'* (a terminação -inos significando a substância 
ou matéria de uma coisa); em 2 Co 3.3. "tábuas de 
carne do coração”. Veja CARNAL.

Nota: O adjetivo “carnal" é contrastado com 
qualidades espirituais cm Rm 7.14: 1 Co 3.1.3.4: 2 
Co 1.12: Cl 2.18 (literalmente, “mente da carne "). 
Falando em termos gerais, o carnal denota o elemen
to pecador na natureza humana, por causa da queda 
de Adão: o espiritual é o que vem pela operação 
regeneradora do Espírito Santo.

DALI
ekeithen (c-:c iQci') é usado em referência a: (a) 

lugar (por exemplo, Mt 4.21; 5.26: Al 20.13, “onde”); 
é freqüentemente precedido pela partícula kai. “c”. 
escrito kakeithen (por exemplo. Mc 9.30: Lc 11.53. 
nos melhores textos: At 7.4: 14.26): (b) tempo (At
13.21. “c, depois”). Veja DEPOIS.

Nota: Em At 28.13. o termo hothen. “de onde", 
é traduzido “donde".

DANÇA
choros (xopóq) (em português, "coro"), denotava 

principalmente “recinto para dançar", por conseguin
te. “grupo de dançarinos e cantores". A suposição de 
que a palavra está associada com orcheõ por metátese 
(ou seja, mudança de lugar, das letras ch e o), parece 
não ter fundamento. A palavra é usada em Lc 15.25/1

DANÇAR
orcheõ (òpx* w), é provável que originalmente 

significava “levantar”, como. por exemplo, os pés, 
por conseguinte, “saltar com regularidade de mo
vimento”. Sempre é usado na voz média (Mt
11.17: 14.6: Mc 6.22; Lc 7.32). A apresentação 
da filha dc Herodias é a única instância clara de 
dançar artístico, forma introduzida pelos costu
mes gregos.*fl

DANIFICAR
A. Substantivo.

hubris (i»ppiç) é traduzido em At 27.10 por 
“dano”. Veja DANO.

B. Verbos.
1. adikeõ (dóiKCa>) significa, no intransitivo, 

“prejudicar, danificar, causar dano. agir injustamen 
te” (formado de a, elemento de negação, e dike. “jus
tiça"), no transitivo, “prejudicar, magoar ou ferir 
uma pessoa**. É usado: (a) no intransitivo (A p9.19);
(b) no transitivo (Lc 10.19: Ap 2.11. na voz passi
va; Ap 6 .6 : 7.2,3; 9.4,10; 11.5). Veja CULPADO 
(2), DANO, INJUSTIÇA. INJUSTO. LAZER 
AGRAVO.

2 . blaptõ (pXdTTTu») significa “ferir, arruinar, da
nificar” (Mc 16.18: Lc 4.35). O termo adikeõ acen
tua a injustiça do ato. o termo biaptõ ressalta o dano 
causadoj

3. kakoõ (kctKÓoj), “fazer mal a alguém". Veja 
DANO.

C. Adjetivo.
blaberos (pXafkpóç), cognato de B. n° 2, signifi

ca "nocivo, danoso”. Ocorre em 1 Tm 6.9. dito das 
circunstâncias.) Na Septuaginta, consulte Pv 10.26/1

DANO
A. Substantivos.

1. kakos (tccucóç), “mal”, é encontrado em At 
16.28: 28.5. Veja MAL (1).

2 . poneros(~onrçpóç), “mal”, geralmente acerca 
de um tipo mais maligno do que o n° 1 , é usado em 
At 28.21. Veja M AL(l).

3 . atopos ( ò _ 0TT0q ). Veja ERRADO.
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4. hubris ( i $ p i ç )  denota principalmente “capri
cho. insolência"; então, “ato de violência gratuita, 
afronta, dano, injúria” (2 Co 12.10): metaforicamen
te, acerca de uma perda por mar (At 27.10. “dano”: 
At 27.21. "incômodo"). Veja DANIFICAR. FA
ZER MAL. INJÚRIA.*)

B. Verbo.
1. kakoõ (kükóio), “fazer o mal a uma pessoa" 

(cognato de A, n° 1). é usado em At 18.10: 1 Pe
3.13. Veja IRRITAR. MAL.

2. kakopoieõ (KaKonoiáo). “fazer o mal, danifi
car” (formado de A, n° I.e poieõ, “fazer”), é encontra
do em Mc 3.4 e Lc 6.9. com referência ao caráter moral 
do que é feito; também ocorre cm 1 Pe 3.17; 3 Jo 11

DANTES
1. pote (7To- c ) significa “outrora, em outra épo

ca" (Jo 9.13; cf. o termo proteron, em Jo 9.8; Ef 
2.2.11: Cl 3.7: Tt 3.3; Fm 11:1 Pe 3.5.20). A tradu
ção do termo pode ser variada com “noutro tem
po”. “em outro tempo", “antigamente”.

2. proteron ( - p ó - e p o i ') ,  o comparativo de pro, 
“antes, dantes", quando é usado definitivamente antes 
de qualquer outra coisa. é. neste aspecto, mais enfático 
que pote (por exemplo, Jo 6.62: 7.50; 9.8: 2 Co 1.13; 
Gl 4.13; I Tm I.I3;H b4.6: 7.27: 10.32: 1 Pe 1.14). 
Veja ANTES. PASSADO (1). PRIMEIRO/J

DAQUI EM DIANTE
Notas: (1) Positivamente, “daqui em diante" re

presenta o seguinte: (<i) ap' arti (isto é. apo arti), 
literalmente, “desde agora’" (porexemplo. Mt 26.64, 
ARA; Lc 22.69: Jo 13.19: Ap 14.13, ARA, onde o 
termo aparti é encontrado como uma palavra só nos 
melhores manuscritos); (b) to loipon. literalmente, 
“(para o tempo) que resta" (Hb 10.13): tou loipon 
(Gl 6.17): (c) apo tou nun, literalmente, “desde ago
ra" (por exemplo. Lc 1.48; 5.10: 12.52; At 18.6: 2 
Co 5.16. primeira pane).

(2) Negativamente, “daqui em diante [...] não" 
(ou "não 1-..1 mais”) traduz um ou outro dos advér
bios negativos ouketi e meketi. “não mais” (por exem
plo. At 4.17); nos seguintes textos, temos “não mais. 
já não. daqui em diante" (com um elemento de nega
ção). Jo 15.15: Rm 6.6: 2 Co 5.15: Ef 4 .17: em 2 Co
5.16. "daqui por diante”: em Mt 21.19 e Mc 11.14, 
“nunca mais” . Veja DEPOIS DESTAS COISAS.

DAQUI
1. enthen (êi+tei*) é encontrado nos melhores 

manuscritos em Mt 17.20: Lc 16.26.11

2. enteuthen (cktc üGct'). cognato do n° 1. é usa
do acerca de: (a) lugar, "daqui” ou “deste lugar” (Ix  
4.9:13.31: Jo 2.16:7.3: 14.31; 18.36); em Jo 19.18, 
“um de cada lado”, literalmente, “daqui e daqui”; 
em Ap 22.2, é posto em contraste com ekeithent 
“de lá“ (“de uma e da outra banda", literalmente, 
“daqui... de lá”); (b) causai (Tg 4 .1. “disto”, ou seja, 
“devido a")-1

Notas: ( I ) Quanto ao termo makran, “longe da
qui", que é usado em At 22.21 (“de longe"), veja 
DISTANTE (2).

(2) Em At 1.5. a frase “não muito depois destes 
dias", é. literalmente, “não depois [meta\de muitos 
dias".

DAR BOFETADA
Notas: (1 ) Quanto a verbo rhapizõ, “bater com 

uma vara ou com a palma da mão”, que ocorre em 
Mt 26.67 (cf. Mt 5.39). veja golpear.(H

(2) Quanto ao termo rhapisma. “golpe", com o 
verbo didõmi, “dar", que aparece em Mc 14.65 (“da
vam-lhe bofetadas"); Jo 18.22 (“deu uma bofeta
da”). veja BOFETADA.

DAR GRAÇAS
A. Substantivos.

1. charis (xópiç) (quanto ao significado deste 
substantivo, veja GRAÇA. n° 1). é usado em Lc 
6.32-34 (“recompensa"); Lc 17.9 (“dá graças”, é 
literalmente, "tem ele graças a"): R m 16.17 (“graças 
[a D eusD : 1 Co 15.57; 1 Tm 1.12 (“dou graças", 
literalmente, "tenho graças”); 2 Tm 1.3: 1 Pe 2.19 
(“agradável"). Veja ACEITAR. D. n°2.

2. eucharistia (e úxap ia ría ). formado de eu, 
“bem", e charizomai. “dar livremente” (em portu
guês. “eucaristia"), denota: (a) “gratidão, agradeci
mento" (At 24.3); {b) “doação de graças, ação de 
graças” (1 Co 14.16; 2 Co 4 .15; 9. f l : 9.12, no plu
ral: Ef 5.4; Fp 4.6; Cl 2.7; 4.2: 1 Ts 3.9; I Tm 2 .1. no 
plural; l Tm 4.3.4: Ap 4.9: 7.12).l

B. Verbos.
I. eucharisteõ (eúxnpicrrçuj), cognato de A. n°

2, "dar graças": (a) é dito acerca de Jesus (Mt 15.36; 
26.27; Mc 8.6; 14.23; Lc 22.17.19; Jo 6.11.23:11.41;
1 Co 11.24); (b) é dito acerca do fariseu na sua 
oração enfatuada (Lc 18.11); (c) é usado por Paulo 
no começo de todas as suas epístolas, exceto em 2 
Coríntios (veja. porém, eulogelos. cm 2 Co 1.3), 
Gálatas. I Timóteo. 2 Timóteo (veja. porém, charin 
echõ. 2 Tm 1.3) e Tito: ( I) para seus leitores (Rm 
1.8: Ef 1.16; Cl 1.3; 1 Ts 1.2; 2 Ts 1.3 [cf. 2 Ts
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2.13J: virtualmente o mesmo se dá em Fm 4); (2) 
para companheirismo demonstrado ( Fp 1.3); (3) para 
os dons dc Deus a eles (1 Co 1.4); (d) é registrado 
acerca: (1) de Paulo em outros lugares (Al 27.35: 
28.15; Rm 7.25: 1 Co 1.14: 14.18); (2) de Paulo e 
outras pessoas (Rm 16.4; 1 Ts 2.13): de si mesmo, 
representativam ente, como uma prática (1 Co 
10.30); (3) de outras pessoas (Lc 17.16: Rm 14.6. 
duas vezes; 1 Co 14.17; Ap I 1.17); (e) é usado em 
advertências aos santos, o nome do Senhor Jesus 
sugerindo Seu caráter e exemplo (Ef 5.20: Cl 1.12; 
3.17; 1 Ts 5.18): (J) é usado como a expressão de um 
propósito (2 Co 1.11); (g) é usado negativamente 
acerca do descrente (Rm 1.21 ).‘ll A "ação de graças" 
é a expressão dc alegria direcionada a Deus. e é, 
portanto, o fruto do Espírito (Gl 5.22): os crentes 
sào incentivados a abundarem nesse ato (por exem
plo. Cl 2.7. e veja C. mais adiante ).

2. exomologeõ (cÉo^oAoycw). na voz média, sig
nifica "fazer reconhecimento", quer de pecados (con
fessar). quer em honra de uma pessoa, como em Rm 
14.11: 15.9 (em alguns manuscritos, ocorre em Ap
3.5); este é o significado na abordagem do Senhor ao 
Pai: "Graças (te) dou" (Mt 11.25: Lc 10.21), sendo
o significado: "Eu faço grata confissão", ou: "Eu 
faço reconhecimento com louvor” . Veja CONFES
SAR. n° 2. CONSENTIR. PROMETER.

3. anthomologeonmi (m^ojLoAoYcoiiai). “reco
nhecer completamente, celebrar inteiramente (anii) 
em louvor, com ação de graças”, é usado acerca de 
Ana em Lc 2.38.*!

Nota: Quanto ao verbo homologeô. traduzido 
cm Hb 13.15 por ‘'confessam”, veja CONFESSAR,
A. n° 1. letra i%d".

C. Adjetivo.
eucharistos (cuxcípi- oç). primariamente, "gra

cioso. agradável” (como na Septuaginta. consulte 
Pv 11.16, acerca dc uma esposa que traz glória ao 
seu marido)), então, "agradecido, grato, aprazível, 
agradável”, é usado cm Cl 3.15-1

DAR M tR R O
1. kolaphizô (koAcuJkçiij) significa "golpear com 

mãos apertadas, esbofetear com o punho" (cognato 
de kolaphos, “punho”), ocorre em Mt 26.67; Mc 
14.65; 1 Co 4.11; 2 Co 12.7; l Pe 2.20.1

2 . hupõpiazò (í T7»i>-tciC‘-.i). literalmente, “golpe
ar debaixo do olho" (formado de hupõpion. “a parte 
do rosto abaixo do olho”; hupo, “debaixo de", e õps. 
“olho” ), por conseguinte, deixar o rosto roxo de 
pancada (deixar o olho roxo). É usado metaforica

mente e traduzido em 1 Co 9.27 por “subjugo" 
(“esmurro". ARA), falando da maneira de Paulo tra
tar seu corpo supressivamente para se manter espi
ritualmente habilitado, cm forma. O mesmo se dá 
em Lc 18.5. acerca da viúva persistente ("me im
portune”). Veja CANSADO, GUARDAR (2). 
USAR (1).)

DAR
1. didõmi (òíòíjpO- "dar”, é usado com vários 

significados dc acordo com o contexto. É dito. por 
exemplo, acerca da semente que “dá fruto" (Mc
4.7,8); dc "procurar” livrar-se de alguém (Lc 12.58): 
de "lançar” sortes (At 1.26); de “retribuir” vingança 
(2 Ts 1.8); de "golpear” ou "esbofetear” Jesus (Jo
18.22, literalmente, "deu um soco”; Jo 19.3, literal
mente. “davam-lhe socos”): de “pôr" um anel no 
dedo (Lc 15.22); de Paulo **se arriscar” num lugar 
(At 19.31). Em Ap 17.13, alguns manuscritos têm
o verbo diadidõmi, “dividir” . Veja AVENTURAR, 
COMETER. Nota (1). COLOCAR. CONCEDER, 
CONFERIR. n° I. EMITIR. ENTREGAR. FAZER
(2). MOSTRAR. MINISTRO, OFERECER. PÔR. 
PRODUZIR. SOFRER. TOMAR.

Nota: Nos seguintes textos, a tradução correta 
deveria ser com o verbo “dar": At 7.25: “havia de 
dar a liberdade pela sua mão”; At 10.40: “c fez 
|deu| que se manifestasse"; Ap 13.14,15: “foi-lhe 
concedido [dado]”.

2 . apodidômi («ttoòíòojih ) significa “dar de vol
ta. devolver, restabelecer, desistir, entregar o que é 
devido, pagar, dar conta” (formado de apo. “para 
atrás, de volta”. e o n “ 1), diz respeito a uma conta 
(por exemplo. Mt 5.26: 12.36: Lc 16.2: At 19.40: 
Hb 13.17: 1 Pe 4.5): a salários, etc. (por exemplo. 
Mt 18.25-34: 20.8): ao dever conjugal (1 Co 7.3): 
ao testemunho (At 4.33); freqüentemente, a recom
pensar ou retribuir (1 Tm 5.4: 2 Tm 4.8,14; 1 Pe 
3.9; Ap 18.6: 22.12). Na voz média, é usado accrca 
de "entregar” o que é próprio da pessoa, por conse
guinte. “vender" (At 5.8; 7.9; Hb 12.16). Veja EN
TREGAR.

3. epididõmi (cm òí60411) significa: (<v) “dar en
tregando, transmitir” (formado de epi, “sobre”, e o 
n° 1). ocorre, por exemplo, em Mt 7.9,10: Lc 4 .17; 
24.30. aqui fala do ato do Senhor “dar” o pão parti
do aos dois discípulos cm Emaús. ato que cra o 
meio da revelação de Si mesmo como o crucificado c 
ressurreto Senhor: o verbo simples, o n° 1, é usado 
acerca de “dar” o pão na instituição da Ceia do Se
nhor (Mt 26.26; Mc 14.22; Lc 22.19): este signifi
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cado do verbo epididõmi também é encontrado em 
At 15.30 (“entregaram"'); (b ) “ceder, transigir, des
fazer-se de’* tAt 27.15. “dando de mão a tudo"). 
Veja ENTREGAR.

4. metadidõmi ( |íctoólõi.í| ii ), “dar uma parte de. 
partilhar" (formado de meta, “com”. e o n ° l ) ,  como 
distinto de “dar”. O apóstolo Paulo fala de ' ‘parti
lhar” algum dom espiritual com cristãos em Roma 
(Rm 1.11), e exorta aqueles que ministram nas coi
sas temporais a “compartilhar”, e que o façam gene
rosamente (Rm 12.8); o mesmo se dá em Ef4.28: Lc 
3.11: em 1 Ts 2.8. ele fala de si mesmo e dos seus 
colegas missionários que ficaram tão afeiçoados dos 
tessalonicenses. que quiseram “comunicar” aos con
vertidos não só o Evangelho de Deus. mas até a 
própria alma (ou seja, "compartilhando” desse modo 
essas coisas com eles no tocante a gastar a si mes
mos e a própria vida poreles). Veja CONSULTAR.)

5. paradidõmi (napaÓtò<j|u). “dar” ou “entre
gar". é dito acerca de “entregar” o espírito (Jo 19.30); 
de “entregar” pessoas ao mal (At 7.42: Rm 1.24.26); 
de “entregar” o corpo para ser queimado (1 Co 13.3); 
de Jesus “entregar-se” à morte (Gl 2.20: Ef 5.2.25). 
Veja COMETER. ENTREGAR. TRAIR.

6. prodidõmi (~po6íõtopi). “dar antes ou pri
meiro” (formado pro. “antes de”, e o n° 1). é encon
trado em Rm 11.35.)

7. charizomai (xo pi çojicu) denota primariamente 
“mostrar favor ou generosidade”, como cm Gl 3.18, 
portanto, dar livremente, dar graciosamente: neste 
sentido, é usado quase completamente acerca da
quilo que é “dado” por Deus (At 27.24); em Rm
8.32. “nos dará [livremente] com ele”; em 1 Co 2.12, 
“o que nos é dado gratuitamente por Deus"; em Fp 
1.29, “a vós vos foi concedido" (dito acerca de crer 
em Jesus e sofrer por Ele); em Fp 2.9, “e lhe deu” 
(dito acerca do nome de Jesus que lhe foi “dado” 
por Deus); Fm 22. “vos hei de ser concedido”. Em 
Lc 7.21. é dito com relação aos cegos, a quem Jesus 
"deu" visão. As únicas exceções, neste sentido da 
palavra, no que tange aos “dons” divinamente con
cedidos, são At 3.14. acerca de Pilatos “ dar” 
Barrabás aos judeus, e At 25.11.16. acerca de “en
tregar” um prisioneiro aos seus acusadores ou para 
execução. Veja CONCEDER. ENTREGAR, PER
DOAR.

8. parechò (irapc xto). na voz ativa, significa “for
necer. suprir, prover, abastecer" (literalmente, "man
ter para fora ou em direção a. oferecer”; formado de 
para . “perto”, e echõ. “manter” ): é traduzido em At
17.31 por ‘‘determinado”; cm 1 Tm 6.17, por “dá”

(no sentido de proporcionar, dispor): em Cl 4.1. 
por “fazei” . Veja FAZER (1). GUARDAR (2), 
MOSTRAR. MINISTRO. OFERECER, PERTUR
BAR. TORNAR.

9. dõreõ  (ifxopc tu). cognato do n° I e usado na 
voz média, significa “conceder, dar. fazer um pre
sente de. oferecer", é traduzido pelo verbo “dar” em 
Mc 15.45; 2 Pe 1.3,4. Veja CONCEDER.)

10. aponemõ (ànovi |iid). “nomear, designar, 
aquinhoar” (formado de apo. “para fora” , e nemõ, 
“distribuir”), é traduzido em I Pe 3.7 por “dando”, 
acerca dc dar honra à esposa. Nos escritos em papi
ros é dito acerca de um prefeito da Roma antiga que 
“dá” a todos aquilo a que têm direito.) Na Septua
ginta. consulte Dt 4.19.1

11. poieõ (ttoicoí), “fazer", é usado em Jd 3 acer
ca de “procurar escrever" com toda diligência (a voz 
média indicando o interesse especial de Judas em 
sua tarefa).

12. katapherõ (KaTaòcpio), “trazer para baixo, 
derrubar, ou trazer contra” (kata. “para baixo"), dito 
acerca de uma acusação (At 25.7. nos melhores 
manuscritos); de ser “tomado” de um sono (Al 20.9): 
dc lançar uma cédula ou “dar” um voto (At 26.10). 
Veja CAIR. Nota (8). IR A PIQUE.)

13. prostithemi (TTpocm0imO. literalmente, “pôr 
em acréscimo” (formado de pros. “para”, e tithemi. 
“pôr” ), "dar mais”, é traduzido em Mc 4.24 por 
“ser-vos-á ainda acrescentada” (voz passiva). Veja 
ACRESCENTAR.

14. scholazõ (oxoXãcw). "estar livre, desocupa
do”. por conseguinte, “ter tempo ou oportunidade 
para, estar ocupado em”, é dito acerca de “dar-se” à 
oração (1 Co 7.5); de uma casa “vazia” (Mt 12.44).)

15. legõ (Xéyio). “dizer’\  ocorre em At 8.9. acer
ca do exibicionismo de Simão, o Mágico. Veja DI
ZER.

16. prosechõ (Trpooéxüj), “ \o ltar a mente para. 
atender” , é usado acerca de “entregar-se a” (1 Tm
3.8. “dados”); de “dar” atenção a (At 8.6,10,11; 
16.14; 1 Tm 1.4: 4.1.13; Tt 1.14: Hb 2.1). Veja 
ATENDER.

17. diõkõ (6io')ko>), “perseguir”, é traduzido em 
Rm 12.13 por “segui”, literalmente, “perseguindo a 
hospitalidade”. Veja SEGUIR.

Noras: (1) Em Jo 10.11, o verbo tithemi. “pôr. 
depositar” , é traduzido por "dá”.

( 2 ) 0  verbo pareispherõ. "acrescentar, somar”, 
ocorre em 2 Pe 1.5. Veja ACRESCENTAR.

(3) O verbomartureô. "dar testemunho”, apare
ce em 1 Jo 5.10. Veja TESTIFICAR (2).
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(4) Quanto ao verbo choregeõ. “suprir auxílio", 
traduzido cm 1 Pe 4 .11 por “administrar", veja 
MINISTRO.

(5) Quanto ao verbo rnerizõ, ‘'dividir em partes", 
traduzido em Hb 7.2 por "deu", veja DIVIDIR.

(6) Quanto ao verbo paris remi, “colocar ao lado 
de”. traduzido em Mt 26.53 por “daria", veja EN
VIAR.

(7) Quanto ao verbo douloõ. na voz passiva, 
“ser escravizado", traduzido em Tt 2.3 por "da
das". veja ESCRAVIZADA.

(8) Em 1 Tm 4.15. o modo imperativo de eimi. 
“ser", com en. “cm”, literalmente, “ser em", é tra
duzido por “ocupa-te” .

(9) Em Lc 10.7. a frase, literalmente, “as (coisas) 
por meio deles*’, é feito “do que eles tiverem".

(10) Quanto ao verbo epikrinõ. veja SENTENÇA.
(11) Quanto ao verbo proskartereõ. “dar-se ou 

entregar-se continuamente", traduzido em At 6.4 
por “perseveraremos", veja CONTINUAR.

(12) Veja AMAMENTAR, BEBER. CARGA. 
CASAMENTO. DAR GRAÇAS. HOSPITALIDA
DE, LEI. LUGAR, LUZ, MANDAMENTO.

DARDO
belos (pcXoç). cognato de ballõ, “ lançar” , deno

ta “projétil, seta. lança, dardo, etc.” (Ef 6.16: veja 
INFLAMADO).) Contraste com o termo bole. “o 
lançamento de uma pedra", que ocorre em Lc 22.41;)
o verbo bolizõ, “soar" (sondar a profundidade das 
águas), que aparece em At 27.28/Jl

Nora: O substantivo bolis. “dardo”, é encontra
do em alguns textos em Hb 12.20.)

DE ACORDO COM
1. kathoti (KdOÓTi), formado de kata. “de acordo 

com”, e hoti. “aquilo", literalmente, “por causa dis
so" (Lc 1.7; 19.9; At 2.24.45: 4.35: 17.31).)

2. kathõs (kqôwç), formado de kata. “de acordo 
com”, e hòs. “como”, significa “à proporção que. 
segundo” ou “mesmo como” (por exemplo. I Co 
1.31: 2 Co 9.7).

3. Iiõs (tóç) às vezes é traduzido por “segundo" 
(por exemplo. Ap 22.12): em 2 Pe 1.3. temos “vis
to como".

4. katho (Ka6ò). Veja SEGUNDO O QUE.

DE ALTO
A. Substantivo.

akron (dfcpoi') (quanto a este termo, seja TEI .1 IA). 
é usado acerca do bordão de Jacó (Hb 11.21, “ponta").

B. Frases.
Nota: Em Mt 27.51 e Mc 15.38, apo anõthen. 

“do topo, de alto” (literalmente, “de cima” ), é usa
do acerca da parte superior do véu do Templo. Em 
Jo 19.23 (“alto”), a frase diferente ek tòn anõthen é 
usada acerca da tecedura das vestes do Senhor (o 
chitõn; veja ROUPA), literalmente, ‘'desde as par
tes de cima".

DE BOA VONTADE
Notas: (1) Quanto ao adjetivo hekõn. veja VON

TADE. B, n° 1.
(2) Quanto ao advérbio hekousiõs, veja VO

LUNTARIAMENTE.
(3) Quanto a Fm 14. veja VOLUNTÁRIO, A, 

n° 2.
(4) Quanto a 2 Pe 3.5, veja VONTADE. C. n° 1. 

DE FORA
1. exõthen (cfuOer). advérbio formado de exõ. 

“de fora. sem", significa apropriadamente “de fora" 
(Mc 7.18 [em Mc 7.15 é usado como preposição|); 
com o artigo é equivalente a um substantivo, "o 
exterior” (Mt 23.25 [quanto a Mt 23.27, veja POR 
FORA. n°2J: Lc 11.39.40). Veja POR FORA, SEM.

2. ektos ( c k t ó ç ) é usado uma vez com o artigo, 
“oexterior*, em Mt 23.26. Veja EXCETO. n° 1.

DE MANEIRA NENHUMA
1. ou me (oú |it|). duplo negativo, expressando 

negação enfática, “de jeito nenhum", é usado em Mt 
10.42 (“de modo algum”); Lc 18.17; Jo 6.37; At 
13.41; Ap 21.27.

2. pantõs (Trcíimoç), “completamente, sem dú
vida. por todos os modos”, é usado com o elemento 
de negação oit (“não”) em Rm 3.9, declarando uma 
negação completa, “de maneira nenhuma”. Veja 
TUDO. B. 3, COMPLETAMENTE, B, 1.

3. ponteies (iravnreX é ç), o neutro de panteles. é 
usado com o elemento dc negação me. e com eis to. 
“ao”, em Lc 13.11. e traduzido por “de modo ne
nhum", literalmente, “não ao grau máximo". Veja 
FIM. n° 1.

DE MANEIRA QUE
I. hoste (wotc). partícula consecutiva, é usada 

com o significado de "que. a tal ponto que. de tal 
modo que, de forma que”, para expressar o efeito ou 
resultado dc algo (por exemplo. Mt 8.24; 13.54; 
15.31: 27.14; Ât 1.19; 5.15; 19.12; 2 Co 1.8; Gl
2.13). Veja PORTANTO.
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2. eis to (ciç tó ). literalmente, “ao”, seguido 
pelo infinitivo, é. às vezes, usado acerca de resulta
do. e é traduzido em 2 Co 8.6 por “pelo que”.

3. katho (KaOó) é traduzido em 1 Pe 4.13 por 
“para que”. Veja SEGUNDO 0  QUE.

DF. MODO ALGUM
1. ou me (oü (iií). dupla negação, que expressa 

fortemente uma negação e é encontrado em Mt 
5.18.20: 10.42; 13.14 (duas vezes. ARA); Mc 9.1; 
Lc 9.27; 10.19 (“[nada ...] algum”); Lc 18.17; Jo 
4.48; 6.37; At 13.41; Ap 21.27; 28.26 (duas vezes):
I Ts 4.15.

Nota: Em 2 Ts 2.3. “(ninguém) dc maneira ne
nhuma”. a dupla negação é m e ... medena.

2. oudamõs (oüôapojç), cognato do adjetivo 
oudamos. “nem mesmo um” (não ocorre no Novo 
Testamento), denota “absolutamente, de jeito ne
nhum. de forma alguma” (Mt 2.6).1

3. ou pantòs (oú navroiç). literalmente, “não 
inteiramente, não totalmente” (derivado de pas, 
"tudo”), é traduzido em Rm 3.9 por “de maneira 
nenhuma”.

Nota: Em Lc 13.11. a expressão eis to ponteies, 
literalmente, “até o fim completo” (formado d epas, 
"tudo ", e tetos. “fim”), ou seja, “inteiramente, to
talmente". precedido pelo elemento de negação me. 
é traduzido por "de modo algum” (“ela era total
mente incapaz de se endireitar” ). Contraste com Hb
7.25. onde a mesma frase é usada sem um elemento 
de negação e significa “ao máximo, ao limite ou grau 
extremo”.

DE NOVO
anõthen (ârojfler). literalmente, “de cima”, na 

frase traduzida por “de novo” em Jo 3.3.7. Veja 
OUTRA VEZ.

Nota: Em Fp 3.21. “transformará” é a tradução 
do verbo metaschematizõ. que significa “mudar a 
forma dc”.

DE OUTRA MANEIRA
1. allos (aXXoç) é usado, em sua forma neutra. 

alio, em Gl 5.10, literalmente, “outra coisa”, com o 
significado de “quanto ao mais. de outra maneira". 
Veja OUTRO (2). n° 1.

2. allõs (àXXcoç). advérbio correspondente ao n°
I, é traduzido em 1 Tm 5.25 por "doutra maneira";
o contraste não é com obras que não são boas (o n°
3 teria este significado), mas com boas obras que 
não são evidentes.*!

3. heteros (ércpoç) é usado em Fp 3.15. “(sej 
sentis alguma coisa) doutra maneira”, ou seja. “diíe-i 
rentemente”.  ̂Contraste com o n° 2. e quanto à di- j 
ferença correspondente entre os adjetivos allos e] 
heteros, veja OUTRO (1).

4. epei (c ttc í). quando usado acerca de rem-j 
po. significa “desde então” ou “quando”; quan
do usado acerca de causa, significa “desde en- j 
tão. porque” : usado elipticam cntc significa “de 
outra m aneira” ou "ou” . Ocorre em Rm 1 1.6 (a 
segunda parte do versículo  está ausente nos 
m anuscritos m ais autênticos): Rm 11.22: Hb 
9.17 (“ou [terá ele algum valor?]” ). Veja DOU
TRA M ANEIRA.

Nota: A frase ei. “se”, de. "mas”, mege. "não 
realmente” , ou seja, “mas se não realmente”, é tra
duzido em Mt 6.1 por “aliás“; em Lc 5.36, por 
“pois”: em 2 Co 11.16. por "ou. então”. Veja tam
bém ENSINAR.

DE QUE TIPO
A. Adjetivo.

hopoios ( ó t t o I o ç ) .  “de que tipo", é traduzido 
em 1 Co 3.13 por "qual” . Veja MODO, O QUE, 
TAL QUAL.

B. Substantivo.
meros (fiépoç). "parte", é usado com apo. “de”, 

em Rm 15.15 e traduzido por “(em) parte”. Veja 
PARTICULAR

Nota: Veja PIEDADE. C. Notas (2) c (3). VIL.
n° 3.

DE REPFNTF.
A. Adjetivo.

aiphnidios (aiÒivtòi oç). “súbito, repentino”, 
ocorre em 1 Ts 5.3. onde tem o lugar de ênfase no 
começo da oração, como o substantivo olethros. 
"destruição”, que o adjetivo qualifica, tem o lugar 
no fim; em Lc* 21.34. é usado adverbialmente ("de 
improviso"). Veja SECRETAMENTE.*!

B. Advérbios.
1. aphnõ (í/<t>i'ro), "de repente", é encontrado em 

At 2.2; 16.26: 28.6.<ff
2. exaiphnes (cfraíóvqç). forma fortalecida, 

cognato do n° 1. ocorre cm Mc 13.36; Lc 2.13: 9.39: 
At 9.3; 22.6.%

3. exapina (êfa-Ttia), forma mais recente do n°
2. aparece em Mc 9.8.f

Noto: Quanto ao termo racheõs. que é usado 
em l Tm 5.22 (“ precipitadamente” ), veja S1RTE. 
n° 3.
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DE TODAS AS PARTES
pantothen (~cuTOÔer), “dc todos os lados”, é 

traduzido em Mc 1.45 por "de todas as partes”. 
Veja EM REDOR, TODOS OS LUGARES.

Notas: (1) Em Ap 20.8. é usado o termo gania, 
“ângulo, canto'*.

(2) Em At 16.3. o termo topais, “partes", é tra
duzido por “lugares” .

(3) Em At 9.32. a frase dia pantõn. literalmente, 
“ao longo de tudo", é traduzido por "por toda par
te" (a palavra meros, “parte", estando subentendi
da).

(4) Quanto a “quartos”, em At 28.7. veja VIZI
NHO.

DE TODO
holos (õAoç). “tudo. inteiro, completo", é tradu

zido em Jo 7.23 por "de todo”: em Jo 13.10, por 
“todo”. Veja TUDO.

DE VIDA
Nota: E a tradução do particípio presente do 

verbo zaõ. “viver”, em três passagens: At 7.38 ("de 
vida”); 1 Pe 1.3 (“viva”): 1 Pe 2.5 (“vivas” ).

DE
Notas: (1) Além de ser tradução de diversas pre

posições. “de" traduz o caso genitivo dos substan
tivos, com várias conotações de significado. Dentre 
estas, o caso nominativo e o caso acusativo são 
mencionados aqui. os quais precisam de distinção 
cuidadosa. Portanto, a frase “o amor de Deus” (por 
exemplo. 1 Jo 2.5; 3 .17), está no nominativo e signi
fica "o amor que pertence a Deus”; em 1 Jo 5.3. está 
no acusativo e significa nosso amor para com Deus. 
Outra ocasião, “o testemunho de Deus” (por exem
plo. 1 Jo 5.9), é frase que está no acusativo e signi
fica o testemunho que o próprio Deus deu: em Ap
1.2.9 e 19.10. por exemplo, “o testemunho de Je
sus" está no nominativo e significa o testemunho 
prestado a Ele. Em "a fé de” é às vezes ambíguo; 
com relercncia a Jesus está no acusativo, ou seja. a 
fé nEle e não a Sua própria fé. Nas passagens a 
seguir, o significado correto é "em": Rm 3.22: Gl 
2.16 (duas vezes): Gl 2.20: 3.22: Ef 3.12; Fp 3.9 
(cf. Cl 2.12. “fé no poder de Deus”). Em Ef 2.20. a 
frase "o fundamento dos apóstolos e dos profetas” 
está no caso acusativo. ou seja. o fundamento posto 
pelos apóstolos e pelos profetas (“Porque ninguém 
pode pôr outro fundamento, além do que já está 
posto, o qual é Jesus Cristo” , 1 Co 3.11).

(2) Em Jo 16.13. “não falará dc si mesmo”, a 
preposição é apo. "de**, no sentido de proveniente 
de si mesmo; o Espírito de Deus freqüentemente 
fala acerca de Si nas Escrituras, o Senhor Jesus está 
asseverando que o Espírito Santo não é a fonte de 
Suas declarações. O mesmo se dá com respeito às 
declarações de Jesus (Jo 7.17, “se eu falo de \apo\ 
mim mesmo"; Jo 14.10).

(3) Em Jo 6.46: 15.15; 17.7; At 17.9, “de" deve 
ser observado como tradução correta dc para (“de", 
no sentido de proveniente de).

(4) Os seguintes textos são exemplos nos quais 
"de” é tradução da preposição ek ou ex, “para fora 
dc. dc": Mt 21.25; 1 Co 1.30: 15.6; 2 Co 5.1: Tg 4.1.

(5) Nos textos a seguir, a preposição peri. 
“concernente a. a respeito de”, encontrado, por exem
plo. em At 5.24: 1 Co 1.11: I Jo 1.1 (cf. Jo 16.8), é 
importante ser checada.

(6) A preposição epi, "sobre”, é traduzida em 
Mt 18.13 por “pelas”; em At 4.9. por "acerca de”.

(7) A preposição huper. "em nome dc, da par
te de”, é traduzida em 2 Co 7.4 por “a respeito 
de“.

(8) Quanto à preposição impo, “por”, veja Mt 
1.22:2.16: 11.27; Lc9.7; At 15.4: 1 Co 14.24; 2 Co 
8.19: Fp 3.12.

DEBAIXO
1. hupokatõ (íttokgriu), advérbio que significa 

“abaixo, debaixo, embaixo”, é usado como preposi
ção cm Mc 6 .11; 7.28: Lc 8.16; Jo 1.50: Hb 2.8; Ap 
5.3,13; 6.9; 12.1; em Mt 22.44, “por escabelo**; em 
Mc 12.36. em alguns manuscritos.^

2. katõterõ (Kcm«>T€p«.>), o grau comparativo de 
katõ. "debaixo de, embaixo de, abaixo de”, ocorre 
em Mt 2.16 (“para baixo de”).

3. elasson (cX daaoi'). o neutro do adjetivo 
classõn, “menos”, é usado adverbialmente em 1 Tm
5.9 (“com menos de”). Veja MENOS.

Notas: (1) A preposição epi. “sobre”, é encon
trado em Hb 7.11 (“sob” ): Hb 9.15 (“debaixo de”); 
Hb 10.28 (“pela palavra de").

(2) A preposição en. “em”, é traduzida em Mt
7.6 por “com” (ARA): em Rm 3.19 (primeira par
te), por “debaixo da”.

(3) A preposição habitual é hupo.

DEBALDE
A. Pronome.

ouden (ovòév), “nada** (o neutro de ou deis, "nin
guém”), é encontrado cm At 5.36. Veja NADA.
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B. Advérbio.
dõreati (òtupccív), "livremente, como presente, 

dc graça". é traduzido em Gl 2.2 J por “debalde”; em
2 Ts 3.8 (“dc graça*'), numa negação feita pelo após
tolo Paulo de que ele tenha vivido às custas da hos
pitalidade de outros em Tessalônica. Veja LIVRE.

C. Verbos.
1. katargeõ (»caTap7 tw ) é traduzido pelo verbo 

“aniquilar" em 1 Co 1.28; 2.6 (voz passiva, no ori
ginal); 1 Co 6.13; 2Ts 2.8 e Hb 2.14. Veja ABOLIR.

2. exoutheneõ {cÇouôeréio). “não dar valor a. tra
tar com absoluto desprezo, menosprezar”, é encon
trado em Lc 18.9: 23.11: At 4 .11 (“rejeitada"): Rm 
14.3,10. Veja CONTAR (1). MENOSPREZAR.

3. exoudeneõ ou exoudenoõ (e£oi’òcrctu ou 
cfoòci-óoj) tern o mesmo significado que o n° 2, e é 
virtualmente a  mesma palavra {outhen sendo outra 
forma de ouden. “nada”), ou seja, "tratar como nada" 
(ex7 elemento intensivo), e é traduzido Mc 9.12 “ser 
aviltado" .*1

4. ekpipiõ (èkttítt~w). “cair para fora. sair de 
forma", é usado em Rm 9.6, no sentido de cair do 
seu lugar, falhar, acerca da palavra de Deus (“falta
do”). Veja CAIR.

5. atheteõ (à0cmi>), “pôr à parte, rejeitar” , é 
traduzido em Hb 10.28 por “quebrando”; em Jd 8. 
por "rejeitam”. Veja NADA. Nota (4).

Notas: ( I ) Em At 5.38, o verbo kataluô, literal
mente. “soltar completamente”, por conseguinte, 
“destruir, aniquilar, subverter", é traduzido por “se 
desfará *. Veja DESTRUIR.

(2) Em Ap 18.16. o verbo eremoõ, “fazer deso
lado". é traduzido por "foram assoladas". Veja DE
SOLADO.

(3) Em At 19.27. o caso acusati vo de apelegmos. 
“refutação, contestação, descrédito, infâmia", pre
cedido pelo verbo erchomai, "vir", e a preposição 
eis. “a" ou “em”, c traduzido por “caia em descrédi
to". Veja DESCRÉDITO.^

DEBULHAR
aloaõ (ci.Voáoj), “espancar, debulhar, trilhar, ma

lhar", é encontrado em 1 Co 9.9,10: 1 Tm 5.18/1

DECAPITAR
1. apokephalizõ (à770Ke<|>aÀí£üj), formado de apo. 

"de, para fora", e kephale. “cabeça", é encontrado 
em Mt 14.10; Mc 6.16.27; Lc 9.9.1

2. pelekizô (ttcAckí£o)) denota "cortar com ma
chado” — derivado de pelekus. "machado" (Ap
20.4 ).<!

DECENTE
kosmios (KÓopioç), adjetivo que significa “de

cente, modesto, ordenado, metódico, sistemático" 
(cognato de kosmos, “ordem, adorno” ), é traduzido 
em 1 Tm 2.9: 3.2 por “honesto". Veja MODES
T O .!

Nota: Quanto ao verbo stoicheõ. que ocorre cm 
At 21.24. “andas”, veja ANDAR.

DECENTEMENTE
euschemonõs (eucrxnnói/oc;) denota “graciosa

mente. com decoro, dc maneira decente" (formado 
de eu. “bem", e schenta, "forma, figura"); “honesta
mente*. em Rm 13.13, em contraste com a infâmia 
da vida social gentia: em I Ts 4.12, o contraste é a 
ociosidade c seus males concomitantes e o resultan
te mau testemunho dos incrédulos; em 1 Co 14.40, 
“decentemente**, onde o contraste está na desordem 
no testemunho oral nas igrejas. Veja HONESTO.^

Nota: Contraste com o termo euschemosune, 
“decoro , decência” (1 Co 12.23).(! e o term o 
euschemõn. “decoroso, decente". Veja DECORO.

DECIDIR
A. Verbo.

diakrinõ (òiaicpiVio) significa primariamente "fa
zer distinção”, por conseguinte, “decidir, sobretu
do judicialmente, decidir uma disputa, dar julgamen
to". Ocorre em 1 Co 6.5. onde os membros das 
igrejas são advertidos a não buscarem decisões dc 
litíg io s  nos tribuna is  legais do m undo. Veja 
CONTENDER.

B. Substantivos.
1. diagnõsis (ôiáyvoxTi <;). tnmsliterado para o 

português, denota primariamente “discriminação” 
(formado de dia , "separadamente”, e ginõskõ. "sa
ber"). por conseguinte, "decisão judicial", que é o 
significado em At 25.21. "para que fosse reservado 
ao conhecimento de Augusto**.!

Nota: Contraste com o verbo diaginõskõ, “dis
tinguir". que ocorre em At 23.15 ("querendo sa
ber"). ou “determinar", At 24.22 ("tomarei inteiro 
conhecimento dos” ).f

2. diakrisis (óiÒKpioi ç), “distinção", e. portan
to, "decisão" (veja A), significa em 1 Co 12.10 
“discernimento"; em Hb 5.14. literalmente, “até 
discernir o bem e o mal"; em Rm 14.1. “não em 
contendas sobre dúvidas", deveria ser traduzido mais 
literalmente por “não para decisões de dúvidas”. 
Veja DISCERNIR. Contraste com JULGAR/fl Na 
Septuaginta. consulte Jó 37.16.<J
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DÉCIMO
1. dekatos (òcKa-oç). adjetivo de deka, “dez", 

ocorre em Jo 1.39; Ap 11.13:21.20-!
2. dekate (õékcítt)). forma gramaticalmente fe

minina do n° 1. com meris. “pane”, subentendido, c 
usada como substantivo, "décima parte", é encon
trada em Hb 7.2.4.8.9 (“dízimo” ).!

DECLARA
legõ (Xéyui). "dizer, declarar”, é traduzido em 

Rm 4.6 por "declara (bem-aventurado)", o qual c 
necessariamente repetido no versículo 9 (está au
sente no original). Veja DIZER. DESCREVER. n°
2. PEDIR. A. n° 6.

DECLARAÇÃO
1. logos (Xóyoç). “palavra”, na qualidade de in

corporação de uma concepção ou idéia, denota entre 
seus vários significados, “declaração, afirmação ou 
relato”, proferido: (a) por Deus (por exemplo. Jo 
8.55. "palavra”; Rm 3.4; Ap 19.9: 22.6.7.9.10); (b ) 
por Cristo (por exemplo, Mc 8.32: 9.10; 10.22: Lc 
9.28: Jo 6.60:7.36.40; 8.51.52: 10.19; 14.24; 15.20; 
18.9.32: 19.13; 21.23); (c) por um anjo (Lc 1.29):
(d) pelos profetas do Antigo Testamento (Jo 12.38. 
“palavra”; Rm 13.9: 1 Co 15.54): (é>) pelo apóstolo 
Paulo nas Epístolas Pastorais (1 Tm 1.15; 3.1; 4.9:
2 Tm 2 .1 1; Tt 3.8): (J) por outros homens (Mc 
7.29; At 7.29: Jo 4.37, cm geral). Veja CONTAR
(2), e. especialmente. PALAVRA ( I ).

2. rhema (pf|p.a). "aquilo que é dito. palavra", é 
encontrado em Mc 9.32; Lc 1.65 ("coisas"); Lc 
2.17.50.51:7.1 ("discursos”): Lc 9.45 (duas vezes); 
Lc 18.34. Veja PALAVRA (1).

Nota: Em At 14.18. "dizendo isto", c, literal
mente, "dizendo [legõ] estas coisas". Quanto ao 
termo lalici. "dizendo", encontrado em Jo 4.42 ("dis- 
seste"). veja DISCURSO (1). n° 2.

DECLARAR
A. Verbos.

1. anangellõ (árayyéXXw) significa “anunciar, 
informar, devolver notícias” (formado de ana. “para 
trás", e angellõ, “anunciar” ). Possivelmente, o pre
fixo ana assume o significado de para cima, ou seja. 
para o céu. como característica da natureza das no
tícias. O verbo ocorre em Jo 4.25; 16.13-15: At 
15.4; 19.18 (referência, talvez, à destruição dos seus 
ídolos por causa da nova fé que abraçavam); At 
20.20; 1 Jo 1.5. Veja CONTAR (3). FALAR. MOS
TRAR. RELATAR.

2. apangellõ (à-rra-yyéXXcj)) significa "anunciar ou 
informar acerca de uma pessoa ou lugar" (formado 
de apo, "de”, e o n° 1). por conseguinte, “declarar, 
publicar' , é verbo encontrado em Lc 8.47: Hb 2.12:
1 Jo 1.3. E palavra muito freqüente nos F.vangelhos 
e em Atos: em outros lugares, além dos dois últimos 
lugares mencionados, ocorre apenas em 1 Ts 1.9 e 1 
Jo 1.2. Veja TRAZER. A. n° 36.

3. diangellõ (tkayyéWiú), literalmente, “anunci
ar através de”, por conseguinte, “declarar comple
tamente ou por toda a parte" (formado de dia . "atra
vés de”, e o n° 1), é termo que ocorre em Lc 9.60: At 
21.26; Rm 9.17. A tradução, "anunciar por toda 
parte" dá ao verbo o seu significado mais amplo. 
Veja PREGAR. SIGNIFICAR.!

4. katangellõ (xarayyéXXw). literalmente, "in
formar para baixo” (formado de kata. elemento in
tensivo. c o n °  l) .é  verbo que aparece em At 17.23;
I Co 2.1. Veja ENSINAR. MOSTRAR, FALAR, 
PREGAR.

5. parangellõ (irapayyéAAcü). Veja CARGA. B. 
n°8.

6. diegeomai (ôiTvycopm). “conduzir uma nar
rativa completa até o fim" (formado de dia. “atra
vés de”, elemento intensivo, e hegeomai. “condu
zir”). por conseguinte, denota “recontar, relatar por 
completo" (Mc 5.16: 9.9: Lc 8.39; 9.10: At 8.33; 
9.27: 12.17; Hb 11.32). Veja CONTAR (3), MOS
T R A R !

7. ekdiegeomai (èicfti ijyéopai). adequadamente, 
"narrar por completo”, veio a denotai*, “contar, de
clarar". É usado em At 13.41: 15.3-!

8. exegeomai (èfTyyéoiiai), literalmente, “con
duzir para fora” , significa “fazer conhecido, in
form ar. narrar, declarar" (Lc 24.35; At 10.8; 
15 .12,14; 21.19). Em Jo 1.18, na expressão “este
0 fez conhecer”, o outro significado do verbo é 
que está em vista, revelar ensinando, "declarar" 
fazendo conhecido ou informando. Veja CONTAR
(3).!

9. horizõ (ópiç(o). “demarcar ou separar por li
mites", significa “determinar", em geral referendo- 
se ao tempo: em Rm 1.4, é dito que Cristo foi “de
marcado” como o Filho de Deus. pelo fato da Sua 
ressurreição. Veja DEFINIR.

10. deloõ (òcXócü), "fazer claro, esclarecer” , cm
1 Co 1.11, é traduzido por "comunicado”: em I Co
3.13. por “declarará” ; em Cl 1.8. por “declarou”. 
Veja SIGNIFICAR.

11. phrazÕ (4>pá£(d). “declarar”, ocorre em Mt
15.15 e — em alguns textos — em Mt 13.36.
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Nota: Quanio ao verbo grtõrizõ. "fazer conheci
do’'. que aparece em Jo 17.26: I Co 15.1 e Cl 4.7, 
veja SABER (1), A. n° 8. Q uanto ao verbo 
eniphanizô. “declarar claramente”, que ocorre em 
Hb 11.14. veja MANIFESTAR. A. nü 2. Quanto ao 
verbo phaneroõ. veja MANIFESTAR. B. n° I. 
Quanto ao verbo anatithemi. que ocorre em At 25.14. 
veja COMUNICAR. Quanto ü expressão “trazer 
novas de grande alegria", veja AVISO.

B. Substantivo.
endeixis (cVõcifi q). “exibição, mostra, ressal

to” (formado de en. “em", e deikmimi. “mostrar” ). é 
dito acerca dc “exibição” da justiça dc Deus (Rm 
3.25.26). Em 2 Co 8.24. é traduzido por “prova”: 
cm Fp 1.28. por “indício”. Veja MOSTRAR. PRO
VA (1)1

Notas: Em Lc 1.1. o termo diegesis é correta
mente traduzido por "narração".

DECORO
A. Substantivo.

euschernosune ( c ), "elegância de 
figura, graciosidade, decoro" (formado de eu. “bem”, 
e schetna, “forma”), é encontrado neste sentido em
1 Co 12.23.

B. Adjetivo.
euschemõn (eüaxHU***1')- cognato de A. "elegan

te em figura, bem formado, gracioso, decente, hon
rado". é usado em 1 Co 12.24. acerca das partes do 
corpo (veja acima). Também ocorre em Mc 15.43: 
At 13.50: 17.12: 1 Co 7.35. Veja HONRADO-i

Nota: Em 1 Co 11.13, o verbo prepõ. “estar se 
tornando", é traduzido por "é decente?” Veja SER 
CONVENIENTE.

DECRETAR
Substantivo e Verbo.

dogma (Ôóyiia). transliterado em português, 
denotava primariamente “opinião” ou "julgamen
to” (derivado de dokeõ. “ser de opinião”), por con
seguinte. "opinião expressa com autoridade, uma 
doutrina, ordenança, decreto” (Lc 2.1: At 16.4:
17.7): no sentido de ordenanças (Ef 2.15: Cl 2.14). 
Veja ORDENANÇA.il

Nota: O verbo krinõ. “determinar”, é traduzido 
em 1 Co 7.37 por “resolveu".

DEDICAR
A. Verbo.

enkainizõ (cyKau-í^u») significa primariamente 
“fazer novo, renovar" (formado de en. “em”, e

kainos, "novo” ), como ocorre na Septuaginta cm 2 
Cr 15.8. Portanto, iniciar ou "dedicar” , ocorre em 
Hb 9 .18. em referência ao primeiro concerto, como 
não foi “dedicado" sem sangue: em Hb 10.20. fala 
do novo e vivo caminho que Cristo nos "dedicou' 
(em ambos os lugares é usado o verbo "consagrar"). 
Veja CONSAGRAR.*! Na Septuaginta tem este sig
nificado em Dt 20.5:2 Cr 7.5: Is 16.11:41.1:45.16. 
"guardai uma festa (para mim)”.

B. Substantivo.
enkainia (cyicam a). cognato de A. freqüente na 

Septuaginta no sentido de “dedicação", veio a ser 
usado particularmente para se referir à festa anual 
de oito dias que começa em 25 do mês de quisleu 
(meados dc dezembro), instituído em 164 a.C. por 
Judas Macabeus. para comemorar a purificação do 
Templo das contaminações efetuadas por Antíoco 
F.pifâneo: por conseguinte, chamava-se Festa da 
Dedicação (Jo 10.22). Esta festa podia ser celebra
da em qualquer lugar. A iluminação por lâmpadas 
era característica proeminente — daí. a descrição 
“Festa das Luzes”. Westcott sugere que Jo 9.5 se 
refira a isso/Jl

DEDO
daktulos (òáKTiAoç). que ocorre em Mt 23.4: 

Mc 7.33: Lc 11.46: 16.24: Jo 8.6:20.25,27. é usado 
metaforicamente em Lc 11.20. para se referir ao 
poder de Deus. os efeitos do qual e tomado visível 
aos homens (cf. Mt 12.28. “pelo Espírito de Deus”; 
cf. também Êx 8.19).<|

DEFEITO
A. Substantivo.

momos (}iü4 ioç), cognato de mômaomai (veja 
CULPAR. A), significa: («) “marca” (só ocorre na 
Septuaginta); ib) “vergonha, desgraça moral”, meta
fórica do licencioso (2 Pe 2.13 )-1

B. Adjetivo.
amõmos (fj|iü>|ioç). “sem defeito, irrepreensível” 

(Ef 1.4:5.27: Fp 2.15: Cl 1.22: Hb 9.14: 1 Pe 1.19; Jd 
24; Ap 14.5). Os manuscritos mais autênticos têm o 
termo amõmos. “sem defeito”, em Fp 2.15. no lugar 
de amõmetos, “sem repreensão”.'! Na Septuaginta. 
em alusão aos sacrifícios, especialmente em Levítico 
e Números. Salmos e Ezequiel, fala de "inocência em 
caráter e conduta”. Veja CULPA. CULPAR.

DEFENDER
amunõ (ciiuVcu), “precaver-se. afastar, evitar” , é 

usado na voz média em At 7.24. acerca da ajuda
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dada por Moisés ao seu conterrâneo israelita contra 
um egípcio. A voz média indica o interesse pessoal 
e especial que Moisés tinha no ato.l

DEFESA
A. Substantivo.

apologia (diroXoyía), um discurso leito cm de
fesa. Veja RESPONDER.

B. Verbo.
apologeomai (ciiroÀc^copai). Veja RESPON

DER, B, ii° 4.

DEFINIR
horizp (ópiCü>) (em português, "horizonte’*), sig

nifica primariamente "demarcar os limites de um lu
gar" (como na Septuagmta em Nm 34.6: Js 13.27): 
por conseguinte, "determinar, designar” . Em Hb 4.7. 
onde a referência é ao tempo do convite de Deus para 
entrar no Seu descanso, cm contraste com o fracasso 
de Israel em entrar, a palavra pode significar ou a 
designação do dia (ou seja. o período), ou a "defini
ção” do dia, ou seja. a marcação dos seus limites. Veja 
DECLARAR. DETERMINAR. ORDENAR

DEFRAUDAR (1)
1. apostereô (ÕTroaTcpccü) significa “roubar, des

pojar. defraudar". ocorre em Mc 10.19: 1 Co 6.8:
7.5 (acerca do que é devido à condição da relação 
natural de marido e mulher): na voz média, "permi
tir-se ser defraudado” (1 Co 6.7): na voz passiva, 
“privados”, aparece em 1 Tm 6.5. com referência à 
verdade, com a sugestão das pessoas serem puniti- 
vamente “roubadas” da verdade, mediante a condi
ção corrupta da mente. Alguns manuscritos têm este 
verbo em Tg 5.4 em lugar dc aphustereõ. “manter- 
se longe mediante fraude”. Veja DESAMPARADO. 
DIMINUIR (2). PRIVAR.^ Na Septuaginta. con
sulte Ex 21.10: em alguns manuscritos, aparece cm 
Dl 24.14.1

2. pleonekteõ (TTXeoro:- cio). traduzido em 1 Ts
4.6 por "engane” (“defraude”. ARA), sendo refe 
rência à última parte do Décimo Mandamento. Veja 
VANTAGEM. C. n° 2.

DEFRAUDAR (2)
nosphizõ (i’ooòi£i >) c traduzido em Tt 2.10 por 

“defraudando". Veja GUARDAR (2). A. n° 10.

DEITAR-SE
I . keimai (Kcipai). "estar deitado, ser posto, dei

tar-se. achar-se. jazer”, usado como voz passiva dc

rilhemi, "deitar-se” (veja JAZER. n° 14). é dito acer
ca dc: (a) o menino Jesus (Lc 2.12.16): (b ) o corpo 
morto do Senhor I Mt 28.6: Lc 23.53: Jo 20.12; veja 
JAZER. n° 14. Nota (1)]. na tumba até hoje vazia;
(c) os panos de linho (Jo 20.5-7); (d ) figurativamen
te. um véu que foi “posto” no coração dos judeus (2 
Co 3.15): (e) metaforicamente, o mundo que "jaz" 
no maligno (1 Jo 5.19): (/) a cidade celestial (Ap 
21.16). Quanto a outras instâncias em que o verbo 
está na voz passiva, veja JAZER. n° 14. Veja NO
MEAR.

2. katakeitnai (kci~<íkí.\p a i). “deitar-se” (forma
do de kata. “completamente”, e o n° 1). é usado 
acerca de doentes (Mc 1.30; 2.4; Lc 5.25; Jo 5.3.6: 
At 28.8): em At 9.33, é traduzido por "jazendo 
(numacama)", literalmente, "deitado (numacama)". 
Veja SENTAR-SE.

3. ballõ (pdAÀto). “lançai, jogar", é usado na voz 
passiva, com referência aos doentes, com o signifi
cado de “estar deitado, deitar-se” (Mt 8.6.14: 9.1). 
Veja LANÇAR.

4. epikeimai (cíTÍKeipai). "deitar em. jazer em. 
ser posto em", é encontrado com este sentido, no 
intransitivo, em Jo 11.28 e At 27.20; no transitivo, 
na voz passiva, em Jo 21.9 e 1 Co 9.16. Veja É 
IMPOSTO.

Notas: (1) Em Mc 5.40. alguns manuscritos têm
o verbo anakemai, “estar recolhido, ficar de cama", 
traduzido por “estava deitada”. Nos manuscritos 
mais autênticos, a palavra está ausente.

(2) Em At 27.12. é usado o verbo blepõ, “olhar”, 
acerca da situação do porto de Fenice.

(3) Em Jo 11.17. o verbo echõ. “ter. manter", 
usado com a preposição en, "em", significando “es
tar em certa condição", é traduzido por "havia".

(4) Em Jo 13.25. o verbo anapiptõ. literalmente, 
"cair para trás, recuar” (alguns manuscritos têm o 
verbo epipiptò. literalmente, "cair sobre”, por con
seguinte. "deitado”), é usado acerca da posição de 
João à mesa, "inclinado-se (cie sobre o peito de 
Jesus)”.

DEIXAR IR
1. aphiemi (ò<J)ír||H) (quanto aos significados 

deste termo, veja DEIXAR, n° 1), denota freqüen
temente “largar, soltar, não se meter com. não inter
ferir. deixar, deixar ir. tolerar, permitir" (por exem
plo, Mt 5.40; 7.4; 13.30: 15.14: 27.49: Mc 7.27;
11.6; 14.6: 15.36; Lc 13.8; Jo 11.44,48: 18.8; At 
5.38 (onde alguns manuscritos têm caâ. “permitir, 
deixar, tolerar” !: 1 Co 7.11-13).
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2 . epitrepô (crri rpc tt(o) (quanto aos significados 
deste termo, veja DEIXAR, item II), é traduzido 
em Ix  9.61, por “deixa-me”.

3. apoluò (cíttoXiVo) significa “libertar, livrar, 
soltar" (formado de apo. “de”, e luõ, “soltar”), ocor
re. por exemplo, em Lc 13.12: Jo 19.10; denota 
“perdoar" (Lc 6.37); "libertar, soltar, despedir, en
viar” (Lc 14.4; 23.22; Jo 19.12; At 3.13; At 4.21;
4.23. voz passiva; At 5.40: 15.33; 16.35,36; 17.9; 
23.22: 28.18). Em alguns manuscritos, ocorre em 
Lc 22.68. Veja DESPEDIR.

4. eaõ (cdio), “deixar”, ocorre em At 27.32. Veja 
SOFRER.

Nota: Em At 2.29. o verbo impessoal exesti, “é 
permitido, é legal”, é traduzido por "seja-me lícito".

DEIXAR
(I) No sentido de deixar, abandonar, desertar:
1. aphiemi (dóír|[ii). formado de apo, “de”, e 

hiemi. “enviar", tem três significados principais: ia) 
“enviar, deixar ir. perdoar”; (b) “deixar, tolerar, per
mitir”; (c) “deixar ficar, deixar só, abandonar, negli
genciar”. E traduzido com o sentido da letra “r". em 
Mt 4 . 1 1 ; 4.20,22 (e passagens paralelas); Mt 5.24;
8 .15 <e passagens paralelas); Mt 8.22 (e a passagem 
paralela); Mt 13.36 ("despedido [a multidão])”: Mt 
18.12; 19.27 (e passagens paralelas); Mt 19.29: 
22.22,25; 23.23 (“desprezais", na primeira parte; 
"omitir", na segunda); Mt 23.38 <e a passagem pa
ralela); Mt 24.2.40.41 (e passagens paralelas); Mt 
26.56; Mc 1.18.31; 7.8: 8.13; 10.28,29; 12.12.19
22; 13.34; Lc 10.30; 11.42 (em alguns manuscri
tos): Lc 12.39 (n° 9, cm Mt 24.43): Jo 4.3,28,52; 
8.29; 10.12; 14.18.27; 16.28,32; Rm 1.27; I Co 
7.11,13; Hb 2.8: 6 .l;A p  2.4. Veja PERDOAR.

2 . aniemi (ávíqjit). formado de ana, "para atrás”, 
e hiemi. “enviar", denota "deixar ir. soltar, abster- 
se"; é traduzido em I Ib 13.5 por “( não te > deixarei". 
Veja SUPORTAR (1 ).

3. kataleipõ (KaTaXeímú), "deixar para trás” (for
mado de kata, "para baixo”, e leipõ, "deixar”), é 
usado, por exemplo cm Rm 11.4 ("reservei”); Hb
11.27; 2 Pe 2.15. Veja ABANDONAR. RESER
VAR.

4. apoieipõ (drroXeÍTTtü), “deixar para trás" (for
mado de apo. “de”, e leipõ, "deixar"), é usado: (a) 
na voz ativa, acerca de “deixar” uma capa <2 Tm
4 .13): uma pessoa (2 Tm 4.20): de ‘abandonar” um 
principado, ato feito por anjos (Jd 6 ); (/>) na voz 
passiva, “ser reservado, ficar, permanecer” (llb  
4.6,9; 10.26). Veja PERMANECER (2), nn 3,tH Nos

papiros é usado como termo técnico em testame 
tos (Moulton e Milligan, Vocabulary o f lhe Gre 
Testament).

5. enkataleipõ (c-yKaxaXdtt<.>), literalmente, “dei
xar para trás em" (formado de en, “em”, e o n° 3)i 
significa: («) “deixar para trás” (Rm 9.29, uma "des
cendência”); (b ) “abandonar, desertar”, é encontra
do em At 2.27.31 (cm alguns manuscritos, o n° 3). 
acerca da alma de Jesus; também ocorre em Mt 27.46; 
Mc 15.34; 2 Co 4.9; 2 Tm 4.10.16; Hb 10.25; 13.5 
(veja o n° 2. no mesmo versículo). Veja ABANDO
NAR.!

6 . hupoleipõ (t-iroXeí^oi), “deixar permanecen
do”; literalmente, “deixar embaixo" (formado de 
hupo, “debaixo de”, e leipõ, "deixar”), é usado na 
voz passiva em Rm II .3. acerca de um sobreviven
te -1

7. pe ri leipõ (ttcpiXcíttlj). “deixar em cima de. 
deixar de pane. postergar", é usado na voz passiva 
em I Ts 4.15,17. "os que ficarmos”, literalmente, 
“os deixados de parte", ou seja, os crentes que esti
verem vivendo quando da volta do Senhor. Veja 
PERMANECER (2).<1

8 . pauõ (naúo), “fa/er cessar”, é usado na voz 
média, com o significado de “cessar, parar, termi
nar”. e é traduzido em Lc 5.4 por “acabou": em .Al
21.32. por “cessaram”. Veja CESSAR.

9. eaõ (édiLi) significa: (<7 ) “deixar, permitir, tol 
rar" (por exemplo. Mt 24.43); (b ) "deixar”, 
exemplo, em At 23.32 (acerca de “deixar” os cav 
leiros ); At 27.40 (acerca de “deixar" o navio ir 
mar). Veja COMETER. TOLERAR.

10. hupolimpanõ (irrroXi piroi-oj), sendo o ver 
limpanõ uma forma tardia de leipõ, “deixai”, é usa
do em I Pe 2.21. “deixando-nos (o exemplo)”/]!

1 1 . perisseuõ (irept acre úa»), “estar a mais e aci
ma" (o número), por conseguinte, “estar ou restara 
mais, sobejar", é encontrado em Mt 14.20; 15.37_ 
Lc 9.17; Jo 6.12.13), acerca dos pedaços partidrT 
de pão que “sobejaram" depois da multidão se ali
mentar. Veja ABUNDAR.

Nota: O substantivo correspondente, pe risse unia, 
"aquilo que está a mais e acima”, é usado no plural 
em Mc 8 .8 . "(dos pedaços) que sobejaram”, literal
mente. “dos tragmentos dos pedaços partidos”. Vef 
PERMANECER (2).

12. ekballõ (cKpdXXta), “lançar para fora. expi 
sar” (formado de ek. “de”, e ballõ, "lançar"), “di 
gir para fora, expelir”, é usado no senlido de “dei 
de lado. rejeitar, omitir”, em Ap 11.2, no que tan, 
à medida do pátio do Templo. Veja LANÇAR, n°
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(II) No sentido de dar licença:
epitrepõ (èm-pé-mu) denota literalmente “virar 

para" (formado de epi. “sobre, para”, e trepo, “vi
rar”), e, portanto: (a) “entregar, confiar” (não en
contrado no Novo Testamento); (b ) "permitir, dar 
licença, enviar”, acerca da “permissão” de Jesus para 
os espíritos imundos entrarem nos porcos (Mc 5.13: 
Lc 8.32); da “permissão” de Pilatos para José de 
Arimaléia tomar o corpo do Senhor (Jo 19.38); do 
pedido de Paulo ao tribuno para lhe “permitir” falar 
ao povo (At 21.39); da “permissão” dada pelo 
tribuno (At 21.40). Veja DEIXAR IR, LIBERA
ÇÃO. PERMITIR. SOERER.

(III) No sentido de despedir-se de, dar adeus a:
1 . apotassõ (üTTOTdaau>), usado em voz média 

no Novo Testamento, significa literalmente “dis- 
por-se para fora” (formado de apo, “de”, e tassõ. 
“dispor”), por conseguinte, “despedir-se de” (Mc 
6.46; Lc 9.61; At 18.18.21:2 Co 2.13); em Lc 14.33,
o verbo apotassõ apresenta seu outro significado 
‘ renunciar”. Veja ABANDONAR. PASSAR BEM, 
RENUNCIAR/J

2 . apaspazomai (àTraorrátüjpai), “abraçar, sau
dar, despedir-se de” (formado de apo. “de”, e 
aspazomai. “saudar”), é usado em At 21.6 (“sau
dando-nos uns aos outros”). Alguns manuscritos 
têm o verbo simples aspazo/naiJ{

DELEITAR-SE
entruphaõ (évTpwfxúo) ocorre em 2 Pe 2.13.

DELES
Nota: Este pronome, juntamente com “sua, seus, 

suas. deles, delas”, são traduções de: autõn, o plural 
genitivo de autos, “ele” (por exemplo, Mt 2 .12); (2) 
heautõn, “deles mesmos", o plural genitivo de 
heautou, “dele mesmo” (porexemplo, Mt 8.22: Rm
16.4.18); ou o plural acusati vo, heautous (por exem
plo. 2 Co S.5, “a si mesmos”; quanto a Jo 20.10. 
veja LAR, A, n° 3); (3) idious, o plural acusativo de 
idios, “próprio da pessoa” (por exemplo. 1 Co 14.35, 
“seus próprios”); (4) toutôn. literalmente, “destes”,
o genitivo plural de houtos. “este” (Rm 1 1.30); (5) 
ekeinõn, o genitivo plural de ekeinos. “aquele", en
fático (por exemplo. 2 Co 8 .14, duas vezes, “sua”, 
literalmente, “daqueles”; 2 Tm 3.9, “daqueles”).

DELIBERAÇÃO (1)
l. sumboulion (atpPoúXior), “unidade cm deli

beração” (formado de sim. “junto", c bottle, “conse
lho, deliberação”), denota: (a) “deliberação” que é

dada. tomada e atuada em (por exemplo. Mt 12.14; 
22.15); por conseguinte: (b ) “conselho", uma as
sembléia de conselheiros ou pessoas em consulta 
(At 25.12, que fala do “conselho” que Festo con
sultou em relação a Paulo). Os governadores e pro
curadores das províncias tinham uma junia de con
selheiros ou assessores, com quem buscavam “deli
beração” antes de pronunciar julgamento. Veja TO
MAR DELIBERAÇÃO.

2 . sunedrion (awéôpiov), adequadamente, “as
sentamento conjunto” (formado de sun, "junto”, e 
hedra, “assento”), por conseguinte: («) “qualquer 
assembléia ou sessão dc pessoas que deliberam ou 
ajustam”, como ocorre na Septuaginta em SI 26.4 
(literalmente, "com um conselho de vaidade”): Pv 
22 .10; Jr 15.17, etc.: no Novo Testamento, aparece, 
por exemplo, em Mt 10.17: Mc 13.9; Jo 11.47. 
Denotava, em particular: (a) “Sinédrio”. o Grande 
Concilio em Jerusalém, que era formado por 71 
membros, isto é, pelos membros proeminentes das 
famílias do sumo sacerdote, anciãos e escribas. Os 
judeus remontavam a origem desse tribunal a Nm
11.16. As causas mais importantes eram levadas 
perante esta jurisdição. Os governantes romanos da 
Judeia permitiam que o Sinédrio julgasse tais casos 
e até pronunciasse sentença de morte, com a condi
ção de que tal sentença só seria válida se fosse con
firmada pelo procurador romano. Em Jo 11.47, é 
usado para se referir a uma reunião do Sinédrio; em 
At 4 .15. fala do lugar da reunião.

3. houleutes (|3ouA.cuttíç): José de Anmatéia é 
descrito como “senador honrado" (Mc 15.43; cf. Lc
23.50, “membro do Sinédrio”, ARA).‘][

DELIBERAÇÃO (2)
A. Substantivos.

I .boide (j}ou\ií). Veja CONSELHO.
2 . siimboulos (aú|ij3oiXoç), “conselheiro”, ocorre 

em Rm I 1.34.1
B. Verbos.

1 . bouleuõ (|iouXcúto), “tomar deliberação, solu
cionar”. é usado no Novo Testamento na voz média, 
“tomar deliberação, tomar conselho” (Lc 14.31; Jo
11.53, segundo os melhores manuscritos: Jo 12.10; 
At 5.33: 27.39; 2 Co 1.17. duas vezes). Veja PRO
POR, TENCIONAR. TOMAR DELIBERAÇÃO.1)!

2 . sumbouleuõ (ouiiftouXf úw), na voz. ativa, 
“aconselhar, deliberar” (Jo 18.14; Ap3.18); na voz 
média, “tomar deliberação, consultar” (Mt 26.4; At
9.23); em alguns manuscritos ocorre em Jo 11.53. 
Veja TOMAR DELIBERAÇÃO.1
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DELICIA
Nota: Quanto ao termo strenos, traduzido em 

Ap 18.3 por “delícias", denotando “libertinagem, 
licenciosidade". ou seja. luxo arrogante, veja CON- 
CUP1SCÊNCIAS Contraste com o verbo streniaõ, 
no verbete DELICADAMENTE.

DELICIOSAMENTE
A. Verbos.

truphaõ (Tpufcúo), derivado de thruptõ. “enfra
quecer”. significa “levar uma vida voluptuosa, en- 
trcuar-sç ao prazer", sendo vçrbo que ocorre em Tg 
5.5.1

Notas: (1) Contraste com o verbo spatalaõ, de
rivado de spatale. “licenciosidade. viver deliciosa
mente". usado com A em Tg 5.5 ("vos deleitastes”); 
cf. 1 Tm 5.6. acerca da mulher carnal na igreja, que 
“vive em deleites*’. Veja PRAZER.*!

(2) Contraste também com o verbo streniaõ. 
“malbaratar. esban jar, desperdiçar”, é traduzido em 
Ap 18.7.9 pelo verbo “viverem delícias”. Contras
te com DELÍCIA. Veja CONCUPISCÊNCIAS-I 
Contraste com a forma intensiva katastreniaõ. “tor
nar-se leviano “ (1 Tm 5.11 ).<!

(3) O verbo spatalaõ “poderia adequadamente 
ser juntado à acusação do pródigo, que esbanjou 
suas riquezas vivendo libertinamente (Lc 15.13); 
(...] o verbo truphaõ. poderia ser juntado à acusação 
do rico. que se tratava suntuosamente todos os dias 
(Lc 16.19): o verbo streniaõ. de Jesurum. quando, 
tendo se engordado, deu coices (Dl 32.15)” (extraí
do de New Testament Synonyms. de Trench. § liv).

B. Substantivo.
truphe (Tpuòn), cognato de A. é usado com en. 

na frase en trnphe. “em delícias” (Lc 7.25). e denota 
efeminação. moleza, falta de energia; “divertir-se 
ruidosamente” (2 Pe 2.13). literalmente, "levando 
em conta a folia do prazer no período do dia”. Veja 
GLUTONARIA. REVOLTA.*!

Nota: O verbo entruphaõ. "divertir ruidosa e las- 
ci vãmente”, é usado em 2 Pe 2.13 (“deleitando-se")/|

DELIRAR (1)
noseõ (1 'íX 7C üj) significa “estar doente, estar afli

to”. quer no corpo ou na mente: por conseguinte, 
“ser tomado por tamanho interesse mórbido em uma 
coisa quanto é equivalente a uma doença, caducar, 
delirar” (1 Tm 6.4, “delira"). O significado primário 
de “delirar” é ser tolo. insensato (cf. Jr 50.36). o 
significado evidente dc noseõ. sob este aspecto, é 
"ser doente".(H

DELIRAR (2)
A. Verbos.

1 . mainomai (patropaiL "enraivecer-se, esiar 
louco”, é encontrado em Jo 10.20 (“está fora de 
si"): At 12.15; 26.24; 26.25 (“deliro”); 1 Co 14.23. 
Veja ESTAR FORA DE SI. n° 2.

2 . enunainomai (c |i|ia ívo |ia i). forma intensi
va do n° I. prefixado por en, "em”, implicando 
“raiva feroz, estar furioso contra": é encontrado 
em At 26.1 I (“enfurecido demasiadamente": cf. 
At 9.1 ).*!

B. Substantivos.
1. mania (|ian'a), cognato dc A c transiiterado 

em português, denota “frenesi, loucura”. At 26.24: 
“(As muitas letras te fazem) delirar" .(||

2 . anoia (cima), literalmente, “sem entendimen
to” (formado de a. elemento de negação, e nous, 
“mente, entendimento"), denota “loucura” (2 Tm
3.9. "desvario"). a qual encontra sua expressão na 
ira violenta (Lc 6 .11). Veja LOUCO/fl

3. paraphronia (77apa<j>pomí). “loucura" (for
mado de para. "ao contrário de”, e phren. “men
te"). é usado em 2 Pe 2 .16.‘I Contraste com o verbo 
paraphroneõ. que ocorre em 2 Co 11.23 (“falo como 
fora de mim").*]!

DEMAIS
1 . eti ( ê n ). “contudo, ainda. mais", é usado acer

ca de: (a) tempo, "ainda” (porexemplo. Mt 12.46); 
ou negativamente, “mais" (por exemplo. Hb 8.12): 
(/;) grau. "ainda. mais. logo" (Mt 26.65; Mc 5.35: 
14.63: Lc 22.71: At 21.28. “demais": Hb 7.11). Veja 
AINDA (1). AINDA (2). ALÉM DISSO. DESDE 
ENTÃO. JÁ NÃO. MAIS.

2. porrõteron (TToppoircpov), o grau comparati
vo de porrõ. “longe, ao longe, a grande distância", 
significa “mais longe” (Lc 24.28). Veja

DEMASIADA
perissoteros (TrcpiooÓTcpoq). o grau compa

rativo de perissos, “abundante", c traduzido em
2 Co 2.7 por “demasiada". Veja ABUNDAR. C. 
n°2 .

Notas: (1) Em 2 Co 10.14. o verbo huperekteinõ, 
"estender-se além”, é traduzido por “(não) nos es
tendemos além”. Veja ESTENDER (2).(I

(2) Em 2 Co 12.7. é encontrado duas vezes o 
verbo huperairõ. na voz média, "enaltecer-se. exal
tar-se". Veja EXALTAR.



DEMÔNIO 543 DEMORAR

DEMÔNIO
A. Substantivos.

1. daimõn (òaípiui'). “demônio", significava, 
enire os gregos pagãos, uma deidade inferior, quer 
boa ou ruim. No Novo Testamento, denota um “es
pírito maligno”. É usado em Mt 8.31.

Uns derivam a palavra de uma raiz da-, signifi
cando "distribuir". É mais provável que seja prove
niente de uma raiz semelhante da-, que significa 
"saber", e. por conseguinte, quer dizer "sabedor, 
conhecedor, astuto, esperto, entendido".*!

2 . daimonion (Ôatpónoi'). não é diminutivo de 
daimõn. n° l , mas é o neutro do adjetivo daimonios. 
"que pertence a um demônio”. Em At 17.18, denota 
uma deidade inferior pagã. "Demônios” são agentes 
espirituais que agem em toda a idolatria. O ídolo em 
si não é nada. mas todo ídolo tem um "demônio” 
associado a ele que induz à idolatria, com sua adora
ção e sacrifícios (1 Co 10.20.21: Ap 9.20; cf. Dt 
32.17: Is 13.21: 34.14; 65.3.11). Eles disseminam 
erros entre os homens, e procuram seduzir os cren
tes (1 Tm 4.1). Na função de espíritos sedutores, 
eles enganam os homens na pressuposição de que. 
por meio de médiuns (aqueles que têm "espíritos 
familiares", por exemplo. Lv 20.6.27). eles podem 
conversar com os seres humanos falecidos. Por con
seguinte. o engano destrutivo do espiritismo, proi
bido nas Escrituras (Lv 19.31: Dt 18.11: Is 8.19). 
Os "demônios" tremem diante de Deus (Tg 2.19): 
eles reconheceram Cristo como Senhor e como o 
futuro Juiz que os julgara (Mt 8.29: Lc 4.41). Cris
to. pelo Seu próprio poder, expulsou os "demôni
os" dos seres humanos. Os discípulos fizeram o 
mesmo no nome dEle, e exercendo a fé (por exem
plo. Mt 17.20).

Agindo sob a orientação de Satanás (cf. Ap
16.13,14). os "demônios" têm a permissão de afli
gir com doenças físicas (Lc 13.16). Sendo imun
dos. eles tentam os seres humanos com pensamen
tos impuros (por exemplo. Mt 10.1; Mc 5.2; 7.25: 
Lc 8.27-29: Ap 16. i 3: 18.2). Eles diferem em graus 
de maldade (Mt 12.45). No término desta era. eles 
instigarão os governantes das nações a fazerem 
guerra contra Deus e o Seu Cristo (Ap 16.14). Veja 
DIABO.

B. Verbo.
daimoni-omai (òai jiovíCofiat) significa "ende- 

moninhado. ser possuído por demônio, agir sob o 
controle de um demônio”. Aqueles que são afligidos 
dessa maneira expressam a mente e a consciência do 
"demônio" ou "demônios” que neles habita (por

exemplo. Lc 8.28). O verbo é encontrado principal
mente em Mateus e Marcos (Mt 4.24: 8.16.28.33: 
9.32; 12.22: 15.22; Mc 1.32; 5.15.16.18): em ou
tros lugares, ocorre em Lc 8.36 e Jo 10.21 .*!

C. Adjetivo.
daimoniõdes (òcu |iomúòr|ç) significa "proceden

te ou semelhante a um demônio, demoníaco", e ocorre 
em Tg 3.15.*!

DEMONSTRAÇÃO
apodeixis (d-óòetÇi ç), literalmente, "mostrar 

para fora” (formado dc apo. "para frente”, e 
deiknumi. “mostrar”), significa "exibição” ou de
monstração por meio de argumentos. É termo en
contrado em I Co 2.4. onde o apóstolo fala dc uma 
prova, “exibição" ou manifestação, feita pela opera
ção do Espírito de Deus nele. a qual atinge o coração 
e a vida dos ouvintes, em contraste com os esforça
dos métodos de prova mediante astúcias retóricas e 
argumentos filosóficos/|

DEMONSTRAR
1 . deigmaiizò (òeiYiiaTiCtd), "fazer uma demons

tração de. expor", é usado em Cl 2.15. acerca do ato 
de Jesus Cristo em relação aos principados e pode
res. expondo-os “como um vencedor exibe seus ca
tivos ou troféus em procissão triunfal" (Lightfoot). 
Uns consideram que o significado seja que Ele mos
trou os seres angelicais na sua verdadeira inferiori
dade (veja TRIUNFO). Quanto à outra ocorrência 
do verbo, em Mt 1.19. veja EXEMPLO, B. n° 1.*!

2. euprosõpeõ (e OrrpoCTüíTrcw) denota “olhar bem. 
fazer uma linda exibição” (formado de eu. “bem", e 
prosõpon. “face”), e é usado em Gl 6 . 12, "mostrar 
boa aparência (na carne)", ou seja. “fazer uma exibi
ção de zelo religioso”. Deissmann ilustra o uso me
tafórico desta palavra com exemplos retirados de 
papiros (Light from lhe Ancient East. p. 96).<!

Nota: Quanto ao termo parareresis. encontrado 
em Lc 17.20. “aparência exterior”, veja ATEN- 
TAR.i

DEMORAR
A. Verbos.

1 . okneõ (òicrcu»), cognato de oknos, "encolhi
mento. retração, ser relutante ou vagaroso em fazer 
uma coisa, vacilar, demorar, tardar”, é usado em At 
9.38.(1 Na Septuaginta. ocorre cm Nm 22.16: J/
18.9.1

2 . chronizõ (xpoiuçoj). derivado dc chronos, 
”tempo". significa, literalmente, "passar o tempo”.
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ou seja. por meio de demorar, ficar, “tardar" (Mt 
24.48; 25.5; Lc 1.21; 12.45; Hb 10.37). Veja PER
MANECER (l).fl

B. Substantivo.
anabole (drapoXij) quer dizer, literalmente, 

“aquilo que é lançado para cima*’ (formado de ana. 
“para cima”, e ballõ. “lançar”), por conseguinte 
“demora” (At 25.17. “dilação”). Veja ADIAR.*]!

Nota: Em Ap 10.6, o tei mo chronos é traduzido 
por “demora”, c deve ser considerado como o ver
dadeiro significado.

DENTE
odous (òòoúç) é usado no singular em Mt 5.38 

(duas vezes): em outros lugares, no plural, acerca de 
“ranger de dentes”, sendo o ranger expressivo de 
angústia e indignação (Mt 8.12: 13.42.50: 22.13: 
24.51; 25.30: Mc 9.18: Lc 13.28: At 7.54); em Ap
9.8. diz respeito aos seres vistos numa visão c des
critos como gafanhotos.^

DENTRO
Nota: Este advérbio é tradução de: (a) e/itos 

(veja INTERIOR. n° 1): em Lc 17.21 “entre”, “no 
meio de", são traduções que devem ser preferi
das. pois o Reino dc Deus não estava no coração 
dos fariseus: (b ) en. “acerca de pensar ou dizer 
dentro de si mesmo” (por exemplo. Lc 7.39. “fa
lava consigo”; Lc 7.49. “entre”): localmente (por 
exemplo, Lc 19.44); (c) esõthen, “de dentro, den 
tro. do interior" (Mt 23.25,27.28; Mc 7.21,23; 
Lc 1 1.7.40: 2 Co 7.5: Ap 4.8: 5.1): (d) esõ (Jo 
20.26: At 5.23: 1 Co 5.12); (e) pros, “para” ou 
“com” (Mc 14.4, “em si mesmos”); (f)  dia. “atra
vés de" (Mc 14.58. “em [três dias)", levando em 
contra criteriosamente o tempo do evento, e de 
acordo com a metáfora da construção): (5 ) 
esõteros, Hb 6.19, o grau comparativo de esõ. 
usado com o artigo traduzido, literalmente, por 
“o interior", ou seja. “dentro”: veja INTERIOR. 
n° 2; (/1 ) em Lc 1 1.41. o verbo ene mi, “ser em”, é 
traduzido por “do que ti verdes”.

DENUNCIAR
Nota: A palavra “denunciar", em Mt 26.73. é 

tradução de poieõ. “fazer”, com delos. “manifesto, 
evidente”, literalmente, "fazer-te manifesto”.

DEPOIS DESTAS COISAS
Noras: (1) Este advérbio traduz a expressão 

meta tanta, literalmente, “depois destas coisas"

(Jo 13.7: Ap 1.19). e c freqüente no Apocalipse 
(veja Ap 4.1, duas vezes: Ap 7.9: 9.12; 15.5; 
18.1: 19.1:20.3).

(2) Quanto a Mt 26.64 (“em breve”) e Lc 22.69 
(“desde agora"), veja DAQUI EM DIANTE: quan
to a Mc 11.14 (“nunca mais’*), veja DAQUI EM 
DIANTE.

(3) Em Jo 14.30. a expressão ouk eti é traduzida 
por "já não".

DEPOIS
Os termos a seguir são somente advérbios. Este 

dicionário expositivo não comenta as preposições e 
conjunções.

1. ekeithen (ckc íOci*). "depois disso”, é usado 
uma vez com o significado de “depois” no sentido 
de "então, depois daquele tempo" (At 13.21). Veja 
DALI.

2 . hexes (é£ í|-) denota “depois" com o significa
do de uma sucessão de acontecimentos, um aconte
cimento que segue outro, em ordem, um depois do 
outro (Lc 7.11: 9.37; At 21.1: 25.17; 27.18).*!

3. kathexes (icaQc€ nç). forma fortalecida do n° 2, 
denota “depois” ou “em ordem” (formado de kata, 
“de acordo com", e o n° 2). é encontrado em Lc 1.3: 
8.1: At 3.24: 11.4: 18.23/J

4. metepeita (\i€TéiT€LTa). "depois”, sem indicar 
necessariamente uma ordem de acontecimentos, 
como nos n.os I e 2. é encontrado em Hb 12.17 
(ARA)T

5. husteron (OoTepoi/), “depois", com a su
gestão de “por fim. finalmente", é encontrado em 
Mt 4.2: 21.29.32,37; 22.27: 25,11; 26.60; Mc 
16.14: Lc 4.2: 20.32: Jo 13.36: Hb 12.11. Veja 
ÚLTIMO.*!

Nota: Os termos eita e epeita, "então, depois" 
ou "após o que", aparecem em Mc 4.17 (eita) e Gl 
1.21: 1 Co 15.23.46 (epeita). Veja ENTÃO.

DEPOR
karhaireõ (Ka0cup€ij) significa literalmente “ti

rar. descer" (formado de kata. "para baixo”, e haireõ, 
"tomar"), o termo técnico para se referir a "tirar o 
corpo depois da crucificação" (por exemplo, Mc
15.46). por conseguinte, "abaixar, demolir": em At 
19.27. de acordo com os manuscritos mais autênti
cos. a tradução é "vindo a majestade (da deusa Diana] 
a ser deposta" (possivelmente, no sentido partitivo 
do genitivo, “destruída ou diminuída um pouco da 
sua majestade"). Veja DERRIBAR. DESTRUIR. 
LANÇAR. PÔR. TOMAR.
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DEPORTAÇÃO
A. Substantivo.

metoikesia (n€- otKeoía), ' mudança de domicí
lio” ou “levar embora à força" (formado dc meta. 
implicando “mudança”, e oikia. “habitação”), só é 
usado acerca de levar embora à força para a Babi lônia 
(Mt 1.11.12,17)/!

B. Verbo.
metoikizp (jk to ik í^w ). cognato de A. é usado 

para aludir à mudança de Abraão para Canaâ (At 
7.4). e ao transporte para a Babilônia (At 7.43).l]{

DEPRESSA (1)
1 . tachu (tóxu). o neutro de tachus. “veloz, rá

pido”. significa “depressa”, sendo usado em Mt 
5.25; 28.7 (“imediatamente”): Mt 28.8 (“pressuro- 
samente”): Mc 9.39 (“logo”); Lc 15.22: Jo 11.29: 
Ap 2.16 (“em breve”): Ap 3.11; 11.14 (“cedo”): 
Ap 22.7 (“presto”); Ap 22.12.20: cm alguns ma
nuscritos. também aparece ocorre cm Ap 2.5. Veja 
NÃO FAZER CASO.1

2 . tacheion (tóx^ioi'). o grau comparativo do n°
I. é encontrado em Jo 13.27 (“depressa”): Ap 20.4 
(“apressadamente’*, literalmente, “(correu antes] 
mais depressa (do que PedroJ”): 1 Tm 3.14: Hb
13.19.23. Veja BREVEMENTE.^

3. tacheõs (Taxctoç). cognato do n° 1. é encon
trado em Lc 14.21 (“depressa”): Lc 16.6 (“já*’): Jo
II.31 (“apressadamente”): 1 Co 4.19 (“em breve”): 
Fp 2.19.24: 2 Tm 4.9: com sugestão de precipita
ção. imprudência, nos seguintes textos: Gl 1.6 ; 2 Ts
2.2 (“facilmente”): 1 Tm 5.22 (“precipitadamen
te”). Veja APRESSAR. C.%

4. en tachei (<èv tóx^i ). literalmente, “em ou 
com velocidade, com rapidez, presteza” (formado 
de en. “em”, e o caso de dativo de tachos, “velocida
de”). é usado em Lc 18.8 (“depressa"): At 12.7:
22.18 (“apressadamente”): At 25.4 ("brevemente”): 
Rm 16.20 (“em breve”): 1 Tm 3.14 (aparece em 
alguns textos): Ap 1.1:22.6. Nas duas últimas refe
rências. o significado é. provavelmente, “com pres
teza”. Veja BREVEMENTE, DEPRESSA.i

DEPRESSA (2)
Notas: (1) Em At 17.15. “o mais depressa pos

sível”. é tradução da frase hòs. “como. tão”, tachista. 
"muito velozmente" (o superlativo de tachu. “ve
lozmente. prontamente'*), ou seja, “tão prontamen
te quanto possível”.

(2) Quanto ao termo “depressa”, en tachei. en
contrado em Lc 18.8, veja S1RTE. n° 4.

DERRAMAR (1)
1 . ballõ (fkíXAio). “lançar”, é usado acerca de 

“derramar” líquidos (Mt 26.12. “derramando ela 
este ungüento”: Jo 13.5. “pôs água**). Veja LAN
ÇAR. n° 1.

2 . katacheõ (Karaxétú). “derramar para baixo 
sobre” (formado de kata. "para baixo”, e cheõ. “der
ramar”). é usado em Mt 26.7 (cf. o n° 1 em Mt
26.12) e Mc 14.3. acerca de ungüento.1!

3. ekcheÕ(€KX€ío). "derramar, despejar” ou “des
carregar ou expelirem grande abundância” (formado 
de ek. "para fora”, e cheõ. “derramar”), é usado 
acerca de: («) o ato de Jesus quanto aos cambistas 
de dinheiro (Jo 2.15): (h ) o Espírito Santo (At 
2.17.18.33: Tt 3.6): (c) esvaziar o conteúdo das ta
ças da ira divina (Ap 16.1 -4.8.10.12.17): (d) o der
ramamento do sangue dos santos pelos inimigos de 
Deus (Ap 16.6: alguns manuscritos têm em At
22.20). Veja CORRER. DERRAMAR (2). ENTOR
NAR-SE.

4. ekchunõ ou ekchunnõ (ckxúvü) ou CKXúirio), 
forma helenista do n° 3, é usado acerca do sangue de 
Cristo (Lc 22.20): do Espírito Santo (At 10.45). 
Veja CORRER. DERRAMAR (2). DERRAMAR- 
SE, ENTORNAR-SE.

5. epicheõ ( c t t ix c u ) , "derramar sobre" (forma
do de epi. “sobre”, e cheõ. “derramar”), é usado em 
Lc 10.34. acerca do óleo e vinho usados pelo bom 
samaritano nas feridas daquele que tinha caído nas 
mãos dos ladrões/fl

Nota: Quanto ao verbo “se deitou" (Ap 14.10). 
veja MISTURAR, n° 2.

DERRAMAR (2)
1 . ekcheõ (ckxcio). “despejar", é traduzido pelo 

verbo “derramar** em At 2.33: Rm 3.15 (acerca de 
"derramar” sangue no assassinato); Tt 3.6. Veja 
DERRAMAR (1), n° 3.

2 . ekechiutõ ou ekchunnõ (èKxúviu ou CKxyvwo), 
forma mais recente do n° I. é usado acerca de: a 
entrega voluntária da vida de Jesus mediante o “der
ramamento" do Seu sangue na crucificação, em sa
crifício expiatório (Mt 26.28: Mc 14.24; Lc 22.20): 
estas passagens não se referem ao efeito do Seu lado 
ter sido furado (o que aconteceu depois da Sua mor
te): o assassinato dos servos de Deus (Mt 23.35: Lc
11.50: At 22.20 (nos melhores textos; outros têm o 
n° 11): o amor de Deus no coração dos crentes pelo 
Espírito Santo (Rm 5.5). Quanto ao “derramamen
to” do Espírito Santo, encontrado em At 10.45. veja 
DERRAMAR (1). n° 4. (A forma nas duas últimas
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passagens bem poderia vir igualmente no n° I. aci
ma.) Veja CORRER. ENTORNAR-SE, DERRA
MAR-SE.

DERRAMAR-SE
ekchunõ ou ekchunnõ (ck*x ú i 'io ou c k x ú w ií ), 

forma helenística de ekcheõ, "derramar para frente, 
despejar” , é traduzido em At 1.18 por “se derrama
ram", acerca dos intestinos de Judas Iscariotes. Veja 
CORRER. DERRAMAR (1), DERRAMAR (2). 
ENTORNAR-SE.

DERR1BAR
kathaireõ (KaÔtüpcoj). “tirar", é traduzido em 

Lc 12.18 por "derribarei”. Veja DESTRUIR, n* 3.
Notas: (1} Em Jd 23, é usado o verbo harpazõ. 

“prender, agarrar, arrebatar". Veja ARREBATAR.
(2) Em At 23.10. o verbo diaspaô, “rasgar" ou 

"rasgarem pedaços, dilacerar", c traduzido por “fos
se despedaçado".

(3) O verbo ekballõ, "lançar fora. expulsar”, é 
traduzido pelo verbo “tirar" em Mt 7.4 e Lc 6.42 
(duas vezes). Veja LANÇAR, n° 5.

(4) Quanto ao verbo anaspaõ, traduzido em Lc
14.5 por “tire", veja PUXAR. n° 5.

(5) Quanto ao temo kathairesis, “lançamento 
para baixo", encontrado em 2 Co 10.4 (“destrui
ção"), veja LANÇAR. A. n° 14, Nota.

DESAMPARADO
1. apostereõ (oTroarepéw). Veja DEFRAU- 

DAR (1).
2. hustereõ (úarçpéio), primariamente, “estar 

atrás, ser o último", por conseguinte, “faltar, ser 
deficiente em. >ser insuficiente", é traduzido em Hb
11.37 por “desamparados”. Veja ATRÁS. B. n° 1.

3. leipõ (teí ttw)  significa "partir, abandonar"; na 
voz passiva, “ser deixado, abandonado, destituí
do"; em Tg 2.15, “tiverem falta” . Veja ESTAR EM 
NECESSIDADE. FALTAR.

DESANIMADO
athumeõ (à0L|icio), “estar sem ânimo, abatido, 

desencorajado" (formado de a, elemento de negação, e 
th umas. “espírito, coragem, ânimo”, derivado da raiz 
thu-, encontrada em thuõ, “apressar-se” ), denotando 
“sentimento, paixão", é encontrado em Cl 3.21.!

DESAPROVAR
apodokimazõ ((íttoòoki |xá£iu), “rejeitar em re

sultado dc desaprovação” (form ado de apo, “ para

longe de", e dokimazõ, “aprovar” ), é verbo que 
ocorre, por exemplo, em 1 Pe 2.4,7. Veja REJEI
TAR.

DESATAR
luõ (Auto), "soltar", é usado em Mc 1.7 (“desa

tar”): Lc 3.16; Jo 1.27; At 13.25. Veja SOLTAR (1).

DESCANSO
A. Substantivos.

1. anapausis (àvánavai ç). “cessação, refrigé- 
rio. restauração dc forças, descanso" (formado de 
ana. "para cima", e pauõ, “fazer cessar"), o vocá
bulo constante na Septuaginta para aludir ao “des
canso" do sábado, é usado em Mt 1 1.29; aqui o 
contraste parece ser aos fardos impostos pelos 
fariseus. O “descanso" dc Jesus não é um “descan
so” de trabalho, mas no trabalho, “não o descanso 
de inatividade, mas da operação harmoniosa dc to
das as faculdades e afetos — a vontade, o coração, a 
imaginação, a consciência —, porque cada uma en
controu em Deus a esfera ideal para sua satisfação e 
desensolvimemo" (J. Patrick, em Dictionary o f  the 
Bihle. de Hastings). Também ocorre em Mt 12.43; 
Lc 11.24; Ap 4.8 ("Inãol descansam", onde o subs
tantivo é o objeto do verbo echõ. “ter", portanto, 
literalmente, “[não] têm descanso” ); Ap 14.11 (“re
pouso").!

2. katapausis (KarciTraixiiç). no grego clássico, 
denota "que faz cessar” ou “que põe para descan
sar”: no Novo Testamento, "descanso, repouso"; é 
usado acerca de: («) o descanso de Deus (At 7.49; 
Hb 3.11.18; 4.1; 4.3. duas vezes; Hb 4.5.11); (b) 
uma declaração geral, aplicável a Deus e aos homens 
(Hb 4.10).!

3. anesis (m*eoi ç) (quanto ao significado deste 
vocábulo, veja ALÍV IO , B), tem o sentido de “des
canso. repouso", sendo encontrado em 2 Co 2.13; 
7.5; 2 Ts 1.7. onde o assunto não é o “descanso” a 
ser concedido aos santos, mas a punição divina 
aos que os perseguem: por conseguinte, a frase “e 
a vós. que sois atribulados, descanso conosco”, é 
uma extensão incidental da idéia de recompensa, e 
deve ser lida entre parêntesis. O tempo não é aquele 
no qual os santos serão aliviados da perseguição, 
como em 1 Ts 4.15-17. quando a parousia de Jesus 
começar, mas quando os perseguidores serão cas
tigados. isto é. na epifania (ou esplendor) da sua 
parousia (2 Ts 2.8). Q uanto à carac terística  
parentética semelhante encontrada em escritos 
epistolares. veja 1 Ts 1.6.10; 2.15.16.
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4. sabbatisntos ( a a p f k m a u ó ç ) ,  “guarda do sá
bado”. c usado em Hb 4.9. "repouso” (cognato de 
sabhatizõ. "guardar o sábado”, usado, por exem 
plo. cm Ex 16.30, verbo não encontrado no Novo 
Testamento); aqui a guarda do sábado é o perpé
tuo “d escan so ” do sábado a ser desfru tado  
ininterruptamente pelos crentes na sua comunhão 
com o Pai e o Filho, em contraste com o sábado 
semanal sob a lei. Pelo fato de este “descanso” 
sabático ser o "descanso" do próprio Deus (Hb
4.10). seu pleno gozo ainda é futuro, embora os 
crentes entrem nele agora. Dc qualquer modo. eles 
entram no "descanso" divino, aquilo que eles des- 
frdtam está envolto numa relação indissolúvel com 
Deus-I

5. koimesis (Koípnaiç). "descanso, reclinaçüo” 
(cognato de keimai. "deitar” ), é usado em Jo 11.13. 
acerca do sono natural, traduzido por "repouso".'!

Nota: Km At 9.31, é encontrado o termo eirene. 
"paz”.

B. Verbos.
1. anapauõ ( á i 'a ~ a ú ü j ) ,  cognato de A. n° 1. na 

voz ativa, signilica “dar intervalo do trabalho, dar 
descanso, reanimar, revigorar, recrear” (Mt 11.28: I 
Co 16.18: Fm 20. "refresque”): voz passiva, "estar 
descansado, animado, recreado” (2 Co 7.13: Fm 7): 
na voz média, "tomar descanso” ou "desfrutar des
canso" (Mt 26.45: Mc 6.31: 14.41; Lc 12.19: 1 Pc 
4.14: Ap 6.11: 14.13). Veja RECREAR.! Nos pa
piros, é encontrado como termo agrícola, por exem
plo, acerca de fazer a terra "descansar" semeando 
colheitas leves. Em inscrições, é encontrado em 
túm ulos cristãos, seguido pela data da morte 
(Moulton e Milligan).

2. karapauõ (kota~roúüj), cognato de A. n° 2. 
usado no transitivo, significa "fa/cr cessar, conter, 
reter” (At 14.18, “impediram”); "fazer descansar” 
(Hb 4.8): no intransitivo, “descansar” (Hb 4.4.10). 
Veja CESSAR. A. n° 6. CONTER (2).I

3. episkenoõ (cTncrKriwxo), “estender um taber- 
náculo sobre" (formado de epi, “sobre”, e skene, 
“tenda"), é usado metaforicamente em 2 Co 12.9. 
“(em mim) habite”.*!

4. kataskenoõ (KciToaKn^ótu). “armar a tenda, 
hospedar”, é traduzido em At 2.26 por “há de re
pousar". Veja ALOJAR.

5. hesuchazõ (nauxáCw). "estar quieto, ficar 
quieto, descansar do trabalho”, é traduzido em Lc 
23.56 por “repousaram”. Veja PAZ, n° 3.

6. epanapauõ (èTrai*aT:aúu>), “fazer descansar", 
é usado na voz média, metaforicamente, com o signi

ficado de “descansar sobre” (formado de epi, “so
bre”. e o n° 1), em Lc 10.6 e Rm 2.17.CH

Nota: Quanto a “recrear-me”, encontrado em Rm
15.32. veja RECREAR. n° 2.

DESCARREGAR
apophortizõ (áTTo4>opTÍ£(u). “descarregar uma 

carga“ (formado de apo, “de”, e phortizõ. “carre
gar”). é usado em At 2 1.3.f

DESCER
1. katabainõ (KaTafküi-oo). “ir para baixo, abai

xar. descer" (formado de kata. "para baixo”, e bainõ. 
“ir” ), usado para aludir a vários tipos de movimen
to feito no chão (por exemplo, ir. andar, pisar), é 
verbo que ocorre em Mc 15.32: Al 24.1: Ap 2 1.10. 
Veja VIR. n° 19.

2. katerchomai (KaTcpxoixai). "vir ou ir para 
baixo, abaixar, descer”, é traduzido em Tg 3.15 por 
“vem”. Veja VIR, n° 7.

DESCIDA
katabasis (KaTcípaoi ç) denota “ ida para baixo, 

descida", cognato do n° 1 no verbete DESCER, é 
encontrado em Lc 19.37 (“descida”).1!

DESCOBERTA
akatakaluptos (cíKa"aKdXu~Toç), "descober

to" (form ado de a, elem ento  de negação, e 
katakaluptõ. cobrir” ), é usado cm 1 Co 11.5.13 
(“descoberta”), com referência à injunção proi
bindo as mulheres estarem “sem véu” ou "desco
bertas" nas reuniões da igreja.! Pouco importan
do que tipo de cobertura seja. deve estar na cabe
ça como “sinal dc poderio” (1 Co 11.10), cujo 
significado é indicado em 1 Co 11.3 no assunto de 
supremacia, e cujas razões são dadas em 1 Co 1 I. 
7-9 e na frase "por causa dos anjos” (1 Co 1 1.10). 
intimando o testemunho e interesse deles naquilo 
que indica a supremacia de Cristo. As injunções 
não eram nem judaicas, que exigiam que os ho
mens cobrissem a cabeça na oração, nem gregas, 
pelas quais homens c mulheres ficavam igualmen
te com a cabeça “descoberta” . As instruções do 
apóstolo Paulo eram “mandamentos do Senhor” 
( I Co 14.37) e eram para todas as igrejas (1 Co 
14.33,34).

Nota: Quanto ao verbo anakaluptõ. traduzido 
em 2 Co 3.18 por "descoberta", veja POR LEVAN
TAR (segunda referência).
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DESCOBRIR
apostegazõ (àT7oaT£7 Óçu>) significa “destelhar" 

(formado de apo. "de", c siege. "telhado"), sendo 
usado em Mc 2.4.1

DESCRÉDITO
apelegmos (dTreÀeyiióç), formado de apo. "de", 

e elenchõ. “refutar”, denota "censura, repúdio" (de 
algo que se mostra ser desprezível), por conseguin
te, “desprezo, infâmia" (At 19.27. "descrédito"). É 
cognato de apelenchõ (“convencer, refutar"; não 
ocorre no Novo Testamento), elenchõ ("conven
cer”). elenxis ("reprimenda") e elegmos ("reprova
ção”). Veja DEBALDE.!

DESCRER
apisteõ (âTTi<tt€gj). "ser descrente" (formado de

a , elemento de negação, e pistis, “fé”; cf. apistos. 
“descrente”), é usado, por exemplo, em Mc 
16.11.16; Lc 24.11,41; Al 28.24; Rm 3.3; 2 Tm 
2.13 (“infiéis”); I Pe 2.7. Em At 28.24. “descriam” 
é a melhor tradução, implicando que os incrédulos 
tiveram plena oportunidade de crer, mas a rejeita 
ram. Alguns manuscritos têm o verbo apeitheõ, “ser 
desobediente”, em I Pe 2.7. Contraste com DESO
BEDIÊNCIA. C. Veja CRER!

DESCREVER
1 . graphõ (7 pó<í>i:j), "escrever”, é encontrado em 

Rm 10.5: “Ora. Moisés descreve a justiça que é 
pela lei”, sendo corrigido pela ARA por: “Ora. 
Moisés escreveu que o homem que praticar a justi
ça decorrente da lei”. Veja ESCREVER.

2 . legõ (Xeytü) "dizer”, é traduzido corretamen
te em Rm 4.6: "Assim também Davi declara bem- 
aventurado o homem". Este deveria ser o significa
do. se Davi fosse considerado o agente humano 
que age por Deus como o verdadeiro declarador da 
bênção. Caso contrário, o verbo legõ deve ser to
mado em seu sentido comum de “contar” ou “rela
tar”; sobretudo visto que a bem-aventurança 
(makarismos) não c um ato. mas um estado de 
felicidade que é o resultado do ato de justificação 
de Deus.

DESCULPAR
A. Substantivo.

prophasis (Tipóóaai ç), "pretensão, pretexto” 
(formado de pros, "diante de”, e phemi, “dizer”), é 
usado em Jo 15.22 (“desculpa”); 1 Ts 2.5. Veja 
PRETEXTO (1). MOSTRAR.

B. Adjetivo
Negativo.
Anapologeros (ávaTroXóvqToç), “sem desculpa, 

indesculpável" (formado dc a. elemento de negação, 
n. partícula eufônica. e apologeontai, veja C. n° 1, 
mais adiante), é usado em Rm 1.20 (“inescusáveis”). 
acerca daqueles que rejeitam a revelação de Deus na 
criação; Rm 2.1. em relação ao judeu que julga o 
gentio.!

C. Verbos.
1 . apologeomai (á77o\oYco|iai). literalmente, 

"falar a si mesmo para fora”, por conseguinte 
"pléitear para si mesmo", e. assim, em geral: (a) 
“defender”, como diante de um tribunal: cm Rm 
2.15. "defendendo-os”, significa “desculpando” 
os outros (não a si mesmos); a expressão prece
dente “juntamente” (“mutuamente”. ARA) sig
nifica pessoa com pessoa e não pensamento com 
pensamento: pode ser parafraseado assim: 
“testificando os seus pensamentos uns com os 
outros, condenando ou então desculpando um ao 
outro”: a consciência fornece um padrão moral 
pelo qual os homens julgam uns aos outros; {(?) 
“desculpar-se a si mesmo” (2 Co 12.19: cf. B). 
Veja RESPONDER.

2 . paraiteomai (Trapaireopai) é usado no senti
do de "escusar-se de. pedir isenção de. pedir para 
ser desculpado ou dar uma desculpa”, em Lc 14.18;
14.19 (duas vezes). Na primeira parte do versículo
18, o verbo é usado na voz média, "dar desculpa” 
t agindo num egoísmo imaginado); na última parte 
do versículo 18 e no versículo 19. está na voz pas
siva. "tenha-me por desculpado”.

DESDE ENTÃO
eti ( c t i  ). "contudo, ainda, mais adiante”, é  tradu

zido cm Mt 5.13 por "mais”.
Notas: (1) Em Lc 13.9. a frase eis to mellon, 

literalmente, “para o prestes a ser” (mellõ. “estar a 
ponto dc"). é traduzido por "depois”.

(2) Em Jo 19.12. a expressão ek tomou, "disso”, 
é traduzido por “desde então”

DESDÉM
1 . enithrizõ (ércfipíCw). tratar insultantemente. 

com afronta" (formado dc en. elemento intensivo, e 
hubrizõ. "insultar": uns o relacionam com o prefixo 
huper. "sobre. além. muito acima" (em latim, super). 
que sugere o desdém insultante daquele que se con
sidera superior), é traduzido em Hb 10.29 por “fi
zer agravo”-!
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Notas: ( 1 )0  verbo hubrizõ, “insultar, agir com 
insolência”, aparece em At 14.5. Veja AFRONTAR, 
INJÚRIA, B. n° 2, INSULTAR. SÚPLICA.

(2) O substantivo hubristes, “homem violento”, 
é termo que ocorre em Rm 1.30; 1 Tm 1.13.1

2. eperecizõ (eTrr|peá£<.o) (quanto a este verbo, 
veja ACUSAR. B. n° 3). é encontrado em alguns 
manuscritos em Mt 5.44 (outros manuscritos omi
tem a sentença). O verbo ocorre na passagem cor
respondente em Lc 6.28; também aparece em 1 Pe
3.16 (“blasfemam”). Veja ACUSAR. INJURIAR.!

DESEJAR (1)
A. Substantivos.

1. epithumia (eiriQuiiía), “desejo (ardente, insa
ciável ou mórbido), anseio, anelo, na sua maioria, 
desejos maus”, é usado nos seguintes versículos para 
aludir a “desejos” bons: o “desejo” do Senhor 
concernente à última Páscoa (Lc 22.15); o “desejo” 
de Paulo estar com Jesus (Fp 1.23); o seu “desejo” 
de ver outra vez os santos em Tessalônica (1 Ts
2.17).

Com relação a “desejos” maus, “concupiscên- 
cia”, aparece em; Cl 3.5; 1 Ts 4.5 (a palavra prece
dente, pathos, é traduzida por “paixão”; veja AFE
TO); também em Cl 3.5, as palavras pathos e 
epithumia estão associadas (“apetite desordenado”). 
O termo epithumia é combinado em Gl 5.14 com o 
termo pathema (“paixões e concupiscências”). O 
termo epithumia é o mais abrangente, incluindo to
dos os modos de “luxúrias e desejos”; o termo 
pathema denota sofrimento. Na passagem citada 
em Gálatas, os sofrimentos são os produzidos pela 
entrega aos desejos da carne; o termo pathos aponta 
mais para o estado mau do qual as “concupiscênci
as” se originam. Contraste com o termo orexis. tra
duzido em Rm 1.27 por “sensualidade”. Veja CON- 
CUPISCÊNCIA, e New Testament Synonyms, de 
Trench, § lxxxvii.

2. eudokia (eüÔOKÍa), literalmente, “bom pra
zer” (formado de eu, “bem”, e dokeõ, "parecer”), 
implica propósito gracioso, um objeto bom estando 
em vista, com a idéia de resolução, mostrando a boa 
vontade com a qual a resolução foi tomada. É termo 
que ocorre, por exemplo, em Rm 10.1; Ef 1.5,9; Fp
1.15; 2.13; 2 Ts 1.11.

E usado acerca de Deus em Mt 11.26. Em Lc
2.14, “boa vontade para com os homens”, é, literal
mente, “homens de boa vontade” (a construção é 
objetiva); Lc 10.21; Ef 1.5,9; Fp 2.13. Veja PARE
CER, PRAZER, VONTADE.!

3. epipothesis (éiTLTTÓ0qai ç), “desejo ardente, 
anseio por” (formado de epi, “sobre”, elemento in
tensivo, e potheõ, “desejar”), é encontrado em 2 Co 
7.7.11. Veja ANSIAR.!

4. epipothia (èmiroGía), com o mesmo significa
do do n° 3, é usado em Rm 15.23.SÍ Contraste com o 
termo epipothetos, que ocorre em Fp 4.1,1 e o ter
mo epipotheõ, “ansiar, almejar” —  veja B, Nota (4). 
Veja ANSIAR.

5. thelema (GéXripa) denota “vontade, aquilo que 
é determinado pela vontade” (cognato de B, n° 6), é 
termo que ocorre em Ef 2.3. Veia PRAZER. VON
TADE.

Nota: Em 1 Pe 4.3, o termo boulema é traduzido 
por “vontade”. Veja VONTADE.

B. Verbos.
1. axioõ (à£iów), “julgar digno”, é encontrado 

em At 28.22, onde uma tradução adequada seria; 
“Julgamos satisfatório (ou bom) ouvir falar de ti”; o 
mesmo se dá em At 15.38. Veja PENSAR.

2. epithumeõ (è7ri0u|iéoj), “desejar ardentemen
te” (como o A, n° 1), ressalta o impulso interior em 
vez do objeto desejado. É verbo que ocorre em Lc 
16.21; 17.22; 22.15; 1 Tm 3.1; Hb 6.11; 1 Pe 1.12; 
Ap 9.6. Veja COBIÇAR.

3. erõtaõ (èpojTáu)), é verbo que ocorre em Lc 
7.36; 14.32; Jo 12.21; At 16.39; 18.20; 23.18,20. 
Veja PEDIR.

4. homeiromai ou himeiromai (òpcípopai ou 
ípeípopm ), “ter forte afeto por, enternecimento 
por”, é encontrado em 1 Ts 2.8, “sendo-vos tão 
afeiçoados”. E provavelmente derivado de uma raiz 
que indica recordação.!

5. oregõ (òpçyco), “alcançar” ou “estender-se, 
esticar-se”, só é usado na voz média e significa o 
esforço mental de esticar-se por uma coisa, de desejá- 
la ardentemente, estando a ênfase no objeto deseja
do (cf. o n° 2); é encontrado em 1 Tm 3.1; 6.10; Hb
11.16, onde, uma tradução satisfatória seria “alcan
çam”. Veja COBIÇAR, buscar.! Contraste com o 
termo orexis, traduzido em Rm 1.27 por “sensuali
dade”.!

6. thelõ (QeXco) “querer, desejar”, implicando 
volição e propósito, muitas vezes determinação, 
é verbo que ocorre em Mt 9.13; 12.7; 17.12; Mc 
6.19; 9.13; Lc 10.29; 14.28; 23.20; Jo 3.8; At 
24.27; 25.9; Gl 4.17; 1 T m 5.11;H b 12.17; 13.18. 
Veja AMOR, ANTES DE TUDO, BOA VON
TADE, COM DILIGÊNCIA, INTENTAR, PRE
TEXTO (2), QUERER. QUERER DIZER, VON
TADE.
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7. boulomai (poúAo|iai), “desejar, querer delibera
damente”, expressa com mais força que o verbo thelõ 
(n° 6) o exercício deliberado da vontade. É verbo que 
aparece em At 22.30; 23.38; 27.43; 28.18; 1 Tm 2.8; 
5.14; 6.9; Tg 3.4; Jd 5. Veja DESEJAR (2), QUERER, 
TENCIONAR, TOMARA, VOLUNTÁRIO.

8. zeloõ (£r|\óijj), “ter zelo por, ser zeloso por”, em 
sentido bom, ocorre em 1 Co 14.1, concernente aos 
dons espirituais; em sentido mau, ocorre em Tg 4.2.

9. aiteõ (direto), “pedir”, é verbo que ocorre, 
por exemplo, em Mt 20.20; Lc 23.25.

10. speudõ (cJTTeúôoo) é traduzido em 2 Pe 3.12 
por “apressando-vos”. Veja APRESSAR.

Nota: (1 )0  verbo eperõtaõ. formado de epi, ele
mento intensivo, e “pedir, perguntar, interrogar, 
inquirir, consultar ou exigir de uma pessoa”, e o n° 3; 
ocorre em Mt 16.1. Veja PEDIR.

(2) O termo zeleõ, “buscar, procurar”, ocorre em 
Mt 12.46,47; Lc 9.9. Veja BUSCAR, IR, Nota (2), 
letra “«”, INQUIRIR, PROCURAR, REQUERER.

(3) O verbo epizeteõ, “buscar veementemente” 
(formado de epi, elemento intensivo, e o n° 2), ocor
re em At 13.7; Fp 4.17 (duas vezes). Veja BUS
CAR, INQUIRIR.

(4) O verbo epipotheõ, “desejar, cobiçar”, ocorre 
em 2 Co 5.2; 1 Ts 3.6; 2 Tm 1.4; 1 Pe 2.2. Veja A, 
n.os 3 e 4. Veja ANSIAR. CONCUPISCÊNC1A.

(5) O verbo exaiteomai, forma intensiva do n° 9, 
ocorre em Lc 22.31 .f

(6) Quanto ao verbo parakaleõ, veja EXORTA. 
ROGAR. SUPLICAR.

(7) Quanto a “cobiçoso de vã glória” , veja 
VANGLORIA.

DESEJAR (2)
1. euchomai (cüxopai), “desejar”, é usado em 

At 27.29; Rm 9.3; 2 Co 13.9; 3 Jo 2. Veja ORAR.
2. boulomai ((3oúXo|xai), “querer”, é encontrado 

em Mc 15.15; At 25.22; 2 Pe 3.9. Veja VONTADE.
C, n° 2.

3. thelõ (0cXto), “querer”, ocorre em 1 Co 16.7; 
Gl 4.20. Veja VONTADE. C, n° 1.

DESEJO
1. boulomai (|3oúXo[j.at), “querer deliberadamen

te, ter vontade, desejar, estar disposto”, implicando 
o deliberado exercício da volição (contraste com o n° 
3), é traduzido em Fm 13 (segundo os melhores 
manuscritos) por “bem quisera”. Veja QUERER.

2. epithumeõ (emBu^teio), “pôr o coração em. 
desejar”, é usado em Lc 15.16 acerca do desejo do 
filho pródigo. Veja DESEJAR (1).

3. thelõ (GéXcu), “desejar, designar fazer algo”, 
expressa o impulso do querer em lugar da intenção 
( veja o n° 1). Ocorre em Lc 13.31, acerca do desejo 
de Herodes matar Cristo; em 1 Ts 2.18, fala do de
sejo dos m issionários voltarem  à igreja  em 
Tessalônica. Veja QUERER.

Nota: Em At 26.28, na declaração de Agripa a 
Paulo: “Por pouco me queres persuadir a que me 
faça cristão!” A tradução literal é: “Com (ou em) 
pouco (trabalho ou tempo) tu estás me persuadin
do a (me) fazer cristão”.

DESERTO (1)
A. Substantivo.

eremia (ep r ip ia ) .  primariamente “solidão, lu
gar despovoado” , em contraste com uma cidade 
ou aldeia, é termo que ocorre em Mt 15.33; Mc 
8.4; 2 Co 1 1.26; Hb 11.38. Nem sempre denota 
uma região estéril, sem vegetação; é usado com 
freqüência para se referir a um lugar não cultiva
do. mas adequado para pastagem. Veja DESER
TO (1).H

B. Adjetivo.
eremos (epripoç,). usado como substantivo, tem

o mesmo significado de eremia (Mt 24.26; Lc 5.16; 
8.29: Jo 6.31). Como adjetivo, denota: (a) em refe
rência a pessoas, “abandonado”, desolado, privado 
de amigos e de parentes, por exemplo, a mulher 
abandonada pelo marido (Gl 4.27); (b) o mesmo se 
refere a uma cidade, como Jerusalém (Mt 23.38); ou 
lugares despovoados, “abandonados” (por exemplo, 
Mt 14.13,15: Mc 1.35; At 8.26). Veja DESERTO 
(1). DESOLADO.

DESERTO (2)
1. eremia (èpqpia), “lugar despovoado”, é en

contrado em Mt 15.33; Mc 8.4: 2 Co 11.26. Veja 
DESERTO (1), A. (Na Septuaginta, consulte Is 
60.20; Ez 35.4,9.1)

2. eremos (epr)jj_oq), adjetivo que significa “de
vastado. desolado, abandonado”, é usado como subs
tantivo. por exemplo, em Mt 24.26; Jo 6.31. Quan
to a "desertos” que ocorre em Lc 5.16 e 8.29. veja 
DESERTO (1). B.

DESESPERAR
1. exaporeõ (éfairopéio) é usado no Novo Tes

tamento na voz passiva, com o sentido de voz mé
dia, "estar totalmente sem saída" (formado de ek, 
“para fora de”, elemento intensivo, a. elemento de 
negação, e poros, “saída” ; cf. poreuõ. “passar por”;
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“estar totalmente em falta de. sem recurso, em de
sespero"). É usado em 2 Co 1.8. em referência à 
vida: em 2 Co 4.8. na sentença "perplexos, mas não 
desanimados", a palavra "perplexos" traduz o ver 
bo aporeõ, e o termo "desanimados" traduz a forma 
intensiva exaporeõ — um jogo de palavras.! Na 
Septuaginta. consulte SI 88.15. onde a tradução é: 
“Tendo sido levantado, fui levado para baixo e ao 
desespero”.!

2 . apelpizõ (á-rreX-ff i úu). literalmente, “esperar 
em direção oposta” (formado de apo. “longe de”, e 
elpizõ. “esperar"), ou seja. “render-se ao desespe
ro. desesperar", é usado em Lc 6.35. “sem nada 
esperardes”. ou seja. sem ansiedade quanto ao re
sultado, ou não “se desesperando" da recompensa 
de Deus: este provavelmente é o verdadeiro signifi
cado.!

DESFALECER
1. ekluõ (ckXúcu) denota: (a) “soltar, liberar, 

lançar" i formado de ek. “para fora”, e luõ, “sol
tar”); (b ) "soltar”, por exemplo, uma corda de 
arco. "relaxar”, e. então, "enfraquecer”, e é usado 
na voz passiva com o significado de "estar morto 
de (fome. sede. etc.), ficar cansado", em alusão: 
(1) ao corpo (Mt 15.32: Mc 8.3: alguns manus
critos têm o verbo em Ml 9.36): (2) à alma (Gl
6.9. última cláusula), incumbindo a responsabili
dade em obediência ao Senhor; em Hb 12.3, acer
ca de ficar cansado na luta contra o pecado; em 
Hb 12.5. fala de não "desmaiar” por estar sob a 
mão castigadora de Deus.! Expressa o oposto de 
anazõnnumi. "prender com cinto ou faixa, cin- 
gir”. que ocorre em 1 Pe 1.13.!

2 . enkakeÕ ou ekkakeõ (c ykcuccüj ou éicKaiceoj). 
“faltar coragem, desencorajar, perder o ânimo, ser 
covardc” (formado de en. “para dentro, em", e 
kakos. “vil. desprezível”), é dito acerca da oração 
(Lc 18.1); do ministério do Evangelho (2 Co 4.1.16): 
do efeito da tribulação (Ef 3.13); de fazer o bem (2 
Ts 3.13). Alguns manuscritos têm esta palavra em 
Gl 6.9 (n° l)-!

3. kamnõ (Kri|iiv>) significava primariamente 
"trabalhar”: então, como efeito de trabalho contí
nuo. “ficar cansado". É usado em Hb 12.3 acerca 
de ficar “desfalecido" (veja também o n° 1 ): em 
Tg 5.15. refere-se à doença; alguns manuscritos 
têm o verbo em Ap 2.3. Veja CANSADO. EN
FERMO (1).!

Nota: Quanto ao verbo apopsuchõ, que ocorre 
em Lc 21.26. veja FALHAR, Nota (3)-!

DESFAZER
1. luõ (XCtu), "soltar", é usado acerca da futura 

demolição dos elementos ou corpos celestes (2 Pe 
3.10-12). Veja QUEBRAR.

2. katahtõ (KaraXúw). Veja DESTRUIR. A. n° 5.

DESFIGURAR
aphanizõ (àttxniCio) significa primariamente “fa

zer desaparecer*, por conseguinte: (a) “tomar pou
co apresentável, desfigurar”, o rosto (Mt 6.16); (b) 
“fazer desaparecer totalmente, consumir” (Mt
6.19.20); (c) na voz passiva, “perecer" (At 13.41). 
ou "desaparecer” (Tg 4.14). Veja CONSUMIR !

DISENTERIA
dusenterion (òvoeirrépioi'), de onde em portu

guês o termo “disenteria”, é assim traduzido em At
28.8 (enteron denota “intestino”).!

DESLIGAR
1. katarqeõ (KaTapyeoj), literalmente, "reduzir 

à inatividade” (veja ABOLIR, onde são dadas todas 
as ocorrências), é encontrado em Gl 5.4 (“separa
dos {estais de Cristo]”): o aspecto aoristo indica o 
ponto do tempo no qual houve uma aceitação das 
doutrinas judaicas: àqueles que as aceitaram. Jesus 
não seria de nenhum proveito, pois eles eram como 
ramos cortados de árvore.

2 . aphorizõ ((i<}K>píCw), “separar de”, é usado 
acerca do trabalho dos anjos ao término desta era. 
“separando” os ímpios dentre os justos (Mt 13.49). 
ato pré-milenar bem distinto do arrebatamento da 
Igreja, como está demonstrado em I Ts 4. Veja DI
VIDIR. n° I.

DESOBEDIÊNCIA
A. Substantivos.

1 . apeitheia (dTrcíôcia). literalmente, “a condi
ção de não poder ser persuadido” (formado de a. 
elemento de negação, e peithõ, “persuadir”), denota 
“obstinação, rejeição obstinada à vontade de Deus”, 
por conseguinte, “desobediência" (Rm 11.30.32: Ef 
2.2: 5.6; Cl 3.6: Hb 4.6,11. onde fala de Israel, pas
sado e presente). Veja INCREDULIDADE !

2 . parakoe (Trapaicoíí), primariamente, “ouvin
do incorretamente” (formado de para. “à parte", e 
akouõ. “ouvir"), por conseguinte, significa "recusa 
em ouvir”, portanto, “ato de desobediência” (Rm 
5.19: 2 Co 10.6: Hb 2.2). Deve ser amplamente 
distinguido do n° 1 , assim como o ato o é da condi
ção, embora parakoe em si seja o efeito, em trans
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gressão. acerca da condição de falhar ou recusar ou
vir. Descuido em atitude é o precursor da própria 
"‘desobediência*’. No Antigo Testamento, “desobe
diência” é descrito muitas vezes como “recusa em 
ouvir” (por exemplo, Jr 11.10; 35.17; cf. At 7.57). 
Veja New Testament Synonyms. de Trench. § lxvi/|

B. Adjetivo.
apeithes (dueiQiíç), cognato de A. n° 1. significa 

“pouco disposto a ser persuadido, convicção rejei
tada com desprezo, desobediente" (Lc 1.17; At 
26.19: Rm 1.30; 2 Tm 3.2; Tt 1.16; 3.3 ).%

Nota: Em 1 Tm 1.9. ocorre o termo anupotaktos. 
“insubordinado, insubmisso” (formado de «, ele
mento de negaçào. n , elemento eufônico. hupo, “em
baixo", e tassõ, “ordenar"), assim como em Tt 1.6,10; 
Hb 2.8 (“não esteja  sujeito"). Veja DESOR
DENADO, PÔR.1

C. Verbo.
apeitheõ (àTTei0éu>), cognato de A, n° 1, e B, “re

cusar ser persuadido, recusar crer. ser desobedien
te”, é verbo que aparece em Jo 3.36 (“não crê"); At
14.2 (“ incrédulos” ); At 19.9; Rm 2.8; 10.21;
11.30,31; 15.31; Hb 3.18; 11.31; 1 Pe 2.8; 3.1,20;
4.17. Em At 17.5. o verbo está ausente nos manus
critos mais autênticos. Em 1 Pe 2.7. os melhores 
manuscritos têm o verbo apite õ, "descrer". Veja 
ATENTAR. B. n° 4.1

DESOLADO
A. Verbos.

1. eremoõ (èpT)[ióoj) significa “tornar desolado, 
devastar". Proveniente do sentido primário dc "fi
car quieto” vem o sentido de “ficar só". É usado 
apenas na voz passiva no Novo Testamento (Mt 
12.25; Lc 11.17; Ap 17.16; 18.17,19). Veja DE- 
BALDE/fl Veja DESERTO (1).

2. monoõ (novóio), “deixar só" (cognato de mo
nos. “sozinho”), é usado em 1 Tm 5.5. na voz pas
siva. mas traduzido por “desamparada", literalmen
te, “foi feita desolada" ou “deixada devastada"-1

B. Adjetivos.
1. eremos (epr|jxoq) é traduzido por "deserta” 

nas palavras do Senhor contra Jerusalém  (Mt
23.38); alguns manuscritos têm em Lc 13.35. É 
empregado em referência à habitação de Judas (At
1.20). e à Sara, de quem, sendo estéril, seu marido 
tinha se afastado (Gl 4.27). Veja DESERTO (1).

2. orphanos ( ò p $ a v ó ç )  (em português, “órfão"; 
em latim, orbus), significa “privado de pais ou de 
um dos pais" (Tg 1.27). Também era usado no sen
tido geral de estar “sem amigos ou devastado". Em

Jo 14.18. o Senhor usa o termo para se referir à 
relação entre Ele e os discípulos, tendo Ele sido o 
Guia, Mestre e Protetor deles. Alguns manuscritos 
têm a palavra em Mc 12.40. Veja ÓRFÃO.<J

C. Substantivo.
eremõsis (èpTÍutoai<;), cognato de A. n° 1. deno

ta "desolação": (a) no sentido de “tornar desolado”, 
por exemplo, na frase "a abominação da desolação" 
(Mt 24.15; Vlc 13.14); o genitivo é obietivo. “a 
abominação que toma desolada"; (b ) com ênfase 
posta no efeito do processo (Lc 21.20. em referên
cia à “desolação" de Jerusalém).^

DESONESTIDADE
koite (Koírr|), primariamente lugar em que se 

deita, por conseguinte, "cama. especificamente a 
cama matrimonial” , denota, em Rm 13.13. “ inter- 
curso ilícito” (“desonestidades”). Veja CAMA. 
CONCEBER.

DESONRAR
A. Substantivo.

atimia ( a n u ía ) ,  formado dc a . elemento de ne
gação. e time. "honra", denota “desonra, ignomínia, 
desgraça", ocorre em Rm 1.26 ("paixões infames”, 
literalmente, “paixões de desonra” ); Rm 9.21 ("de
sonra”), acerca dos vasos designados para propósi
tos domésticos mais desprezíveis (em contraste com 
time, "honra", como ocorre em 2 Tm 2.20); em 1 Co
11.14. é dito acerca de cabelos longos, se for usado 
por homens, em contraste com doxa. “glória” , que 
aparece no versículo 15 (“honra"); o mesmo se dá 
em I Co 15.43. que fala da "semeadura” do corpo 
natural, e em 2 Co 6.8. do ministério do apóstolo 
Paulo. Em 2 Co 11.21, ele o usa em depreciação de 
si mesmo. Veja INFAME. INJÚRIA, VERGO
NHA.

B. Adjetivo.
átimos (<iti|lo<;). cognato de A. Veja MENOS

PREZAR. B.
C. Verbos.

1. atimazõ (d n u á ç u )  cognato de A. significa 
"desonrar, tratar vergonhosamente, insultar”, quer 
em palavras (Jo 8.49). quer em ação (Mc 12.4; Lc
20 .1 1; Rm 1.24; 2.23; Tg 2.6); na voz passiva, "so
frer desonra" (At 5.41). Veja MENOSPREZAR. A. 
Nota (2).

Nota: O termo atimaõ é encontrado em alguns 
manuscritos em Mc 12.4.

2. kataischunõ (KaTaiaxmo). Veja ENVERGO
NHAR-SE. n° 3.



DESORDEIRO 553 DESPENHADEIRO

DESORDEIRO
A. Adjetivo.

ataktos (áraiCTOç) significa "que não mantém a 
ordem” (formado de a. elemento de negação, e /asso. 
"colocarem ordem, organizar”). Era sobretudo ter
mo militar, denotando "que não mantém o posto, 
insubordinado”. É usado cm 1 Ts 5.14. na descri
ção de certos membros da igreja que manifestaram 
um espírito insubordinado, quer por excitabilidade, 
oficiosidade ou ociosidade. Veja DESORDE
NADO/!

B. Advérbio.
ataktòs (àTaKTtôç) significa "desordenadamen

te. com preguiça” (como soldados que não guar
dam o posto), ocorre em 2 Ts 3.6. Em 2 Ts 3.11. é 
dito sobre aqueles que na igreja recusavam-se a 
trabalhar e tornavam-se intrometidos (cf. 1 Tm
5.13).1

C. Verbo.
atakteõ (àraKTéoj) significa "estar fora do pos

to. fora do seu lugar, indisciplinado, comportar-se 
desordenadamente”: no sentido militar, "sair dc for
ma”; negativamente, ocorre em 2 Ts 3.7. onde fala 
do exemplo dado pelo apóstolo Paulo e seus cole
gas m issionários, que, enquanto estavam  em 
Tessalônica* trabalhavam para o próprio sustento 
para não sobrecarregarem os santos. Veja COM
PORTAR SE.«fl

DESORDENADO
1. anupotakios (àruTTÓTaKroç), "não sujeito à 

regra” (formado de a. elemento de negação, n. ele
mento eufônico. e hupotassõ, "pôr em sujeição”), é 
usado acerca de: (íi) coisas (Hb 2.8. "que não esteja 
sujeito”); (b ) pessoas (1 Tm 1.9. "obstinados”: Tt
1.6. “desobedientes”: Tt 1.10. "desordenados” ). Veja 
DESOBEDIÊNCIA. B. Nota.11

2. ataktos (ÓTcjktoç) é encontrado em 1 Ts 5.14 
("desordeiros”). Veja DESORDEIRO. A/f

Nota: Em Tg 3.8. alguns textos têm o termo 
akataschetos, "aquilo que não pode ser contido, 
incontrolável” . Veja INCLINAR-SE.^

DESPEDAÇAR
A. Verbos.

1. rhegnumi (píyyi'i;ui). "rasgar, lacerar”. é tra
duzido em Mt 7.6 por "despedacem”. Veja QUE
BRAR. A. n° 6.

2. diarrhessõ ou diaressõ (òiappTÍaoü) ou 
òiapiíaaio), forma recente de diarrhegmimi. "que
brar em pedaços, rasgar, lacerar” (formado dc dia.

"através de”, e o n° 1), é usado acerca dc "rasgar” as 
vestes (Mt 26.65: Mc 14.63: At 14.14). Veja QUE
BRAR. A. n° 7.

3. perirrhegnumi ou periregnumi (TT€pippnyi'Upi 
ou Ti€pipTÍyi'i [ii). "rasgar tudo em volta” (formado 
de peri. “ao redor”. e o n ° l ) ,é  dito de vestes em At 
16.22.1

4. schizõ (oxíCio), “rachar, fender, rasgar aberta
mente". é encontrado em Mt 27.51 (duas vezes, "se 
rasgou” e “fenderam-se”); Mc 1.10 (“abertos”): Mc 
15.38: Lc 5.36 (“se romperá": há manuscritos que 
omitem a primeira parte deste versículo); Lc 23.45: 
Jo 19.24; 21.11. Veja QUEBRAR. A. n° 12.

5. diaspaõ (òida-cuo), “rasgar em pedaços”, é 
traduzido em Mc 5.4 por "feitas em pedaços”. Quan
to a At 23.10. veja AGITAR.^

Nora: Em Mc 9.26. o verbo sparassõ. "rasgar” , 
é traduzido por "agitando-o“. Veja AGITAR.

B. Substantivo.
schisma (axiom a), “rasgão, fenda, divisão" 

(cognato de A. n°4). significa “rasgo” em odres em 
Mt 9.16; Mc 2.21 (“rotura”). Veja DISSENSÂO. 
n° 3.

DESPEDIR
apoluõ (cittoAívü), literalmente, “soltar de" (for

mado de apo. “de", e luõ. “soltar”), é verbo encon
trado em At 15.30.33 e 19.41. Veja DIVÓRCIO. 
ENVIAR. IR. LANÇAR. LIBERTAÇÃO. PARTIR. 
PERDOAR. PÔR. n° 16. SOLTAR.

DESPEDIR-SE
1. apotassõ (à-oTÓooio) 6 usado na voz média 

com o significado de "dizer adeus a uma pessoa”. 
Significava primariamente "pôr de lado, separar" 
(formado de apo. "de”, e tassõ, “arrumar, organi
zar” ), daí. "despedir-se, dar adeus a” (Mc 6.46: Lc 
9.61); “dar instruções de despedida a” (At 18.18.21;
2 Co 2.13): "abandonar, renunciar” (Lc 14.33). Veja 
ABANDONAR, ENVIAR, FINAL. Nota (2), RE
NUNCIAR/!

2. apaspazomai (dTTaaTrdCo^ai). "despedir-se" 
(formado de apo. "de”, e aspazomai, "saudar"), é 
usado em At 21.6: “E, saudando-nos uns aos ou
tros” .!

DESPENHADEIRO
krenmos (Kprmuóç), “banco íngreme” (cognato 

de krentannuni, "pendurar”), ocorre em Mt 8.32: 
Mc 5.13: Lc 8.33.*! Na Septuaginta, consulte 2 Cr
25.12.1
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DESPERCEBIDO
aparaskeuastos (cjTrcipaoiceúaoToç)* “despre

parado. desprevenido”, formado de a, elemento de 
negação, e paraskeuazô (veja PREPARAR í 1). B. 
n° 41, ocorre cm 2 Co 9.4.1

DESPERDÍCIO
A. Substantivo.

apõleia (dmóXcin). “destruição”, é usado em Ml
26.8 (“desperdício"): Mc 14.4. Veja DESTRUIR.
B. II, n° 1.

B. Verbos.
1. diaskorpizõ (òiaoicopm£o>). “espalhar por 

todas as partes", é usado metaforicamente acerca de 
“desperdiçar bens” (Lc 15.13: 16.1). Veja DISPER
SAR. ESPALHAR.

2. portheõ (TTopOcoj). “saquear”, é encontrado 
emGI 1.13 (“assolava”). Veja ASSOLAR ( I), DES
TRUIR. Nota.

3. lumainõ (XL|iaíitü). "enfurecer, maltratar”, é 
usado na voz média em At 8.3. acerca do tratamen
to que Saulo deu à igreja (“assolava”)/|

DESPERTAR
1. egeirt5 (cycípto) é usado: (a) na voz ativa, 

para descrever “despertar uma pessoa do sono": 
em Mt 8.25. fala do ato dos discípulos "desperta
rem" o Senhor: em Al 12.7. do “despertar" de Pedro:
(b) na voz passiva, com um significado médio, diz 
respeito às virgens “despertando-se" de um cochilo 
(Ml 25.7): em Rm 13.11 e Ef 5.14. fala. metaforica
mente, de “despertar de um estado de indolência 
moral”. Veja ELEVAR. ESTAR. LEVANTAR-SE. 
RESSUSCITAR. SUBIR (1). TOMAR.

2. diegeirõ (ôieyeípw) é usado para se referir ao 
ato de "despertar do sono natural" (Mt 1.24: Mc
4.38): à ação dos discípulos "despertarem” o Se
nhor (Lc 8.24; cf. egeirõ, em Ml 8.25): metaforica
mente. diz respeito a “despertar a mente” (2 Pe 
1.13; 3.1). Veja EXCITAR. LEVANTAR-SE. SU
BIR (1).

3. eknephõ (cicrn<Jx»). primariamente, “voltar ã 
razão depois da embriaguez, ficar sóbrio”, é muito 
usado na Septuaginta (por exemplo. Gn 9.24); me
taforicamente (Jl 1.5; Hc 2.7); literalmente (Hc 2.19. 
para se referir às palavras de um idólatra a uma 
imagem): no Novo Testamento, ocorre cm 1 Co 
15.34: “Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e 
não pequeis” (ARA), sugerindo um retorno à so
briedade de mente depois do estupor conseqüente 
da influência da doutrina má.1

4. exupnizõ (êftflnnCw), formado dc ek. “para 
fora de”, e hupnos, “dormir”, “despertar uma pes
soa do sono”, é usado metaforicamente em Jo
1 1 . 11.1

5. diagregoreõ (ôiayprnropéto). formado de dia. 
elemento intensivo, e gregoreõ, “vigiar”, é usado 
em Lc 9.32.1

DESPIR
ekduõ (ék'òíx.>). “tirar, despir", é usado especial

mente acerca de roupas em Mt 27.28 (alguns ma
nuscritos têm o verbo enduõ, "vestir”): Mt 27.31 
("tiraram-lhe”); Mc 15.20: Lc 10.30 (“despoja
ram”): figurativamente, ocorre em 2 Co 5.4 (“despi
dos”. voz média), acerca de tirar o corpo na morte 
(o estado do crente de ser despido não se refere ao 
corpo no sepulcro, mas ao espírito que aguarda o 
“corpo da glória" na ressurreição).(||

DESPOJAR
1. sulaõ (aiXóií)). “saquear, espoliar", é traduzi

do cm 2 Co 11.8 por “despojei".1 Contraste com o 
verbo sulagõgeõ, “fazer espólio de” (Cl 2.8).'I

2. katabrabeuô (KciTrjPpafkúíu), “dar julgamen
to contra, condenar" (formado de kata, “contra", e 
brabeus. "árbitro": cf. brabeion, “prêmio nos jo
gos" [ 1 Co 9.24: Fp 3.14J. e brabeuõ. "agir como 
árbitro, arbitrar" (Cl 3.15]). ocorre em Cl 2.18. “nin
guém vos domine a seu bel-prazer” (ou "prive da 
vossa recompensa”), dito dos falsos mestres que 
frustrariam a adesão fiel dos crentes à verdade e os 
levariam a perdera recompensa. Outra tradução mais 
próxima do significado formal da palavra, dada aci
ma. é "ninguém decida a favor ou contra vós" (isto 
é. sem noção do prêmio): esta tradução segue ade
quadamente a palavra "julgue” em Cl 2.16. ou seja. 
"não vos entregueis ao julgamento e decisão de ne
nhum homem”.1!

DESPOSAR
I. harinozõ (áppó£<.i>). "ajustar, juntar, unir" 

(derivado de liarmos, “articulação, junta": a raiz 
ar-, significando “ajustar”, está em evidência em 
vários idiomas: cf. arthron . “articulação”. 
arithmos. "número", etc.). é usado na voz média 
para se referir a se casar ou dar em casamento. Em
2 Co 11.2. é traduzido por “vos tenho preparado”, 
metaforicamente acerca da relação estabelecida en- 
tre Cristo e a igreja local, pela instrumentalidade 
do apóstolo Paulo. O pensamento pode ser o de 
“ajustar-se" ou “unir-se" a um marido, a voz mé
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dia expressando o interesse ou desejo do apóstolo 
em fazê-lo/J

2. nmesteuõ (pvrçcrTeúu)), na voz ativa, significa 
“galantear e ganhar, casar-se ou prometer em casa
mento, galantear uma mulher e pedi-la em casamen
to". só é usado na voz passiva no Novo Testamen
to, “ser prometido em casamento, ficar noivo”, em 
Mt 1.18: Lc 1.27: 2.5 (todas em referência à virgem 
Maria).)

DESPREZAR
1. ameleõ (ci|ie Aéto) denota: (a) “ser descuidado, 

não ter cuidado, não cuidar” (formado de a. elemen
to de negação, e melei. “tem um cuidado”: derivado 
de melõ. “cuidar, ter um cuidado”), ocorre em Mt
22.5. “não fazendo caso”: (b) **ser descuidado de. 
negligenciar” (1 Tm 4.14: Hb 2.3): cm Hb 8.9. “eu 
(para eles) não atentei”. Veja NÃO FAZER CASO. 
PRESTAR ATENÇÃO.*! Na Septuaginta. consulte 
Jr 4.17: 38.32.1

2. paratheõreõ  (TrapciOetopéio). primariamente, 
“examinar lado a lado. comparar" (formado de para. 
“ao lado de”, e theõreõ, “olhar em”), por conse
guinte. “descuidar, negligenciar", é usado em At 6.1. 
acerca de "negligenciar” as viúvas no ministério di
ário em Jerusalém.*!

Nota: Em 2 Pe 1.12. alguns manuscritos têm o n°
1. por conseguinte, “não serei negligente”: outros 
têm o futuro de mellõ, "estar pronto” (veja ARA). 
Veja PRONTO. Quanto a “negligencia ouvir”, veja 
OUVIR. n° 7.

DESTRUIR
A. Verbos.

1. apollumi (dTróX\u|n). forma fortalecida de 
ollumi. significa "destruir totalmente": na voz mé
dia, "perecer". A idéia não é de extinção, mas de 
ruína, perda, não de ser, mas de bem-estar. Isto é 
claro pelo uso do verbo, como, por exemplo, o 
estrago dos odres de vinho (Lc 5.37): a ovelha per
dida. ou seja. perdida do pastor, estado metafórico 
da destituição espiritual (Lc 15.4.6. etc.): o filho 
perdido (Lc 15.24): o pcrccimcnto da comida (Jo
6.27), do ouro (1 Pe 1.7). O mesmo em relação às 
pessoas (Mt 2.13: 8.25; 22.7: 27.20); à perda da 
felicidade no caso dos não-salvos (Mt 10.28: Lc 
13.3.5; Jo 3.15, em alguns manuscritos: Jo 3.16; 
10.28; 17.12: Rm 2.12: 1 Co 15.18; 2 C o 2.15.4.3:
2 Ts 2.10: Tg 4.12:2 Pe 3.9). Contraste com B. II. 
n° 1. Veja ESTRAGAR. MORRER, PERDER (1). 
PERECER.

2. kaiargeõ (KaTapyêuj). Veja ABOLIR.
3. kathaireõ  (K raO oípcw ), “lançar para baixo, pu

xar para baixo à força, abater, derrubar. etc.’\  é ver 
bo que ocorre em At 13.19. Em At 19.27, deveria 
ser traduzido por: “a ser deposta”. Veja DERRI- 
BAR, LANÇAR. n° 13, PÓR. TOMAR.

4. luõ  (Xú(o). “soltar, dissolver, cortar, quebrar, 
demolir”, é verbo que aparece em 1 Jo 3.8. acerca 
das obras do diabo. Veja QUEBRAR. A, n° 4.

5. kataluõ  ( k o to X ú o ) .  formado de kata , “para 
baixo”, elemento intensivo, e o n°4. “destruir total
mente. subv erter completamente”, é verbo que ocorre 
em Mt 5.17 (duas vezes, acerca da lei): Ml 24.2: 
26.61; 27.40: Mc 13.2: 14.58: 15.29; Lc 21.6 (acer
ca do Templo); em At 6.14. diz respeito a Jerusa
lém: em Gl 2.18. fala acerca da lei como meio de 
justificação; cm Rm 14.20. da ruína do bem-estar 
espiritual de uma pessoa (em Rm 14.15. o verbo 
apollumi, n° 1. é usado no mesmo sentido): em At 
5.38,39. acerca do fracasso dos propósitos: em 2 
Co 5.1. da morte do corpo. Veja ARROJAR. DE
BALDE. DESFAZER. SUBVERSÃO.

Quanto ao outro significado, “hospedar”, veja 
Lc 9.12 c 19.7. Veja ALOJAR. CONVIDADO.^

6. olothreuõ (òXoOpccoj). “destruir”, sobretudo 
no sentido de matar, é encontrado em Hb 11.28. 
onde o particípio presente com o artigo é traduzido 
pelo substantivo “destruidor'"*! (veja B. mais adian
te). O verbo ocorre com freqüência na Septuaginta, 
por exemplo, em Êx 12.23; Js 3.10: 7.25; Jr 2.30: 
5.6; 22.7.

7. exolothreuõ  (c foXoGpcúw), formado dc ek, 
“para fora de” (elemento intensivo), e o n° 6. 
“destruir totalmente, matar completamente", é 
encontrado em At 3.23 (“exterminada”), referin- 
do-sc à "destruição” daqueles que se recusarem 
a dar ouvidos à voz de Deus por meio de Cris
to.*! Este verbo é usado muito mais vezes na 
Septuaginta que o n° 6; ocorre 35 vezes em 
Dcutcronômio. 34 vezes em Josué e 68 nos Sal
mos.

8. phtheirõ  (<J>0cípti>). Veja CORROMPER. A. 
n°2.

9. diaphtheirô («Na^ípio). Veja CORROMPER.
A. n° 3.

Nota: O verbo portheõ. “arruinar assolando, fa
zer devastação em, devastar", é traduzido em At 
9.21 por “perseguia'', a respeito dos ataques perpe
trados por Saulo de Tarso na igreja em Jerusalém; 
em Gl 1.13, por “assolava”, em referência à mesma 
situação; em Gl 1.23, por “destruía", onde “a fé” é
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posta por metonímia (uma coisa sendo colocada por 
outra a ela associada), em lugar daqueles que guar
daram a fé. Veja ASSOLAR. DESPERDÍCIO.'!

B. Substantivos.
(I) Substantivo próprio: destruidor:
olothreuies (òX oO pcuT rjç), cognato de A. n° 6.

“destruidor*', é encontrado em 1 Co 10.10.*!
Nota: Quanto à construção em Hb 11.28. “des

truidor". veja A. n° 6. Contraste com o termo 
apolluõn, encontrado em Ap 9.11, o particípio pre
sente de apollumi. A. n° 1. usado como substantivo 
próprio.*]!

(II) Substantivo abstrato: destruição:
1. apõleia (àmóXeia). cognato de A. n° 1. e da 

mesma forma indicando “perda de bem-estar, de 
felicidade, não de ser”, é usado para descrever: (a) 
coisas, significando desperdício ou ruína: de ungüen- 
to (Mt 26.8; Mc 14.4): de dinheiro (At 8.20); (b) 
pessoas, significando sua perdição espiritual e eter
na (Mt 7.13; Jo 17.12; 2 Ts 2.3. onde “o filho da 
perdição" significa o destino apropriado da pessoa 
mencionada); metaforicamente, alude aos homens 
que persistem no mal (Rm 9.22, onde o termo “pre
parados’* está na voz média e indica que os vasos da 
ira foram preparados para a "destruição”); aos ad
versários do povo do Senhor (Fp 1.28, “perdição”); 
a cristãos professos, mas. na verdade, inimigos da 
cruz de Cristo (Fp 3.19. “perdição”); aos que são 
sujeitos das concupiscencias loucas e nocivas (1 
Tm 6.9. quanto à palavra precedente “destruição”, 
veja o n° 3. mais adiante): aos professos adeptos 
hebreus que se acovardam na incredulidade (Hb
10.39): aos falsos mestres (2 Pe 2.1,3); aos descren
tes (2 Pe 3.7); aos que torcem as Escrituras (2 Pe
3.16); à besta, a cabeça final do Império Romano 
reavivado (Ap 17.8,11); (c) assuntos impessoais, 
como heresias (2 Pe 2.1, onde “heresias de destrui
ção” é seu significado literal); em 2 Pe 2.2, os ma
nuscritos mais autênticos têm o termo aselgeiais. 
“práticas lascivas”, em vez do termo apoleiais. Veja 
DESPERDÍCIO.*!

2. kathairesis (K a ô a íp c m  cognato de A. n° 3. 
“tomada para baixo, puxão para baixo, descida, de
molição”, é usado três vezes em 2 Coríntios (2 Co 
10.4: 10.8 e 13.10, “destruição”). Veja DERRIBAR.*!

3. olethros (õXeGpoç). “ruína, destruição”, 
cognato de A. n° 6. é usado em 1 Co 5.5. acerca do 
efeito na condição física do crente desviado com a 
finalidade do seu proveito espiritual: em 1 Ts 5.3 e
2 Ts 1.9. fala do efeito dos julgamentos divinos 
sobre os homens na introdução do Dia do Senhor e

da revelação do Senhor Jesus: em 1 Tm 6.9, alude às 
conseqüências da indulgência da carne, referindo-se 
à “ruína” física e possivelmente ao ser inteiro; a 
palavra seguinte, apoleia. (veja o n° 1) acentua o 
caráter final, eterno e irrevogável da “ruína”.*!

4. phthora (<+>Gopá). cognato de A, n° 8. denota 
“a destruição que vem com a corrupção'*. Em 2 Pe
2.12 é usado duas vezes: “Feitos para serem presos 
e mortos. [...] perecerão [phtheirõ] na sua corrupção” 
(literalmente, “à captura e destruição [phthora]. [...] 
em sua destruição [phthora] serão seguramente 
destruídos*', tomando o substantivo na última cláu
sula no sentido do seu ato de “destruir” os outros. 
Veja CORROMPER.

5. suntrimma (oúrrpi pjia), “quebra em pedaços, 
despedaçamento” (o verbo correspondente é suntribõ; 
veja QUEBRAR. CONTUSÃO), por conseguinte, 
“ruína, destruição”, é composto de sun. “junto”, e 
trimma, “atrito” ou “consumo, gasto”. Este último 
substantivo e o verbo tribõ, “bater”, são deriv ados de 
uma raiz que significa “desgastar (pelo atrito), gas
tar". É usado, metaforicamente, acerca de “destrui
ção” cm Rm 3.16 (dc Is 59.7), onde. numa passagem 
descrevendo o estado pecador do gênero humano em 
geral, sugere o processo “desgastante” dos efeitos da 
crueldade.*! A palav ra é freqüente na Septuaginta. 
sobretudo em Isaías e Jeremias.

DESVANECER
A. Verbo.

aphanizò (dòaiiçu)). “fazer não visto”, é usado 
em Tg 4.14 (“desvanece”, voz passiva, literalmen
te. “é feito a desaparecer”). Veja CONSUMIR, 
DESFIGURAR, PERECER.

Nora: Em 1 Co 13.8. o verbo katargeõ, “abolir, 
aniquilar", é traduzido por “desaparecerá”. Veja 
ABOLIR.

B. Substantivo.
aphanismos (àtbaiaapóç), formado de a, elemen

to de negação, e phaittõ. “fazer aparecer” (cognato 
de A), ocorre em Hb 8.13, “(perto) está de acabar”; 
a palavra é sugestiva de aniquilamento.*!

Nota: Em Lc 24.31, o adjetivo aphontos (cognato 
de A e B), “invisível”, usado com o verbo ginomai. 
“tornar-se”, e seguido pela preposição apo. “de**, com
o pronome pessoal plural, é traduzido por “desapare
ceu-lhes" (literalmente. “Ele lhes ficou invisível*’)-!

DESVARIO
anoia (ávota) significa literalmente “sem enten

dimento” (formado de a . elemento de negação, e
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nous, ''mente”); por conseguinte, “loucura”, ou. 
antes, “sem sensatez” (2 Tm 3.9); em Lc 6.11. de
nota ira violenta ou furiosa, “furor”. Veja DELI
RAR (2)T Contraste com o termo anoetos. “tolo, 
louco”.

Nota: Quanto ao termo aphrosune, “loucura", 
que ocorre em 2 Co 11.1. veja LOUCO.

DESVIAR
astocheõ (d<7Toxéu>), “perder a marca", é tradu

zido em 1 Tm 1.6 por “desviando-se” (veja ER
RAR. n° 3). Moulton e Milligan ilustram o uso do 
verbo com exemplos retirados dc papiros, por exem
plo. acerca de um homem que, em termos extrava
gantes, lamenta a perda de um galo-de-briga de esti
mação: “(Estou louco, porque meu galo) não me deu 
vitória”.

DESVTAR-SE
pararheô (irapapcu). literalmente, “fluir pas

sando. deslizar por, mover-se furtivamente” (for
mado de para. “por”, e rheõ, fluir”), é usado em Hb 
2.1. onde o significado é encontrar-se “fluindo” ou 
“passando por", sem dar a devida atenção a uma 
coisa (aqui. “as coisas que já temos ouvido”, ou, 
talvez, a salvação de que é falada); por conseguinte, 
foi traduzido por “para que, em tempo algum, nos 
deviemos delas”.!  Na Septuaginta. consulte Pv 3.21; 
Is 44.4/11

DETER
enkoptõ (c v k ó t t t l j ) ,  “impedir, dificultar, atra

palhar". é usado em At 24.4, acerca de “deter" uma 
pessoa desnecessariamente. Veja IMPEDIR. n° 1.

DETERMINAR
1. krínõ (icpino), primariamente, “separar”, por 

conseguinte, “ser de opinião, aprovar, avaliar, esti
mar” (Rm 14.5). também “determinar, solucionar, 
decretar”, é usado neste sentido em At 3.13; 20.16; 
25.25; 27.1; 1 Co 2.2; 2 Co 2.1; Tt 3.12. Veja CON
DENAR. JULGAR, JULGAMENTO, LEI. B, n° 2.

2. horizõ (óptCto) denota “limitar, estabelecer 
um limite" (em português, “horizonte”), por conse
guinte. “demarcar definitivamente, determinar”: é 
traduzido em Lc 22.22 por “determinar", onde fala 
que o caminho de Cristo foi preordenado; At 1 1.29 
diz sobre uma “determinação” de enviar alívio: em 
At 17.26» é usado acerca de fixar os limites das 
estações. Em At 2.23. o verbo é traduzido por “de
terminado", em referência ao conselho: aqui a forma

verbal apoiada pela tradução “determinado”, quer 
dizer no sentido de “resolvido”.

Em Rm 1.4. é traduzido por “declarado”, onde o 
significado é que Cristo foi demarcado como o Filho 
de Deus por meio de Sua ressurreição e a de outros 
(veja DECLARAR). Em At 10.42 e 17.31, tem o 
outro significado de “ordenar”, quer dizer, “desig
nar por conselho determinado”. Em Hb 4.7. é tradu
zido por “determina", mas, preferentemente, por 
“define", com referência a certo período; aqui outra 
vez se aproxima do significado primário de demar
car limites. Veja DECLARAR, n° 9, ORDENAR.*!

3. proorízõ (7Tpoopí£oj), formado de pro , “de 
antemão”, e o n° 2. denota “demarcar de antemão, 
determinar antes, preordenar”. e ocorre em At 4.28; 
Rm 8.29.30; 1 Co 2.7: Ef 1.5.11. Veja ORDENAR, 
Nota (1). PREDESTINAR/I

4. epiluõ (è miXúoj). literalmente, “soltar ou libe
rar sobre”, denota “resolver, expor” (Mc 4.34); “re
solver. solucionar”, por exemplo, uma controvérsia 
(At 19.39). Veja EXPOR. RESOLVER.^

5. diaginõskõ (òiayivxóaicio), além do significa
do de “averiguar exatamente” (At 23.15). era um 
termo da lei ateniense que significava “determinar”, 
sendo usado assim em At 24.22 ("tomarei inteiro 
conhecimento”).

6. tassõ (tóooüj). Veja NOMEAR. n° 5.
Nota: O verbo termo boulomai, “estar disposto.

inclinado a. pretender, ter a intenção de”, é traduzi
do em At 15.37 por “aconselhava”. Veja TENCIO
NAR, n° 2.

DETESTAR
1. apostugeõ ( 'a - íro a T u y é iu )  denota estremecer 

(apo. “de", aqui usado intensivamente, stugeõ, “odi
ar"); por isso, aborrecer. Rm 12.9.1

2. bdelusso (pÒ€Aúaaio). retribuir a falta (do bdeõ. 
“feder“). fazer odioso (na Septuaginta. em Êx 5 .21: 
Lv 11.43; 20.25 etc), é usado na Voz Média, signifi
cando afastar-se de (como se de um mau cheiro); 
por isso, detestar, Rm 2.22. Em Ap 21.8, denota 
“ser abominável” . Veja ABOMINÁVEL. 1

DETRÁS
1. opisõ ( ò t t í c t i ü ) ,  relacionado com hepomai, “se

guir”, é usado adverbialmente para se referir a lugar, 
com o significado de “atrás, detrás, para trás”, na 
expressão eis ta opisõ. literalmente, “às coisas atrás 
dc"(Mc 13.16; Lc 9.62:17.31: Jo 6.66:18.6; 20.14). 
Contraste com Fp 3.13: “As coisas que atrás fi
cam”. Veja ATRÁS.
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2. opisthen (òmaGer), “de lugar, atrás de. de
pois de", foi tradu/ido em Ap 5.1 por “por dentro 
e por fora". Veja ATRAS.

DEUS
thcos (Oéoç): (I) no politeísmo dos gregos, de

notava “deus" ou “deidadc” (porexemplo. At 14 .11; 
19.26:28.6; 1 Co 8.5: Gl 4.8).

(II) Por conseguinte: (a) a palavra foi apropriada 
pelos judeus e retida pelos cristãos para denotar "o 
único verdadeiro Deus“. Na Septuaginta. o termo 
rheos traduz (com poucas exceções) as palavras 
hebraicas Elohim c Jehovah. a primeira indicando o 
Seu poder e preeminência. a última. Sua existência 
não originada, imutável, eterna e sustentada por Si 
mesmo.

No Novo Testamento, estes e todos os outros 
atributos divinos lhe são predicados. A Ele são atri
buídos, por exemplo. Sua unidade, ou monismo (por 
exemplo. Mc 12.29: I Tm 2.5): auto-existência (Jo
5.26): imutabilidade (Tg 1.17): eternidade (Rm 1.20): 
universalidade (Mt 10.29: At 17.26-28): poder todo- 
poderoso (Mt 19.26): conhecimento infinito (At 
2.23: 15.18: Rm 11.33): poder criativo (Rm 11.36: 
1 Co 8.6: Ef3.9: Ap4.11; 10.6): santidade absoluta 
(I Pe 1.15; I Jo 1.5); justiça (Jo 17.25): fidelidade 
( I Co 1.9: 10.13: 1 Ts 5.24; 2 Ts 3.3; 1 Jo 1.9); amor 
(1 Jo 4.8.16): misericórdia (Rm 9.15.18); verdade 
(Tt 1.2; Hb 6.18). Veja BOM. n° 1. letra “h’\

(h ) Os atributos divinos são da mesma forma 
indicados ou definitivamente predicativos dc Cris
to (por exemplo, Mt 20.18,19; Jo 1.1-3: 1.18:5.22- 
29: 8.58: 14.6: 17.22-24: 20.28: Rm 1.4: 9.5: Fp 
3.21: Cl 1.15: 2.3: Tt 2.13: Hb 1.3: 13.8: 1 Jo 5.20: 
Ap 22.12,13).

(c) Também o são acerca do Espírito Santo (por 
exemplo. Mt 28.19; Lc 1.35: Jo 14.16; 15.26: 16.7- 
14; Rm 8.9,26: 1 Co 12.11:2 Co 13.13).

(</) O termo rheos é usado: (1) com o artigo defi
nido: (2) sem o artigo definido (ou seja. como subs
tantivo anártrico). “Nosso idioma pode ou não ter 
necessidade do artigo na tradução. Mas esse ponto 
não faz llgura no idioma grego. Assim, em At 27.23. 
‘Deus, de quem eu sou', deveria ter sido usado o 
artigo em português para ressaltar o Deus especial 
dc quem Paulo é. Já no versículo seguinte (ho rheos). 
não precisam os dc artigo" (A. T. Robertson. 
Granunar o f lhe Greek New Testament in lhe Lighr 
o f Histórical Research, p. 758).

Quanto a este último, é comum empregar o arti
go com nome próprio, quando este é mencionado

pela segunda vez. Há. é claro, exceções, como quan
do a ausência de artigo serve para dar ênfase ou dar 
precisão ao caráter ou natureza do que é expresso 
no substantivo. Exemplo notável temos em Jo 1.1: 
”e o Verbo era Deus". A dupla ênfase está em theos. 
pela ausência do artigo e pela posição enfática. Tra
duzir literalmente, “um deus era o Verbo", é com
pletamente enganosa. Além disso, que “o Verbo" é
o sujeito da sentença, exemplifica a regra de que o 
sujeito deve ser determinado por ter o artigo quando
o predicado é anártrico (sem o artigo). Em Rm 7.22, 
na expressão “a lei de Deus", os dois substantivos 
têm o artigo: em Rm 7.25 (“a lei de Deus"), nenhum 
dos dois tem o artigo. Isto está em concordância 
com a regra geral dc que sc dois substantivos estão 
unidos pelo caso genitivo (o caso "de"), ou os dois 
levam o artigo ou os dois ficam sem ele. No primei
ro texto de Romanos, os dois substantivos. “Deus" 
e “a lei" são definidos, ao passo que no segundo, a 
palavra “Deus" não é simplesmente titular; a ausên
cia de artigo ressalta Seu caráter como Legislador.

Onde dois ou mais epítetos são aplicados à mes
ma pessoa ou coisa, c comum um artigo servir para 
ambos (as exceções ocorrem quando um segundo 
artigo dá ênfase a diferentes aspectos da mesma 
pessoa ou sujeito, por exemplo. Ap 1.17). Em Tt
2.13. temos: “Nosso grande Deus e Salvador Jesus 
Cristo" (ARA). Moulton (Prolegomenon. p. 84) 
demonstra mediante papiros da era cristã primitiva, 
que entre os cristãos de fala grega esta era “fórmula 
corrente" aplicada a Jesus. Também vemos em 2 Pe
l.l (cf. 1 Pe 1.11:3.18).

Nos seguintes títulos. Deus é descrito por al
guns de Seus atributos: o Deus da gloria (At 7.2): o 
Deus dc paz (Rm 15.33: 16.20: Fp 4.9: I Ts 5.23; 
Hb 13.20); o Deus de amor e de paz (2 Co 13.11): o 
Deus de paciência e consolação (Rm 15.5): o Deus 
dc toda consolação (2 Co 1.3): o Deus de esperança 
(Rm 15.13): o Deus de toda a graça (1 Pe 5.10). 
Estes atributos o descrevem, não em distinção de 
outras pessoas, mas como a fonte de todas estas 
bênçãos: daí. o emprego do artigo definido. Em fra
ses como “o Deus de [uma pessoa]*' (por exemplo, 
Mt 22.32). a expressão marca a relação na qual o 
indivíduo está com Deus e Deus com ele.

ie) Nos textos a seguir, o caso nominativo é usa
do em vez do vocativo. e sempre com o artigo: Mc 
15.34: Lc 18.11.I3: Jo 20.28: Hb 1.8: 10.7(também 
cm At 4.24. conforme alguns manuscritos).

(/) A expressão “as coisas de Deus" (traduzido 
literalmente ou de outra maneira) representa: (I)
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Seus interesses (Mt 16.23; Mc 8.33): (2) Seus con
selhos (1 Co 2.11); (3) as coisas que lhe pertencem 
(Mt 22.21; Mc 12.17; Lc 20.25). A frase “as coisas 
que pertencem a Deus" (traduzido literalmente ou 
de outra maneira em Rm 15.17: Hb 2.17; 5.1). des
creve. nas passagens aos Hebreus. o serviço sacrifical 
dos sacerdotes: no texto em Romanos, o ministério 
do Evangelho como oferta a Deus.

(III) A palavra é usada acerca dos juizes em Isra
el di\ inamente designados, como a representar Deus 
na Sua autoridade (Jo 10.34. citado do SI 82.6. o que 
indica que o próprio Deus julga aqueles a quem Ele 
designou). A aplicação do termo ao diabo (2 Co
4.4). e ao ventre (Fp 3.19). virtualmente coloca es
tes exemplos sob o item (I).

DEUSA
thea (Qeó) é encontrado em At 19.27 (em alguns 

manuscritos, encontramos em At 19.35.37).!

DEVE
1. mellõ (neXXio). “estar a ponto de" (quanto ao 

significado desta palavra, veja HAVER), é encon
trado, por exemplo, em Mc 10.32; Lc 19.11 (“se 
havia**); Lc 22.23; 24.21: Jo 6.71:7.39 (“haviam"); 
Jo 11.51: 12.4.33; 18.32: At 11.28: 23.27 (“estan
do já  a ponto de ser” ); 1 Ts 3.4; Ap 6.11. Veja 
CERCA DE. B.

2. dei (ò€i), “precisa, deve*' (por exemplo, Mt 
18.33; At 27.21). Veja É NECESSÁRIO.

Nota: Em 1 Co 9.10, ocorre o verbo opheilõ, 
"dever, ter obrigação de fazer alguma coisa" (duas 
vezes).

DEVEDOR
1. opheiletes (ò<t>ci Ac-qí;). “aquele que deve qual

quer coisa a outrem", primariamente com respeito a 
dinheiro: em Mt 18.24. ‘ que [...] de\ia" (literal
mente. "foi-lhe trazido um devedor de dez mil ta
lentos’*). O escravo podia possuir propriedade, e, 
assim, se tornar “devedor” ao seu mestre, que po
deria prendê-lo por falta de pagamento. É usado 
metaforicamente: (a) acerca de uma pessoa que está 
sob obrigação (Rm 1.14): de Paulo, na questão de 
pregar o Evangelho; em Rm 8.12. fala dos crentes, 
para mortificar as ações do corpo: em Rm 15.27, 
dos crentes gentios, para ajudar os crentes judeus 
afligidos; em Gl 5.3, alude aos que seriam justifica
dos pela circuncisão, para cumprir toda a lei; (/>) 
fala daqueles que ainda nâo fizeram indenizações 
aos que eles feriram (Mt 6.12. "os nossos devedo

res*’): dc alguns, cuja desventura era passível de ser 
considerada como castigo devido (Lc 13.4. “culpa
dos”).!

2. chreõpheiletes (xpcw6ci\çTr|Ç), literalmente, 
“devedor de dívida” (formado de chreõs. “emprésti
mo, dívida", e o n° I), é encontrado em Lc 7.41, acer
ca dos dois “devedores” mencionados na parábola 
que o Senhor dirigiu ao fariseu Simão. e em Lc 16.5, 
acerca dos “devedores” na parábola do mordomo in
fiel. Esta parábola indica um sistema de crédito no 
ramo de agricultura.! Na Septuaginta, consulte Jó
31.37 ("não tendo levado nada do devedor”); Pv 29.13 
(“quando o credor e o devedor se encontram”).! A 
palavra é mais expressiva que o n° 1.

Nota: Em Mt 23.16. o verbo opheilõ, "dever” 
(veja DÍVIDA), é traduzido por “ele é devedor *. A 
ARA. mantendo a forma verbal, traduz por “fica 
obrigado pelo que jurou”. Em Mt 23.18, "ele é de
vedor". significa que ele está sob a obrigação de 
indenizar suas más ações.

DEVER (1)
1. dei (òci) denota “é necessário, deve-se”; em 

Lc 24.26. “convinha”; o neutro do particípio pre
sente, usado como substantivo, é traduzido em 1 
Tm 5.13 por “(não) convém”: em At 19.36, por 
“convém **. Veja É NECESSÁRIO, n° 1.

2. opheilõ (òòeíAw), “dever, estar em débito”, é 
encontrado, com vários pronomes pessoais, em Jo 
13.14: 19.7: At 17.29: Rm 15.1: Hb 5.3.12; I Jo 
3.16: 4.11; 3 Jo 8; com outros sujeitos em 1 Co
11.7,10: 2 Co 12.14: Ef 5.28: 1 Jo 2.6. Também 
ocorre em Lc 17.10; Rm 15.27. Veja DEVER (1), 
DEVER (2).

3. chre (XP*Í). verbo impessoal (cognato de 
chraomai, “usar”), ocorre em Tg 3.10. “(não) con
vém (que isto se faça assim)”, literalmente, “não é 
convcnientc que estas coisas sejam assim”.!

DEVER (2)
A. Verbos.

1. opheilõ (ò<i>eíXw). “dever, ser devedor” (na 
voz passiva, “ser devido, que se deve” ), é traduzido 
pelo verbo “dever” em Mt 18.28 (duas vezes); Lc 
7.41; 16.5,7; Rm 13.8; Fm 18. Em Rm 15.27, "de
vedores”. acerca dos gentios convertidos. Veja DE 
VER (I). DEVIDO. DÍVIDA. É NECESSÁRIO. 
ESTAR EM DÍVIDA. IMPORTAR. NECESSI
TAR.

2. prosopheilõ (Trpo(7o4>çi Aio). “dever além" (for
mado de pros, “além dc”. c o n° 1). é usado em Fm
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19. “(a ti próprio a mim) te deves", ou seja. “tu já 
me deves tanto quanto a dívida de Onésimo, e, além 
disso, a ti mesmo" (e não: “Tu me deves muito 
mais").

B. Substantivo.
opheiletes (ôàeiAcrqç), “devedor" (cognato de

A. n° 1). é traduzido em Mt 18.24 por “um que lhe 
devia (dez mil talentos)”, literalmente, "um deve
dor (de dez mil talentos)". Veja DEVEDOR.

DEVIDO
A. Adjetivo.

idios (iõioç), “próprio da pessoa", é aplicado a 
kairos, “tempo, estação”, em Gl 6.9. ou seja. no 
tempo divinamente designado para a colheita. O 
mesmo se dá em 1 Tm 2.6: 6.15: Tt 1.3. Veja NE
GÓCIO. B.

Nota: Quanto ao termo oxios, “a devida recom
pensa", veja GALARDÃO. Nota (1).

B. Verbos.
1. opheilõ (ò<t>ci X<-j) significa "de\rer. estar em 

débito", sobretudo financeiramente (Mt 18.30.34). 
Veja IMPORTAR. LIGADO (1).

2. dei (ô ti), verbo impessoal que significa “é 
necessário", é traduzido em Rm 1.27 por "que con
vinha". Veja IMPORTAR.

C. Substantivo.
opheile (ócJ>eiAn). cognato de B. n° 1, em Rm

13.7, c traduzido por “deveis” (veja ARA); em 1 
Co 7.3, por "o que lhe é devido" (ARA) (ou. "a 
devida benevolência”, segundo outra leitura).

Notas: (1) Na expressão “a seu tempo”, que ocor
re em Mt 24.45; Lc 12.42; Rm 5.6: 1 P e5.6 (literal
mente. “dc acordo com o tempo"), não há no origi
nal nenhuma palavra que represente "seu”, e a ex
pressão é, literalmente, “a tempo”.

(2) Quanto ao termo “abortivo”, que aparece em
I Co 15.8. veja GERAR, B. n°2.

DEVOÇÃO
Nota: Quanto a esta palavra que, em At 17.23. é 

a tradução de sebasma. e em 2 Ts 2.4. foi traduzido 
por "se adora“, veja ADORAR/]| Contraste com At
14.15, onde, traduzindo o termo maiaia. temos “vai- 
dades”. o substantivo abstrato em lugar do substan
tivo concreto.

DEVORAR
1. esthiõ (éaOú-j) é forma fortalecida de um anti

go verbo edõ. derivado da raiz ed-, de onde provém 
a palavra em latim. edo. A forma ephagon. usada

como o segundo aoristo deste verbo, é proveniente 
da raiz phag-, “comer". É traduzido em Hb 10.27 
por "devorar". Veja COMER.

2. katesthiõ e kataphagõ (kcitcct&w e Karaóáyiij), 
formado de kata. "para baixo”, elemento intensivo, 
e o n° I, significa: (a) “consumir comendo, devo
rar", dito acerca dos pássaros (Mt 13.4; Mc 4.4; Lc
8.5); do dragão (Ap 12.4); de um profeta, “comer” 
um livro, sugestivo de “comer” espiritualmente e 
digerir seu conteúdo (Ap 10.9: cf. Ez 2.8: 3.1-3: Jr
15.16); (6) metaforicamente, "desperdiçar, malba- 
ratar” (Lc 15.30); “consumir" as forças físicas pela 
emoção (Jo2.17); “devorar" mediante apropriação 
violenta, como as propriedades das viúvas (Mt 
23.14: Mc 12.40): “exigir manutenção”, como os 
falsos apóstolos fizeram para com a igreja em 
Corinto (2 Co 11.20); “vos mordeis e devorais uns 
aos outros, vede não vos consumais também uns aos 
outros" (Gl 5.15. onde “morder”, “devorar” e “con
sumir" formam um clímax, os primeiros dois descre
vendo um processo, o último, o ato de engolir): “des
truir" pelo fogo (Ap 11.5; 20.9). Veja comer.i

3. katapinõ ( íc a T a T T Í v u j ) ,  formado de de kata, 
“para baixo ", elemento intensivo, e pinõ. "beber", 
ocorre em I Pe 5.8 (“tragar"), em alusão às ativida
des de Satanás contra os crentes. O significado "tra
gar" é encontrado cm Mt 23.24: 1 Co 15.54: 2 Co 
2.7; 5.4; Hb 11.29: Ap 12.16. Veja TRAGAR/f

DEVOTO
1. eulabes (cúAaPríç). literalmente, "manter bem 

seguro” (formado de eu, “bem". e lambam?. "man
ter seguro"), primariamente, “cauteloso", significa 
no Novo Testamento, “cuidadoso quanto à realiza
ção da presença c afirmações de Deus. que reveren
cia Deus. piedoso, devoto, temente”; em Lc 2.25. é 
dito acerca de Simeão; em At 2.5, de certos judeus; 
em At 8.2. daqueles que levaram o corpo de Estê
vão para ser enterrado: de Ananias (Al 22.12: veja o 
n° 2). “Nessa palavra [eulabes] mesclou-se medo e 
amor que. combinados, constituem a devoção do 
homem a Deus. O Antigo Testamento pôs a ênfase 
no medo. o Novo Testamento pôs em relev o o amor 
(embora houvesse amor no medo que os santos de 
então tinham de Deus. como devç havçr medo no 
am or dos santos de h o je )” (New Testam ent 
Synonyms, de Trench. $ xlviii)/}

Nota: Contraste com o substantivo eulabeia, 
"reverência”, e o verbo eulabeomai. “reverenciar”.

2. eusebes (eiacpiiç). formado de eu. “bem", e 
sebomai. "reverenciar”, a raiz seb-. significando "te
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mor sagrado”, descreve "reverência" exibida sobre
tudo em ações, reverência ou temor bem direcio
nados. Entre os gregos, era usado, por exemplo, para 
se referir à devoção prática para com os pais. No 
Novo Testamento, é empregado para aludir a uma 
atitude piedosa para com Deus (At 10.2.7: em al
guns manuscritos ocorre em At 22.12: 2 Pe 2.9). 
Veja PIEDADE.^ Na Septuaginta, consulte Pv 12.12; 
Is 24.16:26.7; 32.8: Mq 7.2.!

Notas: ( I) Enquanto o termo eulabes sugere es
pecialmente a devoção que caracteriza o ser interi
or, a alma, em sua atitude para com Deus, o termo 
eusebes nos direciona preferencialmente à energia 
que, dirigida pelo temor santo de Deus. encontra 
expressão em autoridade devota.!

(2) Contraste com os termos theosebeia  e 
theosehes, que. por sua própria formação (theos, 
"Deus”, e sebomai, "reverenciar"), expressam "re
verência" para com Deus (veja New Testament 
Synonyms, de Trench, § xlviii).

3. sebomai (aépo^ai), "sentir temor", quer dian
te de Deus ou dos homens, “adorar", é traduzido em 
At 13.43.50; 17.4.17 por "religioso". Veja ADORAR.

DEZ
deka (ÒCKa), de onde em português o prefixo 

“dec(a)-". é considerado por alguns como a medida 
da responsabilidade humana (por exemplo. Lc 
19.13,17; Ap 2.10): é usado numa colocação figura
tiva em Ap 12.3; 13.1; 17.3.7.12.16.

Notas: (1) Em At 23.23, ocorre o term o 
hebdomekonta. “setenta".

(2) Quanto a “dez mil", veja MIL.

DIAS DE FESTA
heorte ( é o p ~ T Í)  denota "banquete, festa, festi

val"; é traduzido em Cl 2.16 por “dia de festa”. Veja 
FESTA.

DL\ SEGUINTE (1)
1. aurion (atpioi'), advérbio que denota “ama

nhã". é usado: (a) com este significado, em Mt 6.30; 
Lc 12.28: 13.32.33; At 23.15 (em alguns manuscri
tos): At 23.20: 25.22; 1 Co 15.32: Tg 4.13; (b) com 
a palavra hemera. "dia", subtendida (ocorrendo as
sim nos papiros), traduzido como substantivo, “ama
nhã". ocorre em Mt 6.34 (duas vezes); Lc 10.35 
(“ao outro dia” ): At 4.3 (“ao dia seguinte”); At 4.5 
("no dia seguinte”); Tg 4.14.!

2. epaurion (è Ticiúpioi'). formado de epi. “sobre, 
em", e o n° 1. c usado como o n° 1. letra “/>”; tradu

zido por “ no dia seguinte” em Mt 27.62; Jo 
1.29.35.43: 6.22; 12.12; At 10.24 ("no dia imedia
to”); At 14.20; 21.8; 25.6.

Nota: Em At 25.17. o advérbio hexes, “próximo, 
seguinte, sucessivamente", em ordem, é traduzido 
por “no dia seguinte". Veja SEGUINTE.

DIA SEGUINTE (2)
Notas: (1) Quanto ao termo aurion, "amanhã”, 

traduzido em At 4.3 por “dia seguinte", e epaurion. 
"no dia seguinte" (Mt 27.62; Jo 1.29.35: 12.12; At 
14.20; 25.6). veja DIA SEGUINTE (1).

(2) Quanto ao verbo echõ, "ter", que ocorre em 
At 20.15. veja SEGUINTE. n° 3.

(3) Quanto ao verbo epeimi, "sobrevir", sem o 
substantivo hemera, "dia”, veja SEGUINTE (no 
fim da Nota).

(4) Em At 20.15 (meio do versículo), o termo 
heteros. “outro", significa “seguinte", com o subs
tantivo hemera, “dia", subentendido.

(5) Em At 28.13 (final do versículo), o adjetivo 
dente raios, “segundo", é usado adverbialmente no 
plural masculino, significando “no segundo (dia)".

DIA
A. Substantivos.

1. hemera (n|i rpa), "dia”, é usado para descrever:
(a) o período da luz natural (Gn 1.5; Pv 4.18; Mc 
4.35); (b ) a mesma coisa, mas figurativamente, um 
período de oportunidade para serviço (Jo 9.4; Rm
13.13); (c) um período de luz e trevas alternadas (Gn 
1.5: Mc 1.13); (d) um período de duração indefinida 
marcado por certas características, como “o dia das 
coisas pequenas" (Zc 4.10); a perplexidade c a afli
ção (Is 17.11; Ob 12-14); a prosperidade e a adversi
dade (Ec 7.14); a prova ou a provação (SI 95.8); a 
salvação (Is 49.8; 2 Co 6.2; cf. Lc 19.42); o mal (Ef
6.13); a ira e a revelação dos julgamentos de Deus 
(Rm 2.5); (e) certo tempo designado (Ec 8.6: Ef 4.30); 
(j) uma notável derrota na batalha, etc. (Is 9.4; SI 
137.7: Ez 30.9: Os 1.11); (g) por metonímia. é igual a 
“quando, na ocasião em que”: (1) o passado (Gn 2.4; 
Nm 3 .13; Dt 4.10); (2) o futuro (Gn 2.17; Rt 4.5: Mt 
24.50; Lc 1.20); (h) um julgamento ou sentença (Jó
18.20) (extraído de Notes on Thessalonians. de Hogg 
e Vine. pp. 150, 151): (/) um tempo ou período de 
vida (Lc 1.17.18, "idade”).

Assim como o “dia” lança luz nas coisas que 
estavam em trevas, é comum a palavra estar as
sociada com o transcurso do julgamento das cir
cunstâncias. Em 1 Co 4.3, o termo “juízo humano”.
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denota o mero julgamento humano nos assuntos 
(“humano” é a tradução do adjetivo anthropinos). 
um julgamento exercido no presente período de re
belião humana contra “Deus”. Então, é provável 
que “o Dia do Senhor", que ocorre em Ap 1.10 
(onde o adjetivo kuriakos. é usado de modo seme
lhante), seja o dia do Seu julgamento manifestado 
sobre o mundo.

As expressões “o Dia de Cristo” (Fp 1.10: 2.16): 
“o Dia de Jesus Cristo” (Fp 1.6); “o Dia do Senhor 
Jesus” (1 Co 5.5: 2 Co 1.14): “o Dia de nosso Se
nhor Jesus Cristo” (1 Co 1.8). denotam o tempo da 
parousia de Crislo com os Seus santos, subseqüen
te ao arrebatamento (1 Ts 4.16.17). Em 2 Pe 1.19. 
esse Dia é mencionado simplesmente como “o Dia” 
(veja ESTRELA D*ALVA).

A expressão “o Dia do Senhor” deve ser 
disúnguida das expressões anteriores. No Antigo 
Testam ento, tinha referência a um tem po de 
interposição vitoriosa feita por Deus para a subver
são dos inimigos de Israel (por exemplo. Is 2.12: 
Am 5.18): se Israel transgredisse no orgulho dos 
seus corações, o Dia do Senhor seria um tempo de 
trevas e julgamento. Para os seus inimigos, porém, 
viria “o grande e terrível Dia do Senhor” (J1 2.31: 
Ml 4.5). Neste período, ainda futuro, ocorrerá a 
completa subversão do poder gentio e o estabeleci 
mento do Reino do Messias (Is 13.9-11: 34.8: Dn 
2.34.44: Ob 15: cf. Is 61.2: Jo 8.56).

No Novo Testamento, “o Dia do Senhor*' é men
cionado em 1 Ts 5.2 e 2 Ts 2.2 (ARA), onde a 
advertência do apóstolo Paulo é que a igreja em 
Tessalônica não se enganasse pensando que “o Dia 
do Senhor" já tivesse chegado. Esse período não 
começará até que as circunstâncias mencionadas em
2 Ts 2.3.4 se sucedam.

Quanto ao desenvolvimento eventual dos pro
pósitos divinos em relação ao gênero humano, veja
2 Pe 3.12, “o Dia de Deus”.

2. auge (airyr|), “brilho, reluzente, brilhante como 
do sol”, por conseguinte. “o começo da luz do dia” , 
c traduzido em At 20.11 por “alvorada"

B. Advérbio.
ennucha (cw uxa), o plural neutro de ennuchos. 

usado como advérbio, literalmente, “na noite” (for
mado de en, “em”, e nux. “noite”, com lian, "mui
to”), significa “muito cedo, ainda de noite”, “um 
grande espaço de tempo antes do dia”, e ocorre em 
Mc 1.35.1

Notas: (1) Quanto à análise de expressões, veja 
COTIDIANO.

(2) Em Mc 6.35. a cláusula “o dia já fosse muito 
adiantado”, é. literalmente, “uma hora demasiada 
(ou seja. tarde da noite) havia ficado”, ou. talvez, 
“muitas horas haviam se tornado”, ou seja. muitas 
horas tinham se passado. No final do versículo, ocor
re “dia”.

(3) Em Mc 2.26. “no tempo de”, não há palavra 
para “ tempo” no original (segundo os melhores 
manuscritos, “quando”): em At II .28, “no tempo 
de**.

(4) Em Jo 21.4. o adjetivo prõios, “cedo de ma
nhã”. é traduzido por “sendo já manhã” (veja Mt
27.1).1

(5) Em 2 Ts 2.3. a frase “não será assim”, não 
traduz nada no original; é inserido para dar sentido: 
cf. Lc 7.11 (“pouco depois”) e 1 Co 4.13 ("até o 
presente”).

(6) Quanto a "dia seguinte", veja DIA SEGUIN
TE (1).

DIABO
diabolos (òiápoXoç). “acusador, caluniador" 

(derivado dc diaballõ, "acusar, difamar” ), é um 
dos nomes de Satanás. Deste termo é derivado da 
palavra "diabo”, em português, c só deveria ser 
aplicado a Satanás, como nome próprio. O termo 
daimõn. “demônio”, sempre deve ser traduzido 
por "demônio". Há um diabo. mais muitos demô
nios. Sendo o maligno inimigo de Deus e dos ho
mens. ele põe o homem contra Deus (Jó 1.6-1 1:
2.1 -5: Ap 12.9.10). e Deus contra os homens (Gn 
3). Ele aflige os homens com sofrimentos físicos 
(At 10.38). Sendo ele mesmo pecaminoso (1 Jo 
3*8). ele instigou o homem a pecar (Gn 3). e tenia
o homem a fazer o mal (Ef 4.27: 6.11). incenti- 
vando-o para esse fim pelo engano (Ef 2.2). Sen
do a morte trazida ao mundo pelo pecado, o “di
abo" tinha o poder da morte, mas Cristo, através 
de Sua própria morte, triunfou sobre ele e o des
truirá (Hb 2.14); o Seu poder sobre a morte é 
indicado na luta com Miguel acerca do corpo de 
Moisés (Jd 9). Judas, que se entregou ao diabo. 
identificou-se tanto com ele. que o Senhor o des
creveu como tal (Jo 6.70: veja Jo 13.2). Assim 
como o "diabo" se levantou em orgulho contra 
Deus e caiu sob condenação, assim os crentes são 
advertidos contra pecado semelhante (1 Tm 3.6): 
para eles ele põe armadilhas (1 Tm 3.7). buscan
do devorá-los como leão que ruge ( 1 Pe 5.8); aque
les que caem em sua armadilha podem sair dali 
segundo a vontade de Deus (2 Tm 2.26). "em cuja
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vontade [ou seja. do diabo) estão presos*': "pelo 
servo do Senhor'* é uma alternativa que alguns 
consideram confirmada pelo uso de zogreõ, que 
significa pegar vivo. que ocorre em Lc 5.10; mas
o uso geral é o de levar cativo da maneira habitual. 
Se os crentes resistirem o diabo. ele fugirá deles 
(Tg 4.7). Sua fúria e malignidade serão exercidos 
sobretudo ao término da presente era (Ap 12.12). 
Seu destino é o lago de fogo (Mt 25.41: Ap 20.10).
O substantivo é aplicado a caluniadores, falsos 
acusadores (1 Tm 3.11; 2 Tm 3.3; Tt 2.3).

Nota: Quanto ao termo “diabólico”, que ocorre 
em Tg 3.15. veja DEMÔNIO. C.

DIÁCONO
diakonos (ôtdicovoç) (em português, “diácono”), 

denota primariamente "criado", quer aquele que faz 
trabalhos serv is, ou o ajudante que presta ser\iços 
voluntários, sem referência particular ao seu cará
ter. A palavra está provavelmente relacionada com
o verbo diõkõ. “apressar-se após, perseguir" (tal
vez dito originalmente acerca de um corredor). 
"Ocorre no Novo Testamento em alusão aos cria
dos domésticos (Jo 2.5.9); ao governante civil < Rm
13.4); a Cristo (Rm 15.8; Gl 2.17); aos seguidores 
de Jesus em sua relação com o Senhor (Jo 12.26: Ef 
6.21; Cl 1.7; 4.7); aos seguidores de Jesus em rela
ção uns com os outros (Mt 20.26: 23 .11: Mc 9.35; 
10.43); aos servos de Cristo no trabalho de orar e 
ensinar (1 Co 3.5: 2 Co 3.6: 6.4; 11.23: Ef 3.7; Cl 
1.23.25: 1 Ts 3.2; I Tm 4.6); àqueles que servem 
nas igrejas (Rm 16.1 [usado acerca de uma mulher 
só aqui no Novo Testamento]; Fp 1.1; 1 Tm 3.8.12); 
aos falsos apóstolos, servos de Satanás (2 Co 11.15).
O termo diakonos é usado uma vez onde. aparente
mente, a referência é aos anjos (Mt 22.13); em Mt
22.3. onde a referência é aos homens, o termo doulos 
é usado** (extraído de Notes on Thessalonians, de 
Hogg e Vine. p. 91).

O termo diakonos deve. falando de modo geral, 
ser distinguido do termo doidos, "servo, escravo”: o 
lernio diakonos encara o servo em relação ao seu 
trabalho: o termo doidos o vê em relação ao seu mes
tre. Veja. por exemplo. Mt 22.2-14; aqueles que cha
mam os convidados e os trazem (Mt 22.3.4.6.8.10) 
são os douloi: aqueles que executam a sentença do rei 
(Mt 22.13) são os diakonoi.\

Nota: Quanto aos termos sinônimos, leitourgos 
denota "aquele que executa deveres públicos"; 
misthios e misthôtos, “servo contratado"; oiketes, 
“servo doméstico**; huperetes. “funcionário subor

dinado que serve seu superior" (designava, original
mente. o remador da fileira de baixo numa galera de 
guerra); therapon, "aquele CUJO serviço é O de liber
dade e dignidade *. Veja MINISTRO. SERVO.

Os denominados “sete diáconos" em At 6 não 
são mencionados por esse nome. embora o tipo de 
serviço no qual estavam engajados era do caráter 
daquele consignado para tal.

DIADEMA
diadema (òiáòr^ia) é derivado de diadeõ. “amar

rar em volta". Era o ornamento real para a cabeça, 
e. especificamente, a faixa azul marcada de branco 
usada para firmar o turbante ou tiara dos reis persas. 
Foi adotado por Alexandre, o Grande, e seus su
cessores. Entre os gregos e romanos era a insígnia 
distintiva da realeza. Diocleciano foi o primeiro 
imperador romano a usá-lo constantemente. A 
palavra é encontrada em Ap 12.3: 13.1: 19.12. onde 
simbolizam o império respectivamente do dragão, 
da besta e de Cristo.1! Na Septuaginta. consulte El 
1.11: 2.17: em alguns manuscritos, ocorre em Et 
6.8 e 8.15; também aparece em Is 62.3.4. Quanto à 
distinção entre os termos diadema e stephanos, 
veja COROA.

DIDRACMA
1. stater (araTrjp) . um tetradracma ou quatro 

dracmas, originalmente 224 grãos, em moeda cor
rente de Tiro, mas reduzido um pouco no peso nos 
dias registrados em Mt 17.24: o valor era aproxima
damente dc irês xelins, o suficiente para pagar o 
imposto do Templo para duas pessoas (Mt 17.27, 
"estáter"): em alguns manuscritos, é encontrado em 
Mt 26.16. Veja DINHEIRO. Notaü

2. didrachmon (òíôpaxuov). "meio siclo" (ou 
seja. formado de d  is, "duas vezes” , e drachme. 
“dracma", moeda mencionada em Lc 15.8.9). era a 
quantia do tributo vigente no século I d.C.. devido 
de todo judeu adulto para a manutenção dos servi
ços do Templo (Mt 17.24. duas vezes).Í Isto esta
va baseado em Êx 30.13.24 (veja também Êx 38.24- 
26; Lv 5.15: 27.3,25: Nm 3.47,50: 7.13ss; 18.16).

DIFERIR
A. Verbos.

1. diapherõ (òiaèépw). literalmente, "levar atra
vés de. carregar modos diferentes", por conseguin
te. "ser diferente de”, é dito acerca das estrelas (1 
Co 15.41); de uma criança de pouca idade em com
paração com um criado (Gl 4.1). Em Fp 1.10. “coi
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sas que diferem*' em vez de “coisas excelentes". Veja 
SER MELHOR.

2. merizõ (p€pí£u>) denota “dividir" (derivado 
de meros, “parte”: a raiz mer- indica distribuição 
ou demarcação, e é visto em meris. “distrito”). Em 
1 Co 7.34, o perfeito da voz passiva é traduzido 
por “há diferença”. Uns consideram o verbo com o 
que precede, em referência ao irmão casado, e o tra
duzem: “ele está dividido*' (ARA). Veja DAR. DI
VIDIR. LIDAR. PARTE. REPARTIR (3).

3. diakrinõ (Ôiaicpt vw). literalmente, "separar ao 
longo dc, fazer distinção”, em At 15.9. é traduzido 
por “fez diferença”, em l Co 4.7. por "diferença”. 
Em Jd 22, onde a voz média é usada e adotando uma 
leitura alternativa, no caso acusativo. temos: "que 
estão duvidosos”, cujo significado é encontrado cm 
Mt 21.21: Mc 11.23: At 10.20; Rm 14.23; Tg 1.6;
2.4. Veja CONTENDER.

B. Substantivos.
1. diairesis (Siaípcoi q) significa literalmente "to

mar à parte", formado de dia. “separadamente”, e 
haireõ. "tomar” (em português, “diérese”. ou seja, 
distinção entre duas vogais sucessivas em sons se
parados). Em 1 Co 12.4.5.6. é traduzido por “di- 
versidades”. cm cada versículo.!

2, diastole (ÒiacrroXií) significa “colocação à par
te” (formado de dia. "à parte", e stellõ. "fixar, colo
car. organizar”), por conseguinte, "distinção” (Rm 
3.22: 10.12). Em 1 Co 14.7. é usado acerca da “dis
tinção” dos sons musicais.^

C. Adjetivos.
1. diaphoros (Òia<i>opo<;). cognato de A. n° 1. 

significa “variante em tipo, diferente, diverso". É 
usado acerca dos dons espirituais (Rm 12.6): da 
lavagem cerimonial (Hb 9.10. “abluções”). Veja 
VÁRIOS, e, quanto ao outro significado que apare
ce em Hb 1.4; 8.6. veja SUPERAR.!

2. heteros (erepoç), “diferente, outro”, é adjeti
vo que ocorre em Rm 7.23; 2 Co 11.4: Gl 1.6 (cf. 1 
Tm 1.3: 6.3). Veja OUTRO (1).

DIFICILMENTE
1. duskolõs (ôuokóXwí;). forma adverbial de 

DURO. A. n° 2. é usado cm Mt 19.23; Mc 10.23: 
Lc 18.24, acerca do perigo das riquezas.!

2. mogis Oióyic;), “com trabalho, labor. dor. di
ficuldade” (cognato dc nwgos. “labuta*’), é encon
trado em alguns manuscritos em Lc 9.39 (“só” ), no 
lugar do n° 3.!

3. molis (jióXi ç), “com dificuldade, escassamen
te, dificilmente” (cognato dc molos, "labuta”), é

usado como alternativo do n° 2. e ocorre nos manus
critos mais autênticos em Lc 9.39 (veja ARA). Tam
bém ocorre em At 27.8. Veja DIFICULDADE.

DIFICULDADE
molis (iióXi ç) significa "com dificuldade, dificil

mente" (derivado de molos, "labuta”). Em Lc 9.39, 
é traduzido por “só”, referindo-se à "dificuldade” 
de o demônio sair (“dificilmente”. ARA). Em At
27.7,8.16, é traduzido por “vagarosamente, dificil
mente” e “apenas”, respectivamente. O termo tam
bém ocorre em At 14.18. Rm 5.7; 1 Pc 4.18. Veja 
DIFICILMENTE. n° 3.!

DIGNIDADE
doxa (òó£a) denota primariamente “opinião, es

timação, reputação". No Novo Testamento, sempre 
“opinião boa. louvor, honra, glória, uma aparência 
impondo respeito, magnificência, excelência, mani
festação de glória”, por conseguinte, alude aos po
deres angelicais, em relação ao seu estado que infun
de reconhecimento, "dignidades” (2 Pe 2.10; Jd 8). 
Veja ADORAR. GLÓRIA. HONRA. LOUVOR.

DIGNO
A. Adjetivos.

1. axios (cíf ioç). "de peso. de valor, digno, mere
cedor'*, é dito acerca de pessoas e suas ações: (a) em 
sentido bom (por exemplo. Mt 10.10.11: 10.13, duas 
vezes: Mt 10.37. duas vezes: Mt 10.38; 22.8: Lc 
7.4; 10.7: 15.19.21: Jo 1.27: At 13.25: 1 Tm 5.18: 
6.1; Hb 11.38; Ap 3.4; 4.11: 5.2,4,9.12); (b ) em 
sentido ruim (Lc 12.48: 23.15: At 23.29: 25.11.25; 
26.31: Rm 1.32: Ap 16.6). Veja GALARDÀO. IDÔ
NEO.

2. hikanos (ÍKawSç), “suficiente”, é traduzido 
por “digno" neste sentido em Mt 3.11: Mt 8.8: Mc 
1.7; Lc 3.16: 7.6. Veja CAPACIDADE. C. n° 2.

3. enochos (èi-oxoç), "mantido em. preso por” , 
é usado (de morte) em Mt 26.66 ("réu [de morte]”) 
e Mc 14.64 (“culpado |de morte]"). Veja PERIGO.

Notas: (1) Em Tg 2.7, ocorre o termo kalos, 
“bom. justo”.

(2) Quanto a Ef 4.1: Cl 1.10: 1 Ts 2.12. veja C. 
mais adiante.

B. Verbos.
1. axioõ (dÇtóío). “pensar ou contar merecedor”, 

é usado acerca de: ( I ) a estimação formada por Deus: 
(«) favoravelmente, em 2 Ts 1.11 (“fvos] faça dig
nos [da sua vocação]", sugestivo da graça, pois não 
diz: “que vos faça dignos"); Hb 3.3. acerca de Jesus
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cm comparação com Moisés (“é lido por digno [de 
tanto maior glória]”); (b ) desfavoravelmente (Hb
10.29. “Ide quanto maior castigo cuidais vós] será 

julgado merecedor"); (2) por um centurião (negati
vamente) relativo a si mesmo (Lc 7.7); (3) por uma 
igreja, relativo a seus ministros (1 Tm 5.17. onde 
“honra" representa provavelmente honorários, ou 
seja, “sustento material”). Veja DESEJAR (I), B. n° 
I (At 28.22), PENSAR (At 15.38).!

2. kataxioõ (tca_aÇióta), forma fortalecida do n°
1. ocorre em Lc 20.35; 21.36 (em alguns textos); At 
5.41; 2 Ts 1.5.1 Veja CONTAR (1), A, n° 5.

C. Advérbio.
axiõs (dfttúÇ). “dignamente": (a) “dignamente 

para com Deus”, em relação ao andar cristão como 
deveria ser (1 Ts 2.12); acerca de ajudar os servos de 
Deus de modo que reflitam o caráter e pensamentos 
de Deus (3 Jo 6); (h) “dignamente diante do Se
nhor" (Cl 1.10): acerca da chamada dos crentes, em 
consideração ao seu andar ou maneira de viver (Ef
4.1); (c) “dignamente conforme o evangelho de Cris
to" (Fp 1.27). um modo de vida de acordo com o 
que o Evangelho declara; (d) “como convém aos 
santos", acerca de recebcr um crente de maneira tal 
a servir os que trazem o nome de “santos" (Rm 
16.2).l Deissmann (Bible Studies, pp. 248ss) mos
tra com várias inscrições que a frase “indignamente 
para com deus (sic)” era muito popular em Pérgamo.

DILATAR
1. megalunô (iicvaXúioo) denota “tomar grande, 

engrandecer" (derivado de megas, “grande"), ocorre 
cm Mt 23.5; Lc 1.46,58; At 5.13 (“ajuntar-se"): At 
I0.46(“magnificar“); At 19.17:2Co 10.15; Fp 1.20. 
Veja ENGRANDECER.'?

2. platunõ (“ Xcitívü)). “tornar largo", derivado 
de plaius. “ largo", é usado metaforicamente em 2 
Co 6.11 (“dilatado”); 2 Co 6.13 (“dilatai-vos”), e 
literalmente em Ml 23.5. Do sentido primário de 
liberdade vem a alegria, que é seu resultado. Veja 
LARGO.! Contraste com os termos platos, “ largu
ra", e platéia, “rua”.

DILIGÊNCIA
A. Substantivos.

1. ergasia (cpyaota) significa: (a) literalmente, 
“atividade" (cognato de ergon . “trabalho” ), é 
indicativo de um processo, em contraste com o subs
tantivo concreto, ergon (por exemplo, Ef 4 .19, “co
meterem", literalmente, “para uma atividade de”, 
fazer comércio de: compare com o termo ergon que

aparece em Ef4.12); (£) “negócio” (At 19.25, “ofí
cio”). ou lucro obtido pelo “trabalho" (At 16.16.19;
19.24); (c) empenho, dores, “diligência” (Lc 12.58). 
Veja ARTÍFICE. GANHO. TRABALHAR.1

2. spoude (aTTouòii), “diligência, seriedade, zelo”, 
ou. às vezes, “a pressa que o acompanha" (Mc 6.25; 
Lc 1.39), “cuidado", é termo que ocorre em Rm 
12.8.11; 2 Co 7.11,12; 8.7: H b6 .11: 2 Pe 1.5: Jd 3. 
Veja CUIDADO.!

B. Verbos.
1. spoudazÕ (aTTouòd^ío) tem significados que 

correspondem a A, n° 2; significa “apressar-se a 
fazer uma coisa, esforçar-se. empenhar-se. dar dili
gência” (na maioria das vezes é traduzido pelo ver
bo “procurar” ); em Gl 2.10, fala de se lembrar dos 
pobres; em Ef 4.3, de manter a unidade do Espírito; 
em I Ts 2.17. de ir ver os amigos (o verbo aparece 
cm 2Tm 2.15:4.9.21: Tt 3.12); em Hb4.11. refere- 
se a guardar o descanso sabático contínuo; em 2 Pe
1.10. a fazer firme nossa chamada e eleição; em 2 Pe
1.15. a capacitar os crentes a se lembrarem das Es
crituras da verdade: em 2 Pe 3 .14. de sermos encon
trados em paz. sem falta e inocentes, quando o Se
nhor voltar. Veja COM DILIGÊNCIA, EMPE
NHAR-SE. LABOR. PROCURAR. ZELOSO.!

2. meletaõ (jx^Xercíco). significa “cuidar de. aten
der cuidadosamente” (derivado de mele te, “cuida
do”). é verbo que ocorre em At 4.25 (“pensaram”);
1 Tm 4.15 (“medita”). Em Mc 13.11, os manuscri
tos mais autênticos têm o verbopromerimnaõ. Veja 
MEDITAR. OCUPAR-SE-1

C. Adjetivos.
1. spoudaios (airouòaToç). cognato dc A. n° 2, e

B. n° I. significa primariamente “com pressa”, por 
conseguinte, “diligente, sério, zeloso” (2 Co 8.22). 
Veja COM DILIGÊNCIA. SO LIC ITU D E! Na 
Septuaginta, consulte Ez 41.25, “(trave) grossa”.1!

2. spoudaioteros (onouôaiórepoç), o grau com
parativo do n° 1. “mais diligente”, ocorre em 2 Co
8.17.22. Veja SOLICITUDE: cf. COM DILIGÊN
C IA !

D. Advérbios.
1. epimelõs (èm {içXiôç), formado de epi, elemen

to intensivo, e uma forma adverbial do verbo im
pessoal melei, “é um cuidado" (cf. B. n° 2). significa 
“cuidadosamente, diligentemente” (Lc 15.8).!

2. pugme (•nriryiirj), o caso dativo de pugnte, “pu
nho”, significa literalmenie “com o punho” (a mão 
sendo esfregada com o punho apertado da outra), 
expressão metafórica para aludir a “completamcn 
te” em contraste com o que é superficial (Mc 7.3,
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"muitas vezes” ). Também significava “pugilismo, 
boxe” (não ocorre no Novo Testamento); contraste 
com os termos puktes e pugmachos» “boxeador, 
pugilista" (em latim ,pugnuse pugno).^ Na Septua
ginta, consulte Êx 21.18; Is 58.4/1

3. spoudaiõs ((rrrouòaíioc,), “prontamente, cui
dadosamente. diligentemente" (cf. o corresponden
te substantivo, verbo e adjetivo acima), é palavra 
que aparece cm Lc 7.4; Tt 3 .1 3. Veja INSTAR.

4. spoudaioteros (aTrouòaiorcpoç). o grau com
parativo do n° 3. "mais diligentemente”, é usado em 
Fp 2.28. Veja C U ID A D O !

Notas: (1) Alguns manuscritos têm o neutro do 
adjetivo comparativo spoudaioteron que ocorre em
2 Tm 1.17. Os textos mais autênticos têm o advér
bio. n°4.

(2) O termo akribõs (á»cpi0tõç) significa “com 
precisão, exatamente” e ocorre em Mt 2.8; At 18.25;
1 Ts 5.2 (cf. Lc 1.3). Veja APERFEIÇOAR. CUI
DADO. DILIGENTEMENTE.

DILIGENTEMENTE
akribõs (ÒKpi0tüc;), em Lc 1.3, é traduzido cor

retamente por “havendo-me já  informado minucio
samente de tudo" (“depois dc acurada investigação 
de tudo”. ARA). É usado em Mt 2.8 acerca da or
dem que os magos receberam de Herodes concernente 
a procurar o menino Jesus (“diligentemente”; “cui
dadosamente”, ARA); em At 18.25. fala dos ensi
nos de Apoio sobre “as coisas do Senhor” (“dili
gentemente”; “com precisão”. ARA); em Ef 5.15. 
fala a respeito do modo pelo qual os crentes devem 
andar (“prudentemente"); em I Ts 5.2, fala do co
nhecimento ganho pelos santos através dos ensinos 
do apóstolo Paulo relativos ao Dia do Senhor (“muito 
bem”; “com precisão”). A palavra expressa a “pre
cisão” que é o resultado do cuidado. Está relaciona
do com akros. “preciso, exato”.

Esta palavra e suas outras formas gramaticais. 
akribeia. akribes. akribesteron e akriboõ. são usa
das especialmente por Lucas, que as emprega oito 
vezes das 13 ocorrências no Novo Testamento; 
Mateus as usa três 3 vezes, Paulo duas vezes. Veja 
A PERFEIÇO A R. CU ID A D O . D ILIG ÊN C IA , 
EXATO.1!

DILÚVIO
A. Substantivos.

1. katak/usmos (kcitcikXik jj iò ç ), "grande inun
dação. d ilúvio” (em português, "cataclism o”), 
cognato de kankluzõ, “ inundar” (2 Pe 3.6), é usado

acerca do “d ilúv io” nos tem pos de Noé (Mt 
24.38.39; Lc 17.27; 2 Pe 2.5).1

2. plenimura Cn-Xrippipcí), cognato dc plethõ  e 
pintplemi, "encher, inundação do mar ou do rio”, o 
último termo aparece em Lc 6.48.*! Na Septuaginta. 
consulte Jó 40.18.23.^

3. potamos (ttotíj î ó ç ), "rio. corrente, torrente” , 
é usado em Mt 7.25.27; Ap 12.15.16. Veja ÁGUA, 
RIO.

B. Adjetivo.
potamophoretos (7TOTano4)ópr|Toc;) significa "le

vado pela corrente ou pelo rio" (formado de A, n° 3, 
e pherõ, “carregar, levar”), ocorre em Ap 12.15.*|

DIMINUIR (1)
Verbo.

e/artoõ (êXaTróoj) significa "fazer menor ou in
ferior. em termos de qualidade, posição ou dignida
de" (Hb 2.7.9). Em Jo 3.30. é usado na voz média, 
na frase de João Batista: "E necessário (...) que eu 
diminua", indicando o interesse especial que ele ti
nha em sua própria "diminuição”, ou seja. em auto
ridade e popularidade. Veja MAIS BAIXO.*|

D IM IN U IR (2)
aphusiereõ (à<t>i«o7epe'i*>), “reter, conter, privar” 

(formado de apo . “de“, e hustereõ. "estar faltan
do”), é usado em Tg 5.4. “foi diminuído" (alguns 
manuscritos tem apostereõ. “defraudar”). A pala
vra c encontrada num papiro escrito em 42 d.C.. 
acerca de um banho insuficientemente esquentado 
(Moulton c M illigan. Vocabulary o f  the Greek 
Testament). A lei exigia o pronto pagamento do 
operário (Dt 24.15).i

D IN H EIR O
1. argurion (dp-yúpioi'), “peça de prata", deno

ta: (a) "prata” (porexemplo, At 3.6); (6) "moedade 
prata", freqüentemente no plural, “peças de prata” 
(por exemplo, Mt 26.15); também é usado em Mt
28.12. onde o significado é “muitas [hikanos] peças 
de prata"; (c) “dinheiro” : tem este significado em 
Mt 25.18,27; 28.15; Mc 14.11; Lc 9.3; 19.15.23; 
22.5; At 8.20.

Nota: Quanto a “(certa soma de) dinheiro”, que 
ocorre em At 7.16, veja PRATA.

2. chrema (xpíllia )• literalmente, “uma coisa que 
alguém usa" (cognato de chraomai, “usar”), por 
conseguinte: (a) "bens. riquezas’* (Mc 10.23.24; Lc
18.24); (b ) “dinheiro", no singular (At 4.37. “pre
ço” ); no plural (At 8.18.20; 24.26).! Veja RICO.
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3. chalkos ( x o X k ò ç ) ,  “cobre", é usado, por 
metonímia. acerca de “moeda de cobre", traduzido 
em Mc 6.8: 12.41 por “dinheiro". Veja METAL.

4. kerma (K epjia), prim ariam ente “fa tia” 
(cognato de keirõ. “abreviar, encurtar"), por conse
guinte. “pequena moeda, trocado", é usado no plu
ral em Jo 2.15. “o dinheiro dos cambiadores". pro
vavelmente consideráveis montões de moedas pe
quenas.!

5. nomisma (i'ó |iia |ia). primariamente "aquilo 
que é estabelecido por costume" (nomos. "costu
me, lei”), por conseguinte, “a moeda corrente de um 
Estado, meio circulante”, é encontrado em Mt 22.19. 
“moeda (do tributo)"/! Na Septuaginta. consulte 
Ne 7.71 /fl

Nota: Em Mt 17.27, o termo stater (“moeda”, 
avaliada em pouco mais de três xelins [ou seja. 3/20 
de libra esterlinaj. equivalente a quatro dracmas, o 
imposto do templo para duas pessoas), é traduzido 
por “estáter” . Veja Dl DRACMA.!

DINHEIROS
denarion (Òiivapior). “denário". moeda romana 

que valia um pouco menos que a dracma grega (veja 
PEÇA), hoje avaliado em cerca de 9.5 centavos nos 
dias de nosso Senhor, ocorre no singular (por exem
plo, Mt 20.2, “dinheiro": Mt 22.19: Mc 12.15: Ap
6.6): no plural (por exemplo. Mt 18.28: Mc 14.5: 
Lc 7.41; 10.35; Jo 12.5); em Mc 6.37 e Jo 6.7. lite
ralmente. "(pães de duzentos) dinheiros” .

DIREITA
dexios (òe£ióç). adjetivo, usado acerca dc: («) a 

“direita” cm oposição à esquerda (por exemplo, Mt 
5.29.30: Ap 10.5. “mão” ): com relação às armas, 
figurativamente (2 Co 6.7); com a preposição en 
seguida pelo plural dativo (Mc 16.5); com a prepo
sição ek e o plural genitivo (por exemplo. Mt 
25.33.34: Lc 1.11); (b ) dar a “mão direita” de comu
nhão (Gl 2.9). indicando a expressão pública dc 
aprovação pelos líderes em Jerusalém do curso pre
conizado por Paulo e Barnabé entre os gentios: o 
ato era comum como sinal de penhor (por exemplo,
2 Rs 10 .15; I Cr 29.24; Ed 10 .19; Ez 17.18; figura
tivamente. Lm 5.6): é usado com freqüência assim 
nos papiros: (c) metaforicamente, “poder" ou “au
toridade" (At 2.33); com a preposição ek, com o 
sentido de “em" e seguido pelo plural genitivo (Mt 
26.64; Mc 14.62: Hb 1.13); (d) similarmente, “um 
lugar de honra no Reino Messiânico" (Mt 20.21: 
Mc 10.37).

DIREITO DE PRIMOGENITURA
prõtotokia  (TrptuTOTÓKto), "direito de primo- 

genitura. direito inato” (formado de prõtos. “pri
meiro". e tiktõ, “gerar"), é encontrado em Hb 12.16. 
com referência a Esaú (cf. prõtotokos, primogêni
to). O "direito de primogenitura" envolvia preemi- 
nência e autoridade (Gn 27.29: 49.3). Outro direito 
era o da dupla porção (Dt 21.17; 1 Cr 5 .1,2). Asso
ciado com o “direito de primogenitura", estava a 
progenitura do Messias. Esaú transferiu o seu “di
reito de primogenitura" para Jacó em troca de um 
insignificante prato de caldo de carne com legumes, 
menosprezando de maneira profana esle último pri
vilégio espiritual (Gn 25: 27). Na história da nação. 
Deus ocasionalmente pôs de lado o “direito de 
primogenitura”, para mostrar que os objetos da Sua 
escolha não dependiam da vontade da carne, mas de 
Sua própria autoridade. Por isso. Isaque foi preferi
do a Ismael, Jacó a Esaú, José a Rúben. Davi aos 
seus irmãos mais velhos. Salomão a Adonias. Veja 
PRIM OGÊNITO.!

DIREITO
A. Substantivo.

exousiu (eÇoixJÍa), “autoridade, poder”, é usa
do no sentido de “direito” em Jo 1.12: Rm 9.21; l 
Co 9.4-6; 9.12 (duas vezes); I Co 9.18: 2 Ts 3.9. 
onde o “direito” é ser sustentado por aqueles entre 
os quais os ministros do Evangelho tinham traba
lhado, “direito” possuído em virtude de “autorida
de” dada a eles por Jesus Cristo (Hb 13.10; Ap
22.14).

O termo exousia denota primeiramente “liber
dade de ação’\  e então, ‘‘autoridade para a ação”. 
Isto é verdadeiro em primeiro lugar acerca de Deus 
(At 1.7). Foi exercido pelo Filho de Deus como 
proveniente do Pai e junto com Ele. quando o Se
nhor estava na terra, nos dias da Sua carne (Mt 9.6: 
Jo 10.18), como também na ressurreição (Mt 28.18: 
Jo 17.2). Todos os outros obtêm sua liberdade para 
ação de Deus (embora alguns a abusaram), quer an
jos (Ef 1.21), ou potentados humanos (Rm 13.1). 
Satanás ofereceu delegar sua autoridade sobre os 
reinos terrestres a Cristo (Lc 4.6). que. embora cons
ciente do seu “direito” a isso, recusou, esperando o 
tempo divinamente designado. Veja AUTORIDA
DE. n° 1, e quanto aos vários sinônimos, veja DO 
MÍNIO. n° 1 .Nota.

B. Adjetivos.
1. dikaios ( ò í k g i o ç ) .  “justo. íntegro, aquilo que 

está de acordo com dike" (que significa “regra, cor
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reção. direito, justiça”), é encontrado em Mt 20.4,7 
(os manuscritos mais autênticos não trazem dikaios 
em Mt 20.7, tendo a cláusula sido inserida de Mt
20.4 em detrimento da narrativa); Lc 12.57: At 4.19; 
Ef 6.1; Fp 1.7; 2 Pe 1.13. Veja JUSTO, RETO.

2. euthus (eúGOç). “reto”, por conseguinte, me
taforicamente, “direito", é usado em At 8.21 (acer
ca do coração): At 13.10 (acerca dos caminhos do 
Senhor); 2 Pe 2.15. Veja ENDIREITAR.

C. Advérbio.
orthõs  (òpGdiç), " justam ente , re tam en te” 

(cognato de orthos, “direito, reto, certo'*), é encon
trado em Mc 7.35 (“perfeitam ente”); Lc 7.43 
(“bem”); Lc 10.28; 20.21 (“retamente” ).!

Nota: Quanto ao termo “bem”, usado em 2 Tm
2.15. veja DIVIDIR, A. n° 8.

DIRIGIR
kateuthunõ (Kare u9úi'o), “fazer direto, endirei

tar” (formado de kata. “para baixo", elemento in
tensivo. euthus, “direito”, e euthunõ, “endireitar’), 
é usado em Lc 1.79. acerca da “direção” que o Se
nhor dá aos pés do Seu povo; em 1 Ts 3.11, diz 
respeito a Ele “dirigir” o caminho dos Seus servos; 
em 2 Ts 3.5, fala do “dirigir" os corações dos Seus 
santos no amor de Deus. Veja GUIAR.!

DISCERNIR
A. Verbos.

/  /y/wA/Ys/s? /ài'<7*rp/iw), “d/st/figu/r ou  separar 
completamente como para investigar (krinõ) olhan
do ao longo de (ana, elemento intensivo) objetos ou 
pormenores”, por conseguinte, significa “examinar, 
escrutar. questionar, manter um exame judicial pre
liminar precedente ao julgamento formal" (este pri
meiro exame, que implica que se seguirá mais. está 
presente nos usos não legais da palavra), ocorre, 
por exemplo, em Lc 23.14; figurativamente, em 1 
Co 4.3; é dito acerca dc examinar as Escrituras (At 
17.11); dc "discernir” ou determinar a excelência ou 
defeitos de uma pessoa ou coisa (por exemplo. 1 Co
2.14); em 1 Co 10.27, "sem nada perguntar” (ou 
seja, sem levantar questão sobre se a carne é o resto 
de um sacrifício idólatra). Exceto em Lc 23.14. esta 
palavra só é encontrada em Atos e 1 Coríntios. Veja 
EXAMINAR. JULGAR.

2. diakrinõ (ÒiaKpmu) significa “separar, dis
criminar” . portanto, “verificar discriminando, de
terminar, decidir” . É termo que ocorre em Mt 16.3, 
acerca de discriminar entre as variadas condições do 
céu (veja o verbo dokimazõ. n° 3. mais adiante, em

Lc 12.56), e em 1 Co 11.29, com referência a parti
cipar indignamente do pão c do cálice na Ceia do 
Senhor, não "discernindo" ou separando o que eles 
representam; cm 1 Co 11.31. temos “julgássemos a 
nós mesmos”, sendo melhor “discerníssemos a nós 
mesmos” , acerca de julgar a nós mesmos, “dis
cernindo” a própria condição, e. assim, julgando al
gum mal na presença do Senhor; em 1 Co 14.29, 
concernente ao testemunho oral numa reunião de 
crentes, é usado a respeito de “discernir” o que é do 
Espírito Santo. Veja CONTENDER. DECIDIR. 
DIFERIR, etc.

3. dokimazõ (òoici^d^üj) significa “testar, pro
var, escrutar” para “decidir” , é verbo que se encon
tra cm Lc 12.56. Veja APROVADO.

B. Substantivo.
diakrisis ( 8 id i c p ia i  ç). cf. A. n° 2, “distinção, dis

criminação clara, discernimento, julgamento”, é ter
mo que ocorre cm 1 Co 12.10, acerca de espíritos de 
“discernimento”, que julgam pelas ev idências se os 
espíritos são malignos ou dc Deus. Em Hb 5.14. a 
frase formada por pros, com este substantivo, lite
ralmente, “em direção a um discernimento”, é tradu
zido por "discernir", dito daqueles que são capazes 
de discriminar entre o bem e o mal. Em Rm 14.1. a 
palavra tem o outro sentido, “decisão" ou "julga
mento”. e a frase “contendas sobre dúvidas”, é. lite
ralmente, “julgamentos de raciocínios” (ou seja. não 
para agir como juiz dos escrúpulos do irmão fraco). 
Veja DEC/D/R. B. n°2. f

C. Adjetivo.
kritikos (K p i tikóç) significa “aquilo que se rela

ciona com julgamento" (krinõ, “julgar”), “adequado 
ou qualificado para julgar” (em português, “críti
co"), é encontrado em Hb 4.12. em alusão à Palavra 
de Deus tão “apta para discernir os pensamentos e 
intenções do coração” (literalmente, “crítica dos 
pensamentos e intenções do coração.”), ou seja, dis
criminando e fazendo julgamentos nos pensamen
tos e sentimentos.!

DISCIPLINA
A. Verbo.

paideuõ (Trai ò€ Oco) denota primariamente “trei
nar crianças", sugerindo a ampla idéia de educação 
(pais, “criança”), ocorre em At 7.22; 22.3; veja tam
bém Tt 2.12. “ensinando”, que diz respeito a um 
treinamento gracioso e firme; graça, que traz salva
ção. emprega meios para nos dar plena possessão 
dela. por conseguinte, “castigar, punir”, sendo par
te do treinamento, quer (a) corrigindo com palavras.
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reprovando e admoestando (1 Tm 1.20: 2 Tm 2.25). 
ou {b) “castigando" pela imposição de males e cala
midades (1 Co 11.32: 2 Co 6.9: Hb 12.6.7.10: Ap
3 .19). O verbo também tem o significado de “casti
gar com socos, açoitar", dito acerca do comando de 
um juiz (Lc 23.16.22). Veja APRENDER. CORRE
ÇÃO. B. ENSINAR. INSTRUIR, e cf. CRIANÇA 
(n111 4 a 6).

B. Substantivo.
paideia  ( t t o i  6 e«  a ) denota o “treinamento de uma 

criança, inclusive instrução", por conseguinte, "dis
ciplina, correção" (Ef 6.4). sugerindo a disciplina 
cristã que regula o caráter (Hb 12.5.7.8: 2 Tm 3.16). 
Veja INSTRUIR/Jl

DISCÍPULO
A. Substantivos.

1. mathetes (paOrj-rçç). literalmente, “aprendiz" 
(derivado dc numthanõ. **aprender". proveniente de 
uma raiz math-. que indica pensamento acompa
nhado por esforço), em contraste com didaskalos. 
“mestre, professor": por conseguinte, denota “aquele 
que segue os ensinamentos de alguém", como os 
“discípulos” de João (Mt 9.14). dos fariseus (Mt
22.16). de Moisés (Jo 9.28): é usado para aludir aos 
“discípulos" de Jesus: (a) em sentido lato, acerca 
dos judeus que se tornaram Seus seguidores (Jo 6.66: 
Lc 6.17). alguns até secretamente (Jo 19.38): (b ) 
especificamente, dos Doze apóstolos (por exem
plo. Mt 10.1: Lc 22.11): (c) de todos os que mani
festam que são Seus “discípulos" permanecendo na 
Sua Palavra (Jo 8.31: cf. Jo 13.35: 15.8); (d) em 
Atos. descreve os que creram nEle e o confessaram 
(At 6.1,2,7: 14.20.22.28; 15.10: 19.1. etc.).

Um “discípulo" não era somente um aluno, mas 
um partidário: por conseguinte, falava-se que eles 
eram imitadores do mestre (cf. Jo 8.31: 15.8).

2. matherria (\ia0f\~ç>LQ), “discípula**, é referido 
acerca de Tabita em At 9.36.(I

3. summathetes (av\i pu0r)~n<;) <luer dizer “com
panheiro discípulo" (formado de sun. “com**, e o n° 
I ), ocorre em Jo

Nota: Em At 1.15. alguns manuscritos têm o ter
mo adelphon. “irmãos” em vez de “discípulos”: em 
At 20.7. a ARA tem “nós" em lugar de “discípu
los”.

B. Verbo.
matheteuÕ (liaOriTctxo) é usado na voz ativa, no 

intransitivo, em alguns manuscritos, em Mt 27.57. 
no sentido de ser o “discípulo" de uma pessoa; po
rém. aqui os melhores manuscritos têm a voz passi

va. literalmente, “tinha sido discípulo”, como cm 
Mt 13.52 (“escriba"). “aquele que tinha sido discí
pulo". E usado neste sentido transitivo, na voz ati
va. em Mt 28.19 e At 14.21.1

DISCURSO (1)
1. logos (Xóyoq), cognato de legõ (FALAR. n° 

1). muitas vezes traduzido por “palavra” (para uma 
análise deste termo, veja PALAVRA (1 )J. significa 
“o ato de falar", no sentido de: («) “discurso” (por 
exemplo. Lc 20.20. “palavra"; At 14.12 [veja O QUE 
FALAVA]; At 20.7; I Co 2.1,4: 4.19; 2 Co 10.10);
(b) “a faculdade da fala” (por exemplo. 2 Co 11.6);
(c) “a maneira dc falar" (por exemplo. Mt 5.37; Cl
4.6): (d) “maneira de instrução” (Tt 2.8; 1 Co 14.9; 
Ef 4.29). Veja DECLARAÇÃO.

2. falia (AciXiá). cognato de laleõ (FALAR. n° 2). 
denota “conversa, fala. discurso", alude a: (tf) um 
“dialeto” (Mt 26.73: Mc 14.70); (/>) “declarações” 
(Jo 4.42, “disseste”; Jo 8.43).!

3. eulogia (euXoyía) tem o significado de “fala 
bonita, discurso lisonjeiro", em Rm 16.18 (“lison- 
jas"). Veja ABENÇOAR. C. n° I.

4. chrestologia (xprjoToXoyía). o  qual tem um 
significado semelhante ao n° 3. ocorre com ele em 
Rm 16.18 (“suaves palavras"). Veja ENDIREITAR- 
SE. NotaU

Notas: (1) Quanto à expressão “palav ras per- 
suasivas” , encontrada em Ç1 2.4, veja PERSUASI- 
VO. B.

(2) Em At 14.11. “língua licaônia” é tradução do 
advérbio lukaonisti. A Licaônia era um país grande 
situado no centro e no sul do planalto da Ásia Me
nor: as aldeias retiveram a língua nativa, mas cida
des como Listra provavelmente tinham um caráter 
selêucida cm suas leis e costumes (Ramsay, On 
Galatians).

DISCURSO (2)
demegoreò (òniirjyopíio), formado de demos. 

“povo”, c agoreaõ. “falar na assembléia pública, 
fazer um discurso” , ocorre cm At 12.21 (“dirigiu a 
palavra").!

DISPENSAÇÃO
oikonomia (oiKoi^opía) significa primariamente 

“a administração de uma casa ou dos assuntos do
mésticos” (formado dc oikos. “casa”, e nomos. “lei”); 
portanto, o gerenciamento ou administração da pro
priedade de outros, e. daí. “mordomia” (Lc 16.2-4). 
Em outros lugares, o termo só ocorre nas epístolas de
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Paulo, que o aplica: (a) à responsabilidade a ele con
fiada de pregar o Evangelho (1 Co 9.17): (b ) à mor
domia a ele concedida “para cumprir a palavra de 
Deus”, sendo que o cumprimento é a revelação da 
conclusão do ciclo de verdades divinamente organi
zadas e dadas, as quais são consumadas na verdade 
relativa à Igreja como o Corpo de Cristo (Cl 1.25); o 
mesmo se dá em Ef 3.2, que fala da graça de Deus 
que lhe foi dada como mordomia (“dispensação") 
concernente ao mesmo “mistério"; (c) cm Ef 1.10 e
3.9. é usado acerca do arranjo ou administração por 
Deus, pela qual. na “plenitude dos tempos" (ou 
estações). Deus resumirá todas as coisas nos céus e 
na terra em Crisio Jesus. Em Ef 3.9, alguns manus
critos têm koinonia, “companheirismo", em vez de 
oikonomia. “dispensação". Em 1 Tm 1.4. oikonomia 
pode significar ou uma mordomia no sentido da le
tra acima, ou uma “dispensação" no sentido da 
letra “c” . A leitura oikodomia, “edificação”, que 
aparece em alguns manuscritos, não deve ser aceita. 
Veja M O R D O M 01

Nota: Uma “dispensação” não é um período ou 
época (uso comum, mas errôneo, da palavra), mas 
um modo de procedimento, um arranjo ou adminis
tração de assuntos. C ontraste com os term os 
oikonom oSy  “ m ordom o” , e o iko n o m eò , “ ser 
mordomo”.

DISPERSAR
A. Verbos.

1. dialuõ (òiaXúoj). “dissolver” , é usado em At
5.36 acerca da separação e dispersão de um grupo 
de homens. Veja ESPALHAR.^

2 . skorpizõ (aKopTTÍCto). “espalhar" (provavel
mente derivado de uma raiz, skarp-. que significa 
"cortar à parte”, cognato de skorpios, “escorpião”), 
é usado em Mt 12.30; Lc 11.23; Jo 10.12; 16.32; 2 
Co 9.9. a respeito daquele que dá benefícios liberal
mente. Veja ESPALHAR/J

3. diaskorpizõ (òiaaKopT7Í£io). formado de dia. 
“através de”, e o n° 2, significa “espalhar em todas 
as direções” (Mt 26.31); metaforicamente, descre
ve ovelhas (Mc 14.27). os orgulhosos (Lc 1.51): a 
“dispersão” dos filhos de Deus (Jo 11.52). dos se
guidores de Judas da Galiléia (At 5.37; cf. o n° 1, cm 
At 5.36); o “espalhamento” de grãos na joeira (Mt
25.24.26); em Lc 15.13 e 16.1. significa “desperdi
çar” . Veja ESPALH AR. DESPERDÍCIO-!

4. diaspeirõ (òiaorrcípti>). “espalhar em todas as 
direções” (formado de dia, “através de”, e speiro, 
“semear” ), é usado em Al 8.1.4; 11.19.1

B. Substantivo.
diaspora  ( ó i a o T r o p a ) ,  cognato  de A. n° 4. 

“espalhamento, dispersão”, çra usado para se re
ferir aos judeus que. de tempos em tempos, “dis- 
persavam-sc” entre os gentios (Jo 7.35); mais tar
de com referência aos judeus, assim “dispersos”, 
que tinham professado ou de fato abraçado a fé 
cristã. “ Dispersão" (Tg 1.1. ARA); especifica
mente alude aos crentes que eram convertidos do 
judaísm o e “espalharam -se” ao longo de certos 
distritos, “forasteiros da Dispersão” (1 Pe 1.1, 
A RA ).! Na Septuaginta. refere-se aos israelitas, 
“dispersos" e exilados (por exemplo, Dt 28.25; 
30.4: Ne 1.9).

DISPUTAR
A. Substantivos.

1. dialogismos (610X071 ajióç) denota, primaria
mente, “raciocínio interior, opinião” (formado de 
dia. “através de”, sugerindo separação, e logismos, 
“raciocínio, argumentação, pensamento” ), ocorre, 
por exemplo, em Lc 2.35: 5.22: 6 .8 ; portanto, “de
liberação, questionamento, questão*’ (Lc 24.38); mais 
fortemente, “disputa, contenda” (Fp 2.14; 1 Tm
2.8): em Rm 14.1. é traduzido por “não em conten
das sobre dúvidas” (literalmente, “não para discus
sões ou dúvidas”, o que. talvez, seja uma tradução 
salisfatória). Contraste como verbo diaiogizomai, 
“argumentar” . Veja ARRAZOAMF.NTO. DUVI
DAR, IMAGINAÇÃO (2). PENSAMENTO.

2. logomachia (Xoyopaxío) denota “disputa acer
ca de palavras” (formado dc logos. “palavra” , e 
mache, “briga” ), ou sobre coisas triviais (1 Tm 6.4). 
Veja CONTENDA (2).f

3. d ia p a ra tr ib e  (01 a r a p a  ~ p i  prj ) denota  
“altercação constante ou incessante" (formado de 
dia. “através de", para , “ao lado de”, e tribõ, "usar. 
gastar laté que se estrague]", sugerindo o atrito ou o 
efeito fatigante da contenda), ocorre em 1 Tm 6.5. 
Alguns manuscritos têm a palavra paradiatribe. na 
ordem oposta das preposições prefixadas. Veja 
ALTERCAÇÕES SEM FIM .f

4. antilogia (drTiXoyía) denota "negativa, con
testação. contradição” (formado de anti, “contra", e 
legõ, "falar*’), é palavra que ocorre em Hb 6.16; 7.7; 
12.3: Jd 11. Veja CONTRADIZER. B.<I

5. suzetetes  (ovÇr|TnTnç). form ado de sun, 
“com ”, e zereõ. “buscar", denota “disputador. 
disputante**, é termo que aparece em 1 Co 1.20. 
onde a referência é sobretudo a um “disputante" 
instruído, um sofista.*!
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B. Verbos.
1. dialegomai (òiaXcyopai), cognato de A. n° 1. 

significa primariamente "pensar coisas diferentes 
consigo mesmo, ponderar"; daí. com outras pessoas, 
"conversar, discutir, disputar*'. É encontrado em Mc
9.34. "tinham disputado”, sendo tradução um tanto 
quanto inadequada, visto que o erro não era que eles 
tinham altercado. mas que eles não tinham raciocina
do sobre o assunto de jeito nenhum (quanto a Mc
9.33. veja o n° 2). Também ocorre em At 17.17: 
18.4.19: 19.8.9: 24.12: Jd 9. Veja ARGUMENTAR.

2. dialogizomai (õiaXo-yí£op.ai). cognato de A. 
n° 1. “reunir razões diferentes, considerá-las. 
ponderá-las. discuti-las*', é verbo encontrado em Mc
9.33. Veja ARRAZOAR. LANÇAR. n° 15.

3. suzêíeõ (ou£Tyrétj). cognato de A. n° 5. literal
mente. “buscar ou examinar junto*’, significa "dis
cutir**. e é encontrado em At 6.9 e 9.29; em outros 
lugares, só ocorre em Marcos e Lucas. Veja ARRA
ZOAR. INQUIRIR. PERGUNTAR

D IS S E N S Â O
1. diamerismos (oiapepiajióç). primariamente, 

“partição, divisão, distribuição", denota "discus
são. dissensào. divisão ou discórdia, a fragmenta
ção. por exemplo, dos laços de família** (formado de 
dia, "em partes”, e meros, “parte” ), é encontrado 
em Lc 12.51, onde é contrastado com eirene. “paz”. 
Contraste com DIVIDIR. A. n° 7.

2. dichostasia (òixoaroaía). literalmente, “posi
ção à parte" (formado de diche, “à parte, separada
mente”, e srasis, “posição"; a raiz di- indicando “di
visão”. é encontrado em muitas palavras em vários 
idiomas), é usado em Rm 16.17. onde os crentes são 
ordenados a marcar aqueles que causam “divisão” e a 
se afastar deles: e em Gl 5.20. onde "dissensões” são 
referidas como “obras da carne". Alguns manuscri
tos têm este substantivo em 1 Co 3.3/11

3. schisma  (ax ía^a ) (em português, “cisma"), 
denota “rachadura. fenda” (Mt 9.16; Mc 2.21): 
portanto, metaforicamente, "divisão, dissensão” (Jo 
7.43:9.16; 10.19: 1 Co LIO; 11.18);em I Co 12.25. 
é traduzido por “divisão". A raiz é skid- vista no 
verbo correspondente schizõ. “fender” (cm latim. 
scindo). Veja DIVISÃO. Contraste com o termo 
hairesis, “seita".*!

DISSIMULAÇÃO
A. Substantivo.

hupokrisis (imÔKpioi <;). primariamente, “respos
ta. réplica”, veio a significar “a representação de um

ator de teatro”, porque tais pessoas respondiam 
umas às outras no diálogo; daí. o significado de “si
mulacro. fingimento”. É encontrado em Gl 2 .13 (veja 
B). Veja HIPOCRISIA.

B. Verbo.
sunupokrinomai (oufimoicpt ). formado de 

sun, “com”, e hupokrinomai, cognato de A. “unir- 
se em representar o hipócrita”, em simular agir por 
um motivo, ao passo que outro motivo real inspira
o ato. Assim, em Gl 2.13. Pedro com outros judeus 
crentes, ao se separarem dos gentios crentes em 
Antioquia. fingiam que o motivo era lealdade à lei de 
Moisés, enquanto que o motivo real era medo dos 
judaizantes/I

C. Adjetivo.
anupokritos (mnJTTÓkrpiTOÇ), formado de a, ele

mento de negação, n, elemento eufônico, c uma for
ma adjetival que corresponde a A. significa “since
ro. espontâneo, verdadeiro”: é dito acerca: do amor 
(2 Co 6.6: 1 Pe 1.22: Rm 12.9): da fé (1 Tm 1.5: 2 
Tm l .5): da sabedoria que é de cima (Tg 3.17). Veja 
HIPOCRISIA!

DISSOLUÇÃO
aselgeia (dacXycia) denota “excesso, licencio

sidade. ausência de restrição, indecência, libertina
gem”: é um dos males que procedem do coração 
(Mc 7.22. “dissolução”); um dos males dos quais 
alguns na igreja em Corinto eram culpados (2 Co
12.21); classificado entre as obras da carne (Gl 5.19): 
entre os pecados dos não regenerados que perderam 
“todo o sentimento” (Ef 4.19: I Pe 4.3); aquilo no 
qual a graça de Deus fora transformada por homens 
descrentes (Jd 4); um dos pecados contra os quais 
os crentes são advertidos (Rm 13.13): “(práticas) 
lascivas” (2 Pe 2.2, de acordo com os melhores ma
nuscritos: alguns textos têm apoleiais): “(vida) dis- 
soluta”. acerca do povo de Sodoma e Gomorra (2 Pe 
2.7); “dissoluções” praticadas pelas mesmas pes
soas mencionadas por Judas (2 Pe 2.18). A idéia 
proeminente é a conduta desprovida de vergonha. 
Uns derivam a palavra dc a. elemento de negação, e 
selge, “cidade da Pisídia” . Outros, com impro
babilidade semelhante, remontam-na a a. elemento 
de negação, e selgõ ou rhelgõ. “encantar". Veja CON 
CUPISCÊNCIAS.1

DISTANTE (1)
1. makran (jiciicpáv), derivado de makros. “lon

ge” (Mt 8.30. “distante": “longe”. ARA), “muito 
longe”, é usado com eis, “a. até*’, em At 2.39. “lon
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ge”. Com o artigo, cm Ef 2.13,17. significa “os de 
muito longe”. Veja CAMINHO, DISTANTE (2).

2. makrothen (paicpóGei*), também derivado de 
ntakros, significa “muito distante, dc longe” (Mt 
26.58: 27.55). E usado com a preposição apo. “de", 
em Mc 5.6: 14.54: 15.40: fora dos Evangelhos 
Sinóticos ocorre três vezes ( Ap 18.10.15.17).

3. porrõthen (TToppcoOti*), “muito longe", deri
vado de porrõ. “de certa distância, muito longe”, é 
encontrado em Lc 17.12 e Hb 11.13.1

Noia: Em 2 Pe 1.9, o verbo muõpuzõ. “ser mío
pe”, é traduzido por "nada vendo ao longe” (“ven
do só o que está perto”, ARA).

Nota: Em At 27.28. o termo brachu, que signifi
ca “um pouco", é traduzido por “um pouco mais 
longe”.

DISTANTE (2)
A. Adjetivo.

makros (iiaKpóç) e usado para descrever: (a) 
espaço e tempo. longo, dito acerca de orações (Mc 
12.40; Lc 20.47; em alguns manuscritos. Mt 23.14): 
Cb ) muito, muito distante (Lc 15.13: 19.12). Veja 
LONGO.1!

B. Advérbios.
1. makran (paKpdv), corretamente uma forma 

feminina do adjetivo acima, denota “caminho longo, 
distante”: (a) literalmente (Mt 8.30; Lc 7.6: 15.20: 
Jo 21.8: At 17.27; 22.21); (b ) metaforicamente, “lon
ge (do reino de Deus)” (Mc 12.34); em trevas espi
rituais (At 2.39; Ef 2.13,17). Veja LONGE.!

2. makrothen (paicpóGfi'), de “longe” (cognato 
do n° 1), ocorre em Mc 8.3. Veja LONGE.

3. porrõ (iróppto) é usado: (a) literalmente (Lc
14.32. “longe”); o grau comparativo porrõteroti. 
“mais longe”, é usado eni Lc 24.28; (b ) metaforica
mente, acerca do coração em separação de Deus 
(Mt 15.8; Mc 7.6). Veja CAMINHO, DEMAIS.! 
Contraste com o termo porrõthen, “longe”; veja 
LONGE.

Notas: (1) Em Mt 16.22, a palavra de Pedro 
dita ao Senhor: “Tem compaixão de ti” , é tradução 
da expressão hileõs soi. literalmente. “(Deus seja) 
propício a T i”. Uns traduziriam: “Deus afaste isto 
dc Ti!”, outros: “Deus o proíba!” A tradução de 
Lutero é: “Poupa-tc". Lightfoot sugere: “Não. na 
verdade!” ou “Fora com o pensamento!” Era a ex
pressão vocal veemente e impulsiva do estado men
tal horrorizado de Pedro. O termo hileõs significa 
“propício, misericordioso” (Hb 8.12). Veja MISE
RICÓRDIA. C.<|[

(2) Em Lc 22.51, “basta" é tradução da expres
são heõs toutou. literalmente; “até isto”.

(3) Em Gl 6.14, “ longe esteja” é tradução da ex
pressão me genoito, literalmente, ”quc não seja”, 
em outro lugar é também traduzido idiomaticamen
te, “Não seja assim” (por exemplo. Lc 20.16). Veja 
PROIBIR.

(4) Em Hb 7.15, o termo perissoteron é traduzi
do por “muito mais”. Veja ABUNDAR.

(5) O verbo apodemeõ. “ir para o estrangeiro, ir 
para fora do país", ocorre em Mt 21.33: 25.14.15; 
Mc 12.1; Lc 15.13; 20.9. sendo às vezes traduzido 
por “ausentar-se para longe".! O adjetivo apode- 
mos, que ocorre em Mc 13.34, é traduzido por “par
tindo para fora da terra” . Veja VIAGEM.!

(6) Em 2 Co 4.17, a expressão kath ' huperbolen 
é traduzido por ”mui excelente".

(7) O termo heõs, usado como preposição, é tra
duzido por “até” em Lc 24.50; At 11.19.22; 17.14 
(nos melhores manuscritos em vez de hõs): At 17.15:
23.23.

(8) Em Ap 14.20, a preposição apo , “de“, é tra
duzido por “pelo espaço de”.

DISTRITO
meris ((i<Fpí ç) denota “parte” (cognato de merizõ, 

REPARTIR. A. n° 2). ocorre em Lc 10.42; At 8.21.
2 Co 6.15: Cl 1.12 (literalmente, "para a parte ou 
partilha da herança). Em At 16.12, diz respeito à 
Macedônia. Veja PARTE.!

DIVÃ
1. klinidion (kXiuíÔiov), “cama pequena, cami

nha”. forma diminutiva de kline, “cama” (de klinõ. 
“ inclinar, reclinar”), é usado em Lc 5.19.24 acerca 
da “cama” (kline. cm Lc 5.18) na qual o paralítico 
foi trazido. Veja CAMA.!

2. krabbatos (KpcíppaToç). Veja CAMA. n° 4.

DIVERSIDADE
diairesis (òiaípeai ç). Veja DIFERIR. B, n° 1.
Nota: O termo genos. “tipo. classe, espécie** (em 

português, “gênero”), é traduzido cm 1 Co 12.28 
por “diversidades”.

DÍVIDA
1. opheile (oóciàtí), "aquilo que é devido" (veja 

Nota. mais adiante), é termo que aparece em Mt 
18.32; Rm 13.7 (no plural): 1 Co 7.3, onde alude ao 
dever conjugal. Alguns textos têm neste último 
versículo o termo opheilomenen (eunoian) “devida
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(benevolência)'*; o contexto confirma o termo 
opheile. Veja DEVIDO.

2. opheilema (óÒ€ÍXr||ia), forma mais longa do n°
1. expressando uma “dívida” mais concretamente, é 
usado; (a) literalmente, acerca do que é legalmente 
devido (Rm 4.4); (b ) metaforicamente, acerca do 
pecado como “dívida”, porque exige expiação. e. 
assim, pagamento por meio de punição (Mt 6.12).!

3. daneion (òcu-eioi*). "empréstimo" (cognato 
de danos, “presente"), é traduzido por “dívida" em 
Ml 18.27. acerca dos dez mil talentos devedor.! 
Contraste com o verbo daneizõ, “emprestar”, e o 
termo daneistes. “agiota, credor*.

Nota: Em Mt 18.30. o verbo opheilô, "dever", é 
traduzido por “dívida". Veja DEVIDO.

DIVIDIR
A. Verbos.

1. aphorizõ (á<{>opí£tu). literalmente, “demarcar 
por fronteiras ou limites" (formado de apo, “de", e 
horizõ, “determinar, demarcar'’), denota “separar" 
(Mt 25.32, "aparta”, como na parte precedente do 
versículo). Veja DESLIGAR. SEPARAR.

2. diaireõ (òiaipéio). literalmente, “tomar à par
te” (veja DIFERIR. B. n° 1). “dividir em partes, 
repartir, distribuir”, é encontrado em Lc 15.12 e 1 
Co 12;! 1.!

3. diadidõmi (òiaôíõíopi). Veja REPARTIR (1).
A. n° 1.

4. diakrinõ (ÔiaKpívco). “separar”, discriminar, 
por conseguinte, "discordar ou divergir com alguém, 
estar dividido na mente”, é traduzido em Tg 2.4 por 
“fizestes distinção”. Veja DISCERNIR.

5. ginomai (yíyop.m). "tomar-se", é traduzido 
em Ap 16.19 por “fendeu-se" (acerca da "grande 
cidade”), literalmente, “tomou-se em três partes” .

6. merizõ (^cpí^w). cognato de meros, “parte, 
separar, dividir em", na voz média quer dizer “divi
dir qualquer coisa com alguém, compartilhar com”.
O significado habitual é “dividir” (Mt 12.25.26; Mc 
3.24-26; 6.41; Lc 12.13. na voz média; Rm 12.3; I 
Co 1.13; Hb 7.2. “deu o dízimo"). Em outros luga
res. ocorre com outros significados (1 Co 7.17.34:2 
Co 10.13). Veja DAR, DIFERIR. A. n° 2. LIDAR. 
REPARTIR (1). A. n° 2.<J|

7. diamerizõ (òiap€pí£w), formado de dia. “atra
vés de”, e o n° 6. “dividir através de”, ou seja. “com
pletamente, dividir totalmente", é verbo que apare
ce em Mt 27.35; Mc 15.24: Lc 11.17.18; 12.52.53; 
22.17; 23.34: Jo 19.24; At 2.3.45. Veja REPARTI
DO.!

8. orthotomeõ (op0oro|iécü). literalmente, “cor
tar em linha reta" (formado de orthos, “reto”, e 
temnõ, "cortar”), c encontrado em 2 Tm 2 .15, “que 
maneja bem a palavra da verdade”. O significado 
passou da idéia de cortar ou "div idir", para o senti
do mais geral dc “tratar algo com exatidão; lidar 
corretamente com uma coisa”. O que se quer aqui 
não é “div idir” a Escritura da Escritura, mas ensinar 
a Escritura com precisão.! Na Septuaginta. refere- 
se a dirigir os próprios caminhos (Pv 3.6 e 11.5)-!

Nota: Em At 13.19, “deu-lhes por sorte a terra 
deles", representa o verbo kataklerodoteõ, formado 
de kata. sugerindo “distribuição, repartição", kleros, 
“muito”, e didõmi, “dar”. Os manuscritos mais au
tênticos têm o termo kataklerõnonieõ, “distribuir, 
repartir”, uma herança, derivado de kleronomia, 
“herança”: por conseguinte: “Ele lhes deu a terra 
deles por herança”.! Quanto ao verbo schizõ. que 
aparece em At 14.4; 23.7. veja QUEBRAR, n° 12.

B. Substantivos.
1. merístes (|A€piaTííç), “divisor, repartidor”, é 

encontrado em Lc 12.14.!
2. merismos (p.epiap.ó(;), cognato do n° 1, deno

ta primariamente “divisão, partição” (meros, “par
te”); por conseguinte: (a) “distribuição” (Hb 2.4); 
(b) “divisão” ou “separação" (Hb 4.12). Uns consi
deram este substantivo no sentido ativo: “Até à 
partição em partes ou à separação da alma e do 
espírito”; outros, no sentido passivo: "Até à divi
são (ou seja. à linha divisória) entre a alma e o espí
rito", quer dizer, onde um se distingue do outro. O 
primeiro parece mais de acordo com o significado 
da palav ra. Veja DOM (1).!

DIVINDADE
theiotes (0eiórr|ç), “divindade”, que ocorre em 

Rm 1.20. é derivado de theios (veja DIVINO, A), e 
deve ser dislinguido de theotes, que ocorre cm Ç1
2.9, “divindade”. Em Rm 1.20. o apóstolo Paulo 
“está declarando o quanto de Deus pode ser conhe
cido pela revelação de Si mesmo, que Ele fez na 
natureza, através dos indícios de Si mesmo, os quais 
os homens em todos os lugares podem identificar 
no mundo que os cerca. No entanto, não é o Deus 
pessoal a quem o homem pode vir a conhecer por 
meio destes recursos; Ele pode ser conhecido so 
mente pela revelação dEle em Seu Filho. [...] Mas 
na segunda passagem (Cl 2.9), Paulo está declaran
do que no Filho habita toda a plenitude, a abundân
cia da deidade absoluta: eles não eram meros raios 
da glória divina que o enfeitavam, iluminando Sua
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Pessoa por um período de tempo e com um esplen
dor não dEle mesmo: mas Ele era, e é, o Deus abso
luto e perfeito; e o apóstolo Paulo usa o termo 
theoies para expressar esta Deidade essencial e pes
soal do Filho" {New Testamenl Synonyms, de Trench, 
§ ii). A palavra theotes indica a essência “divina" da 
divindade, a personalidade de Deus: a palavra 
theiotes, os atributos de Deus. a Sua natureza c pro
priedades “divinas’'.'II

DIVINO
A. Adjetivo.

rheios (tte toç), “divino” (derivado de theos , 
“Deus”), é usado para se referir ao poder de Deus 
(2 Pe 1.3). e à Sua natureza (2 Pe 1.4) — em cada 
um destes textos referente ao que procede dEle. Em 
At 17.29. é usado como substantivo com o artigo 
definido para denotar a “divindade”, a deidade (ou 
seja, o único verdadeiro Deus). Esta palavra, em 
vez de theos. foi empregada de propósito pelo após
tolo Paulo quando este falou aos gregos na colina de 
Marte, conforme o uso grego. Contraste com DI- 
VINDADE.Í Na Septuaginta. consulte Êx 31.3: 
35.31; Jó 27.3; 33.4; Pv 2.17.<fl

B. Substantivo.
lotreia  (XaTpcía), cognato de latreuõ. “serv ir” , 

primariamente, qualquer serviço contratado, deno
ta na Escritura o serv iço de Deus de acordo com as 
exigências da lei levita (Rm 9.4; Hb 9.1,6). Em Jo 
16.2; Rm 12.1, é usado no sentido mais geral de 
serviço a Deus. Veja SERVIÇO/fl

DIVISÃO
schisma (ox íopa), “rasgo, divisão”, é encontra

do em 1 Co 12.25. usado metaforicamente acerca da 
condição contrária ao que Deus projetou para uma 
igreja local na formação do corpo (1 Co 12.24). ten
do “os membros igual cuidado uns dos outros” 
(“igual” é enfático). Veja DESPEDAÇAR. DISSEN- 
SÃO, n° 3.

DIVÓRCIO
A. Verbo.

apoluõ  (á-oXúco), “soltar, largar de, deixar ir li
vre" (formado de apo. “de”, e luõ. “soltar”), é tradu
zido em Mt 5.32 por “repudiar”: é mais usado para 
se referir a “divórcio” em Mt 1.19; 19.3.7-9: Mc 
10.2.4,11: Lc 16.18. O Senhor também usou este 
termo para aludir ao caso de uma esposa que larga o 
marido (Mc 10. 12). costume comum entre os gregos 
e os romanos, não entre os judeus. Veja DESPEDIR.

B. Substantivo.
apostasion (diroaTcíoiov), primariamente, “de

fecção”. literalmente, “posição à distância” (forma
do de apo. “de", e stasis, “posição”: cf. aphistemi. 
“fazer retirar” ), denota, no Novo Testamento, “es
crito ou cana de divórcio” (Mt 5.31; 19.7; Mc 10.4).! 
Na Septuaginta, consulte Dl 24.3: Is 50.1; Jr 3.8.1

DIVULGAR
diaphemizõ (òia4>ri|ií£io). “tomar público”, for

mado de dia , “ao longo dc”. e phemizõ, “falar” (Mt 
9.31: 28.15: Mc 1.45).!

DIZER
I. /egt?(ÂCYüjh primariamente, “escolher, jun 

tar”. denota principalmente “dizer, falar, afirmar", 
quer da própria fala (por exemplo. Mt 11.17), de 
pensamento nào dito (por exemplo, Mt 3.9), ou 
de mensagem por escrito (por exemplo, 2 Co 8 .8). 
A forma do segundo aoristo eipon  é usada para 
fornecer esse tempo que está faliando em legõ.

Concernente à frase “ele respondeu e disse”, é 
uma peculiaridade bem conhecida do estilo de nar
rativa hebraica, que uma fala é introduzida, não ape
nas por “e ele disse”, mas antepondo a expressão ”e 
ele respondeu" (apokrinomai. com eipon). Em Mt 
14.27 e Mc 6.50 ("talou ”, em ambos os lugares), 
talvez a ênfase seja posta no fato de que o Senhor, 
ate esse ponto em silêncio à medida que andava 
sobre as águas do lago. então dirigiu-se oralmente a 
Seus discípulos. O fato de a frase às vezes ocorrer 
onde não há pergunta explícita que a preceda (por 
exemplo. Mt 11.25: 17.4: 28.5: Mc 11.14: 12.35: 
Lc 13.15: 14.3; Jo 5.17.19), ilustra o uso da lingua
gem hebraica.

Nota: Uma característica do verbo legõ é que se 
refere ao sentido ou sentimento do que é dito como 
também à ligação das palavras: isto é ilustrado em Hb 
8.1: “(a suma do que) temos dito”. Em comparação 
com o verbo laleõ (n° 2). legõ diz respeito especial
mente à substância do que é dito. laleõ. às palavras 
que transmitem a expressão vocal; veja, por exem
plo. Jo 12.49. “o  que hei de dizer [legõ, forma do 
subjuntivo do segundo aoristo de eipõ], e o que hei de 
falar [laleõ]": Jo 12.50. “falo-o [laleõ] como o Pai me 
tem dilo [legõ. na forma do perfeito eireke]: cf. 1 Co
14.34. "como também ordena [legõ] a lei”: 1 Co 14.35. 

%
“falem" (laleõ). As vezes, o verbo laleõ significa a 
expressão vocal em oposição ao silêncio, ao passo 
que o verbo legõ declara o que é “dilo": por exemplo. 
Rm 3.19. “tudo o que a lei diz [legõ] aos que estão



DIZER 575 DOIS

debaixo da lei o diz [lalei5]”: veja lambém Mc 6.50: 
Lc 24.6. No Novo Testamento, o verbo laleõ nunca 
tem o significado de “tagarelar".

2. laleõ (XaXcw). “falar", às vezes é traduzido 
por “dizer", é encontrado, por exemplo, em Jo
8.25 (terceira parte): Jo 8.26: 16.6.18: 18.20 (se
gunda parte): Jo 18.21 (primeira parte): At 3.22 
(segunda parte): At 23.18 (segunda parte): At 
26.22 (segunda parte): 1 Co 9.8 (primeira parte): 
Hb 5.5: 11.18. Veja Nora acima, e CONVERSAR 
FALAR. CONTAR (3). EMITIR.

3. phemi (<}>T|pi), 'declarar, dizer”: (a) é freqüen
temente usado na citação de palavras de outrem (por 
exemplo. Mt 13.29: 26.61): (h ) é inserido nas pala
vras registradas (por exemplo. At 23.35):(c) é usa
do impessoalmente (2 Co 10.10).

4. eirõ (eípw. futuro de legõ. Xcyw). verbo obso
leto. tem o tempo futuro de ereõ. usado, por exem
plo. cm Mt 7.4: Lc 4.23 (segunda parte): Lc 13.25 
(última pane): Rm 3.5; 4.1; 6.1: 7.7 (primeira par
te); Rm 8.31:9.14.19.20.30: 11.19: 1 Co 15.35:2 
Co 12.6: Tg 2.18. O perfeito é usado, por exemplo, 
em Jo 12.50 (veja o n° 1. Nota). O primeiro aoristo 
passivo, “foi dito", é usado em Rm 9.12.26; Ap
6.11. Veja FALAR. n° 13.

5. proeipon (7rpO€Í7TO»') e proereõ. (77poepeu>) 
“dizer antes”, usado respectivamente como aoristo e 
futuro de prolegõ (formado de pro. "antes de", e o n° 
I). é usado acerca de: (a) profecia (por exemplo, Mt 
24.25; Mc 13.23: "de antemão vos tenho dito”: Rm
9.29. “antes disse"; 2 Pe 3.2; Jd 17): (b) “declaração" 
feita anteriormente (2 Co 7.3: 13.2:G1 1.9:5.21: 1 Ts
4.6). Veja CONTAR (3). PREDIZER. PREVENIR.

6 . anteipon (ávTeÍTror e aoristo de legõ. Xeyw). 
“dizer contra” (formado de anti. "contra”, e o n° 1). 
é encontra em At 4.14. Veja CONTRADIZENTE.

Notas: (1 )0  verbo phaskõ, "afirmar, asseverar", 
é traduzido em At 24.9 e Ap 2.2 (em alguns manus
critos) pelo verbo "dizer”. Veja AFIRMAR. n° 3.

(2) Em At 2.14. o verbo apophthengomai, "falar 
adiante” , é traduzido por "disse-lhes".

(3) A frase tout' esti (ou seja. tonto esti). "isto é“. 
é encontrado cm Mt 27.46: At 1.19: Hb 9.11: 10.20: 
em Mc 7 .1 L a frase é lio esti. literalmente, “isto é”: 
a frase ho legelai. literalmente, “isto é dito“. Jo 1.38 
e 20.16. é traduzida por “que quer dizer”.

(4) Em Lc 7.40 e At 13.15. o imperativo de eipon 
e legõ. respectivamente, é traduzido por ”dize-a“ e 
“falai” .

(5) Em Vlc 6.22, ocorre o termo antes, “ela 
mesma”.

(6 ) Em Hb 5.11. “muito temos que dizer”, é, 
literalmente, “muita [polus] é a palavra lou discur
so, logos 1 para nós”.

DIZLV1AR
1. dekatoõ (ò tK a ró w ) ,  derivado de dekatos. "dé- 

cimo“. na voz ativa denota "tomar dízimos de” (Hb
7.6): na voz passiva, “pagar dízimos” (Hb 7.9).<|1 
Na Septuaginta, consulte Ne 10.37.*!

2. apodekatoõ (ciiroockgtóüj)  denota: (a) “pagar
0 dízimo, dizimar" (formado de apo. "de”. e dekatos. 
“décimo”), ocorre em Mt 23.23 ("dais o dízimo"); 
Lc 11.42: 18.12 (onde os melhores textos têm a 
forma alternativa apodekateuõ); (b ) “extorquir 
dízimos” (Hb 7.5. "tomar o dízimo” ).1

3. apodekateuõ (rirroò^KaTÇio). “dar dízimos", 
em Lc 18.12 (alguns textos têm o n° 2).f

Nota: A passagem de Hb 7.4-9 mostra a superi
oridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o de 
Lev i. nestes pontos: (1) Abraão, o antepassado dos 
levitas, pagou "dízimos” a Melquisedeque (Gn
14.20); (2) Melquisedeque. cuja genealogia está fora 
da dos lev itas. tomou "dízimos** de Abraão, o pró
prio recipiente das promessas divinas; (3) conside
rando que a morte é o destino natural dos que rece
bem “dízimos", a morte de Melquisedeque não é 
registrada; (4) os levitas que receberam "dízimos" 
v irtualmente os pagou por Abraão a Melquisedeque.

DOADOR
dotes (òóthç), cognato de didõmi. "dar**, é usado 

em 2 Co 9.7 acerca daquele que dá com alegria (ex
tremamente alegre) e. por isso. é amado por Deus/I

DOCE
glukus (yXuKt;;) (cf. em português, “glicerina, 

glicose”), ocorre em Tg 3.11.12 ("fresco”, neste 
versículo): Ap 10.9,10/1

DOIS GUMES
distomos ( ò í a T o p o ç ) .  literalmente, “de duas 

bocas*’ (formado de dis, e stoma, "boca” ), era usado 
acerca de rios e estradas bifurcadas: no Novo Testa
mento. alude a espadas (Hb 4.12; Ap 1.16: 2.12. 
"de dois fios”)-1 Na Septuaginta. consulte Jz 3.16; 
SI 149.6: Pv 5.4.«i

DOIS
duo (Ôúo) é encontrado em Mt 5.41; 19.5,6; 

21.31: 27.21.51: Mc 10.8 (duas vezes); Mc 15.38;
1 C0 6 .I6 : Ef 2.15: 5.31; Ap 19.20.
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Noras: (1) Nas frases a seguir, o numeral é 
usado distributivamente: («) ana duo , “dois de 
cada** (Lc 9.3 [em alguns manuscritos]; Lc 10.1 
(“dois em dois"]: Jo 2.6); (b ) kata duo , “por dois" 
(1 Co 14.27); (c) duo duo. “de dois e dois", lite
ra lm e n te . “ d o is  (e ) d o is ” (M c 6 .7 ; nâo é 
hebraísmo: a forma de expressão é encontrada nos 
papiros): (d) eis duo, “em dois” (Mt 27.51: Mc 
15.38; veja acima).

(2) Em Lc 17.34. o termo duo representa “dois 
homens*’; em Lc 17.35, "duas mulheres” .

DOLO (1)
dolos (ÔóXoç). “isca. cilada, embuste, engano, 

fraude, tapeação”, é traduzido em Jo 1.47 por 
"dolo”, negativamente acerca de Natanael: "enga
no ', acerca de Barjesus(At 13.10); numa acusação 
feita contra Paulo por seus detratores, acerca de 
prender os coríntios convertidos por meio de “dolo" 
(2 Co 12.16. aparentemente o apóstolo está citan
do o discurso dos seus críticos); negativamente, 
do ensino do apóstolo e seus companheiros missi
onários (1 Ts 2.3): daquilo de que os crentes de
vem ser livres (1 Pe 2.1); do discurso sincero de 
Jesus (2 Pe 2.22; cf. veja SEM DOLO. n° 2): da 
necessidade de que o discurso dos cristãos seja 
desprovida de engano (2 Pe 3.10). Veja também 
Mt 26.4; Mc 7.22; 14.1. Veja ARTÍFICE. DOLO 
(2). ENGANO-1

Nota: Em Ap 14.5, alguns manuscritos têm o 
termo dolos: os mais autênticos têm “mentira”.

DOLO (2)
Nota: Quanto ao termo dolos, que ocorre em Mt

26.4 (“dolo”); At 13.10 (“engano” ), veja DOLO
(1). Quanto ao termo panourgia, encontrado em 2 
Co 11.3 (“astúcia”), veja ASTUTO.

DOM (1)
1. dõron (ôoVpor), cognato de didõmi. “dar“, é 

usado acerca de: (a) “presentes” apresentados como 
expressão dc honra (Mt 2.11); (b) “doações” para 
sustento do templo e necessidades dos pobres (Mt 
15.5: Mc 7.11; Lc 21.1,4); (c) “ofertas” oferecidas a 
Deus (Mt 5.23,24; 8.4; 23.18,19; Hb 5.1; 8.3.4: 
9.9; 11.4): (d) a salvação pela graça como “dom" dc 
Deus (Ef 2.8); (é>) “presentes” para comemoração 
mútua de uma ocasião (Ap 11.10). Veja OFERE- 
CER.1

2. dõrea (Ôtoperi) denota “presente grátis”, acen
tuando o caráter gratuito: sempre é usado no Novo

Testamento acerca de um dom espiritual ou sobre
natural (Jo 4.10; At 8.20: 11.17: Rm 5.15; 2 Co 
9.15: Ef 3.7; Hb6.4):em  Ef4.7. “segundo a medida 
do dom de Cristo” , o “dom" é aquilo que é dado por 
Cristo: em At 2.38. ”o dom do Espírito Santo”, a 
cláusula é explicativa, sendo o “dom” o próprio 
Espírito Santo (cf. At 10.45; 11.17; e a expressão, 
“o dom da justiça”. Rm 5.17).1

Nota: Quanto ao termo dõrean. forma deste subs
tantivo. usado adverbialmente, veja LIVRE.

3. dõrema (íxópniia). Veja DOM (2).
4. doma (oó|ia) empresta maior ênfase ao caráter 

concreto do “dom” do que à sua natureza beneficen
te (Mt 7.11; Lc 11.13: Ef4.8; F p4 .17 )/|

5. dosis (òóoi ç) denota. ”o ato de dar” (Fp 4.15, 
referindo-se de maneira eufêmica aos “dons” como 
questão de contas de crédito e débito); portanto, 
objetivamente, ”dádiva” (Tg 1.17. primeira men
ção); veja DOM (2).l|[

6. charisma (xópi a jia), "dom da graça, dom en
volvendo a graça” (charis) por parte de Deus como 
Doador, é usado acerca de: (a) as Suas dotações 
gratuitas aos pecadores (Rm 5.15,16; 6.23; 11.29); 
(b ) as Suas dotações aos crentes mediante a opera
ção do Espírito Santo nas igrejas (Rm 12.6; 1 Co 
1.7; 12.4.9,28,30.31: 1 Tm 4.14; 2 Tm 1.6; 1 Pe
4.10): (c) aquilo que é dado através da instrução 
humana (Rm 1.11): (d) o “dom” natural da conti
nência. conseqüente à graça de Deus como Criador 
(1 Co 7.7): (e ) as libertações graciosas concedidas 
em resposta às orações dos companheiros crentes 
(2 Co 1.11).!

Nota: Em 2 Co 8.4, ocorre a palavra charis, 
“graça**. A tradução “em consideração desta 
graça", adere ao verdadeiro significado, como 
em 2 Co 8.6.

7. merismos (iiepicruóc;), "divisão, partilha’* (de
rivado de meros. "parte”), é traduzido em Hb 2.4 
por “dons", os dons do Espírito Santo: em Hb 4.12, 
por "divisão". Veja DIV1D1R.‘|

Nota: Em Lc 21.5. o termo anathema. “oferta 
votiva". é traduzido por “dádivas".^

DOM (2)
dõrema (óüjpq|ia). traduzido por "dom** em Tg

1.17. é dessa forma diferenciado, como a coisa dada, 
da palavra precedente no versículo, dosis. "o ato de 
dar" (“dádiva"). Em outro lugar, ocorre em Rm 5.16.
O termo dõrema também deve ser diferenciado de 
dõron. a palavra comum para designar presente. 
Veja DOM (1 ).«|
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DOMÉSTICOS
A. Substantivos.

1. oikos, ( o í k o ^ )  “casa. habitação”, denota “fa
mília, domésticos" (At 16.15; 1 Co 1.16: 2 Tm 4.19. 
“casa” ). Veja CASA. n° 1.

2. oikia (o ik ia) é traduzido em Fp 4.22 por 
“casa“. Veja CASA. n° 2.

3. oiketeia ( o í k ç t ç í c i )  denota "casa dc criados” 
(Mt 24.45. alguns manuscritos têm o n° 4 aqui)/H

4. rheropeia (0epanda). "serv iço, cuidado, aten- 
ção”. também é usado no sentido coletivo de família 
e domésticos (Lc 12.42. veja o n° 3). Veja CURAR.

Noras: (1) Em Rm 16.10.11. a expressão "os da 
família” traduz uma frase truncada no original, lite
ralmente. “os (indivíduos) de (ek. “que compõem*') 
os (integrantes da casa de)” .

(2) Em 1 Co 1.11. “os da família de Cloe". é. 
literalmente, “os... de Cloe**. sendo necessária a 
tradução em português para expressar o idiotismo 
grego.

B. Adjetivos.
1. oikeios (oíkcíoç). cognalo de A. n° 1. significa 

primariamente “de ou pertencente a uma casa *, por 
conseguinte, "das pessoas, a sua família ou os pa
rentes** (1 Tm 5.8); em Ef 2.19. “da família de Deus** 
denota o grupo dos remidos: em Gl 6.10. e chamado 
“aos domésticos da fé”. Nestes dois casos, o termo 
oikeios é usado no mesmo sentido como os menci
onados no comcnlário de oikos (A. n° 1 ).‘1[

2. oikiakos ( o iK ia K Ó c ; ) .  derivado de A. n° 2. de
nota “pertencente à sua família, os que lhe perten
cem”: é usado em Mt 10.25.36.*!

DOMÍNIO
A. Substantivos.

1. kratos (KpÓToç), "força, vigor, poder”, mais 
especificamente "poder manifesto”, é derivado de 
uma raiz kra-, "aperfeiçoar, completar”: o termo 
“criador" está provav elmente relacionado. Também 
significa "domínio”, e é traduzido assim freqüente
mente nas doxologias (1 Pe 4.11; 5.11: Jd 25: Ap 
1.6:5.13). Em 1 Tm 6.16. é traduzido por "poder*', 
e em Hb 2.14. por “império". Veja FORTALECER. 
PODER (4). PODEROSO.

Nora: As palavras sinônimas são bia. “força *, 
freqüentemente opressiva, dunamis. "poder *, so
bretudo “poder inerente": energeia, “poder", espe
cialmente em exercício, poder operativo; exousia. 
primariamente “ liberdade de ação", daí. “autorida
de". quer delegada ou arbitrária: e ischus. “força", 
principalmente física, poder como um dom.

2. kurio tes  (Kupió~nÇ) denota “senhorio" 
(cognato de kurios, “senhor*'), “poder, domínio", 
quer angelical ou humano (Ef 1.21; Cl 1.16; 2 Pe 
2.10: Jd 8). Em Efésios e Colossenses. kioiotes in
dica um posto nas ordens angelicais, nas quais está 
em segundo.*!

B. Verbos.
1. kurieuõ (Kupicfoú), “ser senhor sobre, reger 

sobre, ter domínio sobre" (cognato de A. n° 2), é 
usado para descrever: (a) autoridade divina sobre 
os homens (Rm 14.9): (b) autoridade humana sobre 
os homens (Lc 22.25; 1 Tm 6.15. “senhores *, ou 
seja, “aqueles que regem como senhores"); (c) a 
permanente imunidade de Jesus do “domínio" da 
morte (Rm 6.9): (d) a libertação do crente do “do
mínio" do pecado (Rm 6.14); (e) o “domínio” da lei 
sobre os homens (Rm 7.1); (/) o “domínio” de uma 
pessoa sobre a fé de outros crentes (2 Co 1.24). 
Veja SENHOR.!

2. katakurieuõ (KaratcLpicOio), formado de kata. 
“para baixo" (elemento intensivo), e o n° 1. “exercer 
ou ganhar o domínio sobre, assenhoreá-lo sobre", é 
usado para designar: (c/) o “senhorio" dos sobera
nos gentios (Mt 20.25: Mc 10.42): (b) o poder dos 
demônios sobre os homens (At 19.16); (c) o mal 
dos presbíteros em “se assenhorear" sobre os san
tos que estão sob seus cuidados espirituais (1 Pe
5.3). Veja SENHOR. VENCER.

Nota: Quanto ao termo aucheteõ, “ter domí
nio", que ocorre em 1 Tm 2.12, veja AUTORIDA
DE, n° 3.

DONO
1. kurios (KÚpioç), “alguém que tem poder" 

(cognato de kuros) ou “autoridade, senhor, mes
tre”, significa “dono** em Lc 19.33. Veja MESTRE, 
SENHOR. VARÃO.

2. naukleros (itíÚKXrjpoç). “dono de navio” (for
mado de naus. “navio”, e kleros, “sorte"), “mestre 
de navio**, ocorre em At 27.11 (“mestre”).*!

Nota: Em At 21.11. “ao dono deste cinto" 
(ARA), é literalmente, “de quem é [esti] este cinto" 
(veja RC).

DOR
A. Substantivos.

1. ponos ( i t ó i x x ; ) ,  é usado em Ap 16.10.11; 2 1.4. 
Veja LABUTAR.

2. õdin (ojòír). “dor de parto, dores de parto'*, é 
usado metaforicamente (Mt 24.8: Mc 13.8): à guisa 
de comparação (1 Ts 5.3); traduzido por “ânsias
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(da morte)” (At 2.24). Veja FADIGA.TRISTEZA.^ 
Contraste com o verbo õdinõ, “dores de parto".

B. Verbo.
basanizõ ($acrcmCw) significa primariamente 

“esfregar na pedra de toque, pôr à prova" (dc 
basanos, “pedra de loque", pedra dura e escura usada 
para avaliar a dureza dos metais): por conseguinte, 
"examinar por meio de tortura", e. em geral, “ator
mentar" (Ap 12.2. “com dores”, referentes ao par
to). Veja TORMENTO. (Na Septuaginla. consulte
1 Sm 5.3.1).

Nota: Quanto a Rm 8.22. "com dores de parto”, 
veja FADIGA.

DORMIR
A. Verbos.

1. katheudõ (ícafcúótu). “adormecer", é usado 
primariamente para se referir ao “sono" natural, e 
é encontrado muitas vezes nos Evangelhos, sobre
tudo em Mateus e Lucas. Com referência à morte, 
é encontrado na observação do Senhor relativa à 
filha de Jairo (Mt 9.24: Mc 5.39; Lc 8.52). Nas 
Epístolas de Paulo é usado como segue: (a) para 
aludir ao “sono" natural (por exemplo. I Ts 5.7); 
(b) descreve a indiferença carnal diante das coisas 
espirituais por parte dos crentes (Ef 5.14; 1 Ts 
5.6.10: como também em Mc 13.36). uma condi
ção de insensibilidade às coisas divinas, o que en
volve conformidade com o mundo (cf. hupnos. mais 
adiante).

2. koimaomai ( K d | i á o p a i )  é  usado acerca do 
“sono" natural (Mt 28.13: Lc 22.45: Jo 11.12; At 
12.6); da morte do corpo, mas só daqueles que são 
de Cristo, embora nunca se refira ao próprio Cristo, 
ainda que Ele seja “as primícias dos que dormem” 
(1 Co 15.20); dos sanios que partiram antes da vin
da de Cristo (Mt 27.52; At 13.36); de Lá/aro. en
quanto Jesus ainda estava na terra (Jo 11.11): dos 
crentes desde a ascensão (At 7.60: 1 Ts 4.13-15; 1 
Co 7.39; 11.30; 15.6,18,51: 2 Pe 3.4 ).1

Nota: “Este uso metafórico da palavra sono c 
apropriado, por causa da semelhança na aparência 
entre um corpo dormente e um corpo morto: tran
qüilidade e paz normalmente caracterizam ambos.
O objetivo da metáfora é sugerir que assim como 
aquele que dorme não deixa de existir enquanto o 
corpo dorme, assim a pessoa morta continua a exis
tir. apesar de sua ausência da região na qual aqueles 
que ficaram podem ter acesso ao corpo morto, e 
que. assim como sabemos que o sono é temporário, 
assim será a morte do corpo [...].

“É evidente que só o corpo está sob considera
ção nesta metáfora: (a) por causa da derivação da 
palavra koim aomai, de keim ai, 'deitar-se ' (cf. 
anastasis, ressurreição, formado de ana. ‘para cima*, 
e histemi. ‘faze resta r; cf. Is 14.8. onde para tradu
zir ‘caíste’. a Septuaginta traz 'dormiste’): (b) pelo 
fato de que no Novo Testamento a palavra ressur
reição é usada somente cm alusão ao corpo: (c) por
que cm Dn 12.2. onde os fisicamente mortos são 
descritos como 'os que dormem [na Septuaginta. 
katheudõ. como em 1 Ts 5.61 no pó da terra’, a 
linguagem é inaplicável à pane espiritual do ho
mem: além disso, quando o corpo volta de onde 
veio (Gn 3.19). o espírito retorna a Deus que o deu 
(Ec 12.7).

“Quando a estrutura física do cristão ( 'a nossa 
casa terrestre deste tabemáculo’. 2 Co 5.1) se desfi
zer e voltar ao pó, a parte espiritual do seu ser 
altamente complexo, o lugar da personalidade, parte 
para estar com Cristo (Fp 1.23). E considerando 
que o estado no qual o crente, ausente do corpo, 
está em casa com o Senhor (2 Co 5.6-9). é descrito 
nos termos de ‘muito melhor’ que o atual estado de 
alegria em comunhão com Deus e de atividade feliz 
no seu serviço, situação refletida em todos os luga
res nos escritos de Paulo, é evidente que a palavra 
dormir', onde é aplicada aos cristãos que partiram, 

não tem a intenção de transmitir a idéia dc que o 
espírito está inconsciente [...].

uOs cristãos primitivos adotaram a palavra 
koimeterion (que era usada pelos gregos para desig
nar albergue para estranhos), a fim de aludir ao lugar 
dc scpultamento dos corpos dos que faleciam: daí a 
origem da palavra ‘cemitério', que significa 'dormi
tório', *o lugar dos que dormem’ ” (extraído de No
tes on Thessalonians. de Hogg e Vine. p. 172).

3. exupnizo (cfuimcu)). “despertar" (formado 
de ek. "para fora", e hupnos. “dormir"), "despertar 
do sono", é usado em Jo 11.11 .SI Na Septuaginta. 
consulte Jz 16.14.20: 1 Rs 3.15: Jó 14.12.1

4. apiuipnoõ (àòuTrvócu), “cair no sono” (apo. 
"fora”), é usado acerca do “sono" natural. Em Lc 
8.23. fala do Senhor que está "dormindo" no barco 
que está no lago da Galiléia.^

B. Adjetivo. 
exupnos (è£u7n/o<;). empregado em At 16.27. 

significa “sair do sono ".1
C. Substantivo. 

hupnos (Gttvoç) nunca é usado a respeito da 
morte. É utili/ado em cinco lugares do Novo Testa
mento para se referir ao "sono" físico. Em Rm 13.11.
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fala metaforicamente de um estado adormecido da 
alma. quer dizer, da conformidade espiritual com o 
mundo do qual os crentes são advertidos a desper
tarem.

DOUTOR DA LEI
nomikos(vopiicóç), adjetivo, "perito na lei'* (veja 

Tt 3.9. no verbete LEI. C. n° 1), é usado como subs
tantivo. “doutor da lei. advogado” (Mt 22.35: Lc 
7.30: 10.25: 11.45,46.52: 14.3); em alguns manus 
critos. ocorre em Lc 11.53: Zenas é nomeado assim 
em Tt 3.13. Como não há evidência de que ele fosse 
qualificado em jurisprudência romana, o termo pode 
ser considerado no sentido habitual do Novo Testa
mento quando aplicado a alguém qualificado na lei 
mosaica.!

O nome freqüente para aludir a escriba é 
grammateus.. homem de letras: para o doutor da lei. 
nomodidaskalos (veja PROFESSOR). “Uma com
paração de Lc 5.17 com Lc 5.21 e Mc 2.6 com Mt
9.3 mostra que os três termos eram usados como 
sinônimos, e não denotavam três classes distintas. 
Os escribas eram só. originalmente, homens dc le
tras, estudantes da Escritura, e o primeiro nome 
dado a eles não contém em si alguma referência à lei: 
no decurso do tempo, porém, eles se dedicaram pri
mariamente. embora de modo algum exclusivamen
te. ao estudo da lei. Eles se tomaram juristas em vez 
de teólogos, e receberam nomes que por si só cha
mavam a atenção para o fato. Uns. sem dúvida, se 
dedicavam mais a um ramo de atividade que outro: 
mas um ‘advogado* também podia ser ‘doutor’, e o 
caso de Gamaliel mostra que um 'doutor* também 
podia ser membro do Sinédrio (At 5.34)” (Eaton, 
em Dictionary o fthe  Bible. de Hastings).

DOUTOR
1. didaskalos (òiòáoKaXoq) é usado acerca de: 

Jesus, dito sobre Si mesmo (Mt 23.8. “mestre”): 
Jesus (Jo 3.2): Nicodemosem Israel (Jo 3.10): “mes
tres” da verdade nas igrejas (At 13.1: I Co 12.28.29: 
E f4 .1 1: Hb 5.12: Tg 3.1); Paulo, dito por ele mes
mo a respeito de sua obra entre as igrejas ( I Tm 2.7. 
"doutor”: 2 Tm 1.11); “mestres” , erroneamente es
colhidos por aqueles que têm “comichão nos ouvi
dos" (2 Tm 4.3). Veja RABI, MESTRE.

2. kalodidaskalos (KaÀoòiòdcrKaXoç) denota 
"mestre do que é bom” (kalos. “bom”), é encontra
do em Tt 2.3.!

3. pseudodidaskalos (4*c còoòiòdaKaXoc). "fal
so mestre”, ocorre no plural em 2 Pe 2.1 -!

DOUTRA MANEIRA
epei (èneí), conjunção, quando usada para alu

dir a causa, significando "desde então”, "caso con
trário”, “de outra maneira”, "porque então”, “por
que**; em uma elipse, “doutra sorte”, como em 1 Co
7.14. onde a elipse seria: “Se o marido descrente 
não fosse santificado pela mulher, os filhos seriam 
imundos” (cf. Rm 11.6.22: 1 Co 5.10: Hb 9.26). Às 
vezes, introduz uma pergunta, como em Rm 3.6: 1 
Co 14.16: 15.29: Hb 10.2.

DOUTRINA
1. didache (Ôiòaxn >• cognato do n° I. no verbete 

DOUTOR, denota “ensinamento”, quer (a) aquilo 
que é ensinado (por exemplo, Mt 7.28; Tt 1.9: Ap 
2.14.15.24 ), quer (b) o ato do ensino, instrução (por 
exemplo, Mc 4.2: Rm 16.17). Veja Nota (1), mais 
adiante.

2. didaskalia (òiòaoKciXía) denota, como o n° 1 
(do qual. porém, deve ser diferenciado): (a) “aquilo 
que e ensinado, doutrina” (Mt 15.9: Mc 7.7: Ef 
4.14: Cl 2.22: I Tm 1.10; 4.1.6: 6.1.3: 2 Tm 4.3; Tt
1.9. “doutrina”, na última parte do versículo: veja 
também o n° 1; Tt 2.1.10); (b ) “ensino, instrução” 
(Rm 12.7; 15.4; 1 Tm 4.13,16: 5.17; 2 Tm 3.10.16; 
Tt 2.7). Contraste com o n° 1. no verbete DOU
TOR. Veja ESTUDO.!

Notas: (1) No mesmo tempo que o termo didache 
é usado apenas duas vez.es nas Epístolas Pastorais 
(em 2 Tm 4.2 e Tt 1.9), o termo didaskalia é empre
gado quinze vezes. Ambos são usados nos sentidos 
ativo c passivo (ou seja, o ato de ensinar e o que é 
ensinado); a voz passiva é predominante em didache, 
c a voz ativa, em didaskalia: o primeiro põe cm 
relevo a autoridade, o último, o ato (Cremer). À 
parte do apóstolo Paulo, os outros escritores só 
usam o termo didache, exceto em Mt 15.9 e Mc 7.7 
(didaskalia).

(2) Em Hb 6.1. o termo logos. “palavra”, é tra
duzido por “doutrina”, literalmente, a “palavra (de 
Cristo)*’.

DOZE
dõdeka (òtóÕ€Ka) é usado muitas vezes nos Evan

gelhos para se referir a: os Doze Apóstolos, e tam
bém aparece em At 6.2; 1 Co 15.5; Ap 21.14 (se
gunda parte); as tribos de Israel (Mt 19.28: Lc 22.30; 
Tg 1.1: Ap 2 1.12. terceira pane; cf. Ap 7.5-8; 12.1); 
em vários detalhes concernentes a Jerusalém celestial 
(Ap 21.12-21: 22.2). Em geral, o número é conside
rado sugestivo de administração divina.
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DRAGÃO
drakõn (òpdKtov) denotava um “monstro mítico, 

dragão"; também aludia uma serpente grande, assim 
chamada por causa do seu perspicaz poder de visão 
(derivado de uma raiz derk-. significando “ver”). É 
usado 12 vezes no Apocalipse para se referir ao 
diabo (Ap 12.3.4.7.9,13,16.17; 13.2.4.11; 16.13:
20.2).!

DUAS VEZES
dis  (8íç ) ocorre em Mc 14.30,72; Lc 18.12: Jd 

12: combinado com o termo miríades. “dez mil", 
aparece em Ap 9.16: é traduzido por “uma e outra 
vez" em Fp 4.16 e 1 Ts 2.18. Veja OUTRA VEZ.1

DUODÉCIMO
dõdekatos (òtoÓéicaToç), “décimo segundo", ocor

re em Ap 21.20-1

DUPLO
A. Adjetivo.

diplous (ôtirXofcç) denotava “duplo, dobro, do
brado, duplicado” (1 Tm 5.17; Ap 18.6, três ve 
zes)-1 O grau comparativo (neutro) diploteron é 
usado adverbialmente em Mt 23.15. “duas vezes 
mais” !

B. Verbo.
diploõ (ònrXóto) significa “dobrar, duplicar, re

embolsar ou tomar duplamente" (Ap 18.6).1

DURA CERV1Z
sklerotrachelos (okXrçpoTpáxt]Xoç), derivado de 

skleros. “severo, duro", e trachelos. "pescoço”, 
usado metaforicamente em At 7.51.1

DUREZA DE CORAÇÃO
sklerokardia (a»cXr|poKapòía), “dureza de cora

ção” (formado de sklerõs, “duro”, e kardia. “co
ração”), é usado em Mt 19.8: Mc 10.5; 16.14.1Na 
Septuaginta. consulte Dt 10.16; Jr 4.4.1

DUREZA
A. Adjetivos.

1. skleros (okXtjpóç), derivado de skellõ, “se
car", significa “difícil, penoso, severo, rigoroso”. 
Veja AUSTERO.

2. duskolos (òúaKoXoç) significa principalmen
te “duro de satisfazer com comida" (formado de 
dus, prefixo indicando “dificuldade, oposição”, etc.,
o oposto de eu. “bem *, e kolon, “comida"); por 
conseguinte, “difícil": ocorre em Mc 10.24. acerca

da “dificuldade" daqueles que confiam nas riquezas 
entrar no Reino de Deus.1

B. Substantivos.
1. sklerotes (oKXripÓTriç). cognato de A, n° 1, é 

traduzido em Rm 2.5 por “dureza".1
2. põrõsis (TTÚpoxriç) denota “endurecimento", 

uma cobertura com põros, um tipo de pedra, indi
cando um "processo" (cognato de põroõ. C. n° 1). e 
é usado metaforicamente acerca da percepção espi
ritual entorpecida (Mc 3.5); do estado de Israel (Rm
11.25. “endurecimento”): do entendimento dos gen
tios (Ef 4.18, “entenebrecidos”). Veja CEGO.1

Nota: Veja também DUREZA DE CORAÇÃO, 
SOFRER AS AFLIÇÕES.

Ç. Verbos,
I .põroõ  (TRopów). “tomar duro, caloso, petrifi

car" (cognato de B. n° 2). é usado metaforicamente 
acerca do coração (Mc 6.52; 8.17; Jo 12.40); da 
mente ou dos pensamentos (2 Co 3.14. em referên
cia àqueles em Israel que recusaram a vontade e os 
caminhos de Deus revelados no Evangelho; o mes
mo em Rm 11.7). Veja CEGO.1

2. sklenm õ  (oKXqpúi-to), "tomar seco ou duro” 
(cognato de A. n° 1, e B. n° 1), é usado em At 19.9: 
em Rm 9.18, ilustrado pelo caso de Faraó, que pri
meiramente “endureceu" persistentemente o cora
ção (Êx 7.13.22; 8.19.32; 9.7), tudo isso produzin
do o “endurecimento” punitivo feito por Deus. de
pois da Sua grande paciência (Êx 9.12. etc.); em Hb 
3.8.13.15; 4.7. avisos sào dados contra o “endureci
mento" do coração.1

DURO
A. Adjetivos.

1. barus (ftapvç) denota “pesado, difícil de su
portar"; sempre é usado metaforicamente no Novo 
Testamento; é usado em Mt 23.4. acerca das orde
nanças farisaicas: no grau comparativo, ocorre em 
Mt 23.23 (“mais importante”), acerca dos detalhes 
da lei de Deus; metaforicamente acerca de lobos (At
20.29. “cruéis”): de acusação(At 25.7, “graves”); 
negativamente, acerca dos mandamentos de Deus 
(1 Jo 5.3. ocasionando um peso naqueles que os 
cumprem); acerca das canas de Paulo (2 Co 10.10. 
“graves”). Veja CARREGADO. PESO.1

2 . poneros (TTorripóç). “doloroso, ruim", é usa
do em Ap 16.2. acerca de uma chaga infligida puni- 
tivamente. Veja RUIM.

3. dusbasiaktos (òixjfkia- aKToç). “duro de ser 
suportado" (formado dc dus. prefixo inseparável, 
indicando "dificuldade, in júria, oposição” , e
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basmzõ, “suportar"). É usado em Lc 11.46 e. em 
alguns manuscritos, em Mt 23.4.!

4. chalepos (xaXeiróç). “duro", significa: (a) 
“duro (ou difícil) de lidar" (Mt 8.28; veja TRAS- 
PASSAR); (b) "duro de suportar, penoso" (2 Tm
3.1). dito acerca de uma característica dos últimos 
dias desta era. Veja TRASPASSAR!

Noras: (1) Quanto ao substantivo lupe, “doloro
so". que ocorre em Hb 12.11 (“tristeza”), veja CON- 
TRISTAR.

(2) Em Fp 3.1. o adjetivo okneros. ”que enco
lhe" ou "que faz encolher”, por conseguinte, “tedi
oso” (cognato dc okneõ. “encolher” ), é traduzido 
por “me aborreço”; o apóstolo Paulo insinua que. 
não achando que sua mensagem seja tediosa, ele não 
hesita em dá-la. Em Mt 25,26, é traduzido por “ne
gligente" e em Rm 12.11. por “vagarosos”.!

B. Advérbios.
1. deinõs (òcivwç), cognato de deos, “medo”, 

significa: (a) “terrivelmente” (Mt 8 .6 ); (b ) “vee
mentemente” (Lc 11.53). Veja FORTEMENTE-!

2 . kakõs (KaKióç), “mal. não bem. dificilmente”, 
é traduzido em Mt 15.22 por “miseravelmente”. 
Veja CHAGA, ERRADO. MAL ( I ). MISERÁVEL 
(1).

Notas: (1) Em Mc 9.20. o verbo susparassõ é 
traduzido por “agitou com violência”, o advérbio 
pondo em relevo a força intensiva do prefixo su- (ou 
seja, sun); o significado pode ser "lançou violenta
mente ao chão”. O verbo também ocorre em Lc 9.42.

(2) Em Ml 17.15, a expressão idiomática, forma
da do n° 2 (acima) e o verbo echõ, “ter” (literalmcn 
te. “ter mal”), é traduzido por “sofre muito”.

DUVIDAR
A. Verbos.

1. aporeõ (aiTopétu), sempre usado na voz mé
dia. significa literalmente “estar sem um caminho” 
(formado de a, elemento de negação, e poros, “ca
minho, trânsito”), “estar sem saída, estar sem re
cursos. envergonhado, em dúvida, perplexo, na in
certeza”, como estava Herodes em relação a João 
Batista (Mc 6.20. seguindo os manuscritos mais 
autêntico,: “estava muito perplexo”); como os dis
cípulos estavam concernente à traição do Senhor 
(Jo 13.22); e relativo à ausência do Seu corpo no 
túmulo (Lc 24.4); como estava Festo a respeito da 
natureza das acusações levantadas contra Paulo 
(At 25.20): como Paulo estava nas suas experiên
cias de provação (2 Co 4.8), e como foi a atitude 
dos crentes das igrejas na Galácia para com os er

ros judaizantes (Gl 4.20). Perplexidade é a idéia 
principal. Veja PERPLEXIDADE.! Contraste com
o substantivo aporia , “perplexidade”, que ocorre 
em Lc 21.25.!

2 . diaporeõ (òiarop€«o), formado de dia, “à par
te" (elemento intensivo), e o n° 1. significa “estar 
completamente perplexo”, com uma perplexidade 
que eqüivale ao desespero (At 2.12: 5.24 e 10.17). 
Veja também Lc 9.7 (alguns manuscritos têm em Lc
24.4. onde os mais autênticos trazem o n° 1). Veja 
PERPLEXIDADE.!

3. diakrinõ (Ôiaicpívu>). Veja CONTENDER. 
DIFERIR, A. n° 2. Aparece em At 11.12 “nada 
duvidando": em Tg 1.6. “não duvidando”; em Jd 22. 
“que estão duvidosos”. Este verbo sugere, não tan
to a fraqueza da fé, quanto a falta dela (cf. os n.os 4 
e 5).

4. distazõ (òtOTÓCcu), “ficar em dois caminhos" 
(formado dc dis, “duplo", e stasis. “posição"), im
plicando a “incerteza sobre que caminho tomar", é 
usado em Mt 14.31 e 28.17; dito dos crentes cuja fé 
é pequena. Contraste com o n° 5.(|[

5. meteõrizõ (p<FTaopí£co), deriv ado de meteoros 
(em português, "meteoro” ), significando “a meio 
ar. elevado no alto” , era primariamente usado acerca 
de lançar um navio ao mar. ou de “levantar” fortifi
cações. ou do “levantamento” do vento. Na Septu
aginta. é usado, por exemplo, em Mq 4.1. a respeito 
da “exaltação” da casa dc Senhor; cm Ez 10.16. do 
“ levantamento” das asas dos querubins: em Ob 4. 
da “ascensão" da águia. No Novo Testamento, me
taforicamente. diz respeito a “estar ansioso” medi
ante um estado mental “distraído”; a “oscilar” entre 
a esperança e o medo (Lc 12.29. “não andeis inqui
etos”. dirigido àqueles que têm pouca fé). Contraste 
com o n° 4. A interpretação “não se exaltar” não 
está de acordo com o contexto.!

6 . psuchen airõ (<JjuxTjv aí pto), literalmente, “ to
mar fôlego” ou “erguer a alma”, significa “manter 
em suspense” (Jo 10.24), sugestivo de “uma expec
tativa objetiva devido à falta de luz” (Warfield). 
mediante um fracasso das expectativas, em vez de. 
subjetivamente, por incredulidade. Assim, o signi
ficado pode ser: “Por quanto tempo Tu aumentarás 
nossas expectativas sem satisfazê-las?”

B. Substantivo.
dialogismos (010X071 o pó ç) expressa argumen

tação ou hesitação interrogativa (1 Tm 2.8). Veja 
DISPUTAR. A, n° 1.

Nota: Quanto à palavra “dúvidas”, que ocorre 
em Rm 14.1, veja DECIDIR. B. n° 2.
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DUZENTOS
diakosioi (òiakóaioi) ocorre em Mc 6.37; Jo 

6.7; 21.8; At 23.23 (duas vezes): 27.37 (“duzentas 
[e setenta e seis]'’); Ap 11.3; 12.6.‘H

Nota: Em At 27.37. algumas autoridades antigas 
lêem “cerca de setenta e seis almas”. A cont usão era

bastante natural quando a palavra diakosioi não era 
escrita por extenso, mas era representada por uma 
letra grega. O número maior não é. de modo algum, 
inverossímil. Josefo velejou para Roma em 63 d.C. 
num navio a bordo do qual havia 600 pessoas (Vida. 
cap. 3).

E
Nota: O sinal 1. ao final das considerações sobre 

determinada palavra no verbete ou subvcrbctc. in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

É IM POSTO
epikeimai ( c t t í k c i  j i q i  ) denota “ser colocado em. 

ser deitado em”: (a) literalmente: a pedra no sepul 
cro dc Lázaro (Jo 11.38): o peixe nas brasas de fogo 
(Jo 21.9); (b) figurativamente: uma tempestade (At 
27.20. “caiu sobre nós”); uma necessidade imposta 
sobre o apóstolo Paulo (l Co 9.16); a pressão da 
multidão sobre Jesus para o ouvir (Lc 5.1. "aper
tando-o'); a insistência dos principais sacerdotes, 
governantes e povo para que Jesus fosse crucifica
do (Lc 23.23, “ instavam*’); as ordenanças carnais 
“impostas” sob a lei até o tempo da reforma trazida 
pelo alto sacerdócio de Cristo (Hb 9.10). Veja APER
TAR. INSTAR. JAZER.!

É NECESSÁRIO
1. dei (òc I). verbo impessoal, com o significado 

de “é necessário” ou “deve-se. tem de”, é encontra
do com muita freqüência nos Evangelhos, Atos e 
Apocalipse, e é usado acerca de: («) uma necessida
de que se acha na natureza do caso (por exemplo. Jo 
3.30; 2 Tm 2.6); (b) uma necessidade provocada 
pelas circunstâncias (por exemplo, Mt 26.35: Jo 
4.4; At 27.21, “fora [...] razoável”; 2 Co 1 1.30): no 
caso dc Jesus, por causa da vontade do Pai (por 
exemplo. Lc 2.49; 19.5): (c) uma necessidade acerca 
da qual exige-se que algo seja feito (por exemplo. Lc
12.12. “convenha”: Jo 3.7; At 9.6: 1 Co 11.19: Hb
9.26); (d) uma necessidade da lei. dever, eqüidade 
(por exemplo. Mt 18.33, “devias”: Mt 23.23: Lc
15.32. “era justo”; At 15.5. “era mister"); em Rm
1.27. “convinha”, acerca de uma recompensa por 
causa da lei de Deus: veja também, por exemplo, 
Rm 8.26; 12.3; 1 Co 8.2; (e) a necessidade que surge 
da determinativa vontade e conselho de Deus (por

exemplo Mt 17.10: 24.6; 26.54; 1 Co 15.53). sobre
tudo em relação à salvação dos homens pela morte, 
ressurreição e ascensão de Jesus (por exemplo. Jo 
3.14; At 3.21: 4.12). Veja COMPORTAR-SE. n° 2 
(onde se deve verificar as diferenças nos significa
dos das palavras sinônimas). DEVE, DEVER ( I ), 
IDÔNEO. NECESSITAR.

2. opheilõ (óòeiXw). "dever", é traduzido em 1 
Co 5.10 por "seria necessário". Veja IMPORTAR. 
n° 1.

Notas: (1) Em Mc 14.49, é usado a conjunção 
hina com o subjuntivo, "para que. a fim dc que”.

(2) Em Hb 13.17, o p artic íp io  fu tu ro  de 
apodidõmi. “dar *, é traduzido por “que hão de dar".

(3) Em 2 Pe 1.14, o verbo “ser”, com apothesis, 
“ livramento", é traduzido por “hei de deixar", lite
ralmente. “é (sem demora)’*.

(4) Às vezes, o infinitivo de um verbo, com ou 
sem artigo, é necessariamente traduzido por uma 
frase que envolve o sentido de "é necessário", por 
exemplo. Hb 4.6 (“resta"); 1 Pe 4.17 (“já  é tem
po”).

%
Í5) As vezes, o subjuntivo de um verbo, usado 

como deliberativo, tem o sentido dc “é necessário", 
por exemplo. Jo6.28. "que faremos", ou seja. “(que) 
devemos (fazer)” .‘|[

EDIFICAR
A. Substantivo.

oikodome (oÍKoòonq) denota: («) “o ato de 
construir" (formado de oikos, “casa", e demõ. 
“construir"). É usado só figurativamente no Novo 
Testamento, no sentido de edificação, a prom o
ção de crescimento espiritual —  literalmente, “as 
coisas da edificação” (por exemplo, Rm 14.19; 
15.2; 1 Co 14.3,5,12,26): (b) "edifício, constru
ção", quer material (por exemplo. Mt 24.1). quer 
figurativo, acerca do futuro corpo dos crentes (2 
Co 5 .1), ou de uma igreja local (1 Co 3.9). ou da 
Igreja inteira, “o Corpo de Cristo” (Ef 2.21). Veja 
CONSTRUIR.
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B. Verbo.
oikodomeõ(OÍKOOO\U(XÍ). lileralmente. ' construir 

uma casa" (veja acima), em geral significa: (a) “cons
truir*. quer literalmente ou figurativamente: o parti- 
cípio presente, literalmente, “os que constroem". é 
usado como substantivo, “os construtores*', em Mt 
21.42: Mc 12.10: Lc 20.17: At 4.11 (em alguns 
manuscritos: os mais autênticos têm o substantivo 
oikodomos); 1 Pe 2.7: (b) é usado metaforicamente 
no sentido de “edificar” , promovendo o crescimen
to espiritual e o desenvolvimento do caráter dos 
crentes através do ensino ou do exemplo, sugerindo 
tal progresso espiritual como resultado de trabalho 
paciente. É dito acerca de: (1) o efeito disto nas 
igrejas locais (At 9.31: 1 Co 14.4): (2) a ação indivi
dual dos crentes uns cm relação aos outros (1 Co 
8.1: 10.23; 14.17; 1 Ts 5.11): (3) um indivíduo com 
respeito a ele mesmo (1 Co 14.4). Em 1 Co 8.10. 
onde é traduzido por “ induzida", o apóstolo Paulo 
usa o verbo com ironia patética, a respeito da ação 
de um irmão "edificar" o irmão que tinha uma cons
ciência fraca, levando-o a comprometer seus escrú
pulos: "fortalecida" ou “confirmada" seriam tradu
ções satisfatórias. Veja CONSTRUIR. INDUZIDA.

EFATÁ
Nora: A palavra efatá é de origem aramaica e 

significa “abrir". É usada em Mc 7.34 no modo 
imperativo, “abre”; ainda que a aplicação neste caso 
fosse aos ouvidos, a língua foi curativamente afe
tada.

EFEMINADO
malakos (^aXaKÓç). “suave, suave ao toque" (cm 

latim, mollis: em português, "molificar, emoliente"). 
é usado para descrever: (o) roupas (Mt 11.8, duas 
vezes, "finas", ARA; Lc 7.25. "delicadas"): (/;) 
metaforicamente, num sentido ruim. diz respeito a 
“efeminados" (1 Co 6.10). não simplesmente acer
ca de um homem que pratica formas de lascívia, mas 
a pessoas cm geral, que são culpadas do hábito dos 
pecados da carne, voluptuoso.^

EFICAZ
A. Adjetivo.

energes (cvep-yqc;) denota "ativo, poderoso cm 
ação" (formado de en. “para dentro", e ergon, “tra
balho"; em português, “energia"; a palavra “traba
lho" é derivada da mesma raiz). É traduzido em l 
Co 16.9 por “eficaz", acerca da porta aberta para o 

*
Evangelho em Efeso, e tomada “eficaz** nos resulta

dos de entrar nela: e em Fm 6. diz respeito à comu
nicação da fé de Filemom “no conhecimento de todo
o bem". Em Hb 4.12, descreve a Palavra de Deus 
como “viva", ou seja. cheia de poder para alcançar 
resultados. Veja ATIVO. COM VEEMÊNCIA.‘j|

B. Verbo.
energeõ (€i*epyci.j), "aplicar poder, ser opera

tivo. trabalhar" (seu significado habitual), é verbo 
que aparece cm 2 Co 1.6 (ARA): Gl 2.8 e 1 Ts 2.13 
(ARA). Em Tg 5.16. a palavra supérflua “eficaz" é 
omitida, a sentença é traduzida por: “A oração 
feita por um justo pode muito em seus efeitos", 
estando o verbo na forma participial presente. Aqui
o significado pode ser “cm seu trabalho interior**, 
ou seja. no efeito produzido na pessoa que ora. 
colocando-a em linha com a vontade de Deus, como 
no caso de Elias. Quanto a um tratamento mais 
amplo da palavra, veja TRABALHAR. Veja tam
bém FAZER ( I ), MOSTRAR. Nora ( II) . ver PO
DEROSO.

Nota: O substantivo energeia. “operação", ocorre 
em Ef 3.7 e 4.16.

EIRA
halõn (dXii)i*), "eira", é encontrado cm Mt 3.12; 

Lc 3.17. talvez por metonímia em lugar do grão/J

EIS QUE
1. ide (Tí>€). tempo aoristo ou aspecto pontu

al. marcando um ponto definido no tempo, do 
imperativo de eidon. "ver" (considerado como 
parte de horaõ. “ver"), é usado como interjeição, 
dirigida a uma ou muitas pessoas (por exemplo. Mt 
25.20.22.25; Jo 1.29.36,47). A única ocorrência fora 
de Mateus, Marcos e João acha-se em Gl 5.2. Veja 
VER.

2. idou ( í ò o l ')  tempo semelhante ao n° 1, mas na 
voz média (por exemplo, Mt 1.20.23); é muito fre
qüente nos Evangelhos Sinóticos, em Atos e no 
Apocalipse.

ELA
Nota: As palavras comentadas no verbete ELE. 

em suas formas, são usada para se referir a este 
pronome.

ELE MESMO
1. autos ( a u T Ó ç ) .  Veja ELE. n° 1.
2. heauton (cauTÓv), “si mesmo, ele próprio", 

reflexivo do n° 1. é traduzido em Lc 23.2 e At 25.4 
( ARA) por “ele mesmo".
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ELE
Nota: Este pronome é geralmente parle da tradu

ção dc um verbo. É freqüente traduzir o artigo ante.s 
de substantivos, adjetivos, numerais, advérbios, fra
ses preposicionais e as formas participiais dos ver
bos. Fora disso, c tradução de um dos seguintes 
termos:

1. autos (aÚTÓç). “cie mesmo c nenhum outro”, 
enfático (por exemplo, Mt 1.21, onde a ênfase po
deria ser vista na tradução: “e é ele que será”: Mt
3.11. última cláusula, onde a repetição de "ele” res
salta a ênfase): em alguns casos, só pode ser marca
do por uma circunlocuçào que não constituiria uma 
tradução (por exemplo, Ml 8.24); este uso é muito 
freqüente, especialmente nos Evangelhos, nas Epís
tolas de João e em Apocalipse (veja também, por 
exemplo. Ef 2.14; 4.11; 5.23.27). Veja ESTE. MES
MO. PRÓPRIO (1), PRÓPRIO (3).

2 . houtos ( o u t o ç ) ,  “este, esta pessoa aqui”, sem
pre é enfático: é usado com este significado, às ve
zes para se referir ao que vem antes (por exemplo. 
Mt 5.19, "ele [será chamado grande )”; Jo 6.46, "ele 
f visto]"); é freqüentemente traduzido por “isto” (por 
exemplo. Rm 9.9). ou “este homem” (por exemplo. 
Mt 27.58: Tg 1.25); “o mesmo” (por exemplo, Lc 
9.48). Veja ESTE.

3. ekeinos (ckcívoç) denota “aquele, aquela pes
soa” (em contraste com o n° 2): seu uso marca dis
tinção especial. favorável ou desfavorável; esta for
ma de ênfase sempre deveria ser notada (por exem
plo. Jo 2.21; 5.19: 7.11). Em 2 Co 10.18, literal
mente. “pois aquele que não se recomenda, ele 
[ekeinos] é aprovado"; 2 Tm 2.13. “ele lem con
traste com “nós”] permanece fiel” : 1 Jo 3.3. “ele (é 
puro)”; 1 Jo 3.5, “ele (se manifestou)”; 1 Jo 3.7. 
“ele (é justo)”; I Jo 3.16, “ele (deu)”; 1 Jo 4.17. 
“(qual) ele (é)~. Veja ESTE. OUTRO (2).

Nota: O pronome indefinido tis, "qualquer um. 
qualquer pessoa, alguém”, é traduzido em At 4.35 
por “cada um” (corretamente, "alguém”. ARA); cm 
Hb 10.28. por "alguém”.

ELEITO
A. Adjetivos.

1. eklektos (ck X cic tó ç) significa literalmente "es
colhido. eleito” (formado de ek, “de”, e legõ, "jun
tar. escolher” ), e é usado para designar: (a) Cristo, o 
“escolhido” dc Deus. como o Messias (Lc 23.35; 
quanto ao verbo que aparece em Lc 9.35. veja Nota 
mais adiante), e. metaforicamente, como a “pedra 
viva", “a principal pedra da esquina” (1 Pe 2.4.6):

em Jo 1.34. alguns manuscritos têm ekleklos ao in
vés de huios, “Filho”; (h) os anjos (1 Tm 5.2), na 
qualidade de “eleitos" para serem de posto especi
almente elev ado em associação administrativa com 
Deus. ou como Seus mensageiros aos seres huma
nos, indubitavelmente em contraste com os anjos 
caídos (veja 2 Pe 2.4 e Jd 6): (c) os crentes — judeus 
ou gentios (Mt 24.22,24.31; Mc 13.20.22.27: Lc 
18.7: Rm 8.33;CI 3.12: 2Tm 2.10;Tt L I; 1 Pe 1.1;
2.9). como raça espiritual (Mt 20.16; 22.14 e Ap 
17.14): os crentes são individualmente chamados 
"eleitos" em Rm 16.13; 2 Jo 1.13-1

Os crentes foram “escolhidos” antes da funda
ção do mundo (cf. “antes dos tempos dos séculos",
2 Tm 1.9). em Cristo (Ef 1.4). para a adoção (Ef
1.5); as boas obras (Ef 2.10); a conformidade com 
Cristo (Rm 8.29): a salvação dos enganos do 
Anticristo e o destino dos enganados (2 Ts 2.13); a 
glória eterna < Rm 9.23).

A fonte da "eleição" dos crentes é a graça de 
Deus. não a vontade humana (Ef 1.4.5: Rm 9.11;
11.5). Eles são dados por Deus Pai a Cristo como o 
fruto da Sua morte, tudo sendo sabido de antemão e 
previsto por Deus (Jo 17.6 e Rm 8.29). Ainda que 
a morte de Cristo seja suficiente para todos os ho
mens e eficaz no caso dos "eleitos”, não obstante os 
homens são considerados responsáveis, sendo ca
pazes do querer e o poder de escolher. Quanto à 
leitura alternativa em 2 Ts 2.13: “eleito como 
primícias”. veja PRIMÍCIAS. Veja ESCOLHER. B.

2. suneklektos (aircKXeKTÓç) quer dizer “elei
tos junto com” e ocorre em I Pe 5.13 ("co-eleita").1 

R. Substantivo.
ekloge (çKXoyn) denota “escolha, seleção” (em 

português, écloga"). daí. "aquele que é escolhido”. 
Em At 9.15. é dilo acerca da “escolha" que Deus fez 
de Saulo de Tarso, a expressão é. literalmente, "vaso 
de escolha". É usado quatro vezes em Romanos: em 
Rm 9.11, fala de Esaú e Jacó, onde a expressão “o 
propósito (...) segundo a eleição” é virtualmente 
equivalente a “o propósito de escolha": em Rm 11.5,
o “resto, segundo a eleição da graça” rcfcrc-sc aos 
judeus que creram. salvos dentre a nação de des
crentes: o mesmo se dá em Rm 11.7; em Rm 11.28, 
a “eleição” pode significar ou o “ato de escolher" ou 
os “escolhidos”: o contexto, falando dos pais, apon
ta para o primeiro, a escolha da nação de acordo 
com o concerto da promessa. Em 1 Ts 1.4. “a vossa 
eleição" não se refere à igreja coletivamente, mas 
aos indivíduos que a constituem: a certeza que o 
apóstolo Paulo tem acerca da "eleição" deles, dá o
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motivo para a sua ação de graças. Os crentes devem 
procurar “fazer cada vez mais firme a fsua] vocação 
e eleição*’, pelo exercício das qualidades e graças que 
os tornam frutíferos no conhecimento de Deus (2 
Pe 1.10).^ Q uanto ao verbo correspondente 
eklegomai. veja ESCOLHER.

ELEMENTOS
stoicheion (otchx€Íoi')> usado no plural, signi

fica primariamente qualquer primeira coisa da qual 
outras se originam em série ou num todo composto: 
a palavra denota um "elemento, princípio primei
ro*' (derivado de stoichos. “fila. linha, série"; cf. o 
verbo stoicheõ. "andar ou marchar em linha"; veja 
ANDAR). Era usado para se referir às letras do 
alfabeto, como elementos da fala. No Novo Testa
mento, é usado para designar; (a) a substância do 
mundo material (2 Pe 3.10,12): (b) as especulações 
ilusórias dos cultos gentios e das teorias judaicas, 
tratadas como princípios elementares, “os rudimen
tos do mundo*' (Cl 2.8. mencionados junto com as 
“filosofias e vãs sutilezas"); estes eram apresenta
dos como superiores à fé em Cristo; em Colossos, a 
adoração de anjos, mencionada em Cl 2.18. é expli
cável pela suposição, mantida por judeus e gentios 
naquele distrito, de que as constelações eram ou 
seres celestiais animados por si mesmos, ou eram 
governadas por eles; (c) os princípios rudimentares 
da religião, judaica ou gentia, também descritos como 
“os rudimentos do mundo" (Cl 2.20), e como “rudi
mentos fracos e pobres" (Gl 4.3.9). constituíam um 
jugo de servidão: (d) os “princípios elementares" (o 
ABC) do Antigo Testamento, como revelação de 
Deus (Hb 5.12, “rudimentos", literalmente, "os ru
dimentos do começo dos oráculos de Deus", como é 
ensinado a bebês espirituais). Veja PRINCÍPIOS. 
RUDIMENTOS.!

ELES
Notas: Quando não faz. parte da tradução da ter

ceira pessoa do plural de um verbo: (1) este prono
me e as formas “eles mesmos, eles próprios" tradu
zem o plural dos pronomes apresentados no verbe
te ELE, em suas várias formas, autos, houtos. 
ekeinos, heautou.

(2) Em At 5.16. hoitines, o plural de hostis. 
“qualquer um que", é traduzido por “os quais": em 
At 17.11: 23.14. por “estes** (alguns textos têm o 
termo em Mt 25.3).

(3) Às vezes, o plural do artigo é traduzido por 
“os" (por exemplo, Fp 4.22; Hb 13.24); em 1 Co

11.19, “os que são (sinceros)", é, literalmente, “os 
(sinceros)”: em Gl 2.6. “esses (digo. que pareciam 
ser de alguma coisa)**.

ELEVAR
1. egeirõ (tyeípw). “despertar, estimular, levan

tar. erguer, elevar, alçar", é usado em Mt 12.11. 
acerca do "levantamento" de uma ovelha para fora 
de um buraco. Também ocorre em Mc 1.31; 9.27; 
At 3.7. Veja DESPERTAR. LEVANTAR-SE, RES
SUSCITAR.

2. airõ  (atpüj) significa: (a) "elevar, levantar, er
guer, puxar para cima"; (b) “levar, carregar": (c) "le
var embora. levar para longe”. É usado acerca de 
“erguer" a voz (Lc 17.13; At 4.24); os olhos (Jo
11.41); a mão (Ap 10.5). Veja DUVIDAR. A, n° 6. 
LEVAR (1), PÔR. n° 17. REMOVER. SOLTAR
(1). TIRA. TOMAR.

3. epairõ (cnaípio), “erguer, levantar" (formado 
de epi. “sobre”, e o n° 2). e usado acerca de "levan
tar* os olhos (Mt 17.8: Lc 6.20; 16.23: 18.13: Jo 
4.35; 6.5: 17.1); a cabeça (Lc 21.28); as mãos (Lc 
24.50: 1 Tm 2.8): a voz (Lc 11.27; At 2.14: 14.11;
22.22); uma vela maior (At 27.40); metaforicamen
te. o calcanhar (Jo 13.18). como alguém que “ergue”
o pé antes dc chutar; a expressão indica desprezo e 
violência: na voz passiva, alude à ascensão de Jesus 
(At 1.9): a toda altivez que "se levanta" (2 Co 10.5): 
àquele que “se exalta" (2 Co 11.20). Veja ALÇAR. 
EXALTAR. TOMAR.!

4. hupsoõ  (ú4>óoj), “erguer, levantar, elevar" 
(cognato de hupsos. “altura"), é encontrado em Jo
3.14, acerca da serpente de bronze: de Jesus na cru
cificação (Jo 3 .14; 8.28; 12.32,34): metaforicamen
te. “exaltar, elevar" (por exemplo. Tg 4.10). Veja 
EXALTAR.

5. anis temi (ài-iarripi). “elevar" (formado de ana. 
“para cima", e histemi. “fazer ficar"), é usado em At 
9.41. Veja AUMENTAR. LEVANTAR-SE.

6. anorthoõ (chopOów ). “fixar verticalmente” (for
mado de ana. "para cima”, e orthos. "diretamen
te"), é usado acerca de “ levantar" as mãos "cansa
das" (Hb 12.12): de levantar uma construção, res
taurar ruínas (At 15.16; contraste, por exemplo, 
com 2 Sm 7.13,16; 1 Cr 17.12: Jr 10.12; é usado 
assim muitas vezes nos papiros): da cura da mulher 
com um espírito de enfermidade (Lc 13.13. “endi
reitou”; quanto a Lc 13.11, veja o n° 7). Veja COLO
CAR. ENDIREITAR.!

7. anakuptõ (àvaKÚTTTio), “erguer-se, levantar- 
se” . é usado acerca de: (a) o corpo (Lc 13.11; Jo



ELEVAR 586 EM RELAÇÃO A

8.7.10); (b ) metaforicamente, a mente, “olhar para 
cima. estar exultante, jubiloso” (Lc 21.28: seguido 
pelo n° 3. "levantai”): é encontrado um exemplo nos 
papiros, no qual uma pessoa fala da impossibilida
de de jamais voltar a olhar para cima. a certo lugar, 
por m uita vergonha (M oulton e M illigan . 
Vocábulory o f lhe Greek Testament).1 Na Septua
ginta. consulte Jó 10.15.1

ELOQÜENTE
logios (X ó y io ç ), adjetivo, proveniente de logos. 

“palavra", significava primariamente “instruído, 
homem qualificado em literatura e artes” . Em At
18.24. é traduzido por “eloqüente**, acerca dc Apoio: 
é quase totalmente correto traduzi-lo por "instruí
do”. Era termo usado com muita freqüência entre os 
gregos para aludir a alguém que era erudito mais do 
que a alguém que era qualificado em palavras. Ele 
tinha depósitos de “aprendizagem" e poderia usá- 
los convincentemente.^

EM CERTO LUGAR
pou (ttoú), partícula, significa “em algum lugar" 

em Hb 2.6 ("em certo lugar”): e Hb 4.4 (“neste 
lugar”): o escritor evita mencionar o lugar para dar 
ênfase em seu testemunho. Veja EM VERDADE. 
PORVENTURA. n° 5.

EM OCULTO
krupte (KpuiTTrj) (em português, “cripta”), "ca

minho coberto", “galeria subterrânea” ou “abóba
da'* (cognato de kniptos, "escondido, secreto"), é 
usado em Ix  11.33. acerca de acender uma luminária 
e colocá-la “em oculto”. Veja LUGAR. Noto (8)/!

EM PARTE
Notas: (1) Na declaração registrada em 1 Co

11.18: “c em parte o creio'*, o termo ‘‘cm parte" 
representa a frase “meros (parte) ti (algum)”. usado 
adverbialmente, ou seja. "em alguma parte, cm algu
ma medida".

(2) Em Hb 10.33. “em parte [...] em parte”, é 
tradução das frases antitéticas touto men ("este re
almente”) e touto de (“mas este” ), ou seja. "por um 
lado [...] e por outro lado".1!

EM PARTICULAR
A. Adjetivo.

idios (lòioç). “próprio da pessoa”, é traduzido 
em 2 Pe 1.20 por "particular" (veja INTERPRE
TAR). Veja NEGÓCIO. B.

B. Frase Adverbial.
kat' idian (k o t’ iòíoi’) á encontrado em Mt 24.3 

(“em particular"): Mc 4.34; 6.32 (“sós”): Mc 7.33: 
9.28: 13.3: Lc 10.23: At 23.19: Gl 2.2. Contraste 
com Gl 2.14.

EM REDOR
1. kuklothen (kukXóOc v ) .  derivado de kuklos. 

“círculo, anel" (em português, “ciclo"), ocorre em 
Ap 4.3.4.8 (neste último versículo é referente a 
olhos)/!

2. pantothen  (~cn'To0er), “em todos os la
dos” (derivado de pus. “tudo” ), é traduzido em 
Hb 9.4 por “cm redor” . Veja TODOS OS LU
GARES. n° 3.

3. perix (“ épt£). proveniente da preposiçãoperi. 
"ao redor", ocorre em At 5.16 (“circunvizinhas". 
acerca de cidades).*!

4. kuklõ (kúkXw), o  caso dativo do substantivo 
kuklos. "anel”, é usado como advérbio e encontrado 
em Mc 3.34 (“em redor '): Mc 6.6 (“vizinhas"): Mc
6.36 (“circunvizinhas”): Lc 9.12: Rm 15.19 ("arre
dores”): Ap 4.6: 7.11.1

Nota: Quanto às combinações com outras pala
vras. veja. por exemplo. ESTAR. B. n° 5. HABI
TAR. n° 5. IR. n°9. OLHAR. A. n° 3. PAÍS. A. n°6.
A. n° 4. REGIÃO. RESPLANDECER. VALADO. 
VIR. n° 38.

EM RELAÇÃO A
A. Substantivo.

meros (pepoc;). "parte", tem ocasionalmente o 
significado dc “classe" ou "categoria”, e. usado no 
caso dativo com en. "em”, significa "em relaçào a. 
quanto a” (2 Co 3 .1 (). "nesta parte”: 2 Co 9.3. 
"nessa parte”: Cl 2.16. “por causa dos [dias de 
lesta])” .

B. Verbos.
1. apoblepõ (a7Top\c-(o). “olhar de tudo o mais 

para um objeto" (formado de apo. “de", e blepõ. 
"ver"), por conseguinte, "olhar firmemente”, é tra
duzido em Hb 11.26 por "tinha em vista” . Veja 
OLHAR.

2. epiblepõ(cTnfJXcTTto). “olharem” (formado de 
epi. “sobre", e blepõ. “ver”), é traduzido em Tg 2.3 
por “atentardes”. Veja OLHAR. n° 6.

Notas: (1) As preposições a seguir têm o senti
do de "em relação a. quanto a. concernente a": peri 
(Jo 16.8); epi (Hb 11.4); kata (Fp 4.11).

(2) Quanto às frases "respeito de pessoas" e 
"respeitador de pessoas", veja PESSOA.
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EM SEGREDO
lathra (XciOpa), “secretamente, vcladamenie. às 

ocultas" (formado de uma raiz lath-, indicando “não 
percebido, despercebido, ignorado*', visto em 
Umthanõ. “não notar, nào reparar*', em leihe. “es
quecimento, desmemória. descuido"), é encontrado 
em Mt 1.19; 2.7 (em alguns manuscritos, ocorre em 
Mc 5.33); Jo 11.28; At 16.37. Veja SEGREDO-1

Nota: Em Gl 2.4. é usado o adjetivo pareisaktos 
(cognato de pareisagõ. literalmente, "trazer ao lado 
de", ou seja. “secretamente", formado de para, “pelo 
lado", eis. “a”, e agõ. “trazer” ), “ se tinham 
entremetido”. ou seja. como espiões ou traidores. 
Estrabão. historiador grego contemporâneo de Paulo, 
usa a palavra para se referir a inimigos introduzidos 
secretamente numa cidade por traidores.^ No mesmo 
versículo, o verbo pareiserchomai (veja VIR, n° 8) é 
traduzido por "secretamente entraram a espiar", acer
ca dos mesmos judaizantes. introduzidos pelo partido 
da circuncisão para cumprir o desígnio de estabelecer a 
lei cerimonial, e. assim, realizar a subversão da fé: cf. 
cm Jd 4. o verbopareisduõ (ou pareisdunõ). “deslizar 
secretamente em", traduzido por “se introduziram”. 
Veja INTRODUZIR-SE. n° 2.

EM SEGUIDA
1. exautes (c^avrf]C,), “imediatamente" (forma

do de ek, “para fora de", e ames, o caso genitivo de 
autos, “próprio, mesmo”, concordando com o ter
mo "hora" subentendido, ou seja, "desde aquela 
mesma hora"), é usado em Mc 6.25: At 10.33; 11.11; 
21.32; 23.30; Fp 2.23. A palavra é freqüente no 
período do grego coiné (veja Prefácio). Veja 1.V1E- 
DI ATAM ENTE.f

2. eutheòs (ciQétnç,). “imediatamente, diretamen
te, logo" (derivado do adjetivo euthus, “diretamen
te”), é encontrado em Mt 13.5: 26.49: At 12.10: 
21.30 (em alguns manuscritos ocorre em Mc 5.13). 
Veja BREVEMENTE. IMEDIATAMENTE.

3. eiithus (eòOúç). advérbio alternativo do n° 2. é 
traduzido em Mc 1.29: 1.43 (nos melhores manus
critos) e Jo 19.34 por “logo”. Veja IMEDIATA
MENTE. LO G O ‘11

Nota: Quanto ao termo parachrema. sinônimo 
que denota “imediatamente, no mesmo instante” , 
veja IMEDIATAMENTE.

EM SEGURANÇA
perikrates (TrcpiKpaTriç), adjetivo, significa "ten

do pleno comando de” (formado de peri. “ao redor, 
de um lado para outro", e krateõ. “ser forte, reger”);

é usado com o verbo ginomai. ”tomar-se” , em At
27.16, e traduzido por “ganhar (o batei)”.

Nota: Em Mt 28.14. o termo ame rim nos, “sem 
ansiedade", com o verbopoieõ. “fazer” , é traduzido 
por “vos poremos em segurança”. A palavra portu
guesa “seguro” é derivada do latim se, "livre de**, e 
cura. “cuidado”. Veja CUIDADO.

EM TUDO
Nota: Este termo é normalmente parte da tradu

ção de um verbo, por exemplo, veja LIMPAR. MO- 
B1LIAR. PURIFICAR. Em 2 Co 11.6, ocorre a ex
pressão en panti, “em tudo”.

EM VERDADE
1. alethõs (àXiynoç), "em verdade, verdadeira

mente** (cognato de alerheia, “verdade” ), é encon
trado em I Jo 2.5. Veja NA VERDADE. n° 3, SEM 
DÚVIDA. VERDADE.

2. amen (d[iTÍv). a transi iteração de um palavra 
hebraica que significa “verdade", é traduzido por 
“em verdade, verdadeiramente" nos quatro Evange
lhos: no Evangelho de João. por 25 vezes o Senhor 
fa/ um pronunciamento solene introduzido pela re
petição da palavra “em verdade". Veja AMÉM.

3. ontõs (õitojí;). “realmente” (relacionado com 
eimi. “ser"), é usado cm Mc 11.32 (“verdadeira
mente”) e Gl 3.21 (“na verdade”). Veja NA VER
DADE. n° 4.

Notas: (1) Em At 16.37. o termo gar, “pois", é 
traduzido por “assim".

(2) Em Hb 2.16, o termo depou (em alguns tex
tos de pou), partícula que significa “é claro, nós 
sabemos”, é traduzido por “na verdade".1}

(3) Em Lc 11.51. o termo nai, “sim", é traduzido 
por “assim".

(4) A partícula men (veja NA VERDADE, n° 1) 
é encontrada, por exemplo, em 1 Co 5.3 (“na verda
de”); 1 Co 14.17 (“realmente”): Hb 3.5; 7.5 <”e”); 
Hb 7.18; 12.10: 1 Pe 1.20: em At 26.9 (“bem”), é 
combinado com oun ("então” ). Veja SIM, n°4.

EM VÓS MESMOS
1. en heautois (cv cairroíç). literalmente, "em 

vós mesmos”, é usado junto com phronimos, “sá
bio”. em Rm 11.25. “presumais de vós mesmos”, 
ou seja, ser sábio segundo a própria avaliação.

2. par' heautois (7Ta|>’ é a u T o í ç )  (para, “com, na 
avaliação de” ), em Rm 12.16 foi traduzido por 
“sejais sábios em vós mesmos”, quer dizer, segun
do a sua opinião.
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EMARANHAR
1. pagideuõ (-ayiÔeúw), "atrair, pôr armadilhas 

para" (derivado de pagis, "qualquer coisa que pren
de ou aperta", por conseguinte, "armadilha*’), é usa
do em Mt 22.15. acerca dos esforços dos fariseus 
em como “surpreenderiam" ou "emaranhariam" o 
Senhor Jesus nas Suas palavras.)

2. emplekõ (è|nrXcKw), “tecer em" (formado de 
eu. "para dentro", e plekõ , “tecer"), por conseguin
te. metaforicamente, estar envolvido, emaranhado 
em. é usado na voz passiva cm 2 Tm 2.4; 2 Pe 
2.20/fl Na Septuaginta. consulte Pv 28.18/fi

3. enechõ (crcxw), “conter, refrear, reprimir", é 
dito acerca de: (a) estar “emaranhado" num jugo de 
escravidão, como o judaísmo (Gl 5.1). Alguns ma
nuscritos têm a palavra em 2 Ts 1.4, ao passo que 
os mais autênticos têm anechõ, “suportar"; (b) com
o significado ile “ indispor-se com. ser urgente con
tra*. é dito acerca do trama de Herodias contra João 
Batista (Mc 6.19. “queria"); do esforço dos escribas 
e fariseus em provocarem o Senhor Jesus para que 
este dissesse algo que lhes proporcionasse base de 
acusação contra Ele (Lc 11.53, “apertá-lo fortemen-

EMBAIXADOR
A. Verbo.

presbeuõ (irpcofkú») denota: (a) “ser mais ve
lho ou o mais velho, anterior em termos de nasci
mento ou idade"; (b) “ser embaixador* (2 Co 5.20: 
Ef 6.20: Fm 9). Há a sugestão de que ser “embaixa
dor" de Cristo envolve a experiência sugerida pela 
expressão: “mais velho". Homens mais velhos eram 
escolhidos para serem "embaixadores".

B. Substantivo.
presbeia (upcapcía), primariamente, "idade, 

primogenitura. antigüidade, posto, ordem, dignida
de". daí. "embaixada" (Lc 14.32:19.14).!

EMBARCAR
epibainò ('eTiftaivoi), ir sobre (epi. “sobre": 

bainõ, "ir"), é traduzido uma vez como "nós fomos 
a bordo". At 21.2. o único verbo significando em
barcar em um navio. No verso 6. "fomos a bordo": 
em At 27.2 “embarcar"; em Mt 21.5, "montar**. 
Veja VIR, n. 16.

EMITIR
1. laleõ (Xa\éü>), “falar", é usado em 2 Co 12.4 e 

Ap 10.3 (“fizeram soar"); Ap 10.4 ("sendo ouvi
das (dos sete trovões as suas] vozes" c “falaram").

Veja CONTAR (3), CONVERSAR. DIZER. FA
LAR, PREGAR.

2. ereugomai (èp€i?yopai). prim ariam ente, 
“cuspir" ou “vomitar", ou. acerca de bois. “ber
rar. mugir, rugir". por conseguinte, "falar em voz 
alta, proferir", ocorre em Mt 13.35 (“publica
rei").^ Isto oferece exemplo da tendência de cer
tas palavras a serem suav izadas cm força no gre
go tardio.

3. aphiemi (ò.cbi rjM-i). “enviar, enviar para fren
te". é usado acerca de “emitir um grito” (Mc 15.37, 
“dando um grande brado"), acerca da "expressão” 
final de Cristo na cruz. Veja DEIXAR. DEIXAR 
IR. JAZER. Nota (2). PERDOAR. PÔR. PRODU
ZIR. REMISSÀO (1). SOFRER.

4. didõmi (òíòioni), "dar", é traduzido em I Co
14.9 por “pronunciardes” . Veja DAR.

5. phihengomai (<j>Ü€yyo|iai), “emitir um som 
ou voz", é usado em 2 Pc 2.18 ("falando"). Veja 
FALAR. n°4.

Noras: (1) Em Rm 8.26. é encontrado o termo 
alaletos. "inexprimível" (formado de a. elemento de 
negação, e laleõ, “falar").

(2) Em Hb 5 .11. o termo dusermeneutos. segui
do por legõ, “falar" (formado de dus-\ de onde o 
prefixo "dis-". em português, "dispéptico". etc., 
“dificuldade, defeito” , e henneneitõ, “interpretar"), 
é traduzido por “de difícil interpretação”.*11

EMPENHAR-SE
Noras: Quanto ao verbo philorimeomai. "empe

nhar-se em", encontrado em 1 Ts 4.11 (“procureis"), 
veja ALVO. Quanto ao verbo spoudazõ. encontra
do em 2 Tm 2.15. veja DILIGÊNCIA. B. n° 1.

EMPREENDER
epicheireõ (cm xcipó i). “pôr a mão para" (for

mado de epi, “para", e cheir, "mão"), é traduzido 
em Lc 1.1 por "empreendido", objeto pegado.

EMPREGADO
1. misthõtos (|iiaOi)TÓç), adjetivo que denota 

"assalariado", c usado como substantivo, com o sig
nificado dc "aquele que é assalariado”, "emprega
do” (Mc 1.20: Jo 10.12.13. "mercenário” ). Neste 
último texto, expressa não somente aquele que não 
tem verdadeiro interesse no dever (que pode ou não 
estar presente em seu uso em Mc 1.20. e no termo 
misthios. n° 2). mas aquele que é infiel no desempe
nho de suas responsabilidades; este sentido sempre 
está ligado à palavra "mercenário”.^
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2. misthios (pía& oç). adjetivo, cognato do n° 1. 
e com significado semelhante “assalariado, contra
tado". é usado em Lc 15.17,19 (em alguns textos, 
aparece em Lc 15.21 ).f

EMPRESTAR
A. Verbos.

1. daneizõ (ó a i 'e í£ io )  é traduzido em Lc 6.34.35 
pelo verbo "emprestar". Veja TOMAR EMPRES
TADO.

2. kichremi (kíxphhO o u  chraõ (xpóio), “em
prestar", é usado no tempo aoristo (ou aspecto 
pontual), voz ativa, em Lc 11.5, no pedido: “em
preste três pães". O sentido radical do verbo é “for
necer o que é necessário" (cognato de chreia. que 
significa "uso” e “necessidade", e chre. "é necessá
rio”). Por conseguinte, é distinto do n° 1. sendo a 
idéia básica “emprestar" com segurança ou retor- 
no.í

B. Substantivo.
danistes ou daneistes (Oaviariíç ou òai'cicrrTÍq) 

denota “agiota, prestamista" (cognato de A. n° l), 
traduzido em Lc 7.41 por "credor".*1 Na Septuagin
ta, consulte 2 Rs 4.1; SI 109.11; Pv 29.13.(I

ENCERRAR
sunkleiõ (au-yKXeío>). "fechar junto, fechar de 

todos os lados" (formado de sun , "com", e kleiõ , 
“fechar"), é usado acerca de uma pesca de peixes 
(Lc 5.6, "colheram"); metaforicamente, ocorre em 
Rm 11.32. acerca dos procedimentos de Deus para 
com judeus e gentios, no fato de Ele "encerrar" 
todos na desobediência para exercer misericórdia 
para com todos. Nisto não há qualquer insinua
ção de salvação universal. O significado, pelo con
texto. é que Deus ordenou que todos fossem con
denados por desobediência sem escape por méri
to humano, para que Ele exibisse Sua misericór
dia e oferecesse o Evangelho sem distinção nacio
nal. e para que. quando Israel for restabelecido. 
Ele. no resultante Milênio, mostre a Sua miseri
córdia a todas as nações. A palavra todos, com 
referência a Israel deve ser examinada vista à luz 
de Rm 11.26, e. no que tange aos gentios, à luz de 
Rm 11.12-25: em Gl 3.22.23 (“a Escritura encer
rou tudo debaixo do pecado”), o apóstolo Paulo 
mostra que. pela impossibilidade de serem justi
ficados guardando a lei. todos, judeus e gentios, 
estão debaixo do pecado, de forma que a justiça 
seja contada a todos os que crêem. Veja CON
CLUIR. FECHAR.1!

A. Verbos.
1. pleroõ (nXrjpótjj) denota: (I) “tornar cheio, 

encher ao máximo"; na voz passiva, “ser enchido, 
tornado cheio”; é usado acerca de: (1) coisas: uma 
rede (Mt 13.48): um edifício (Jo 12.3; At 2.2); uma 
cidade (At 5.28): necessidades (Fp 4.19. "supri
rá”); metaforicamente, vales (Lc 3.5); figurativamen
te. uma medida de iniqüidade (Mt 23.32); (2) pes
soas: (a) os membros da Igreja, o Corpo de Cristo, 
como enchidos por Ele (Ef 1.23. “a plenitude da
quele que cumpre tudo em todos”; Ef 4.10): em Ef
3.19. fala dc eles serem cheios “em" (eis), “de" (toda 
a plenitude de Deus): de eles serem "enchidos" nEle 
(Cl 2.10. "aperfeiçoados” ); (b) o próprio Cristo: 
com sabedoria, nos dias da Sua carne (Lc 2.40); com 
alegria, em Seu retorno ao Pai (At 2.28); (c) os cren
tes: com o Espírito (Ef 5.18); com alegria (At 13.52;
2 Tm 1.4); com alegria e paz (Rm 15.13) [estas 
referências bíblicas citadas devem ser distinguidas 
das passagens que falam da alegria com a qual a 
pessoa é enchida ou completa, cujas citações apare
cem no verbete: CUMPRIR (1) (Jo 3.29: 15.11: 
16.24: Fp2.2: 1 Jo 1.4; 2 Jo 12)1: com conhecimen
to (Rm 15.14); com consolo (2 Co 7.4); com os 
frutos da justiça (Fp 1.11. no original está no singu
lar. “fruto”): com o conhecimento da vontade de 
Deus (Cl 1.9): com a abundância mediante supri
mentos materiais feitos por crentes companheiros 
(Fp 4.18): (d) o coração dos crentes como o lugar da 
emoção e volição (Jo 16.6, tristeza; At 5.3. menti
ra); (e) os não regenerados que recusam o reconheci
mento de Deus (Rm 1.29); (II) “realizar, completar, 
cumprir”. Veja CUMPRIR (1), REALIZAR.

2. anapleroõ (àvairXripóto). “encher adequada
mente. completamente” (formado de ana. “para 
cima", e o n° 1), é traduzido em 1 Co 14.16 por 
"ocupa”, acerca de um crente como membro de uma 
assembléia, que “enche” a posição ou condição (não 
de alguém que a “enche” assumindo-a) de ser inca
paz de entender o idioma daquele que tem o dom dc 
línguas: em 1 Ts 2.16. “encherem sempre a medida 
de seus pecados”, acerca dos judeus que persistiam 
em seu curso de antagonismo e incredulidade. Veja 
CUMPRIR (1).

3. antanapleroõ (àiTava-XTipótü). “encher por 
sua vez (ou na sua parte” ; form ado de a n ti, 
"correspondendo a”, e o n° 2), é usado em Cl 1.24. 
acerca da devoção responsiva do apóstolo Paulo a 
Cristo de “encher” ou empreender, por sua vez. 
uma pane plena dos sofrimentos que seguem os
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sofrimentos de Cristo e são experimentados pelos 
membros do Seu Corpo, a Igreja. "O ponto de os
tentação do apóstolo Paulo à que Jesus, o Mestre 
sem pecado, deveria ter deixado algo para Paulo, o 
servo indigno, sofrer" (Lightfoot. On Colossians, 
P. \65n

4. sumpleroõ (au|XTTA.T]póco), “encher completa
mente” (formado dc sun, “com", e o n° 1). é usado 
na voz passiva acerca dc: («) um barco que se enche 
de água, e. por metonímia, dos próprios ocupantes 
(Lc 8.23): (b) “cumprir, completar", quanto ao tem
po (Lc 9.51; At 2.1). Veja VIR/fl Na Septuaginta, 
consulte Jr 25.12.']|

5. pimplemi ( ttl iittXiuii ) e plelhõ (ttXíÍOio). for
mas alongadas de pleõ, “encher” (plethõ fornece cer
tos tempos de pimplemi). c usado acerca de: (l) 
coisas; barcos cheios de peixe (Lc 5.7); uma esponja 
cheia de vinagre (Mt 27.48. alguns manuscritos têm 
este verbo em Jo 19.29); uma cidade cheia de confu
são (At 19.29); um casamento cheio de convidados 
(Mt 22.10); (2) pessoas (só nos escritos de Lucas):
(a) cheias do Espírito Santo (Lc 1.15.41,67; At 2.4; 
4.8.31: 9.17: 13.9); (b) cheias de emoções: ira (Lc 
4.28); medo (Lc 5.26); loucura (Lc 6.11); maravilha, 
assombro (At 3.10); ciúme, inveja (At 5.17: 13.45). 
Quanto ao seu outro significado, “completar", veja 
REALIZAR.

6. empiplemi (c iiirÍTrXripi) ou emplethõ. è|i~Xr|T(.) 
(como no n° 5), “encher ao máximo, satisfazer”, é 
usado acerca de: (a) “satisfazer” os famintos (Lc 
1.53: Jo 6.12); a abundância dos ricos (Lc 6.25); (/>) 
metaforicamente, um grupo de amigos (Rm 15.24. 
“gozado").1

7. empiplaô (c ijltti irXdco). forma alternativa do n°
6, é encontrado em At 14.17. “enchendo (o vosso 
coração)", aludindo às provisões de Deus ao gênero 
humano/R

8. chortazõ (xopTfíçio). “encher ou satisfazer com 
comida" (por exemplo. Mt 15.33; E p4.12), é usado 
metaforicamente em Mt 5.6; Lc 6.21. Veja APAS
CENTAR.

9. gemizõ (ycnícu)), “encher ou carregar abun
dantemente”. é usado acerca de um barco (Mc 4.37); 
uma esponja (Mc 15.36; cf. o n° 5. Mt 27.48): uma 
casa (Lc 14.23): o estômago (Lc 15.16); talhas (Jo
2.7); cestas (Jo 6.13); incensários cheios de fogo 
(Ap 8.5); o templo cheio de fumaça (Ap 15.8).lI 
Contraste com o verbo gemõ, “estar cheio, encher- 
se”. Veja CHEIO.

10. korennumi (Kopc i 'i 't '|u  ), “satisfazer" 
(cognato de koros, “excesso [no comer c bebei 1”). é

usado metaforicamente acerca das coisas espiritu
ais (1 Co 4.8. “estais fartos”); em Al 27.38, “refei
tos com a comida", é. literalmente, “havendo ficado 
satisfeitos com a comida”. Veja BASTANTE. CO
MER.*!

11. mestoõ (jieoTÓto), “encher ao máximo”, de
rivado dc mestos, "cheio", é usado acerca de estar 
“cheio" de vinho (At 2.13).c||

B. Substantivo.
plerõnia (7tXtÍ(>i.)|kj). “abundância, plenitude”, 

tem dois significados: {a) no sentido ativo, “aquilo 
que enche ou preenche", um pedaço de pano numa 
roupa velha (Mt 9.16; Mc 2.21, literalmente, "o 
preenchimento", ou seja, "o remendo”, o qual é pro
vavelmente o significado); (b ) "aquilo que foi com
pletado. a plenitude” (por exemplo, Mc 8.20). Veja 
PLENITUDE.

Notas: (I) Em Ap 18.6. o verbo kerannumi. 
“misturar" (veja ARA), é traduzido pelo verbo “dar”.

(2) Em Ap 15.1, o verbo teleõ. "terminar, com
pletar". é traduzido incorretamente por “consuma
da”: os conteúdos das sete taças não são o total da 
soma dos julgamentos divinos: formam o seu termi
no; há muitos outros que os precedem (veja os capí
tulos anteriores), que estão igualmente incluídos sob 
“a ira de Deus", a serem executados no período final 
da presente era (por exemplo. Ap 6.17; 11.18:
14.10.19).

ENCOBRIR
parakaluptõ (irapaKaXúnTüj), "encobrir comple

tamente” (formado de para, "ao lado de", elemento 
intensivo, e kaluptõ, "encobrir"), "esconder, ocul
tar", é encontrado em Lc 9.45, acerca de “encobrir” 
dos discípulos o fato da entrega de Cristo.

ENCONTRAR-SE
A. Verbos.

1. apantaõ (cnrain-áw), “ir ao encontro, dar com, 
encontrar-se" (formado de apo, "de", e antaõ, "en
contrar-se com, ir face a face com"), é usado em Mc 
I4.13c Lc 17.12. Em Mt 28.9: Mc 5.2; Lc 14.31: Jo 
4.51; At 16.16, alguns manuscritos têm este verbo 
em vez do n° 3.<Jl

2. sunantaÒ (aui'ai'0áw), “encontrar-se com. dar 
com”, literalmente, "encontrar-se juntamente com" 
(formado de sun, "com”, c antaõ. veja o nü 1), é 
usado cm Lc 9.37:22.10: At 10.25: Hb 7.1.10: al
guns manuscritos têm em Lc 9.18: metaforicamen
te, em At 20.22 ("há de acontecer"). Veja SUCE- 
DER.1



ENCONTRAR-SE 591 ENDIREITAR-SE

3. hupantaõ (úrrai^áto). "ir ao encontro. dar com. 
encontrar-se", tem o mesmo significado que o n° 1, 
e é usado em Mt 8.28; Lc 8.27; Jo 11.20.30. e. nos 
manuscritos mais autênticos, em Mt 28.9; Mc 5.2; 
Lc 14.31 (acerca do encontro numa batalha); Jo 4.51;
12.18 e At 16.16 (veja o n° 1).)

4. paratunchanõ (T ra p a  Ti/yxón.j). "acontecer de 
estar perto ou presente, ocorrer por acaso*' (forma
do de para. “ao lado de. perto”, e tunchanõ, “acon
tecer” ). ocorre em At 17.17 (“se apresentavam”).)

5. sumballõ (au^pdXXi-j). “conferir, concordar 
com. harmonizar-se com. encontrar-se com. dar 
com”, é traduzido em At 20.14 por “se ajuntou 
conosco", acerca da “reunião" do apóstolo Paulo 
com seus companheiros em Assôs. Veja CONFE
RENCIAR (2). n° 3.

B. Substantivos.
1. hupanresis (ú-di^rriai q). “ida para o encon

tro” (cognato de A, n° 3). precedido pela preposi
ção eis. “para. a”, literalmente, “para um encontro”, 
é encontrado em Jo 12.13. e nos manuscritos mais 
autênticos em Mt 8.34 (veja o n° 3) e Mt 25.1 (veja 
o n °2 ) .)

2. apantesis (cirrávTTicriç). “encontro, reunião” 
(cognato dc A. n° 1). ocorre em Mt 25.6; At 28.15;
1 Ts 4.17 (em alguns manuscritos, aparece em Mt 
25.1; 27.32). É usado nos papiros acerca de um 
magistrado recentemente chegado. "Parece que a idéia 
especial da palavra era a recepção oficial de um dig
nitário recentemente chegado” (Moulton. Greek 
Testameni Grammar. vol.l. p. 14).)

3. sunantesis (ourcí in-rjcn q). “vinda para o en
contro com” (cognato de A. n° 2). é encontrado em 
alguns manuscritos em Mt 8.34. acerca da vinda de 
todas as pessoas de uma cidade para se encontrar 
com o Senhor (veja o n° 1).)

ENCONTRO
sumballõ (ai^príXXcu). literalmente, "lançar jun

to” (formado de sun, “com”, e ballõ. “lançar”), é 
usado para aludir ao “encontro” em guerra (Lc 14.31); 
à reunião a fim de discutir (At 17.18. “contendiam” 
os filósofos em Atenas e o apóstolo Paulo). Veja 
AJUDAR. CONFERIR. ENCONTRAR-SE. FA
ZER (2), PONDERAR.

ENCORAJAR
A. Verbos.

1. protrepõ  (irpOTpe ttu>), “ instigar, persua
dir” . é usado em At 18.27 na voz média, “anim a
ram” . indicando o interesse particular que tinham

em dar a Apoio o “ânim o”, o "incentivo” menci
onado.)

2. paramutheomai ("apantO cojiai). formado de 
para. “com”, e muthos, “aconselhar, avisar". 6 tra
duzido em I Ts 2.11 por “consolávamos”, e em I 
Ts 5.14. por "admoesteis” , significando estimular 
ao cumprimento dos deveres comuns da vida. Em 
Jo 11.19.31. significa “confortar". Veja CONSO
LA R.‘J

Contraste com os substantivos paramuthia. que 
ocorre em 1 Co 14.3 (“consolação”).^ e paramuthion. 
que aparece em Fp 2.1 (“consolação” ).)

B. Substantivo.
paraklesis (irapdKXncn ç). “chamado para ajudar 

alguém" (formado dc para. "pelo lado", c kaleõ, 
“cham ar"), daí. “exortação, incentivo, encora
jamento”. é traduzido cm Hb 6.18 por “consola
ção". E cognato dc parakaleõ. “pedir ou exortar, 
encorajar, confortar, consolar", e parakletos. 
“paráclito" ou “defensor”. Veja CONSOLAÇÃO. 
CONSOLAR. EXORTAR, SUPLICAR.

ENDIREITAR
A. Adjetivos.

1. euthus (€ Ú0C <;). "direto, reto. certo”, é usado 
figurativamente, acerca dos caminhos do Senhor (Mt 
3.3; Mc 1.3; Lc 3.4); em Lc 3.5. alude aos caminhos 
escabrosos que "se aplanarão". referência à trans
formação moral; em At 9 .11 (“Direita"), é o nome 
de uma ma em Damasco, sendo ainda uma das ruas 
principais. Veja DIREITO.

2. orthos (òpôóq). usado acerca de; altura, deno
ta “vertical” (At 14.10. “direito"); linha de direção, 
figurativamente, dito dos caminhos da justiça (Hb
12.13).)

B. Verbos.
1. euthunõ (eúôúiio). cognato de A. n° 1. é usado 

cm referência a pilotar um navio pelo timoneiro (Tg 
3.4; veja GOVERNADOR. B. Nota); metaforica
mente. diz respeito a tornar direito, ou seja. “endi
reitar" o caminho do Senhor (Jo 1.23).)

2. anorthoõ (ài'opGócjj). “colocar para cima. mon
tar. tomar direito". Veja ELEVAR. n° 6.

ENDIREITAR-SE
leais (\€ l o ç ) ,  "alisar, aplainar, polir", ocorre em 

Lc 3.5. figurativo  da m udança em Israel do 
farisaísmo. orgulho e outras formas de mal. para o 
arrependimento, humildade e submissão.) Na Sep
tuaginta. consulte Gn 27.1 1; I Sm 17.40; Pv 2.20; 
12.13; 26.23; Is 40.4.)
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Nota: O (erm o chrestologia  (form ado de 
chrestos. "bom”, e legõ. "falar") é traduzido em Rm
16.18 por “suaves palavras” .!

EXDRO
anelhon (ài'c6oi'). "cndro. erva-doce”, era usa

do para temperar os alimentos e para fazer picles 
(Mt 23.23).!

ENDURECER
pachunõ (ttcixww). derivado de pachus, “gros

so". significa "espessar, engordar”: na voz passi
va. "engordurar**; dito metaforicamente do cora
ção. eng rossar ou en to rpecer (M t 13.15: At
28.27).!

ENFERMIDADE
A. Substantivos.

1. astheneia (doOcrcia), literalmente, "carente 
de lorça" (formado de a . elemento de negação, e 
sthenos, "força” ), é substantivo que ocorre em Mt 
8.17: Jo 11.4; At 28.9 (cf. B. n° 1). Veja ENFER 
MO (1). ENFRAQUECER. FRAQUEZA.

2. inalakia (naXaKÍa) denota primariamente “su
avidade" (cf. malakos, “suave", Mt 11.8. traduzido 
por "ricamente” ); por conseguinte, "prostração, 
debilidade, doença". Só é encontrado em Mateus 
(Mt 4.23; 9.35; 10.1).! É freqüente na Septuaginta. 
por exemplo, em Gn 42.4:44.29: Dt 7.15; 28.61; Is 
38.9; 53.3.

3. nosos (róaoç). cognato do termo latino nocere. 
“ferir" (em português, “nosologia"). é a palavra re
gular para se referira “doenças, enfermidades" (Mt 
4.23.24: 8.17; 9.35: 10.1; Mc 1.34; Lc 4.40; 6.17; 
7.21: 9.1: Al 19.12). Os manuscritos mais autênti
cos omitem a palavra em Mc 3.15. Veja ENFER
MO (1).!

4. nosema (i*ó<7Tina). forma alternati\ a do n° 3. é 
encontrado em alguns manuscritos em Jo 5.4/fl Con
traste com o termo noseõ. “caducar, ter um desejo 
doentio por", que ocorre em 1 Tm 6.4.!

B. Verbos.
1. astheneõ (ãoôcirio), cognato dc A. n° 1. "fal

tar força, ser fraco, enfraquecer, adoecer", é traduzi
do em Jo 6.2 por “enfermos". Veja ENFERMO (1). 
ENFERMO 92). ENFRAQUECER.

2. echõ kakõs ( í\o j  kgkoç) literalmente, "ter 
mal", ou seja. “estar doente ou estar em mau esta
do", é usado em Mt 14.35: Mc 1.32: Lc 7.2. Veja 
ENFERMO (1).!

A. Verbos.
1. astheneõ (àoOcixcj). literalmente, "estar fra

co. enfraquecer" (formado de a. elemento dc nega^ 
ção, e sthenos. "força"), é encontrado, por exem
plo. em Mt 10.8 (“enfermos"); Mt 25.36; Mt 25.39 
(nos melhores textos; alguns tem B. n° 1); Mc 6.56: 
Lc 4.40; 7.10 (a ARA omite a palavra aqui): Lc 9.2: 
Jo 4.46: 5.3.7; 6.2; 11.1-3.6; At 9.37; 19.12; Fp 
2.26.27: 2 Tm 4.20; Tg 5.14. Veja ENFERMIDA
DE, B. n° 1. ENFERMO (2). e. especialmente. 
ENFRAQUECER.

2. kamnõ (Ká|ii*i>)„ primariamente, "trabalhar”, 
por conseguinte, proveniente do efeito de trabalho 
constante, “estar cansado” (Mb 12.3, enfraqueçais"; 
Tg 5.15. "está [...] doente**). A escolha deste verbo 
cm vez da repetição do n° 1 (Tg 5.14. veja acima), é 
sugestivo do acompanhamento comum de "doen
ça”, cansaço mental (que é o significado deste ver
bo). o qual não raramente dificulta a recuperação 
física: daí esta causa especial estar insinuada aqui na 
idéia geral de "doença". Em alguns manuscritos, 
ocorre em Ap 2.3.! Na Septuaginta. consulte Jó 
10.1; 17.2.!

3. sunechõ (ow éxw)* "conter, reprimir, refrear, 
segurar firmemente", é usado, na voz passiva, acer
ca de "ser apanhado ou afligido por doenças" (At 
28.8. "enfermo” , acerca do pai de Públio; cf. Mt 
4.24: Lc 4.38). Veja CONSTRANGER. n° 3.

Notas: ( 1 ) 0  verbo noseõ. “estar enfermo*', é 
usado metaforicamente acerca de doença mental, em
1 Tm 6.4 (“delira” ).

( 2 ) 0  advérbio kakõs. "maldosamente doente", 
com echõ, “manter, ter", é encontrado em Mt 4.24 
("padeciam acometidos”); Mt 8.16 (“estavam en
fermos"); Mt 9.12 ("doentes” ): Mt 14.35: Mc 1.32 
("achavam enfermos"): Mc 1.34: 2.17 ("estão do
entes” ): Mc 6.55: Lc 5.31; 7.2.

(3) Quanto ao termo “paralítico", encontrado em 
Lc 5.24: At 9.33. veja PARALÍTICO.

B. Adjetivos.
1. asthenes (daOci-fjç). literalmente, “sem for

ça". por conseguinte, “fraco, débil, enfermo", é usa
do acerca de “debilidade física" (Mt 25.43,44: quan
to a Mt 25.39, veja A. n° 1); alguns textos têm 
asthenes em Lc 9.2 (os melhores o omitem, sendo o 
significado "curar" em geral); Lc 10.9; At 4.9 ("im
potente"): At 5.15.16. Veja ENFERMO (2). EN
FRAQUECER. FRACO.

2. arrhõstos (âpp<«>OTO<;). "fraco, doentio" (for
mado de a , elemento de negação, e rhonrintui, "ser

ENFERMO (1)
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forte, fortalecer"), é encontrado em Mt 14.14 ("en
fermos"); Mc 6.5.13: 16.18: 1 Co 11.30 ("doen
tes". aqui também alude ao estado físico) Na Sep
tuaginta. consulte 1 Rs 14.5: Ml 1.8-1

C. Substantivos.
1. astheneia (àaOci-cia). "fraqueza, doença, en

fermidade" (cognato de A. n° 1. e B. n° I ), é encon
trado em Jo 11.4 (“enfermidade"). Veja ENFERMI
DADE. n° 1. ENFRAQUECER. FRAQUEZA.

2. nosos (vóaoç). Veja ENFERMIDADE. n° 3.

ENFERMO (2)
A. Adjetivos.

1. adunaíos (áôúuaToç). Veja IMPOSSÍVEL, A, 
n° 1.

2. asthenes (ãaOcrnc;). "sem força" (formado de
a , elemento de negação, c athenos. "força"), é tradu
zido em At 4.9 por "enfermo". Veja ENFERMO
(1), ENFRAQUECER. FRACO.

B. Verbo.
astheneõ (áoQçvcct>), "estar sem força" (cognato 

de A. n° 2), é traduzido em Jo 5.3 por “multidão de 
enfermos" (cf. Jo 5.7. o particípio presente, "enfer
mo", literalmente, “estando impotente"). Veja: EN
FERMO (1). ENFERMIDADE. ENFRAQUECER.

ENFRAQUECER
A. Adjetivos.

1. asthenes (áoOcwfc). literalmente, "sem for
ça" [veja ENFERMO (2)1, é traduzido “fraco", a 
cerca de: (a) "fraqueza física" (Mt 26.41: Mc 14.38:
1 Co 1.27; 4.10; 11.30 | um julgamento sobre a falta 
de firmeza espiritual na igrejaj: 2 Co 10.10: 1 Pe
3.7, grau comparativo); (h ) no sentido espiritual, 
dito acerca dc: os rudimentos da religião judaica, cm 
sua incapacidade de justificar alguém (Gl 4.9); a lei 
(H b 7 .18); em Rm 5.6 ("fracos"), a incapacidade do 
homem cumprir sua salvação; (c) moralmente ou 
eticamente (1 Co 8.7.10: 9.22); (d) retoricamcnte. 
acerca das ações de Deus de acordo com a estimati
va humana (1 Co 1.25, “fraqueza", literalmente, "as 
coisas fracas {dc Deus]"). Veja ENFERMO (1). 
FRACO.

2. adunatos (àôúvoToç)* literalmente, "não po
deroso", é encontrado em Rm 15.1 ("fracos"), acer
ca das fraquezas daqueles cujos escrúpulos surgem 
por falta de fé (veja Rm 14.22.23), no mesmo senti
do que o n° 1, letra "c": a mudança no adjetivo (cf. 
Rm 14.1) é devido ao contraste com dunatoi, os 
"fortes", que não foram especificamente menciona
dos como tais em Rm 14. Veja IMPOSSÍVEL.

B. Verbo.
astheneõ (àoOercüj), “faltar força", é usado qua

se do mesmo modo que A. n° 1. e é encontrado cm 
Rm 4.19 ("enfraqueceu"); Rm 8.3; 14.1,2; 1 Co 8.9 
(em alguns textos); 2 Co 11.21; 11.29 (duas vezes):
2 Co 12.10: 13.3.4.9. Veja ENFERMIDADE. EN
FERMO (1), ENFERMO (2).

C. Substantivo.
astheneia (doOévcia) (quanto a este termo, veja 

FRAQUEZA), é usado em alusão ao corpo e en
contrado em 1 Co 2.3 (“fraqueza"); I Co 15.43: 2 
Co 11.30; 12.5 (plural): 2 Co 12.9.10: Hb 11.34;em
2 Co 13.4. "(tinha sido crucificado por) fraqueza", 
é dito em relação ao sofrimento físico que Jesus se 
submeteu voluntariamente ao sc entregar até à mor
te da cruz.

ENGANADOR
1. planos (—\di'o<;) é. corretamente, adjetivo, sig

nificando "errante, ou dcsencaminhador. sedutor" 
(1 Tm 4.1): usado como substantivo, denota im
postor do tipo vagabundo, e. por conseguinte, qual
quer tipo de "enganador" ou “corruptor" (Mt 27.63:
2 Co 6.8: 2 Jo 7, duas vezes, nesta última referência
o artigo definido acompanhante toma necessário a 
tradução “o enganador"). Veja SEDUZ1R.‘I

2. phrenapates (òpcmTráTrjç). cognato de C. n°
3, no verbete ENGANO, literalmente, "enganador 
de mentes", é usado em Tt 1.10.f

Nota: Quanto à expressão “que engana", que 
ocorre em Ap 12.9, veja ENGANO. C, n° 6.

ENGANADORES
goes (yóiiç) denota primariamente “lamentador. 

pranteador" (cognato dc goaõ, “ lamentar, prante
ar"); por conseguinte, proveniente do gemido nos 
quais os feitiços eram cantados, “mago. feiticeiro, 
encantador", e. portanto, "prestidigitador. engana
dor. impostor". Ocorre em 2 Tm 3.13 (“enganado
res"); possivelmente os falsos mestres referidos a 
artes mágicas praticadas (cf. 2 Tm 3.8).!

ENGANO
A. Substantivos.

I. apate  (arrcí-ri), "engano" ou “sedução" 
(cognatodo verboapataõ, "enganar, lograr, iludir"), 
aquilo que dá falsa impressão, quer por aparência, 
declaração ou influência, é dito acerca dc riquezas 
(Mt 13.22: Mc 4.19); do pecado (Hb 3.13). A ex
pressão que ocorre em Ef 4.22. "concupiscências 
do engano", significa as concupiscências instigadas
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pelo “engano", das quais o “engano" é a torne de 
força, não as concupiscências “enganosas" em si 
mesmas. Em 2 Ts 2.10. a expressão “a operação do 
erro", significa todas as form as de palavras 
incscrupulosas e ações designadas a “enganar" (veja 
Ap 13.13-15). Em Cl 2.8. a expressão “vãs sutile
zas" sugere que as “sutilezas" são coisas destituí
das de qualquer proveito.!

Nota: Em 2 Pc 2 .13, os textos mais autênticos 
têm “deleitando-sc cm suas festas de amor" 
(agapais), cm lugar de “enganos" (aparais).

2. dolos (õóXoç). primariamente “isca. armadi
lha". por conseguinte, “astúcia, decepção, malícia", 
é palavra que ocorre cm Mc 7.22; Rm 1.29. Veja 
ARTÍFICE, DOLO (I), DOLO (2).

Noras: ( 1 ) 0  termo plane, traduzido cm I Ts
2.3 por “engano", significa errante, vagante (cf. 
em português, ‘'p lan e ta"), por consegu in te , 
“erro”, ou seja, aquele que erra do caminho certo.
O termo também ocorre em Ef 4.14. Veja ERRO
(1). ERRO (2).

(2) Quanto ao verbo dolioõ, “usar de engano", 
veja C. n° 4.

B. Adjetivo.
dolios (ôóXioç). "enganoso", é usado em 2 Co

11.13, acerca dos falsos apóstolos que são trabalha
dores “enganosos”: cf. A, n° 2 e Nota (2).!

C. Verbos.
1 .apataõ ( d i r a T Ó i o ) ,  “iludir, enganar" (veja A. n° 

1), c usado acerca de: (a) aqueles que “enganam" 
com palavras vazias e depreciam o verdadeiro cará
ter dos pecados mencionados (Ef 5.6): (b) o fato de 
que Adão não foi “iludido" (1 Tm 2.14: cf. o que é 
dito acerca de Eva: veja n° 2. mais adiante); (c ) o 
“auto-engano" daquele que se acha religioso, mas 
não refreia sua língua (Tg 1.26).‘j|

2. exapataõ (èEaTTaráui), formado de ek (ex), ele
mento intensivo, e o n° 1, significa "iludir completa
mente. enganar completamente" (1 Tm 2.14). Veja 
LOGRAR.

3. phrenapataõ (òpcvarraTmo). literalmente, "en
ganar na própria mente" (formado de phren, “men
te”. e o n° 1), “enganar por fantasias” (Lighlfoot). é 
usado em Gl 6.3. com referência à auto-ilusão, que é
o “auto-engano”, um pecado contra o bom senso. 
Contraste com Tg 1.26 (acima).!

Nota: Contraste com o termo phrenapates. n° 2. 
no verbete ENGANADOR.

4. dolioõ (ÔoXióü>). "atrair”, como. por exemplo, 
com isca (veja A. n° 2). é verbo empregado em Rm
3 .13 (“tratam enganosamente").!

5. doloõ(òoXtx.)). forma reduzida do n°4. significa 
primariamente “fazer cair numa armadilha, enlaçar, 
atrair”, por conseguinte, “corromper”, sobretudo 
entrosando as verdades da Palavra de Deus com as 
doutrinas ou concepções falsas, e lidando com elas 
“com falsidade" (2 Co 4.2).! Contraste com o verbo 
kapeleuõ, “corromper por meio de regateio”, que 
ocorre cm 2 Co 2.17.! Quanto à diferença entre as 
palavras, veja CORROMPER. A. n° 1.

6. planaõ (TrXavdw), cognato de plane, A. Nota
(1) (em português, "planeta"), na forma passiva, 
significa, às vezes, “ir errante, vaguear" (Mt 18.12:
1 Pe 2.25: Hb 11.38): na voz ativa, "enganar, con
duzindo ao erro, seduzir” (por exem plo. Mt 
24.4.5.11.24: Jo 7.12;cf. 1 Jo3.7). Em Ap 12.9.o 
particípio presente é usado com o artigo definido 
como título do diabo. "o Enganador", literalmente, 
"aquele que engana". Tem. com freqüência, o senti
do de “enganar-se a si mesmo" (\ eja. por exemplo, 
em I Co 6.9: 15.33: Gl 6.7: Tg 1.16.) Veja CAMI
NHO. ERRANTE. ERRAR. LEVAR (2). SEDU
ZIR.

7. paralogizomai (TTcipaXoyíÇo[iai). Veja LO
GRAR. n° 3.

ENGODAR
A. Verbo.

deleazõ (òc\ed£o.)). primariamente, “atrair por 
isca" (derivado dc delear. “isca”), é usado metafori
camente em Tg 1.14. acerca do “engodo" da concu- 
pisccncia: cm 2 Pe 2.14.18, laia dos sedutores que 
“engodam".!

B. Adjetivo.
peithos (TreiOóc;). “hábil em persuadir" (deriva

do de peithõ, “persuadir” ), é usado em 1 Co 2.4 
(“persuasivas").!

Nora: Em Cl 2.4, o termo pithanologia. “discur
so persuasivo" (formado de pirhanos. “persuasivo. 
plausível", cognato do anterior, e logos. “discur
so**), é traduzido por "palavras persuasivas". Signi
fica o emprego de argumentos plausíveis em con
traste com a demonstração.! Contraste com o ter
mo eulogiu, "discurso lindo”, que ocorre em Rm 
16.18. ou seja. “estilo agradável**.!

ENGRANDECER
megalunõ (ixeyaXúroí). “fazer grande" (megas), 

é encontrado cm Lc 1.46 ("engrandece"): Lc 1.58 
(“usado [...\ dc grande tmisericórdial)": At 5.13 (“ti
nha grande Icstimal): At 10.46 (“magnificar"): At
19.17 Cera engrandecido"): 2 Co 10.15 (“seremos
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abundantemente engrandecidos", ou seja. pela fé de
les em seu efeito prático. Paulo será ajudado a au 
mentar o âmbito do seu ministério evangelístico e a 
levar a mensagem a regiòes além deles): Fp 1.20 
(“engrandecer" Cristo por Paulo em seu corpo, ou 
seja, em todas as suas atividades e procedimentos). 
Em Mt 23.5. “alargam ”, significa “aumentam". Veja 
Dl LATA R.1

Nota: Em Rm 11.13, é usado o verbo doxazõ, 
“glorificar”. Veja GLORIFICAR.

ENQUANTO
Notas: (1) Veja PEQUENO (1). B. n° 1.
(2) Em Ml 13.21. a expressão proskairos esrin, 

é, literalmente, “é de pouca duração”.
(3) O termo chronos. "tempo”, é encontrado em 

Lc 18.4; Jo 7.33:12.35 (primeira parte); 1 Co 16.7:
o termo kairos, “estação, tempo, oportunidade”, é 
usado em Lc 8.13: At 19.22): quanto ao significado 
diferente destas palavras, veja ESTAÇÃO.

(4) Em At 18.18, “ainda (ali) muitos dias ", é. 
literalmente, “dias suficientes”.

(5) Em At 28.6. a expressão epipolu. literalmen
te, “em muito", é traduzido por “já  muito”.

(6) Quanto a Mc 1.35, veja DIA, B.
(7) Em Mc 15.44. o term opalaü ”há muito tem

po”, é traduzido por “já  havia muito”.
(8) Em At 27.33 e Hb 3.13. o termo achri (ou 

achris) seguido por liou, o caso genitivo do pro
nome relativo hos. literalmente, “até o qual'*, é tra
duzido por “enquanto** e “durante o tempo *, res
pectivamente: cf. en liõ, encontrado em Mc 2.19: 
Lc 5.34: Jo 5.7: en rõ. usado em Lc 1.21: Hb 3.15, 
"enquanto se diz” , é, literalmente, “no ser dito’* 
(en. com o artigo e o presente infinitivo, passivo 
de legõ): o mesmo se dá. por exemplo, em Mt
13.25 (ARA).

(9) Em Hb 10.33. na primeira pane. ocorre o 
particípio presente dc theatrizomai. “tomar-se es
petáculo". traduzido por "fostes feitos espetácu
lo”: na segunda parte, ginomai. “tornar-se”, é tra
duzido por “fostes” .!

(10) A conjunção heõs, “até”, etc., tem o signifi
cado de “enquanto” em Mt 14.22: Mc 6.45: 14.32: 
em alguns textos, ocorre em Jo 9.4: 12.35.36: com 
hotou, “tudo o que” (caso oblíquo, neutro, de hos
tis, “quem"), c usado em Mt 5.25 (“enquanto*’).

(11) Em At 20.11. o termo hikanos, “suficien
te”. é traduzido por “largamente”.

(1 2 )0  termo hõs, “como”, é encontrado em Lc
24.32 (duas vezes, “quando”): Jo 12.35 (“um pou

co de tempo” ); Jo 12.36 (“enquanto ”): At 1.10;
10.17 (ARA).

(1 3 )0  termo hotan. “quando”, é usado cm 1 Co
3.4 (ARA).

(14) O termo hote. “quando”, é encontrado em 
Jo 17.12 (ARA); Hb 9.17 (“enquanto”).

(15) Em Jo 4.31, termo metaxu, “entre”, usado 
com a expressão en tõ. “no”, é traduzido por “en
tretanto”; em Rm 2.15, o termo metaxu é traduzido 
por “juntamente”.

(16) Em At 18.18, o termo hikanos é traduzido 
por “muitos”.

(17) Em I Pe 1.6. é encontrado o termo oligon, 
"um pouco**.

ENRIQUECER
ploutizô (ttAoutíçu>). “tornar rico, enriquecer” 

(derivado dcploutos, “riqueza"), é usado metafori
camente para aludir às “riquezas” espirituais, em 1 
Co 1.5: 2 Co 6.10: 9 .11. Veja RICO.!

ENSEADA
kolpos (kóXttoç). traduzido por “enseada** (At

27.39). é menor que um “golfo”, (em português, a 
palavra “golfo” está relacionada.) Veja SEIO.

ENSINADO
1. didaktos (ÒiòaKTÓ^), adjetivo, primariamente 

“aquilo que pode ser ensinado*', então, “ensinado”, 
é usado cm alusão a: (a) pessoas, em Jo 6.45: (b ) 
coisas, em 1 Co 2.13 (duas vezes): “(não com pala
vras de sabedoria humana, mas com as que o Espí
rito Santo)ensina*’, literalmente, “(nãoem palavras) 
ensinadas (da sabedoria do homem, mas nas) ensi
nadas (do Espírito)” .1!

2. theodidaktos ((teoôíôctKToç)* “ensinado por 
Deus” (formado de rheos. “Deus”, e o n° 1). ocorre 
em 1 Ts 4.9. literalmente, “(pessoas) ensinadas por 
Deus”: quando os missionários tinham “ensinado” 
os convertidos a amarem uns aos outros, o próprio 
Deus tinha sido o Mestre deles. Contraste com Jo 
6.45 (veja o n° I ).!

ENSINAR
A. Verbos.

I . didaskõ (òiòáaKtu) é usado: (íi) absolutamen
te, “dar instrução” (por exemplo, Mt 4.23; 9.35; 
Rm 12.7: I Co 4 .17; 1 Tm 2 .12: 4.11); (b) no tran
sitivo. com um objeto, quer pessoas (por exemplo, 
Mt 5.2; 7.29. e com freqüência nos Evangelhos e em 
Atos), quer coisas “ensinadas” (por exemplo, Mt
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15.9; 22.16; At 15.35; 18.11); pessoas e coisas (por 
exemplo, Jo 14.26; Ap 2.14.20).

2. paideuõ (ttcuÒcúu)), “instruir e treinar”. Veja 
INSTRUIR, n° 2.

3. katecheõ (kuttix«éu>) (quanto a este verbo, veja 
INFORMAR. n° 2, INSTRUIR, n° 1), é usado em 1 
Co 14.19 (“instruir"); Gl 6.6 (duas vezes).

4. heterodidaskaleõ (CTCpoòiÔaaKaXéw), “ensi
nar doutrina diferente” (heteros. “ diferente”, deve 
ser diferenciado de allos, “outro do mesmo tipo”); 
veja OUTRO (1); é usado em I Tm 1.3, “(não) ensi
nem esta (doutrina)”; 1 Tm 6.3, “(se alguém) ensina 
(alguma) outra (doutrina)”, a que é contrária à fé.^

Notas: (1) Quanto ao verbo matheteuõ, “ensi
nar”, encontrado em Mt 28.19; At 14.21 ("tendo 
anunciado"), veja DISCÍPULO, B.

(2) Em At 16.21. o verbo katangellõ, "declarar, 
pregar", é traduzido por “expõe”.

(3) Quanto ao terno “ensina”, usado em 1 Co
2.13, veja ENSINADO, n° 1. letra “b”.

B. Adjetivo.
didaktikos (òiòoktikóc;), “qualificado no ensi

no" (cognato do nu 1, acima; em português, “didáti
co”), c traduzido em I Tm 3.2 e 2 Tm 2.24 por 
“apto para ensinar”/I

ENSOBERBECER
1. tuphoõ (TLxbóui) significa corretamente "en

volto em fumaça” (derivado de tuphos, “fumaça”; 
metaforicamente, “vaidade”); é usado na voz passi
va, metaforicamente em 1 Tm 3.6(“ensoberbecendo- 
se”); I Tm 6.4 (“soberbo”) e 2 Tm 3.4 (“orgulho
sos” ). Veja INCHAR, SOBERBO.^ Contraste com
o verbo tuphomai, “enfumaçar”, que aparece em 
Mt 12.20,'! e o termo tuphõnikos, “tempestuoso” 
(com o termo anemos, “vento”, subentendido), que 
ocorre em At 27.14T

2. hupselophroneõ (t\j>qXo<t)poi'€c<>), “ser sober
bo, orgulhoso”, é usado em 1 Tm 6 .17.*|

ENSOBERBECER-SE
perpereuomai (T7epTepeúo|icu). “ostentar-se, 

vangloriar-se a si mesmo" (derivado de perperos, 
“vanglorioso, fanfarrão”, termo não encontrado no 
Novo Testamento), é usado em 1 Co 13.4, negativa
mente, acerca do amor.f

ENTÃO
1. tote ( t ó t c ) ,  advérbio demonstrativo de tem

po. denota “nesse ou naquele momento” e é usado 
em a/usão a: (a) eventos simu/tãneos (por exempío.

Mt 2.17; Gl 4.8. “agora”; Gl 4.29); em 2 Pe 3.6, “(o 
mundo de) então”, literalmente, “(o) então (mun
do)”; (b ) eventos conseqüentes, “então, logo após” 
(por exemplo, Mt 2.7; Lc 11.26; 16.16; Jo 11.14; 
At 17.14); (c) futuro de coisas (por exemplo, Mt 
7.23; 24.30. duas vezes; Mt 24.40; oito vezes em 
Mt 25; I Co 4.5; Gl 6.4; 1 Ts 5.3; 2 Ts 2.8). Ocorre 
90 vezes em Mateus, mais do que em todo o restan
te do Novo Testamento junto.

2. eita (çiTa), este termo; (a) denota “sucessão 
de tempo, então, a seguir" (Mc 4.17, “depois”; Mc 
4.28 fem alguns textos], Mc 8.25; Lc 8.12; Jo 13.5; 
19.27; 20.27); em alguns textos, ocorre em 1 Co 
12.28; 1 Co 15.5,7,24; lT m  2.13; 3.10; Tg 1.15; (b) 
é usado em argumento (Hb 12.9).

3. epeita (e T re tT a )  “logo após, depois disso, de
pois”, “então” (Lc 16.7; Jo 11.7; 1 Co 12.28;
15.6,7,23.46; Gl 1.18,21; 2.1; 1 Ts 4.17; Hb 7.2,27; 
Tg 3.17,4.14); em alguns textos, ocorre em Mc 7.5 
(os melhores têm a partícula kaí)\ em 1 Co 15.24, é 
usado o n° 2. Veja DEPOIS.

4. loipon (XotTTÓi'), “finalmente, quanto ao res
to”. o neutro de loipos, “(o) resto”, usado adverbi
almente. não é traduzido em português em At 27.20.

5. oun (ouv), partícula que expressa sucessão ou 
conseqüência, é encontrada, por exemplo, cm Mt 
22.43 (“então”); Mt 27.22; Lc 11.13 (“pois”).

6. oukoun (oúkoív). advérbio formado de ouk, 
“não”, e oun, “então”, com o elemento de negação 
omitido, significando “assim então”, é usado em Jo
18.37 (“logo”).

Notas: ( I ) Em Tg 2.24, onde em alguns manus
critos ocorre a partícula inferencial toinun, "então, 
logo”, outros manuscritos superiores o omitem.

(2) As ocasiões em que as conjunções ara, “as
sim”; de, “mas”; gar, “por”; kai, “e”; te, “e", são 
traduzidas por “então", não são comentadas neste 
livro.

ENTENDER
A. Verbos.

1. suniemi (oum qpi), primariamente, “trazer 
junto, colocar junto, reunir”, é usado metaforica
mente acerca de “perceber, entender, compreender, 
unir” (sun, “junto, com”), como quem diz, a per
cepção com o que é percebido (por exemplo. Mt 
13.13-15,19,23,51; 15.10; 16.12; 17.13, e passa
gens semelhantes em Marcos e Lucas; At 7.25. duas 
vezes; At 28.26,27; Rm 15.21; Ef 5.17); em Rm
3.11. o particípio presente, com o artigo, é usado 

como substantivo, fiteraímente, “não há o entendi
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mento (de ninguém)”, em sentido moral e espiritual; 
cm 2 Co 10.12, “(sem) entendimento". Veja CON
SIDERAR, Nota (2).

2. noeõ (i'0€<u), “perceber com a mente”, em dis
tinção da percepção obtida pelos sentimentos, é 
usado em Mt 15.17 (“compreendeis” ); Mt 16.9.11;
24.15 (aqui, talvez, antes, no sentido de considerar) 
e paralelos em Marcos (não em Lucas); Jo 12.40; 
Rm 1.20; E f 3.4 (“podeis perceber"); Ef 3.20 ("pen
samos"); 1 Tm 1.7; 2 Tm 2.7 ("considera” ); Hb
11.3. Veja CONSIDERAR, n° 4.1

3. ginõskõ (YiwjüKuj), “saber, conhecer, vir a 
saber”, é encontrado em Mt 26.10; Jo 8.27 (“enten
deram”); Jo 8.43; 10.6; 10.38 (em alguns textos 
pisteuõ, “acrediteis"); Jo 12.16; 13.7 [veja Nota em 
SABER (1), n° 2J; At 8.30; Fp 1.12 (em alguns 
textos, ocorre em At 24.11). Veja SABER (1). n° 1.

4. epistamai (èm aT api), “saber bem”, é usado 
em Mc 14.68 (“conheço”); Jd 10 (segunda cláusula, 
“conhecem”). Veja SABER (1), n° 5.

5. punthanomai (TTui-Oávopai), “inquirir", é encon 
trado em At 23.34 (“sabendo”). Veja INQUIRIR.

6. gnõrízô (•yiiijpíCu)), “tornar conhecido”, é usado 
em 1 Co 12.3 (“lazer compreender"). Veja SABER
(1), n° 8.

7. agnoeõ (dY^ocuj), “ser ignorante", é usado 
em Mc 9.32 (“não entendiam"); Lc 9.45; 2 Pe 2.12. 
Veja IGNORÂNCIA, B, n° I.

Notas: (1) Em 1 Co 13.2; 14.16, é encontrado o 
verbo o ida, “saber, conhecer, perceber” .

(2) Quanto ao verbo rnanthanõ, traduzido em 
At 23.27 por “informado”, veja APRENDER. n° I.

(3) Em 1 Co 13.11, o verbo phroneõ, “estar in
clinado", é traduzido por “sentia".

(4) Quanto ao verboparakoloutheõ, encontrado 
em Lc 1.3, “havendo-me informado minuciosamen
te”, veja INFORMADO.

B. Adjetivos.
1. eusemos (eüaniioç) denota primariamente 

“distinto, notável” ou “glorioso” (como no SI 81.3, 
Septuaginta^), então, “distinto, claro ao entendi
mento”. 1 Co 14.9 (“bem inteligíveis” ).*!

2. dusnoetos (òuoi'6r|Toç), "duro de ser enten
dido” (formado de dus-, prefixo como em portugu
ês, “dis-”. e A. n° 2), ocorre em 2 Pe 3.16 (“difíceis 
de entender” ).1

ENTENDIMENTO
A. Substantivos.

1. nous (1'ouç) (quanto a este termo, veja MEN
TE, n° 1), é usado em Lc 24.45 (“entendimento"); I

Co 14.14; 14.15 (duas vezes); I Co 14.19; Fp 4.7; 
Ap 13.18.

2. sunesis (oú^cnç), cognato de suniemi, deno
ta “colocar junto, entender”: (a) “compreensão, 
entendimento, mente ou inteligência” (Mc 12.33);
(b ) “entendimento, pensamento refletivo" (Lc 2.47;
1 Co 1.19. “inteligência” ; Ef 3.4. “compreensão”; 
Cl 1.9; 2.2; 2 Tm 2.7).l Veja PRUDÊNCIA, n° 2.

3. dianoia (Ôidi^oia) (quanto a este termo, veja 
MENTE, n° 2), é encontrado em Ef 4 .18 ("entendi
mento"); 1 Jo 5.20; em alguns textos, ocorre em Ef
1.18 (em lugar de kardia, “coração”).

B. Adjetivo.
asunetos (àcrwcToç), “sem entendimento” ou 

“sem discernimento” (formado dc a, elemento de 
negação, e sunetos, “inteligente, que entende"), é 
usado em Mt 15.16 (“sem entender"); Mc 7.18 
("sem entendimento” ); Rm 1.21 (“insensato” ); Rm 
1.31 (“néscios” ); Rm 10.19.1

Nota: Em 1 Co 14.20, o termo phren, “mente", é 
traduzido (duas vezes) por "entendimento”.

ENTERRAR
A. Substantivos.

1. entaphiasmos (€ i>Tact>iaapóç). literalmente, 
“enterramento” (formado de en, “em", e taphos, 
“túmulo"), “sepultar", ocorre em Mc 14.8; Jo 12.7. 
Contraste com B. n° 1.1

2. taphe (Ta4>fj), “enterro" (cf. o n° 1, e em portu
guês, “epitáfio”), é encontrado em Mt 27.7, com 
eis, “a”, literalmente, “com vistas a um [lugar de[ 
enterro para estranhos”.1

B. Verbos.
1. entaphiazò (ét'Tu4>iáCw), veja A, n° 1, “pre

parar um corpo para enterro”, é usado acerca de 
qualquer provisão para este propósito (Mt 26.12; 
Jo 19.40).1

2. thaptõ (Oqtttu)) ocorre em Mt 8.21,22 e pas
sagem paralela em Lucas (veja também Mt 14.12; 
Lc 16.22; At 2.29; 5.6,9.10). Refere-se ao enterro 
de Cristo (I Co I5.4).1

3. sunthaptõ ((TfiOáTrnjo), cognato de A, n° 2, 
“enterrar com ou junto” (formado de sun, “junto", e
o n° 2). só é usado no sentido metafórico a respeito 
da identificação do crente com Cristo no Seu “en
terro”, conforme é exposto no batismo (Rm 6.4; Cl 
2.12) .i

ENTESOURAR
1. thesaurizõ ( 6 r | a a u p í£ iu ) ,  "colocar para cima. 

acumular", é encontrado em 1 Co 16.2 (“ajuntar".
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literalm ente, “arm azenar”), com vistas a ajudar 
um caso especial de necessidade; dito cm 2 Pe
3.7, acerca dos céus e da terra, que “se reservam 
como tesouro” para o fogo. Veja JAZER. n° 17, 
TESOURO.

2. apothesaurizõ (á7To0r|CTaupí£io), “entesourar 
para cima, armazenar” (formado de apo. “dc”, e o n° 
1), é usado em 1 Tm 6.19, acerca de “entesourar” 
um bom fundamento para o futuro sendo rico em 
boas obras/fl

ENTORNAR-SE
ekchunnõ ou ekchunõ ( c k x ú w ü j  o u  è i c x m o ) .  

“despejar, derramar”, é traduzido em Lc 5.37 por 
“entomar-se á” . Veja DERRAMAR (1), DERRA
MAR (2).

Nota: Alguns textos têm o verbo ekcheõ em Mc
2.22. A forma em I x  5.37 também pode ser deriva
da de ekcheõ.

ENTRANHAS
splanchnon (oirXáyx1'01'). sempre aparecendo 

no plural, denota corretamente os “órgãos físicos 
dos intestinos”, e é usado uma vez neste sentido em 
At 1.18 (quanto ao uso feito pelos gregos e hebreus, 
veja AFETO, n° 2). A palavra é traduzida por “afe
to”. “afetos” , “afeição”, “entranhas”, “coração” (2 
Co 6.12; 7.15; Fp 1.8; 2.1; Cl 3.12; Fm 7.12.20; 1 
Jo 3.17). Em Lc 1.78. é traduzido por “entranhas” 
em relação à palavra “misericórdia”. Veja AFETO, 
n° 2, COMPAIXÃO. A. n° 2 e B. n° 2.1

ENTRAR
A. Verbos.

1. eiserchomai (cioépxojia t). “vir para dentro, 
en trar em ” (form ado de eis, “para den tro ”, e 
erchomai, “vir”), ocorre, por exemplo, em Mt 7.13; 
9.25; 21 .12; Lc 8.51; 18.25; At 10.25. Veja IR (No
tas), VIR. n° 2.

2. suneiserchomai (ouueiaepxop.ai). "entrar 
junto”, é usado em Jo 6.22 (nos melhores manuscri
tos: veja o n° 6) e em Jo 18.15.1

3. pareiserchomai (Trapeiaépxopcu) significa: (a) 
“entrar ao lado de” (formado de para , “ao lado de”, 
e o n° 1), é traduzido em Rm 5.20 por “veio”, sendo
o significado que a lei entrou além do pecado; (b ) 
“entrar” secretamente, em segredo (Gl 2.4, “entra
ram secretamente” para cumprir os propósitos do 
partido da circuncisão). Veja VIR. n° 8-1 Contraste 
com o verbo pareisduõ (ou paresdunõ), que ocorre 
em Jd 4 (**se introduziram”).!

4. eisporeuomai (cicx7T0p€Ú0|iai). “ir em, entrar 
em ou para” , só é encontrado nos Evangelhos 
Sinóticose em Atos: Mt 15.17; Mc 1.21:4.19:5.40; 
6.56; 7.15.18,19; 11.2;Lc 8.16; 11.33; 18.24 (nos 
melhores manuscritos); Lc 19.30: 22.10; At 3.2; 8.3.; 
9.28; 28.30. Veja IR, n° 5.1

5. anahainõ (m-afkni/tu), “ir para cima. subir” 
(formado de ana. “para cima”, e bainõ. “ir” ), é usa
do metaforicamente em 1 Co 2.9. acerca de “vir” à 
mente. Em Jo 21.3. os melhores manuscritos têm o 
n° 6. Veja LEVANTAR-SE. n° 6.

6. embainõ (éuPaívtú), “entrar” (formado de en, 
“para dentro”,e bainõ. “ir”), é usado somente nos 
Evangelhos, acerca de “entrar” num barco (Mt 8.23; 
9.1; 13.2; 14.22,32: 15.39; Mc 4.1; 5.18: 6.45; 
8.10.13; Lc 5.3; 8.22,37; Jo 6.17.24 At 21.6, nos 
melhores manuscritos). Em alguns manuscritos, 
ocorre em Jo 6.22. Alguns manuscritos têm o n° 5 
em Jo 21.3. Também é usado para aludir a entrar na 
água (Jo 5.4). Veja ALCANÇAR. n° 5. IR. Nota (1), 
letra "m '\ PISADA, TOMAR. Nota (3), VIR. n° 
21.1

7. epibainõ (êTTipaívoa), “ ir sobre” (formado de 
epi. “sobre”, e bainõ. “ir”), é usado acerca de “ir” à 
bordo de um navio (At 21.2; 27.2). Veja EMBAR
CAR. VIR. n° 16. SENTAR-SE. Nota.

8. eiseimi (eiCTeijiO. “ ir em. entrar em ou para” 
(formado de eis. “em ”, e eimi. “ir), ocorre em At 
3.3; 21.18,26; Hb 9.6. Veja IR. n° 12.1

Notas: ( 1 ) 0  verbo erchomai. “vir”, ocorre, por 
exemplo, em Mc 1.29: At 1S.7 (“entrou” ).

(2) Em 2 Jo 7. os manuscritos mais autênticos 
tem o verbo exerchomai. “têm saído” (ARA) em 
lugar do n° 1. “entraram”.

(3) Em Lc 16.16. o verbo biazõ. “forçar, entrar 
violentamente em”, é traduzido por “empregar for
ça para entrar”.

B. Substantivo.
eisodos (eíaoòoç). literalmente, “um caminho 

para dentro” (formado de eis, “para dentro’*, e hodos, 
“caminho” ), “entrada”, é usado acerca de: (a) a “vin
da” de Cristo no meio da nação judaica (At 13.24); *
(b) a “entrada" da obra do Evangelho numa localida
de (1 Ts 1 .9: 2.1); (c) o atual “acesso" dos crentes 
na presença de Deus (Hb 10.19. literalmente, “para J 
entrada em”); (d) a “entrada” deles no eterno Reino 
de Cristo (2 Pe 1.11). Veja VINDA.!

ENTRE SI
allelõn (dAXpAwi'). pronome recíproco, precedi

do pela preposição meta. “com”, significa “entre
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si" (Lc 23.12). Semelhantemente, em Lc 24.14, onde 
temos a expressão pros allelvus, cuja partícula pros 
sugere maior intimidade. Veja UM AO OUTRO.

ENTRE
Além das preposições en e pros, os seguintes 

termos têm o significado “entre*’:
1. ana rneson (dvà jiéoov), literalmente, “ao 

meio de*’, ou seja, “meio-termo” ou ‘ no meio de”, 
por conseguinte, “entre”, é usado em 1 Co 6.5. acer
ca daqueles na igreja capazes de julgar entre irmão e 
irmão, em vez de ir aos tribunais do mundo uns 
contra os outros.

2. meiaxu (pcTa£ú), “no meio” ou “entre” (for
mado de meta, e sun, “com”), é usado como prepo
sição. acerca de: (a) relacionamento mútuo (Mt 
18.15: At 15.9; Rm 2.15. “juntamente”, “mutua
mente”, ARA. literalmente, “entre uns com os ou
tros”); (fc) lugar (Mt 23.35; Lc 11.51; 16.26; At
12.6); (c) tempo, “entretanto*’ (Jo 4.31. “ínterim”, 
ARA). Em At 13.42. “no sábado seguinte” (literal
mente, “na semana entre”). Veja ENQUANTO.i

Nota: A expressão ek meta (ek. “para fora de", 
e meta, “com”) é traduzido em Jo 3.25 por “en
tre... e” .

ENTREGAR O ESPÍRITO
1. ekpneõ (èicnvéu)), literalmente “respirar ou 

soprar para fora. expirar” (formado de ek, “para 
fora", e pneõ, “respirar”), é usado no Novo Testa
mento, sem um objeto, estando subtendido “alma” 
ou “vida" (Mc 15.37.39, e Lc 23.46. acerca da mor
te de Cristo). Em Mt 27.50 e Jo 19.30, onde são 
usados verbos diferentes, o ato é expresso dc ceno 
modo a ressaltar a Sua própria volição: no primeiro 
texto: “Jesus [...] entregou o espírito [pneuma]": no 
último texto: “[Ele] entregou o espírito”.’!

2. ekpsuchõ (ckíJíúxco), “expirar”, literalmente, 
“respirar ou soprar para fora a alma (ou a vida), 
entregar o espírito, expirar” (formado de ek. “para 
fora”, e psuche, “alma”), é usado em At 5.5.10; 
12.23-1

ENTREGAR
A. Verbos.

1. didõmi (ótÔcj|ii), “dar”, é traduzido em Lc
7.15 por “entregou-o”. Em Lc 19.13, é traduzido 
por “deu-lhes". Veja DAR.

2. anadidõmi (ávaóí6fa>(ju ). formado de ana, “para 
cima", e o n° 1. “entregar, render”, é usado acerca de 
“entregar” a carta mencionada em At 23.33.*!

Nota: Quanto ao verbo diferente que aparece em 
At 15.30. veja o n° 4.

3. apodidõmi (dTToôíòtopi), formado de apo, “de", 
e o n° 1, literalmente, “dar, desfazer-se de”, por 
conseguinte, “devolver” ou “desistir” é usado na 
ordem de Pilatos quanto ao corpo do Senhor a ser 
entregue (Mt 27.58); no sentido de “devolver", re
fere-se ao ato do Senhor devolver o menino curado 
a seu pai (Lc 9.42). Veja CUMPRIR (2), DAR, 
PAGAR. GALARDÃO. RECOMPENSA, RE
COMPENSAR. REEMBOLSAR, RESTITUIR, 
TORNAR. VENDER.

4. epididõmi ( îTiÒíScojjii). literalmente, “dar so
bre ou em adição”, como de si mesmo para outrem, 
por conseguinte, “entregar”, é usado acerca da “en
trega" do rolo de Isaías a Cristo na sinagoga (Lc 
4 .17); da "entrega” da epístola dos anciões em Jeru
salém à igreja em Antioquia (At 15.30). Veja DAR. 
IMPELIR. OFERECER.

5. paradidõmi (~apa6íócüp.i), “entregar", ocorre 
em Rm 6.17: “à forma de doutrina a que fostes en
tregues": a figura aqui é de um molde que dá sua 
forma ao que é lançado dentro dela. Em Rm 8.32. é 
usado acerca de Deus “entregar" Seu Filho à morte 
expiatória: o mesmo se dá em Rm 4.25 (veja Mc 
9.31); é dito de Cristo “se entregar a si mesmo" (Gl 
2.20; Ef 5.2,25). Veja TRAIR, A. Em Mc 1.14, é 
usado a respeito de “entregar” João Batista à pri
são. Veja PÔR, n° 12.

6. apallassõ (àTraAAáoow), literalmente, "mudar 
de” (formado de apo, “de”, e allassõ. “mudar”), 
“livrar de. libertar", ocorre em Hb 2.15. Em Lc 12.58, 
é usado no sentido legal de ficar livre de uma pes
soa. ou seja. o oponente é apaziguado e a ação judi
cial é retirada. Quanto ao outro significado, “sair, 
partir”, que ocorre em At 19.12, veja PARTIR.4!

7. eleutheroõ (èXeuOçpóto), “libertar”, ocorre em 
Rm 8.21. Também ocorTe em seis outros lugares: Jo 
8.32.36; Rm 6.18,22; 8.2; Gl 5.1. Veja LIVRE/jj

8. exaireõ (èfaípctu), literalmente, “levar para 
fora, tirar”, denota, na voz média, “tirar para si mes
mo”, por conseguinte, “livrar, libertar, salvar”, a pes
soa que age assim tem tal interesse especial no resul
tado do seu ato. É desse modo usado em Gl 1.4, 
acerca do ato de Deus “livrar” os crentes “do presen
te século mau”, a voz média indicando o prazer que 
ele tinha na questão da libertação deles. O verbo 
exaireõ significa “livrar" salvando do perigo (At 12.11; 
23.27; 26.17); da escravidão (At 7.10,34). Quanto ao 
outro significado, “arrancar para fora de”, que ocorre 
em Mt 5.29: 18.9, veja ARRANCAR.*!
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9. katargeõ (KOTapyeío). Veja ABOLIR.
10. rhuomai (púopai). “salvar de. preservar de", 

e. portanto, “livrar, libertar”, é sinônimo próximo 
de sõzõ, “salvar” , embora a idéia de “salvamento 
de" seja predominante em rhuomai (veja Mt 27.43). 
do que "preservação de” o é em sõzõ. Em Rm 11.26,
0 particípio presente é usado com o artigo, como 
substantivo, “Libertador". Esta é a construção em
1 Ts 1.10. onde é aludido a Jesus. Aqui a tradução 
bem poderia ser (como em Rm 11.26), “nosso Li
bertador” , quer dizer, das calamidades punitivas 
com que Deus visitará os homens ao término da 
presente era. Dessa ira os crentes serão “ livres” . O 
verbo é usado com a preposição apo, “longe de”, 
em Mt 6.13: Lc 11.4 (em alguns manuscritos); o 
mesmo também ocorre em Lc 11.4: Rm 15.31; 2 Ts 
3.2; 2 Tm 4.18; e com a preposição ek. “de, fora 
de”, em Lc 1.74; Rm 7.24; 2 Co 1.10; da potestade 
das trevas (Cl 1.13); da tentação (2 Pe 2.9): das 
perseguições (2 Tm 3.11); mas em 2 Co 1.10, ek é 
usado acerca da adversidade impendente; em 2 Tm
4.17, ek indica que o perigo era mais iminente que 
no versículo 18. onde apo é usado. Dessa maneira,
o significado “fora do meio de” não pode ser força
do em 1 Ts 1.10-*!

11. charizomai (xapí£opcn). “satisfazer, fa
zer o que é agradável a alguém", é traduzido em 
At 25.11,16 por “entregar" (“conceder por fa
vor”, ou seja, “entregar aos judeus a fim de lhes 
sa tisfazer o desejo). Veja DAR. PERDOAR. 
CONCEDER.

Nota: Quanto aos verbos gennaõ e tiktõ, “agüen 
tar, ser entregue" (dito das mulheres em parto), veja 
GERAR.

B. Substantivos.
1. apolutrõsis (àiroXÚTpoxji ç) denota “redenção" 

(formado de apo. “de”. Iurrou, “preço de liberta
ção”). Em Hb 11.35. é traduzido por “ livramento”; 
em geral, a libertação é efetuada pelo pagamento de 
um resgate, ou pelo preço exigido, o lutron (resga
te). Veja REDENÇÃO.

2. aphesis (à<t>€ai q) denota “soltura, ordem de 
soltura”, da escravidão, prisão, etc.” (o verbo cor
respondente é aphiemi, "mandar embora, deixar ir"); 
em Lc 4.19. é usado acerca da "libertação” do cati
veiro. Veja PERDÃO, REMISSÃO.

3. lutrõtes (Xurpuj-iic;), “redentor, aquele que li
berta” (veja o n° 1), é traduzido em At 7.35 por 
“libertador”.*!

Nota: Veja também ENTREGAR. A, n° 10.

C. Adjetivo Verbal.
ekdotos (ckõotoc;), literalmente, “abandonado, 

largado, renunciado” (formado de ek. “para fora de”, 
e didõmi. “dar”), “entregue” (a inimigos ou ao po
der ou vontade de alguém), é usado acerca de Cristo 
em At 2.23.*!

ENTREGAR-SE
peripateõ (ucpi hotcu)), “caminhar, andar”, é às 

vezes usado acerca do estado no qual alguém vive. 
ou ao que uma pessoa é propensa", por exemplo. 
Hb 13.9. “(manjares, que de nada aproveitaram aos 
que a eles) se entregaram”, ou seja, exercitando-se 
acerca de diferentes tipos de comida, considerados 
por uns como lícitos e por outros, ilícitos (sobretu
do dizendo respeito a questões de detalhes cerimo
niais da lei).

Notas: (1) Quanto a “negociai”, que aparece em 
Lc 19.13, veja NEGOCIAR.

(2) Quanto a “ocupa”, que aparece cm 1 Co
14.16. veja ENCHER. n° 2.

ENTREGUE À IDOLATRIA
kateidõlôs (kütéíòwAói;), adjetivo que denota 

“cheio de ídolos” (formado de kata. “completamen
te", e eidõlon, “ídolo"; veja ÍDOLO), é dito de Ate
nas em At 17.16 (“tão entregue à idolatria”).*!

ENTRISTECER 
A. Verbo.

lupeõ (XuTréto) é usado na voz passiva em Mt
14.9 (“afligiu-se”); Mt 17.23 (“se entristeceram*’); 
Mt 18.31 (“contristaram-se”); 2 Co 2.2 | segunda 
parte, “foi contristado”: primeira parte, voz ativa, 
“entristeço” (como se dá em 2 Co 7.8, duas vezes)]:
2 Co 2.4 (“vos entristecêsseis”): 2 Co 9.9.11. Veja 
CONTRISTAR. B. n° 1.

B. Adjetivo. 
perilupos (TTCpíXuiToç) é traduzido em Mc 6.26 

por “entristeceu-se muito”. Veja TRISTEZA, C, 
n° I.

ENVELHECER-SE
1. palaioõ (TTciXaióio), “fazer velho” (paiaios), é 

traduzido em Hb 8.13, primeiramente, “foi |...] ve
lho”. e secundariamente (voz passiva), “se envelhe
ce”. O verbo também ocorre em Lc 12.33 e Hb 1.11. 
Veja VELHO.!

2. diaphtheirõ (òia4>0€Ípt.j). "destruir totalmen
te”, conforme é usado em 2 Co 4.16 (aqui na voz 
passiva, literalmente, “está sendo destruído”), é tra
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duzido por "‘se corrompa". Veja CORROMPER. 
DESTRUIR.

ENVERGONHAR-SE
A. Verbos.

1. aischunõ (átaxúvw), derivado de aischos. 
“vergonha ', sempre usado na voz passiva, signifi
ca: (a) “ter um sentimento de medo ou vergonha que 
impede a pessoa de fazer algo” (por exemplo. Lc
16.3): (b ) “o sentimento de vergonha que surge de 
algo que foi feito" (por exemplo, 2 Co 10.8: Fp
1.20); em I Jo 2.28, fala da possibilidade de ficar 
mos "envergonhados" diante do Senhor Jesus no 
julgamento quando da Sua parousia com os santos; 
cm 1 Pe 4.16, fala de ficarmos envergonhados dos 
sofrimentos como cristãos.!

2. epaischunom ai (ê 7 ra ia x ú i'0 |ia i). forma 
fortalecida do n° 1 (epi. “sobre", prefixo intensivo), 
só é usado no sentido da letra ÍLb" do parágrafo 
precedente. E dito acerca de "'nos envergonharmos" 
das pessoas (Mc 8.38: Lc 9.26): do Evangelho (Rm
I.16); das más ações de outrora (Rm 6.21); do "tes
temunho de nosso Senhor” (2 Tm 1.8); dos sofri 
mentos causados pelo Evangelho (2 Tm 1.12); em 
ajudar e consolar alguém que esteja sofrendo por 
causa do Evangelho (2 Tm 1.16). Em Hebreus, é 
empregado a respeito de Cristo chamar de irmãos 
os que são santificados (Hb 2.11), e dc Deus não 
“se envergonhar” por ser chamado o Deus dos cren
tes (Hb 11.16).! Na Septuaginta. consulte Jó 34.19: 
SI 119.6; Is 1.29.1

3. kataischunõ  (KaTaiaxOrto). outra forma 
fortalecida (kata, “para baixo", prefixo intensivo), é 
usado: (a) na voz ativa, “envergonhar, trazer confu
são, confundir" (por exemplo, Rm 5.5; 1 Co 1.27;
II.4.5,22); (b ) na voz passiva (Rm 9.33; 10.11; 2 
Co 7.14: 1 Pe 2.6; 3.16). Veja CONFUNDIR. DE
SONRAR. VERGONHA.

4. entrepõ (evrpéTTca). “envergonhar” , na voz 
passiva, “envergonhar-se", significa literalmente 
“virar para dentro, dobrar para dentro” (formado de 
en, “para dentro”, e trepõ, “virar”), quer dizer, virar 
a pessoa em si mesma e, assim, produzir um senti
mento de “vergonha”, uma "vergonha” saudável, que 
envolve mudança de conduta (1 Co 4.14:2 Ts 3.14; 
Tt 2.8, os únicos lugares onde tem este significado). 
Veja também REVERENCIAR, PRESTAR ATEN
ÇÃO.

B. Substantivos.
1. aischime (àioxúni). “vergonha”, cognato de

A, n° 1, significa: (a) no nominativo, ou caso sujei

to. a confusão daquele que está “envergonhado” de 
alguma coisa, uma sentimento de “vergonha” (Lc
14.9): as coisas que a "vergonha” escondc (2 Co
4.2); (b) no acusativo, ignomínia, afronta, aquilo 
que é imposto em alguém pelos ímpios (Hb 12.2); 
aquilo que deveria surgir da culpa (Fp 3.19); (c) no 
concreto, uma coisa a “se envergonhar” (Ap 3.18: 
Jd 13. onde a palavra está no plural, literalmente, 
“baixezas”, “desgraças”).!

2. entrope (ÒTpOTTií), cognato de A. n° 4, literal
mente, “virada em si mesmo”, produzindo um rc- 
cuo do que é impróprio ou vil. é usado em 1 Co 6.5:
15.34. Está associado com o termo aischune nos 
Salmos, na Septuaginta. por exemplo, no SI 35.26 
(onde segue aischune: “Vistam-se de vergonha 
[aischune] e de confusão [entrope]n)\ SI 44.15 (“A 
minha confusão está constantemente diante de mim, 
e a vergonha do meu rosto me cobre”); SI 69.19 
(“Bem conheces a minha afronta, e a minha vergo
nha, e a minha confusão”); o mesmo se dá no SI
71.13. No SI 109.29, as palavras estão na ordem 
oposta no original.!

Nota: A palavra aidõs, usada em 1 Tm 2.9, de
nota “modéstia, vergonha". Em comparação com 
aischune, o termo aidõs é “a palavra mais nobre, e 
implica o motivo mais nobre: nisto está envolvido 
repugnância moral inata em fazer o ato desonroso, 
no qual dificilmente existe repugnância moral ou 
não existe de jeito  nenhum” (extraído de New 
Testarnent Synonytns, de Trench, § xix). Veja PU
DOR.!

C. Adjetivos.
1. aischros  (d io x p ó ç ) ,  “vil, desprezível” 

(cognato do n° I), é usado em 1 Co 11.6: 14.35: Ef
5.12.! Contraste com o adjetivo aischrotes, “tor
peza”. que ocorre em Ef 5.4.!

2. anepaischuntos (àvçiraÍCTXüuroç), adjetivo 
intensivo (formado de a , elemento de negação, n, 
elemento eufônico, epi. “sobre”, elemento intensi
vo, e aischune, “vergonha”), “não envergonhado, 
não tendo causa de que se envergonhar” , é usado em
2 Tm 2.15.!

ENVIAR
1. apostellõ (dTioaréXXtü), literalmente, “en

viar” (apo, “de” ), cognato de upostolos, “apósto
lo” . denota: (a) “enviar cm serviço ou com uma 
m issão”, acerca de: (1) pessoas: Jesus Cristo, 
enviado pelo Pai (Mt 10.40: 15.24; 21.37; Mc 
9.37: 12.6; Lc 4.18,43; 9.48; 10.16; Jo 3.17: 
5.36,38: 6.29.57; 7.29; 8.42; 10.36: 11.42; 17.3.8;
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17.18 [primeira partej; Jo 17.21,23,25; 20.21; At
3.20 [no futuro]; At 3.26: 1 Jo 4.9,10,14); o Es
pírito Santo (Lc 24.49 [em alguns textos; veja o 
n°3); 1 Pe 1.12; A p5.6); Moisés (At 7.35): João 
Batista (Jo 1.6; 3.28); discípulos e apóstolos (por 
exemplo. Mt 10.16; Mc 11.1; Lc 22.8; Jo 4.38;
17.18 [segunda partej: At 26.17); servos (por 
exemplo, Mt 21.34: Lc 20.10); oficiais e funcio
nários (Mc 6.27; Jo 7.32; At 16.35); mensageiros 
(por exemplo. At 10.8.17.20: 15.27); evangelistas 
(Rm 10.15); anjos (por exemplo, Mt 24.31; Mc
13.27, Lc 1.19.26: Hb 1.14; Ap 1.1; 22.6); demô
nios (Mc 5 .10); (2) coisas (por exemplo. Mt 2 1.3: 
Mc 4.29 [“mete-lhe” ]; At 10.36; 11.30: 28.28);
(b ) “despachar, despedir, mandar embora" (por 
exemplo. Mc 8.26; 12.3: Lc 4 .18). Veja Nota mais 
adiante, n° 2.

2. pempõ (TTé̂ LTTu), ‘ enviar” , é usado acerca de: 
(a) pessoas: Cristo, pelo Pai (Lc 20.13; Jo 4.34; 
5.23,24,30,37; 6.38-40.44; 7.16,18.28,33: 8.16.18, 
26,29: 9.4; 12.44.45.49: 13.20 [segunda parte]; Jo 
14.24: 15.21; 16.5; Rm 8.3): o Espírito Santo (Jo 
14.26; 15.26; 16.7); Elias (Lc 4.26); João Batista 
(Jo 1.33); discípulos e apóstolos (por exemplo, Mt
11.2: Jo 20.21); servos (por exemplo. Lc 20.11.12); 
oficiais (Mt 14.10): mensageiros (por exemplo, At 
10.5,32,33; 15.22,25; 2 Co 9.3; Ef 6.22: Fp 
2.19,23,25; 1 Ts 3.2,5; Tt 3.12); prisioneiro (At
25.25,27); potentados, por Deus (1 Pe 2.14); um 
anjo (Ap 22.16); demônios (Mc 5.12); (b) coisas 
(At 11.29; Fp 4.16; 2 Ts 2.11; Ap 1.11; 11.10: 
14.15: 14.18 (“ lança” ]).

Notas: (1 )0  verbo pempõ é um termo mais geral 
que apostellõ-, o verbo apostellõ normalmente “su
gere envio oficial ou autorizado” (Thayer). Uma 
comparação dos usos mencionados acima mostra o 
quão (em alguns casos praticamente totalmente, 
intercambiáveis) eles são usados, e. não obstante, 
sob detida consideração, a distinção há pouco men
cionada é discemível: no Evangelho de João, confira 
o verbo pempõ  em Jo 5.23,24.30,37, o verbo 
apostellõ em Jo 5.33.36,38; o verbo pempõ cm Jo 
6.38,39,44, o verbo apostellõ em Jo 6.29.57; os dois 
verbos não são usados simplesmente para dar vari
edade de expressão. O verbo pempõ não é usado na 
Oração Sacerdotal, em Jo 17. ao passo que o verbo 
apostellõ é usado seis vezes.

(2) O “envio" do Filho ao mundo pelo Pai foi da 
glória que Ele tinha com o Pai por via da encarnação, 
e não foi um “envio" ao mundo depois do Seu nas
cimento, como se denotasse Sua missão entre o povo

e Sua manifestação a ele. “Hofmann, em defesa de 
sua opinião de que Jesus é chamado o Filho de Deus 
só em virtude de Ele ter nascido do homem, insiste 
inutilmente que o acusativo simples depois de 
apostellõ também denota o que a Pessoa é ou se 
torna ao ser enviada. O que ele afirma é verdade, 
mas só quando o nome do objeto de que se fala é 
escolhido para corresponder com a missão preten
dida (como. por exemplo, em Mc 1.2: Lc 14.32;
19.14). Não podemos dizer: ‘Deus enviou Jesus 
para que Este fosse Seu Filho', mais do que poderí
amos traduzir: ‘| Ele] enviou os seus servos’ (Mt
21.34). O fato de a filiação de Jesus ser anterior à 
Sua missão ao mundo. [...] está claro em Jo 16.28 
(cf. especialmente o acusativo duplo em 1 Jo 4.14: 
‘O Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo’). 
A expressão de que Jesus foi enviado por Deus 
denota a missão que Ele tem a cumprir e a autorida 
de que o apóia" (Cremer, Lexicon ofNew  Testament 
Greek).

3. exapostellõ (éÇaíTOOTéXXio) denota: (a) “envi
ar”: o Filho, por Deus Pai (Gl 4.4): o Espírito Santo 
(Gl 4.6; Lc 24.49 [nos melhores textos; alguns têm 
o n° l aqui]): um anjo (At 12.11): os antepassados 
de Israel (At 7.12): Paulo aos gentios (At 22.21); a 
palavra de salvação (At 13.26. alguns manuscritos 
têm o n° 1 aqui): (b) “despachar, mandar embora" 
(Lc 1.53; 20.10.11: At 9.30: 11.22; 17.14).<|

4. anapempõ (àraTrc^Tru) denota: (a ) “enviar 
para cima, mandar subir, fazer subir” (formado de 
ana. “para cima", e o n° 2), a uma autoridade mais 
alta (Lc 23.7,15; At 25.21 {nos melhores textos; 
alguns têm o n° 2 aqui]): este significado é confirma
do por exemplos encontrados em papiros (Moulton 
e Milligan), por Deissmann (em Bible Studies, p. 
229): veja também Field. Notes on the Translation 
o f  the New Testament-, (b ) “mandar de volta” (Lc 
23.11: Fm 12).1

5. ekpempõ (€kt7€^ttüj) denota “enviar” (forma
do de ek, “para fora de”, e o n° 2). é encontrado em 
At 13.4; 17.10.1

6. ballõ (páÀÀio). “lançar, atirar", é traduzido pelo 
verbo “trazer" em Mt 10.34 (duas vezes). Veja 
LANÇAR.

7. ekballõ (cKpdXXio), “ lançar para fora, expul
sar” ou “enviar”, é usado em Mc 1.43 (“despediu”); 
Tg 2.25. Veja LANÇAR. n° 5.

8. apoluõ (dnoXiXü), “libertar, deixar ir”, é en
contrado em Mt 14.15 (“despede”); Mt 14.22,23; 
Mc 6.36.45; 8.3.9; Lc 8.38; At 13.3 (onde o ato de 
“despedir" não é o dc comissionar, mas o de deixar
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ir. sugerindo que eles alegremente os teriam feito 
ficar (contrate com o verbo ekpempõ. o ato de 
comissionar pelo Espírito Santo, At 13.4).

9. metapempõ (jieTaTrejiTrtü), “enviar após de" 
ou "mandar chamar, ir buscar” (formado de meta, 
“depois de", e o n° 2). só é usado em Atos: na voz 
média, c encontrado em At 10.5; 10.22 (“chamas
se”): At 10.29 (segunda parte; voz passiva na pri
meira parte): At 11.13; 20.1 (alguns textos têm o 
verbo proskaleõ aqui); At 24.24,26; 25.3. Veja IR 
BUSCAR.^

10. bruõ (ppúto), “estar cheio para estourar”, era 
usado acerca da terra em produzir vegetação, das 
plantas cm brotar; em Tg 3.11 (“deita")» é dito acer
ca dc fontes que dão água.l

11. sunapostellõ (ouvaTTooTeXÀu). “enviar jun
to com*. é usado em 2 Co 12.18.1 Na Septuaginta. 
consulte Êx 33.2,12.1

12. sunpempõ (ovi/TréiiTraj), “enviar junto com", 
é usado em 2 Co 8.18.22.1

Notas: (1) Em Mt 13.36, o verbo aphiemi, “dei
xar". é traduzido por “despedido"; em Mc 4.36, 
por “deixando".

(2) Em Mc 6 .46 , é encon trado  o verbo 
apotassomai. “despedir-se”.

(3) Em Jo 13.16. o termo apostolos é traduzido 
por "enviado".

(4) O verbo paristemi é traduzido em Mt 26.53 
por “daria".

EN VOLVER (1)
1. deõ (òctu), “ligar, amarrar", é usado em Jo 19.40. 

“envolveram (em lençóis)", acerca do corpo de Cris
to. Veja ATAR. LIGAR. n° 1.

2. sustellõ (oucrrcXXü)) é usado em At 5.6 (“co
briram"). Veja ABREVIAR. n° 2. envoltura.

3. eneileõ (cveiXéto), “rolar em. enrolar em. en
volver". é usado em Mc 15.46. acerca de “envolver** 
o lençol fino em volta do corpo do Senhor.!

ENVOLVER (2)
1. eneileõ (èi^iXeu), “enrolarem, embrulharem", 

ocorre em Mc 15.46 (“envolveu”). Veja ENVOL
VER (1), n° 3.1

2. entulissõ (éuruXiaato), “enrolar em”, ocorre 
em Mt 27.59 (“envolveu-o” ); Lc 23.53; Jo 20.7. 
Veja ROLAR, n° 5.1

3. sustellõ (oixtt€XXio). “embrulhar" ou “enrolar 
completamente", é usado em At 5.6 ("cobriram”). 
Veja ENVOLVER (1). n° 2; 1 Co 7.29. veja ABRE
VIAR, n° 2.1

ENVOLVER EM PANOS
sparganoõ (o^apyavóo)). “envolver, enfaixar” 

(derivado de sparganon, “faixa de enfaixar”), signi
fica em Lc 2.7.12 “envolver em panos”. A idéia que 
a palavra significa “trapos" não tem fundamento.l 
Na Septuaginta. consulte Jó 38.9; Ez 16.4.1

ENXERGAR
1. anaphainõ (dwtjxuwo). Veja APARECER. A. 

n°3.
2. katanoeõ ( K a r a v o c io ) ,  “perceber distintamen

te. discernir claramente, vislumbrar”, é traduzido 
em At 27.39 por “enxergaram*’, acerca de encontrar 
uma enseada com praia. Veja CONTEMPLAR.

ENXERTADA
Nota: Este termo aparece em Tg 1.21. traduzin

do emphutos, adjetivo derivado de emphuõ. “im
plantar".^ A metáfora é uma semente que se arraiga 
no coração (cf. Mt 13.21; 15.13; 1 Co 3.6, c a  pala 
vra relacionada sumphutos, que ocorre em Rm 6.5, 
“plantados juntamente” — sun. “com ’).! O termo 
enxertado seria a tradução da palavra emphuteuton 
(derivado de eniphuteuô, “enxertar"), a qual não é 
encontrada no Novo Testamento: o verbo enkentrizõ 
é usado em Rm 11. Contraste com o verbo ekphuõ. 
“fazer crescer, brotar” (folhas), que ocorre cm Mt 
24.32; Mc 13.28.

ENXERTAR
enkentrizõ (èyicei'Tpí£to) denota “enxertar em" 

(formado de en, “em", e kentrizõ, “enxertar”), inse
rir um enxerto de uma árvore cultivada em uma ár
vore silvestre. Em Rm 11.17,19,23,24, porém, a me
táfora é usada de modo “contrário à natureza” (Rm
11.24), acerca de enxertar um ramo dc oliveira brava 
(os gentios) na boa oliveira (os judeus); que os ju 
deus incrédulos (ramos da árvore boa) foram que
brados para que os gentios fossem enxertados, não 
dá ocasião para jactância por parte dos últimos. 
Judeus e gentios desfrutam igualmente das bênçãos 
divinas por meio da fé somente. Assim, os judeus 
que não permanecem na incredulidade, serão, como 
ramos naturais, “enxertados na sua própria olivei
ra!”!

ENXOFRE
1. theion ( O e lo iO  originalmente denotava “fogo 

do céu”. Está associado com enxofre. Os lugares 
atingidos por um raio eram chamados de theia. e 
como o raio deixa um cheiro de enxofre e o enxofre
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era usado nas purificações pagãs. recebeu o nome 
de theion (Lc 17.29: Ap9.17,18; 14.10; 19.20; 20.10; 
21.8).!

2. theiõdes (Oeiiúòric;), cognato do n° 1. significa 
“semelhante a enxofre" ou “que consiste de enxo
fre” (Ap 9.17).!

ENXUGAR
1. apomassõ (àTTopãaooj), “remover esfregan

do. enxugar completamente, enxugar limpando” (for
mado de apo, “de”, e tnassõ, “tocar, manusear” ), é 
usado na voz média, acerca de “sacudir” o pó dos 
pés (Lc 10.11).!

2. ektnassõ (cK^idooio), “enxugar para fora” (for
mão de ek, “para fora”, e massõ, “tocar, manuse
ar”). “enxugar secando”, é usado acerca de “enxu
gar” as lágrimas dos pés de Cristo (Lc 7.38.44; Jo
11.2; 12.3); de Jesus “enxugar” os pés dos discípu
los (Jo 13.5).!

3. exaleiphõ (êfaXcí^üj). “enxugar para fora, lim
par enxugando" (formado de ek ou ex. “para fora”, e 
aleiphõ, “ungir”), é usado metaforicamente acerca 
de “enxugar” lágnmas dos olhos (Ap 7.17; 21.4). 
Veja RISCAR.

EPÍSTOLA
epistole (€^ia~oXrí). significa primariamente 

“mensagem” (derivado de epistellõ, “enviar para”), 
e. por conseguinte, “carta, epístola” . É usado no 
singular, por exemplo, em At 15.30; no plural ocor
re, por exemplo, em At 9.2; 2 Co 10.10. “Epístola é 
uma palavra menos comum para designar carta. Uma 
cana oferece ao escritor mais liberdade, tanto no 
assunto quanto na expressão, do que um tratado 
formal. Uma carta é normalmente ocasional, quer 
dizer, é escrita por causa de alguma circunstância 
que exige que seja tratada prontamente. O estilo de 
uma carta depende em grande pane da ocasião que a 
estimula” (extraído de Notes on Thessalonians. de 
Hogg e Vine. p. 5). “Uma linha explícita deve ser 
traçada entre carta e epístola. Uma é. em essência, 
produto espontâneo dominado inteiramente pela 
imagem do leitor, suas simpatias e interesses, tam
bém instinto com a própria alma do escritor: é vir
tualmente a metade dc um diálogo imaginário, as 
respostas suprimidas da outra parte moldando o 
curso do que é de fato escrito. [...] A outra tem um 
alvo geral, endereçado a todo mundo e a quem inte
ressar possa: é como um discurso público e visa a 
publicação” (J. V. Bartlet, em H astings Biblical 
Dictionary).

Em 2 Pe 3.16, o apóstolo Pedro inclui as epísto
las de Paulo como parte das Escrituras inspiradas 
por Deus.

EQÜIDADE (1)
epieikeia (ciTiciKeia), "mansidão, gentileza, ge

nerosidade” (o que Matthew Amold chamou “doce 
racionalidade”), é traduzido em At 24.4 por "eqüi
dade”; em outro lugar, aparece em 2 Co 10.1. acerca 
da generosidade de Cristo. Veja MODERADO.! 
Contraste com o termo epieikes [veja SUPORTAR 
(1)).

EQÜIDADE (2)
euthutes (etOúrriç), derivado de euthus, “direto, 

reto” , é usado em Hb 1.8.!

ERA (1)
A. Substantivos.

1. aiõn (aitóv). “era, idade” (a ser relacionada 
com aei. “sempre”, em vez de ser ligada a aõ , “res
pirar”). significa um período de duração indefinida, 
ou tempo considerado em relação ao que acontece 
no período.

A força ligada à palavra não é tanto a duração 
concreta de certo período, mas um período marcado 
por características espirituais ou morais. Isto está 
ilustrado no uso do adjetivo [veja Nota (1), mais 
adiante] na expressão “vida eterna” (Jo 17.3). em 
relação ao crescente conhecimento de Deus.

As frases contendo esta palavra não deveriam 
ser traduzidas literalmente, mas cm consistência com 
o sentido de duração indefinida. Assim, eis ton aiõna 
não significa “até aos séculos” , mas “para sempre” 
(veja. por exemplo. Hb 5.6). Os gregos contrasta
vam aquilo que chegava a um fim com aquilo que era 
expresso por esta frase, o que mostra que a concep
ção que faziam a esse respeito expressava duração 
interminável.

A palavra ocorre com bastante freqüência no 
Evangelho de João. Hebreus e Apocalipse. Às ve
zes. é traduzida erradamente por "mundo”. Veja 
CURSO, ETERNO. MUNDO. É uma palavra ca 
racterística do Evangelho de João.

Notas: ( 1 ) 0  adjetivo correspondente, aiõnios, 
que denota “eterno”, é colocado em contraste com 
proskairos, literalmente, “durante uma tempora
da, por algum tempo” (2 Co 4.18). É usado para se 
referir ao que por natureza é infinito, como, por 
exemplo. Deus (Rm 16.26). o Seu poder (1 Tm
6.16), a Sua glória (1 Pe 5.10). o Espírito Santo



ERA 605 ER R A D O

(Hb 9.14). a redenção (Hb 9.12), a salvação (Hb
5.9), a vida em Cristo (Jo 3.16), o corpo da ressur
reição (2 Co 5.1). o fuiuro reinado de Cristo (2 Pe
1.11). o qual é declarado não ter fim (Lc 1.33). o 
pecado que nunca tem perdão (Mc 3.29), o ju lga
mento de Deus (Hb 6.2) e o fogo. um dos seus 
instrumentos (M t 18.8; 25.41: Jd 7). Veja ETER
NO. PERPÉTUO (2).

(2) Em Ap 15.3. temos "Rei das eras” (ou “dos 
séculos"), de acordo com os textos que trazem 
aiõnõn. Manuscritos inferiores trazem "dos san
tos" (hagiõn). Há boas evidências em manuscritos 
a favor de ethnõn, "nações" (ARA), sendo prova
velmente uma citação de Jr 10.7.

2. genea (yçvçá). relacionado com ginomai. 
"tornar-se", significa primariamente “geração” ou 
‘ nascimento", por conseguinte, aquilo que foi ge
rado, uma família; ou os membros sucessivos de 
uma genealogia (Mt 1.17) ou de uma raça de pes
soas possuidoras dc características semelhantes, 
ocupações sim ilares, etc. (de caráter ruim: Mt 
17.17; Mc 9.19; Lc 9.41; 16.8; At 2.40); ou da 
multidão inteira de pessoas que vivem na mesma 
época (Mt 24.34; Mc 13.30; Lc 1.48; 21.32: Fp
2.15). e especialmente os componentes da raça ju 
daica que vivem no mesmo período (Mt 11.16. 
etc.). Transferido de pessoas para o tempo no qual 
viveram, a palavra veio a significar "era” , ou seja. 
uma época periodicamente ocupada por cada gera
ção sucessiva de, digamos, 30 ou 40 anos (At 14.16: 
15.21: Ef 3.5; Cl 1.26; veja também, por exemplo, 
Gn 15.16). Em E f 3.21. genea é combinado com 
aiõn em notável expressão numa doxologia: “A 
esse, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as 
gerações, para todo o sempre. Amém!" (estaria 
errado, se tivesse sido traduzida como “por todos 
os séculos, o mundo sem fim*’). A palavra genea 
deve ser distinguida de aiõn. por não denotar um 
período de duração ilimitada. Veja GERAÇÃO, 
NAÇÃO, TEMPO

3. helikia (éXiKÍa), primariamente "era, idade", 
na qualidade de cena duração de vida. veio a signifi
car: (a) “tempo particular de vida", como quando c 
dito que a pessoa “tem idade" (Jo 9.21,23), ou está 
além de cena fase da vida (Hb 11.11); (b) em outros 
lugares, refere-se à “estatura" (por exemplo. Mt 
6.27; Lc 2.52; 12.25: 19.3; Ef 4.13). Uns reputam 
Mt 6.27 e Lc 12.25 pertencentes à letra “a ”. Deve 
ser diferenciado de aiõn e genea, visto que tem a ver 
com assuntos relativos a um indivíduo, quer à sua 
idade ou altura.

4. hemera (éjjiépa), “dia", é traduzido por “ida
de” em Lc 2.36. “avançada em idade" (literalmente, 
"avançada em muitos dias”). Em Lc 3.23, não há 
palavra no original que corresponda a “de idade”. A 
frase é simplesmente “cerca de trinta anos”. Veja 
ANO. DIA, JULGAMENTO, TEMPO.

B. Adjetivos.
1. huperakmos (ÚTrcpcucpoç), em 1 Co 7.36, 6 

traduzido por “passado a flor da idade"; mais lite
ralmente. “além da flor (apogeu) da vida” .

2. teleios (TéXeioc;), “completo, perfeito", deri
vado de telos, “fim” (Hb 5.14).

ERA (2)
Nota: Quando não faz pane de outro verbo ou 

trase. este verbo (e seu plural) é tradução do verbo 
eimi ("ser", por exemplo. Mt 1.18), ou dos seguin
tes verbos: (a) ginomai, "tornar-se” (por exemplo, 
Mt 8.26); (b) huparchõ. “existir", sobretudo quan
do se refere a uma condição já  existente (por exem
plo. Lc 8.41; At 5.4, segunda pane: At 16.3; 27.12; 
Rm 4.19); (c) echõ. “ter” (por exemplo. At 12.15);
(d) apechõ. “estar longe, estar distante” (por exem
plo, Lc 7.6; 24.13); (e) mellõ, “estar a ponto de" 
(por exemplo, Lc 19.4: At 2 1.27; 21.37. “iam”); (f) 
sumbainõ, “suceder, acontecer” (por exemplo, At
21.35); (g) em Gl 4.28, a preposição kata , “de acor
do com”, é traduzido por “como”, na frase, literal
mente. “como Isaque” : assim como o nascimento 
de Isaque veio por interposição divina, o mesmo se 
dá com o nascimento espiritual de todo crente.

Nota do tradutor: nem sempre os verbos aqui 
citados conferem.

ERRADO
A. Adjetivo.

atopos (<ito~oç). literalmente, “fora de lugar” 
(formado de a, elemento de negação, e topos, “lu
gar"), denota impróprio, não conveniente. É usado 
quatro vezes no Novo Testamento. No testemunho 
que o malfeitor dá de Cristo, é traduzido por “ fei
tos' (Lc 23.41); nas palavras de Festo relativas a 
Paulo, por “crime” (At 25.5); no efeito esperado 
pelo ataque da víbora em Paulo, “incômodo” (At
28.6); acerca dos homens capazes de conduta má, 
"perversos” (2 Ts 3.2). Veja DANO, SEM RA
ZÃO.

B. Advérbio.
kakõs (KaKüjç), cognato de kakos, “mal”, é tra

duzido por “mal” em Tg 4.3; em outros lugares é 
traduzido de várias maneiras.
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ERRANTE
A. Verbo.

planai1 (uXui'iiu>) (quanto a este verbo, veja EN
GANO. C. n° 6). é usado em Hb 11.38 (“errantes”, 
voz passiva, literalmente, “foram feitos a errar”).

Nora: Em 1 Tm 5.13 e Hb 11.37. o verbo 
perierchomai, “ir de um lado para outro ou ir ao re
dor", é traduzido pelo verbo “andar". Veja IR. n° 29.

B. Substantivo.
planetes (uXavrírriç). “errante, vagabundo" (em 

português, “planeta"), é usado metaforicamente em 
Jd 13. acerca dos maus mestres ali mencionados 
como "(estrelas) errantes".‘1 Na Septuaginta. con
sulte Os 9 .17.Ü

ERRAR
1. planaõ (irXaváio), na voz ativa, significa “fa

zer vaguear, errar, desviar, tirar do bom caminho, 
enganar" (cognato dc plane, “vagueação"; cf. em 
português, “planeta”); na voz passiva, quer dizer 
“ser desviado, errar”. É usado em Mt 22.29; Mc 
12.24.27; Hb 3.10: Tg 1.16: 5.19. Veja ENGANO. 
ERRANTE. SEDUZIR. CAMINHO, Nota (5).

2. apoplanaõ (áiTOTrXavácu), “fazer vaguear lon
ge de. desviar de" (formado dc apõ, “de ", e o n “ l), 
é usado metaforicamente acerca de levar ao erro i Mc 
13.22; 1 Tm 6.10. na voz passiva). Veja SEDU
Z IR !

3. astocheõ (dcrroxéiü), “perder a marca, falhar” 
(formado dc a. elemento de negação, e s tachos, “mar
ca”). só é usado nas Epístolas Pastorais (1 Tm 1.6:
6.21 e 2 Tm 2.18). Veja DESVIAR.!

ERRO (1)
1. plane (7TXái'n), cognato de planaõ (veja ER

RAR. n° 1), “vagueação. abandono do caminho cer
to, veja Tg 5.20. quer na doutrina (2 Pe 3.17; 1 Jo
4.6), quer na moral (Rm 1.27; 2 Pc 2.18: Jd 11). 
ainda que na Escritura, a doutrina e a moral nunca 
são divididas por alguma linha tênue. Veja também 
Mt 27.64, onde é equivalente a ‘fraude’ ” (Hogg e 
Vine, Notes on Thessalonians, p. 53). Não é raro 
que “erros” na doutrina sejam o efeito da moral re
laxada e vice-versa.

Quanto a Ef 4.14; 1 Ts 2.3 e 2 Ts 2.11, veja 
ENGANO !  Contraste com o termo planetes , 
“vagueação”, que ocorre em Jd 13.! e o adjetivo 
planas. “desviado, enganado, enganador".

2. agnoema (àyvÓTipa), “pecado de ignorância” 
(cf. agnoia. “ignorância”, e agnoeõ. “ser ignoran
te"), é usado no plural em Hb 9.7.!

A. Verbo.
paraloglzomai (TTapaÀoyí C opai). v eja  LO

GRAR.
B. Substantivo.

p laneittXóiti), literalmente, “perambulação, pe
regrinação” . por meio da qual aqueles que são se
duzidos vagam pra lá e pra cá. sempre é usado no 
Novo Testamento acerca de vagueação mental, opi
nião errada, erro na moral ou na religião. Em 2 Ts
2.11, é traduzido por “erro” . Veja ENGANO. 
ERRO (1).

EKVA
ehortos (xópToç) denotava primariamente “um 

cercado para alimentação” (de onde em latim honus. 
“jardim"); então, “comida”, especialmente relva para 
alimentar o gado. É substantivo que ocorre em Ml
6.30: 13.26; 14.19: Mc 4.28: 6.39 (onde o termo 
“erva verde” é a primeira evidência do início da pri
mavera): Lc 12.28: Jo 6.10; Tg 1.10.11; I Pe 1.24; 
Ap 8.7: 9.4. Em 1 Co 3.12 (“palha”), é usado figu
rativamente. Na Palestina ou Síria há 90 gêneros e 
243 espécies de grama.!

ESCABROSO
1. skleros (aXrçpóç), “duro”, é traduzido cm Tg

3.4 por “ impetuosos” (acerca de ventos). Veja 
AUSTERO, TRASPASSAR, Nota (1).

2. trachus (Tprixuç), “áspero, acidentado”, é 
usado acerca de caminhos (Lc 3.5, “escabrosos”); 
de lugares rochosos (At 27.29. “rochedos” ). Veja 
PEDREGAL!

ESCADA
anabathmos (àfa^aG^óc;), “ascensão” (cognato 

de anabainõ. “ir para cima, subir”), denota “lance 
de escada" (At 21.35.40). Esta escada era provavel
mente os degraus que levavam do castelo de Antônia 
para o Templo. (Veja Josefo. B. J., v.. 5. 8.)! Na 
Septuaginta. e usado, por exemplo, nos títulos dos 
Cânticos dos Degraus (SI 120— 134).

ESCAMA
lepis (Xení q) é derivado de lepõ, “descascar", e 

ocorre em At 9.18.!

ESCANDALIZAR
skandalizõ (aKai^òaXíCco), derivado de skandalon 

(ESCÂNDALO. n° 1). significa “pôr uma armadi
lha ou pedra de tropeço no caminho”, sempre é usa

ERRO (2)
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do metaforicamente no Novo Testamento, da mes
ma maneira que o substantivo. É usado 14 vezes em 
Mateus, oito, cm Marcos, duas, em Lucas, duas, 
em João; em outros lugares, ocorre em 1 Co 8.13 
(duas vezes) e 2 Co 11.29. Está ausente nos manus
critos mais autênticos em Rm 14.21. Também é en
contrado em Mt 13.57; 15.12; 26.31,33; Mc 6.3;
14.27,29.

Notas: Em Tg 2.10; 3.2, (duas vezes), é utiliza
do o verbo ptaiõ, “tropeçar”. Veja CAIR, TROPE
ÇAR (1).

(2) Em At 25.8, é usado o verbo hamartanõ, 
“pecar”. Veja PECADO.

ESCÂNDALO
A. Substantivos.

1. skandalon (oKávÒaXóv) originalmente era “o 
nome da parte de uma armadilha na qual era fixa a 
isca, por conseguinte, a armadilha ou a própria isca, 
como em Rm 11.9 ( ‘tropeço’, citado do SI 69.22); 
em Ap 2.14, o truque de Balaão era antes uma arma
dilha para Israel do que uma pedra de tropeço, e em 
Mt 16.23, o Senhor Jesus percebeu nas palavras de 
Pedro uma armadilha armada para Ele por Satanás.

“No Novo Testamento, skandalon sempre é usa
do metaforicamente e na maioria das vezes acerca 
de qualquer coisa que desperta preconceito, ou tor
na-se obstáculo para outros, ou os leva a cair no 
caminho. Às vezes, o obstáculo é bom em si, e os 
que tropeçam nele é que são os maus” (extraído de 
Notes on Galatians, de Hogg e Vine, p. 262).

Assim, é usado acerca de: (a) Jesus (Rm 9.33, 
“pedra de tropeço”; 1 Co 1.23, “escândalo”; 1 Pe
2.8), e a Sua cruz (Gl 5.11); a “mesa” fornecida por 
Deus para Israel (Rm 11.9, veja CIMA); (b) o que é 
mau, por exemplo, Mt 13.41, “tudo o que causa 
escândalo”, literalmente, “todas as pedras de trope
ço”; Mt 18.7; Lc 17.1; Rm 14.13, dito de certo uso 
da liberdade cristã que provoca impedimento aos 
outros; Rm 16.17, dito do ensino das coisas contrá
rias à sã doutrina; 1 Jo 2.10. acerca da ausência de 
“escândalo” no caso daquele que ama o seu irmão e, 
assim, permanece na luz. O amor, então, é a melhor 
proteção contra os infortúnios pronunciados pelo 
Senhor sobre aqueles que fazem os outros tropeça
rem. Veja CAIR, B, Nota O).*! Contraste com a 
Septuaginta em Os 4.17: “Efraim está entregue aos 
ídolos; deixa-o”.

2. proskomma (TrpÓCTKoppa), “obstáculo con
tra o qual se pode colid ir o pé” (cognato de 
proskoptõ , “tropeçar” ou “fazer tropeçar”; forma

do de pros, “para” ou “contra, e koptõ, “golpe
ar”), é traduzido em Rm 14.13,20; 1 Co 8.9, por 
“escândalo”, acerca do obstáculo espiritual para 
outros pelo uso egoísta da liberdade (cf. o n° 1 em 
Rm 14.13, “tropeço”). É usado acerca de Cristo, 
em Rm 9.32,33; 1 Pe 2.8, “(pedra) de tropeço”.! 
Contraste com a Septuaginta em Êx 23.33: “Certa
mente será (os deuses dos cananeus) uma laço [pe
dra de tropeço] para ti”.

3. proskope (TipoaKOTTií), como o n° 2 e formado 
com a mesma combinação, ocorre em 2 Co 6.3, “es
cândalo”, algo que conduz outros ao erro ou ao pe- 
cado.(J[ Contraste com a Septuaginta em Pv 16.18: 
“A altivez do espírito precede a queda [ou seja, 
torna-se pedra de tropeço para si mesmo]”.

Notas: ( 1 ) 0  termo paraptoma, “transgressão”, 
é traduzido em Rm 4.25 por “pecado”; em Rm 5.15 
(duas vezes); Rm 5.16-18,20, por “ofensa”. Veja 
TRANSGRESSÃO.

(2) Em 2 Co 11.7,o termo hamartia, “pecado”, 
é traduzido por “pequei” (veja ARA). Veja PE
CADO.

B. Adjetivo.
aproskopos (dupóctcoiroç), cognato de A, n° 3, 

com a, elemento de negação, prefixado, é usado: (a) 
no sentido ativo, “não fazendo tropeçar”; em 1 Co
10.32 (“não deis escândalo”), alude metaforicamen
te a “se abster de fazer qualquer coisa que desvie” 
judeus ou gregos ou a igreja de Deus (ou seja, a igreja 
local); (b) no sentido passivo, “inocente, sem tro
peçar”; At 24.16, “(uma consciência) sem ofensa”; 
Fp 1.10, “sem escândalo”. O adjetivo é encontrado 
ocasionalmente nos papiros.*!

ESCARLATE
kokkinos (oKávbaXoc,) é derivado de kokkos, 

usado acerca dos “ovos” (os agrupamentos dos ovos 
de inseto) coletados do ilex coccifera; a cor, porém, 
é obtida do inseto cochonilha, que se prende às fo
lhas e ramos do carvalho conífero; outra espécie é 
produzida nas folhas do cactusficus. O nome árabe 
para este inseto é qírmíz, de onde provém a palavra 
“carmesim”. É usado acerca de: (a) a “lã purpúrea” 
(Hb 9.19); contraste com relação à purificação de 
um leproso (Lv 14.4,6, “carmesim”); com a oferta 
da novilha vermelha (Nm 19.6); (b) a capa “escarla
te” que os soldados puseram em Jesus (Mt 27.28);
(c) a besta vista na visão simbólica em Ap 17.3; (d) 
a roupa da mulher conforme foi vista sentada na 
besta (Ap 17.4); (e) parte da mercadoria de Babilônia 
(Ap 18.12); (/) figurativamente, a glória da própria
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cidade (Ap 18.16); o neutro é usado nas últimas 
três instâncias.^

ESCARNECER
A. Verbos.

1. empaizõ (épiTaíCco), combinação de paizõ, 
“brincar como criança” (pais), “brincar, zombar”, 
prefixado por en, “em”, só é usado nos Evange
lhos Sinóticos, e todas as vezes referindo-se ao 
“escárnio” feito para com Jesus, exceto em Mt
2.16 (aqui no sentido de iludir ou enganar Herodes 
pelos sábios) e em Lc 14.29, acerca do ridículo 
lançado sobre alguém depois de pôr a fundação de 
uma torre e ficar impossibilitado de terminá-la. A 
palavra é usada: (a) profeticamente pelo Senhor, 
acerca dos Seus sofrimentos iminentes (Mt 20.19; 
Mc 10.34, Lc 18.32); (b) sobre os insultos infligi
dos sobre Ele pelos homens que o tinham levado 
do jardim do Getsêmani (Lc 22.63); por Herodes e 
seus soldados (Lc 23.11); pelos soldados do go
vernador (Mt 27.29,31; Mc 15.20; Lc 23.36); pe
los sumos sacerdotes (Mt 27.41; Mc 15.31).f

2. mukterizõ (|iuktt]pí£ü.)), derivado de mukter, 
“nariz” , por conseguinte, “torcer o nariz para, zom
bar de, tratar com desprezo”, é usado na voz passi
va em Gl 6.7, onde a declaração: “Deus não se deixa 
escarnecer”, não significa que os homens não o es
carneçam (veja Pv 1.30, onde a Septuaginta tem o 
mesmo verbo); o apóstolo Paulo faz um contraste 
vivido da diferença essencial entre Deus e o homem. 
É impossível abusar de Deus, visto que Ele discerne 
os pensamentos e intentos do coração .‘f

Nota: O verbo ekmukterizõ, forma fortalecida 
do n° 2, “ridicularizar, zombar de”, é usado em Lc
16.14 e 23.35. Veja ZOMBAR (1), ZOMBAR
(2)-1

3. chleuazõ (xXeuá£co), “zombar, escarnecer, 
mofar, caçoar” (derivado de chleue, “chiste”), é 
dito do ridículo expresso por alguns dos filósofos 
atenienses diante do testemunho do apóstolo Pau
lo em relação à ressurreição dos m ortos (At 
17.32).(H

4. diachleuazõ (8iaxXeuá£a>), Ôia e x\evá£u>, 
forma intensiva do n° 3, “zombar”, quer por gesto 
ou palavra, é dito daqueles que zombaram do teste
munho dado no Dia de Pentecostes (At 2.13; alguns 
manuscritos têm o n° 3).f

B. Substantivos.
1. em pa iktes  (e p u a i  k t t ) ç), “ zom bador, 

escarnecedor” (cognato de A, n° 1), é usado em 2 Pe 
3.3; Jd 18.f Na Septuaginta, consulte Is 3.4.f

2. empaigmos ( è p r r a i Y p ó ç ) ,  o ato do empaiktes, ■ 
“escárnio, zombaria”, é usado em Hb 11.36.1 Na 
Septuaginta, consulte SI 38.7; Ez 22.4.f

3. empaigmone  ( é ^ T ra iY j io v q ) ,  substantivo abs
trato, “escárnio”, é usado em 2 Pe 3.3 (ARA; alguns 
manuscritos o omitem). Veja também o n° 1, aci- 
ma.f

ESCOLA
schole (axoXq) (de onde em português, “esco- j 

la”) denota primariamente “lazer”, então, “aquilo 
pelo qual o lazer era empregado, debate, conferên
cia”; por conseguinte, por metonímia, “o lugar onde 
são dadas conferências, escola” (At 19.9).f

ESCOLHER
A. Verbos.

1. eklegõ (èKkéyu), “escolher, selecionar, ele
ger”, significa, na voz média, “escolher para si mes
mo”. não implicando necessariamente a rejeição do 
que não é escolhido, mas “escolher” com as idéias 
subsidiárias de generosidade, favor ou amor (Mc 
13.20; Lc 6.13; 9.35; 10.42; 14.7; Jo 6.70; 13.18; 
15.16,19; At 1.2,24; 6.5; 13.17; 15.7,22,25; 1 Co 
1.27,28; Ef 1.4; Tg 2.5).f

2. epilegõ  (émXéyio), na voz média, significa 
“escolher”, ou em acréscimo ou em sucessão a ou
tro. Tem este significado em At 15.40, acerca da 
escolha que Paulo fez de Silas. Quanto ao outro 
significado de epilegõ, “chamar” ou “nomear” (Jo
5.2), veja CHAMAR.f

3. haireõ  (aí.peto), “tomar”, é usado na voz mé
dia, no sentido de tomar para si mesmo, escolher. 
Ocorre em 2 Ts 2.13, acerca de uma “escolha” feita 
por Deus (como se dá na Septuaginta em Dt 7.6,7;
26.18); em Fp 1.22 e Hb 11.25, diz respeito à “es
colha” humana. Seu significado especial é selecionar 
preferivelmente pelo ato de tomar do que por mos
trar preferência ou favor.({[

4. hairetizõ  (cupeTÍ£io),  cognato do adjetivo ver
bal hairetos, “aquilo que pode ser tomado” (veja o 
n° 3), significa “tomar”, com a implicação de que o 
que é tomado é elegível ou satisfatório, por conse
guinte, “escolher”, por causa desta conveniência 
(Mt 12.18, que fala do deleite de Deus em Cristo 
como Seu “escolhido”).! É freqüente na Septua
ginta (por exemplo, Gn 30.20; Nm 14.8; SI 25.12; 
119.30,173; 132.13,14: Os 4.18; Ag 2.23; Zc 1.17; 
2.12; Ml 3.17).

5. cheirotoneõ (xeiporovéio). Veja NOMEAR, 
n° 11.
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6. procheirotoneõ (TTpoxeiporovécü) significa 
“escolher antes” (At 10.41, onde é usado acerca de

uma escofta feita de antemão por D eusj.f
Notas: (1) Quanto ao verbo procheirizõ, veja 

NOMEAR, n° 12.
(2) Quanto ao verbo stratologeõ, que ocorre em 

2 Tm 2.4, significa alistar-se como soldado. Veja 
SOLDADO.

B. Adjetivo.
eklektos (étcXck t ó ç ) ,  cognato de A, n° 1, signifi

ca “escolhido, selecionado, eleito” (por exemplo, 
Mt22.14; Lc 23.35; Rm 16.13, talvez no sentido de 
“eminente”; 1 Pe 2.4,9; Ap 17.14). Veja ELEITO.

C. Substantivo.
ekloge (éKXoyri), cognato de A, n° 1 e B, “esco

lha, seleção, eleição”, é traduzido em At 9.15 por 
“escolhido”, literalmente, “ele é um vaso de escolha 
para mim”. O termo ocorre em seis outros lugares. 
Veja ELEITO.

ESCONDER
A. Verbos.

1. kruptõ (kpútttu)), “cobrir, esconder, ocultar, guar
dar segredo” (em português, “críptico”, etc.), é usado:
(a) em seu significado físico (por exemplo, Mt 5.14;
13.44; 25.18, alguns manuscritos têm o n° 2 aqui); (b) 
metaforicamente (por exemplo, Mt 11.25, alguns ma
nuscritos têm o n° 2 aqui: Mt 13.35, “[coisas] ocultas; 
Lc 18.34; 19.42; Jo 19.38). Veja SEGREDO.

2. apokruptõ (ÓTroKpíiTco), “esconder de, ocular, 
manter segredo” (formado de apo, “de”, e o n° 1), é 
usado metaforicamente, acerca das verdades “es
condidas” dos sábios e inteligentes, e reveladas a 
criancinhas (Lc 10.21); da sabedoria de Deus (1 Co
2.7); do mistério das insondáveis riquezas de Cris
to, reveladas pelo Evangelho (Ef 3.9); do mistério 
associado com o precedente (Cl 1.26).!

3. enkruptõ (éyKpÚTO)), “esconder em algo” (for
mado de en, “em”, e o n° 1), é usado em Mt 13.33, 
acerca do fermento “escondido” na massa (veja
ARA).)

4. perikruptõ (TTepiKpÚTüj) significa “esconder 
colocando algo em volta, ocultar completamente, 
manter escondido” (formado de peri, “ao redor”, 
usado intensivamente, e o n° 1), aparccc cm Lc 1.24.11

5. kaluptõ (KaXÚTiTco) significa “cobrir, ocultar”, 
de forma que nada possa ser visto (por conseguinte, 
um pouco diferente do n° 1); em 2 Co 4.3, é traduzi
do por “encoberto”, continuando adequadamente o 
assunto de 2 Co 3.13-18; em Tg 5.20, por “cobri
rá”. Veja COBRIR.

6. parakaluptõ (TTapaKaXÚTTTüj), literalmente, 
“cobrir com um véu”, ocorre em Lc 9.45, “que lhes 

era encoóerfa" Veja EN C O BRÍR.f
7. lonthanõ (XavSávco), “não repararem, cscapar 

à atenção de, não notar, estar escondido de”, é en
contrado em Mc 7.24, acerca de Jesus que não pôde 
“se esconder”; da mulher com fluxo de sangue (Lc 
8.47); dos fatos concernentes a Jesus (At 26.26, 
onde a sentença “nada disto lhe é oculto” poderia 
ser traduzida por “nenhuma destas coisas lhe esca
pou à atenção”). Veja ESQUECER. SECRETA
MENTE.

B. Adjetivos.
1. kruptos ( k p u t t t ó ç ) ,  cognato de A, n° 1, “es

condido, oculto, secreto”, é usado em Mt 10.26; 
Mc 4.22; Lc 8.17; 12.2 (última parte); em 1 Co 4.5; 
2 Co 4.2; 1 Pe 3.4. Veja INTERIORMENTE, SE
GREDO.

2. apokruphos (áTrÓKpuc^oc;), “escondido longe 
de” (correspondendo a A, n° 2; cf. em português, 
“apócrifo”), é encontrado em Mc 4.22; Lc 8.17; Cl
2.3. Veja SEGREGO.l

ESCÓRIA
1. perikatharma (irepucáBapixa) denota “escó

ria, refugo, lixo” (literalmente, “limpezas”, ou seja, 
aquilo que é jogado fora na limpeza; derivado de 
perikalhairõ, “purificar tudo ao redor”, ou seja, 
completamente, como na Septuaginta em Dt 18.10; 
Js 5.4.!), É usado uma vez na Septuaginta (Pv
21.18) como preço da expiação; entre os gregos, o 
termo era aplicado às vítimas sacrificadas para fa
zer expiação; também o usavam para se referir a 
criminosos mantidos à despesa pública para serem 
lançados no mar, ou, caso contrário, mortos, na 
deflagração de uma pestilência, etc. O termo é em
pregado em 1 Co 4.13 muito neste sentido (não no 
de vítimas sacrificais), “o lixo deste mundo”, re
presentando “os homens mais miseráveis e des
prezíveis” (Grimm-Thayer), a escória ou lixo da 
humanidade.^

2. rhupos (pÚTTOc;) denota “sujeira, lixo, imundí- 
cia” (1 Pe 3.21).| Contraste com o termo rhuparia, 
“sujeira” (veja A, n° 2, no verbete IMUNDÍCIA); o 
substantivo rhuparos, “vil, desprezível”, que ocor
re em Tg 2.2; e no Ap 22.11, nos melhores manus
critos (veja B, n° 3, no verbete IMUNDÍCIA);! o 
verbo rhupoõ, “tornar imundo”, que ocorre em Ap 
22.11;! a palavra rhupainõ (veja D, no verbete 
IMUNDÍCIA).
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ESCORPIÃO
skorpios (CTKOpmoç), cognato de skorpizõ, “es

palhar” (veja ESPALHAR), é um animal pequeno 
(o maior das várias espécies mede aproximadamente 
15 cm de comprimento), como uma lagosta, mas 
com uma cauda longa em cuja extremidade encon
tra-se a picadura venenosa; a dor, a posição da 
picadura e o efeito  são m encionados em Ap
9.3,5,10. A pergunta retórica do Senhor sobre a 
provisão de um “escorpião” em vez de um ovo (Lc
11.12), é, em primeiro lugar, uma alusão ao forma
to de ovo que a criatura assume quando em repou
so; em segundo lugar, é indicação da aversão com 
que é tratado. Em Lc 10.19, a garantia que o Se
nhor dá aos discípulos da autoridade que eles rece
bem dEle para pisar em serpentes e escorpiões, 
transmite o pensamento de vitória sobre as forças 
espiritualmente antagônicas, os poderes das tre
vas, como é mostrado por sua referência à “força 
do inimigo“ e pelo contexto em Lc 10.17,20.1

ESCRAVIDÃO
A. Substantivo.

douleia  (ÔouXeía), cognato de deõ, “amarrar”, 
significando primariamente a “condição de ser es
cravo”, veio a denotar qualquer tipo de escravidão 
ou servidão, como, por exemplo, da condição da 
criação (Rm 8.21); da condição caída do próprio 
homem, o que o faz temer a Deus (Rm 8.15), e o 
medo da morte (Hb 2.15); da condição imposta pela 
lei mosaica (Gl 4.24). Veja SERVIR.

B. Verbos.
1. douleuõ  (ÔouXeúio), “servir como escravo, ser 

escravo, estar em escravidão”, é usado muitas vezes 
sem associação com a escravidão (por exemplo, At 
20.19; Rm 6.6; 7.6; 12.11; Gl 5.13). Veja SERVIR.

2. douloõ  (ÔouXóto), diferente do n° 1 no fato de 
ser verbo transitivo em vez de intransitivo, significa 
“fazer escravo de, trazer em escravidão” (At 7.6; 1 
Co 9.19); na voz passiva, expressa, “ser levado sob 
escravidão” (2 Pe 2.19); “ser mantido em escravi
dão” (Gl 4.3, literalmente, “estávamos reduzidos à 
escravidão”); “ser escravo de algo” (Rm 6.18); “ser 
escravizado a algo” (Tt 2.3, ARA). Assim como o 
escravo com prado não linha limitações quanto ao 
tipo ou tempo de serviço, assim a vida do crente 
deve ser vivida em obediência contínua a Deus. Veja 
DAR, ESCRAVIZADA, SERVO.

3. doulagõgeõ  (SouXaywyeio), “trazer em escra
vidão” (formado de A, acima, e agõ, “trazer”), é 
usado em 1 Co 9.27, concernente ao corpo.f

4. katadauloõ  (KaraôouXóoj), “trazer em escra
vidão”, ocorre em 2 Co 11.20; Gl 2.4.1

ESCRAVIZADA
douloõ  (SouXócü), “fazer escravo de”, é traduzi

do em Tt 2.3 por “não dadas (a muito vinho)”. Veja 
ESCRAVIDÃO.

ESCRAVO
doulos (ÔoOXoç), derivado de deõ, “amarrar”, “es

cravo”, sendo originalmente o termo mais baixo na 
escala da escravidão, também veio a significar “aque
le que se dá à vontade de outrem” (por exemplo, 1 
Co 7.23; Rm 6.17,20), e se tornou a palavra mais 
comum e geral para indicar “criado”, como em Mt 
8.9, sem qualquer idéia de escravidão. Porém, ao se 
chamar “escravo de Jesus Cristo” (por exemplo, em 
Rm 1.1), o apóstolo Paulo insinua: (1) que outrora 
ele tinha sido “escravo” de Satanás; e: (2) que, ten
do sido comprado por Cristo, agora ele era escravo 
voluntário, preso ao Seu novo Senhor. Veja SERVO.

O termo feminino doule significa “criada” (Lc 
138,48; At 2.18).!

paidiske (uaiÔíoKq), “menina jovem e solteira”, 
também denotava “escrava” ou “criada” (Gl 
4.22,23,30,31). Veja MENINA, CRIADA.

ESCRAVOS
sõma (CTwpa), “corpo”, é encontrado em Ap 18.13 

(“escravos”, ARA), uma insinuação do controle in
justo sobre as atividades físicas dos “escravos” ; a 
palavra seguinte, “almas”, representa o ser inteiro. 
Veja CORPO.

ESCREVER
A. Verbos.

1. grciphõ (Ypáòuj) é usado acerca de: (a) “formar 
letras” numa superfície ou material de escrita (Jo 8.6); 
em Gl 6.11, o apóstolo Paulo fala de ele ter “escrito” 
com letras grandes com a própria mão, o que não é 
improvável que significa que nesse momento ele pe
gou a pena do amanuense e finalizou a epístola ele 
mesmo; isto não é negado pelo fato de que o verbo 
está no aoristo ou passado definido, literalmente, “eu 
escrevi”, pois na linguagem grega o escritor de uma 
carta se colocava ao lado do leitor e falava dela como 
tendo sido “escrita” no passado; em português, dirí
amos “eu estou escrevendo”, tomando nosso ponto 
de vista do tempo no qual estamos fazendo a ação 
(cf. Fm 19, esta Epístola é indubitavelmente um 
hológrafo; veja também At 15.23; Rm 15.15); possi
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velmente o apóstolo estava, em Gl 6.11, referindo-se 
ao ter “escrito” o corpo da epístola, mas a alternativa 
anterior parece a mais provável; em 2 Ts 3.17, ele diz 
que a saudação final é escrita por sua própria mão e 
fala que esse é “o sinal em todas as epístolas”, o que 
uns entendem como propósito para o futuro em vez 
de ser um costume (veja, porém, 1 Co 16.21 e Cl
4.18). A ausência do sinal em outras epístolas de 
Paulo, pode ser explicada diferentemente, sendo que 
sua autenticidade não é dependente disso; (b) “pôr 
por escrito, registrar” (por exemplo, Lc 1.63; Jo
19.21,22); é usado acerca da Escritura como autori
dade consagrada, “está escrito” (por exemplo, Mc 
1.2; Rm 1.17; cf. 2 Co 4.13); (c) “escrever instruções 
ou dar inform ação” (por exem plo, Rm 10.5, 
“[Moisés] descreve”; Rm 15.15; 2 Co 7.12); (d) 
“aquilo que continha um registro ou m ensagem ” (por 
exemplo, Mc 10.4,5; Jo 19.19; 21.25; At 23.25).

2. epistellõ (èmoTéXXü)) denota “enviar mensa
gem por carta, escrever palavra” (stellõ, “enviar” ; 
em português, “epístola”), ocorre em At 15.20;
21.25 (alguns manuscritos têm o verbo apostellõ, 
“enviar”); Hb 13.22.1

3. prographõ (■npoypdòcü) denota “escrever an
tes”, é usado em Rm 15.4 (nos melhores textos; 
alguns têm graphõ); Ef 3.3. Veja COLOCAR.

4. engraphõ (èyypd^cü) denota “escrever em” 
(Lc 10.20; 2 Co 3.2,3).!

5. epigraphõ (èmypácjxi)) é encontrado (forma
do de epi, “sobre” , e o n° 1) em Mc 15.26 (“por 
cima [dele] estava escrita”); figurativamente, no co
ração (Hb 8.10; 10.16); nas portas da Jerusalém 
celestial (Ap 21.12). Veja INSCREVER.

Notas: (1) Quanto ao verbo apographõ, usado 
em Hb 12.23, “inscritos”, veja ALISTAR-SE.

(2) Em 2 Co 3.7, ocorre a preposição en, “em”, 
com o plural dativo de gramma, “letra”, literalmen
te, “em letras” .

B. Adjetivo.
graptos (ypaTTTÓç), derivado de A, n° 1, “escri

to”, ocorre em Rm 2 .15.f

ESCRIBA
gram m ateus  (y p a p p a T e ú  ç), derivado de 

gramma, “escrita”, denota “escriba, homem de le
tras, professor da lei”; os “escribas” são mencio
nados muitas vezes nos Evangelhos Sinóticos, so
bretudo com relação aos fariseus, com quem virtu
almente formavam um partido (veja Lc 5.21), às 
vezes também com os principais sacerdotes (por 
exemplo, Mt 2.4; Mc 8.31; 10.33; 11.18,27; Lc

9.22). Eles são mencionados apenas uma vez no 
Evangelho de João (Jo 8.3), três vezes em Atos 
(At 4.5; 6.12; 23.9); em outro lugar, só ocorre em
1 Co 1.20, no singular. Eram considerados natural
mente qualificados para ensinar nas sinagogas (Mc
1.22). Eram ambiciosos de honra (por exemplo, 
Mt 23.5-11), a qual exigiam especialmente dos alu
nos, sendo-Ihes prontamente concedida, como tam
bém pelo povo em geral. Como Esdras (Ed 7.12), 
os “escribas” eram encontrados originalmente en
tre os sacerdotes e levitas. Sendo os sacerdotes os 
intérpretes oficiais da lei, há muito tempo os 
“escribas” se tornaram um grupo independente; 
embora nunca tivessem detido poder político, tor
naram-se líderes do povo.

Suas funções concernentes à lei eram ensiná-la, 
desenvolvê-la e usá-la com relação ao Sinédrio e 
aos vários tribunais locais. Eles também se ocupa
vam com os escritos sagrados históricos e didáti
cos. Davam a maior importância aos elementos 
ascéticos pelos quais a nação era especialmente 
separada dos gentios. No seu regime, a devoção 
era reduzida a formalismo externo. Só isso era de 
valor, o que era governado pelo preceito externo. 
A vida sob a direção deles se tornou um fardo; eles 
mesmos buscavam fugir furtivamente dos própri
os preceitos (Mt 23.16ss; Lc 11.46); por suas tra
dições, a lei, em vez de ser uma ajuda na vida moral 
e espiritual, tornou-se instrumento para evitar o 
verdadeiro acesso a Deus (Lc 11.52). Daí as duras 
denúncias do Senhor contra eles e os fariseus (veja 
FARISEU).

Nota: A palavra grammateus é usada para aludir 
ao “escrivão” da cidade em Éfeso (At 19.35).

ESCRITO
gramma (ypáppa), derivado de graphõ, “escre

ver”, é encontrado em Jo 5.47. Veja LETRA, n° 1.
Notas: (1) Quanto ao termo biblion, “escritu

ra”, encontrado em Mt 19.7 (“carta”), veja CON
TA, n° 1.

(2) Em Jo 19.19, “(estava) escrito” é tradução 
do particípio perfeito, voz passiva, de graphõ.

ESCRITURA
1. graphe (ypacjjq), cognato de graphõ, “escre

ver” (em português, “gráfico, gráfica”), denota pri
mariamente “desenho, pintura”; então, “escrita, es
critura”, dizendo respeito a: (a) as Escrituras do 
Antigo Testamento: (1) no plural, em referência à 
totalidade (por exemplo, Mt 21.42; 22.29; Jo 5.39;
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At 17.11; 18.24; Rm 1.2 [onde “os profetas” in
cluem os escritores do Antigo Testamento em ge
ral]; Rm 15.4; 16.26 [literalmente, “escritos pro
féticos”, expressando o caráter de todas as Escri
turas]); (2) no singular, em referência a uma passa
gem em particular (por exemplo, Mc 12.10; Lc 
4.21; Jo 2.22; 10.35 [embora seja aplicável a toda 
ela]; Jo 19.24,28,36,37; 20.9; At 1.16; 8.32,35; 
Rm 4.3; 9.17; 10.11; 11.2; Gl 3.8,22; 4.30; 1 Tm 
5.18 [onde a segunda citação é de Lc 10.7, da qual 
pode-se inferir que o apóstolo Paulo incluiu o Evan
gelho de Lucas como “Escritura” semelhantemen
te a Deuteronômio, de onde a primeira citação é 
feita]); em referência à totalidade (por exemplo. 
Tg 4.5, [uma pergunta retórica distinta da que se 
segue]); 2 Pe 1.20, “nenhuma profecia da Escritu
ra” [uma descrição do todo, com aplicação especi
al ao Antigo Testamento no versículo seguinte]);
(b) as Escrituras do Antigo Testamento (as que 
são aceitas pelos judeus como canônicas) e a todas 
as do Novo Testamento, que seriam aceitas pelos 
cristãos como autorizadas (2 Tm 3.16); estas últi
mas seriam discriminadas das muitas epístolas for
jadas e outros “escritos” religiosos produzidos e 
em circulação já no tempo de Timóteo. Tal dis
criminação seria dirigida pelo fato de que “toda 
Escritura”, caracterizada por inspiração de Deus, 
seria proveitosa aos propósitos mencionados. É 
verdade quanto ao cânon completo da Escritura, 
mas esta não estava completa quando o apóstolo 
Paulo escreveu a Timóteo.

As Escrituras são com freqüência personificadas 
pelos escritores do Novo Testamento (como tam
bém pelos judeus, Jo 7.42): (a ) como a falar com 
autoridade divina (por exemplo, Jo 19.37; Rm 4.3;
9.17 [onde se diz que a Escritura fala a Faraó, dan
do-lhe por Moisés a mensagem de fato enviada an
teriormente por Deus]; Tg 4.5 [veja acima]); (b) 
como possuidora da qualidade consciente de previ
são, e o poder ativo de pregar (Gl 3.8, onde a Escri
tura mencionada foi escrita há mais de quatro sécu
los depois que as palavras foram faladas). A Escri
tura, em tal caso, representa seu Autor divino com 
a insinuação de que permanece perpetuamente ca
racterizada como a voz viva de Deus. Esta agência 
divina é ilustrada novamente em Gl 3.22 (cf. Gl 
3.10; Mt 11.13).!

2. gramma (ypáp.p.a), “letra do alfabeto”, é 
usado acerca das Santas Escrituras em 2 Tm 3.15. 
Quanto aos vários usos desta palavra, veja LE
T R A .!

ESCRIVÃO
grammateus (ypapixaTeúç), “escritor, escritu- 

rário, escrivão, escriba”, é usado em At 19.35 acerca 
de um “escrivão” público, um importante funcioná
rio, variegadamente designado, de acordo com ins
crições encontradas em cidades greco-asiáticas. Ele 
era responsável pela forma dos decretos aprovados 
primeiramente pelo Senado, depois eram enviados 
para aprovação na assembléia popular, a qual ele 
muitas vezes presidia. Os decretos, havendo passa
do, ele os selava com o selo público na presença de 
testemunhas. Tal assembléia freqüentemente se reu
nia no teatro. A administração romana encarava 
qualquer assembléia irregular ou indisciplinada como 
ofensa grave e até capital, por ter a tendência a for
talecer entre o povo a consciência de poder e o dese
jo  de exercê-lo. Nas circunstâncias em Éfeso, o es
crivão da cidade temia que ele fosse considerado 
responsável pelo ajuntam ento irregular. Veja 
ESCRIBA.

ESCUDO
thureos (Gupeóq) significava antigamente “pe

dra para fechar a entrada de uma caverna” ; então, 
“escudo”, grande e oblongo, que protege todas as 
partes do soldado; a palavra é usada metaforica
mente acerca da fé (Ef 6.16); o crente deve tomá-lo 
“sobretudo”, ou seja, “em (en , no original) tudo” 
(tudo o que há pouco fora mencionado), quer dizer,
o que afeta o todo das suas atividades.!

ESCURIDÃO
A. Adjetivo.

meias (piXaç), “preto” (Mt 5.36; Ap 6.5,12), é 
derivado de uma raiz mal-, que significa “estar sujo, 
sujar-se”, daí em latim, malus, “ruim”. Veja TINTA.

B. Substantivos.
1. gnophos (yvóctxx;), que ocorre em Hb 12.18, 

“escuridão, obscuridade”, parece ter sido associado 
com a idéia de tempestade. Está relacionado com o 
termo skotos, “escuridão, trevas”, nessa passagem 
e na Septuaginta em Êx 10.22; Dt 4.11; Sf 1.15.!

2. zophos (Cócfjoç), cognato do n° 1, especifica
mente “a obscuridade das regiões dos perdidos”, é 
usado quatro vezes (2 Pe 2.4; 2.17; Jd 6,13, sugerin
do um tipo de emanação). Veja NÉVOA, TREVAS.!

ESCUTAR
1. akouõ (áKoúco), “ouvir”, é encontrado em Mc 

4.3; At 3.22,23; 4.19; 7.2; 13.16; 15.12,13;Tg 2.5. 
Veja OUVIR, n° 1.
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Nota: Em At 12.13, o verbo hupakouõ, literal
mente, “dar atenção a”, com a idéia de quietude ou 
atenção (formado de hupo, “debaixo de”, e akouõ, 
“ouvir”), significa “responder uma batida na por
ta”, “responder”. Veja OBEDIÊNCIA.

2. epakouõ (èirakoúco) denota “dar atenção a”, e 
ocorre em 2 Co 6.2. Veja OUVIR, A, n° 4 . |

3. enõtizomai ( è v c o T Í ^ o p a i ) ,  “dar ouvidos a, ou
vir” (de en, “em”, e ous, “ouvido”), é usado em At
2.14, no tratamento de Pedro aos homens de Isra
el.!

4. peitharcheõ (TreiGapxéco), “obedecer alguém 
que está sob autoridade, ser obediente” (formado de 
peithomai, “ser persuadido”, e arche, “governante”), 
é traduzido em At 27.21 por “ter-me ouvido”, na 
lembrança de Paulo aos marinheiros náufragos de 
que eles deviam ter dado atenção aos seus conse
lhos. Veja OBEDIÊNCIA.

ESFREGAR
psõchõ (4)ojxoj), “esfregar, esfregar em pedaços”, 

é usado em Lc 6.1 .!

ESMERALDA
A. Substantivo.

smaragdos (crp.ápay8oç) é uma pedra trans
parente de cor verde clara, que ocupa o primeiro 
lugar na segunda fileira do peitoral do sumo sa
cerdote (Êx 28.18). Tiro a importava da Síria (Ez

/

27.16). E um dos fundam entos da Jerusalém  
celestial (Ap 21.19). O nome era aplicado a ou
tras pedras de característica semelhante, como o 
carbúnculo.!

B. Adjetivo.
smaragdinos (apapdySivoç), “esmeralda de 

acordo com a natureza comum”, descritivo do cír
culo do arco-íris que aparecia acima do trono em Ap

✓

4.3. E usado nos papiros para denotar esmeralda 
v e r d e . !

ESMOLA
eleêmosunê (eXeqp.oaúuq), relacionado com 

eleêmõn, “misericordioso”, significa: (a) “miseri
córdia, piedade, particularmente em dar esmolas” 
(Mt 6.1,2,4; At 10.2; 24.17); (b) o próprio ato de 
caridade, as “esmolas” —  o efeito pela causa (Lc
11.41; 12.33; At 3.2,3,10; 9.36; 10.2,4,31-‘H

Nota: Em Mt 6.1, traduzindo dikaiosune, de acor
do com os textos mais autênticos, temos “justiça” 
(ARA).

A. Substantivo.
diastem a  (Ô id aT ^ p a), “ intervalo, espaço” 

(cognato de B), é usado acerca de tempo em At
5.7.!

B. Verbo.
diistemi ( 8 i í a T r | | i i ) ,  “pôr à  parte, separar” (for

mado de dia, “separadamente”, e histemi, “fazer 
estar”), veja A, é encontrado em Lc 22.59 (“tendo 
passado”); em At 27.28, com brachu, “um pouco”, 
é traduzido por “passando um pouco mais adian
te”. Veja REPARTIR (2).

Notas: (1) Em At 15.33; Ap 2.21, ocorre o ter
mo chronos, “tempo”.

(2) Em At 19.8,10; 19.34, a preposição epi, 
“para” ou “durante” (acerca de tempo), é traduzida 
por “por espaço de”.

(3) Em At 5.34, o termo brachu (o neutro de 
brachus, “pequeno”), usado adverbialmente, é tra
duzido por “por um pouco” .

(4) Em Gl 2.1, a preposição dia, “através de”, é 
traduzida por “depois, passados”, acentuando a 
duração do período mencionado (“depois”, sozi
nho, representaria a preposição meta).

(5) Em Tg 5.17, não há palavra no original repre
sentando o termo “por”.

(6) Em Ap 14.20, a preposição apo, “para longe 
de”, é traduzida por “pelo espaço de” .

(7) Em Ap 17.10, o termo oligon, “um pouco”, é 
traduzido por “um pouco de tempo”.

ESPADA
1. machaira  (paxcupa), “espada pequena” ou 

“punhal” (diferente do n° 2), ocorre, por exem
plo, em Mt 26.47,51,52 (e passagens paralelas); 
Lc 21.24; 22.38 (possivelmente, “facas”, segun
do Field, em Notes on Translation o f  the New  
Testament); Hb 4.12 (veja AGUDO); m etaforica
mente e por metonímia: (a) para a violência co
mum ou d issensões que destroem  a paz (Mt 
10.34); (b ) como instrumento de um magistrado 
ou ju iz (por exemplo, Rm 13.4); (c) acerca da 
Palavra de Deus, “a espada do Espírito”, que son
da a consciência, subjugando os impulsos do pe
cado (Ef 6.17).

2. rhomphaia (pop<f>ctía), palavra de origem 
um pouco duvidosa, denotava “arma da Trácia de 
tamanho grande” , quer espada ou lança, não se 
sabe, mas normalmente mais comprida que o n° 1, 
ocorre: (a ) literalmente (Ap 6.8); (b) m etaforica
mente, como instrumento de: angústia (Lc 2.35);

ESPA ÇO
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julgamento (Ap 1.16; 2.12,16; 19.15,21), prova
velmente figurativo das declarações judiciais do 
Senhor.^

ESPALHAR
A. Verbos.

1. skorpizõ (aKop7TÍ£tü), “dispersar, espalhar”, 
é usado em Mt 12.30; Lc 11.23; Jo 10.12; 16.32; 2 
Co 9.9. Veja DISPERSAR. n° 2.1

2. diaskorpizõ (ÔLaaKop7n£tü), “espalhar por 
toda parte”, é usado em Mt 25.24,26; 26.31; Mc 
14.27; Lc 1.51; Jo 11.52; At 5.37. Veja DISPER
SAR, n° 3.

3. diaspeirõ (òiacnreipa)), “espalhar por toda 
parte” (formado de dia, “ao longo de”, e speirõ, 
“semear semente”), é usado em At 8.1,4; 11.19, 
acerca de todos da igreja em Jerusalém que foram 
“dispersos” mediante perseguição; a palavra é, em 
geral, sugestiva dos efeitos do “espalhamento” na 
semeadura da semente espiritual da Palavra de vida. 
Veja DISPERSAR, n°4.f

4. rhiptõ (pÍTTTto), “lançar, atirar, arremessar, ser 
lançado para baixo, prostrar”, é usado em Mt 9.36. 
acerca das pessoas que estavam “desgarradas” como 
ovelhas sem pastor. Veja ARROJAR. LANÇAR, n°
2 .

5. likmaõ (XiK[iáo), “joeirar” (derivado de likmos, 
“pá de joeira”), é encontrado em Mt 21.44 (“redu
zido a pó”) e Lc 20.18 (“feito em pó”). Veja MOER. 
Nota.%

6. diahiõ (ÔiaXúw), “dissolver”, é traduzido em 
At 5.36 por “dispersos” . Veja DISPERSAR, n° 1.!

B. Substantivo.
dicisporci (Ôiacmopá), “dispersão”, é traduzido 

em Tg 1.1 por “dispersas” ; em 1 Pe 1.1, por 
“dispersos”. Veja DISPERSAR, B.

ESPANCADOR
plektes (TrXriKTqç), “agressor, golpeador, brigão, 

rixento” (cognato de plessõ, “golpear, bater, ferir”), 
ocorre em 1 Tm 3.3; Tt 1.7.!

ESPECIARIA
1. arõma (apojpa), “especiaria, tempero, aroma, 

fragrância”, ocorre em Mc 16.1; Lc 23.56; 24.1; Jo 
19.40.! O termo consta em um papiro numa lista de 
itens paia sacrifício.

2. amõmon (dpcüp.ov), “amomo”, provavelmen
te palavra de origem semítica, uma planta aromática 
proveniente da índia, é traduzido em Ap 18.13 por 
“cardamomo”.!

ESPELHO
esoptron (éaoTTTpov), “espelho”, é usado acer

ca de qualquer superfície suficientemente lisa e re
gular para refletir os raios de luz uniformemente, e, 
assim, produzir imagens de objetos que estão, de 
fato, em frente dela, mas que parece aos olhos esta
rem atrás. Parece que os “espelhos” nos tempos 
bíblicos eram de metal; daí, o uso do termo mais 
geral “espelho”; em 1 Co 13.12, o conhecimento 
espiritual nesta vida é representado metaforicamente 
como uma imagem vagamente percebida num “es
pelho”; em Tg 1.23, a “lei perfeita da liberdade” é 
figurativamente comparada a um “espelho”; o ou
vinte que não obedece é como uma pessoa que, ten
do se olhado no “espelho”, depois que se volta, se 
esquece da imagem refletida; aquele que obedece é 
como alguém que se contempla no “espelho” e de
pois retém na alma a imagem do que ele deve ser.f

Nota: Quanto ao verbo katoptrizõ, “refletir como 
um espelho” (uns consideram que este verbo signi
fique “vendo num espelho”), que aparece em 2 Co
3.18, veja CONTEMPLAR, n° 12.

ESPERANÇA
A. Substantivo.

elpis (cXttl ç), no Novo Testamento, “expectati
va favorável e confiante” (contraste na Septuaginta 
em Is 28.19, “uma má esperança”). Tem a ver com o 
que não se vê e o futuro (Rm 8.24,25). “Esperança” 
descreve: (a) a antecipação feliz do que é bom — o 
significado mais freqüente (por exemplo, Tt 1.2; 1 
Pe 1.21); (b) a base sobre a qual a “esperança” é 
fundamentada (At 16.19; Cl 1.27, “Cristo em vós, 
esperança da glória”); (c) o objeto no qual a “espe
rança” é estabelecida (por exemplo, 1 Tm 1.1).

Várias frases são usadas com a palavra “espe
rança”, nas Epístolas e discursos de Paulo: (1) At 
23.6, “a esperança e ressurreição dos mortos” ; esta 
tem sido considerada como hendíadis (uma coisa 
por meio de duas), ou seja, a “esperança” da ressur
reição; mas a partícula kai, “e”, é explicativa e defi
ne a “esperança”, quer dizer, a ressurreição; (2) At
26.6,7, “a esperança da promessa [isto é, o cumpri
mento da promessa] [...] feita a nossos pais”; (3) Gl
5.5, “a esperança da justiça”; ou seja. a conformida
de completa do crente à vontade de Deus, na vinda 
de Jesus: (4) Cl 1.23, “a esperança do evangelho”, 
ou seja, a “esperança” do cumprimento de todas as 
promessas apresentadas no Evangelho (cf. Cl 1.5);
(5) Rm 5.2, “a esperança da glória de Deus”, ou 
seja, como em Tt 2.13, “a bem-aventurada esperan
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ça e o aparecimento da glória do grande Deus e nos
so Senhor Jesus Cristo” (cf. Cl 1.27); (6) 1 Ts 5.8. 
“a esperança da salvação”, ou seja, do arrebatamen- 
to dos crentes, a suceder no início da parousia de 
Jesus; (7)E f 1.18, “aesperançada [...] vocação [de 
Deus]”, ou seja, o prospecto diante daqueles que 
respondem ao chamado de Deus no Evangelho; (8) 
Ef 4.4, “a esperança da vossa vocação”, o mesmo 
comentário que o número anterior, mas considerado 
do ponto de vista daquele que é chamado; (9) Tt 1.2 
e 3.7, “a esperança da vida eterna”, ou seja, a plena 
manifestação e realização da vida que já é da pos
sessão do crente: (10) At 28.20, “a esperança de 
Israel”, ou seja, a expectativa da vinda do Messias. 
Veja Notes on Galatians, de Hogg e Vine, pp. 248. 
249.

Em Ef 1.18; 2.12 e 4.4. a palavra“esperança” 
está no caso acusativo. O uso, no caso acusativo e 
no caso sujeito ou nominativo, da palavra precisa 
ser distinguido; em Rm 15.4, por exemplo, o uso 
está no caso sujeito ou nominativo.

No Novo Testamento, três adjetivos são descri
tivos da “esperança”: “boa” (2 Ts 2.16); “bem-aven
turada” (Tt 2.13); “viva” (1 Pe 1.3). A estas espe
ranças. poder-se-ia acrescentar Hb 7.19, “uma me
lhor esperança”, ou seja, adicional aos mandamen
tos que foram anulados (Hb 7.18), uma esperança 
centrada num novo sacerdócio.

Em Rm 15.13, fala que Deus é “o Deus de espe
rança”, ou seja, Ele é o autor, não o sujeito, da espe
rança. A “esperança” é um fator na salvação (Rm
8.24); encontra sua expressão na resistência sob a 
provação, que é o efeito da espera pela vinda de 
Jesus (1 Ts 1.3); é a “âncora da alma”, permanecen
do firme em meio às tormentas desta vida (Hb
6.18,19); é um poder depurador: “Qualquer que nele 
[Jesus] tem esta esperança purifica-se a si mesmo, 
como também ele é puro” (1 Jo 3.3, uma das men
ções do apóstolo João da “esperança”).

A expressão “completa certeza da esperança” 
(Hb 6.11), expressa a completitude de sua atividade 
na alma; cf. “inteira certeza de fé” (Hb 10.22), e 
“plenitude da inteligência” (Cl 2.2).

B. Verbos.
1. elpizõ (èXirí^co), “esperar”, ocorre, por exem

plo, em Jo 5.45 (“Moisés, em quem vós esperais”);
2 Co 1.10 (“Em quem esperamos que também nos 
livrará ainda”); 1 Tm 4.10; 5.5; 6.17. Veja também, 
por exemplo, Mt 12.21; Lc 24.21; Rm 15.12,24.

O verbo é usado com três preposições: (1) eis, 
“em”, ocorre em Jo 5.45: “Moisés, em quem vós

esperais”; o significado é realmente “em” como em
1 Pe 3.5: “Que esperavam em Deus”; assim, é dito 
que a “esperança” deve ser dirigida e centrada na 
pessoa; (2) epi, “em”, aparece em Rm 15.12: “Na
quele [...] os gentios esperarão”; 1 Tm 4.10; 5.5 
(nos melhores manuscritos); 1 Tm 6.17; a preposi
ção expressa a base na qual a “esperança” se encon
tra; (3) en, “em”, ocorre em 1 Co 15.19: “Espera
mos em Cristo”, mais literalmente, “somos os que 
esperamos em Cristo”, a preposição revela que Cris
to não é somente a base sobre quem a “esperança” é 
colocada, mas é a esfera e o elemento em quem a 
“esperança” é posta. A forma do verbo (o particí- 
pio perfeito com o verbo ser, literalmente, “estamos 
tendo esperança”) ressalta o caráter daqueles que 
“esperam” mais que a ação; a “esperança” os carac
teriza, mostrando que tipo de pessoas eles são. Veja 
CONFIAR.

2. proelpizõ (TrpoeXTrí£w), “esperar antes” (for
mado de pro, “antes de”, e o n° 1), é encontrado em 
Ef 1.12.1

3. apelpizõ (àTreX-rrí£u>), literalmente, “esperar 
de” (formado de apo, e o n° 1). Veja DESESPERAR.

ESPERAR
1. ekdechomai (èKõéxo|i.ai) (quando a este ver

bo, veja EXPECTAÇÃO, n° 1), é traduzido pelo 
verbo “esperar” em Jo 5.3; At 17.16; 1 Co 11.33.

2. apekdechomai (áTTÇKÔéxopaL), “esperar ou 
esperar ansiosamente”, é usado em Rm 8.19,23,25;
1 Co 1.7; Gl 5.5; Fp 3.20; Hb 9.28 (aqui “esperam” 
representa os crentes em geral, não uma seção de
les); 1 Pe 3.20 (nos melhores textos; alguns têm o n° 
1). Veja AGUARDAR, Nota (l).fl

3. prosdechomai (TTpoCTÔexopai), “olhar por, 
esperar” com vistas à recepção favorável, é encon
trado em Mc 15.43; Lc 2.25; 12.36; 23.51. Veja 
AGUARDAR. n° 2.

4. prosdokaõ (TTpoaÔOKáw), “esperar”, é usado 
em Lc 1.21; 8.40; At 10.24; 27.33. Veja AGUAR
DAR. n° 1.

5. anamenõ (ávdpevw), “esperar por” (formado 
de ana, “para cima”, usado intensivamente, e menõ, 
“ficar”), é usado em 1 Ts 1.10, acerca de “esperar” 
do céu o Filho de Deus; com isso, a palavra transmi
te a sugestão de “esperar” com paciência e expecta
tiva confiante.^

6. perimenõ (Trepi|iévüj), “esperar um evento”, 
é usado em At 1.4, acerca de “esperar” pelo Espíri
to Santo, “a promessa do Pai” .! Na Septuaginta, 
consulte Gn 49.18.!
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7. proskartereõ ( n p o a ic a p T e p e i o ) ,  “continuar 
firmemente”, é. encontrado em Mc 3.9 (“tivessem 
[sempre] pronto”) e At 10.7 (“estava a [seu] servi
ço”). Veja CONTINUAR, n° 9 (na Septuaginta, con
sulte Nm 13.211).

8. paredreuõ (irapeSpeúto), “sentar-se constan
temente ao lado de” (formado de para, “ao lado de”, 
e hedra, “assento”), é usado nos melhores textos 
em 1 Co 9.13, “de contínuo estão junto (ao altar)”. 
Na Septuaginta, consulte Pv 1.21; 8.3.1

Notas: (1) Em 2Ts 3.5, ocorre o termo hupomone, 
“paciência”. Veja PACIÊNCIA.

(2) Quanto à forma verbal enganam, em Ef 4.14, 
veja INDUZIR.

(3) Quanto ao termo ciladas, em At 20.3,19; 
23.30, veja CILADA.

ESPETÁCULO
theatron (GéaTpov), cognato de theaomai, “ver”, 

denota; (a) “teatro” — também usado como lugar de 
reunião (At 19.29,31); (b) “show, espetáculo”, usa
do metaforicamente em 1 Co 4.9. Veja TEATRO.1

ESPIA
A. Substantivos.

1. enkathetos (èyKdGeToç), adjetivo que denota 
“subornado para esperar em emboscada” (formado 
de en, “em”, e kathiemi, “enviar para baixo”), é usa
do como substantivo em Lc 20.20.1 Na Septuagin
ta, consulte Jó 19.12; 31.9.1

2. kataskopos (KardcncoTroç) denota “espia” (for
mado de kata, “paia baixo”, com o significado de 
“de perto”, e skopeõ, “ver”), ocorre em Hb 11.31.1

B. Verbo.
kataskopeõ  (KaTaaKOTTg to), “ver de perto” 

(cognato de A, n° 2), “espiar para fora, procurar 
para fora, dar busca a” com vistas a subverter, é 
usado em Gl 2.4 (“espiar”).! Na Septuaginta, con
sulte 2 Sm 10.3; 1 Cr 19.3.1

ESPIGA (1)
1. sitos ( c t l t o ç ) ,  “trigo”; no plural, “grão”, ocor

re em Mc 4.28 (“grão cheio”). É traduzido por “tri
go” em Mt 3.12; 13.25,29,30; Lc 3.17; 12.18 (al
guns manuscritos têm genenata, “frutos, novida
des”); Lc 16.7; 22.31; Jo 12.24; At 27.38; 1 Co 
15.37; Ap 6.6; 18.13.1

2. sition ( c t l t i o v ) ,  “trigo, grão”, diminutivo do n°
1, é encontrado em At 7.12.1

3. sporimos (orrópipoç), literalmente, “semea
do ou próprio para semear” (speirõ, “semear, lan

çar semente”), denota, no plural, “campos semea
dos, campos de grão, trigal” (Mt 12.1; Mc 2.23; Lc
6.1). Contraste com os termos spora (1 Pe 1.23),! 
e sporos, “semente”).!

4. stachus (ardxuç) significa “espiga de grãos” 
(Mt 12.1; Mc 2.23; 4.38; Lc 6.1). Contraste com o 
nome Estáquis que ocorre em Rm 16.9-1

Notas: ( 1 ) 0  verbo aloaõ, “debulhar, trilhar, 
malhar”, derivado de alõn, “eira”, ocorre em 1 Co 
9.9,10 e 1 Tm 5.18. Contraste com DEBULHAR, 
PIS AR.1

(2) O termo kokkos, “grão” (seu significando 
regular), é traduzido em Jo 12.24 por “grão de tri
go”. Veja GRÃO.

ESPIGA (2)
stachus (ardxuç) é encontrado em Mt 12.1; Mc 

2.23; 4.28 (duas vezes); Lc 6.1. A primeira parte da 
palavra é derivada da raiz st a-, encontrada em par
tes do verbo histemi, “fazer estar”. É usado como 
nome próprio em Rm 16.9 (“Estáquis”)-!

ESPINHO
A. Substantivos.

1. akantha (aKavGa), “roseira brava, sarça, espi
nho” (derivado de ake, “ponto”), sempre é usado 
no plural no Novo Testamento (Mt 7.16 e passa
gem paralela em Lc 6.44; Mt 13.7, duas vezes; Mt 
13.22 e textos paralelos em Marcos e Lucas); em 
Mt 27.29 e Jo 19.2, alude à coroa de “espinhos” 
que colocaram na cabeça de Jesus (veja também B) 
numa imitação zombeteira das guirlandas usadas 
pelos imperadores. Eram os efeitos da maldição di
vina sobre a terra (Gn 3.18; cf. Is 15.13). Os “espi
nhos” da coroa que os soldados entrelaçaram são 
identificados com os espinhos do Zizyphus spina 
Christi, de cerca de seis metros de altura ou mais, 
que orlam o rio Jordão e são abundantes na Palesti
na; os ramos são flexíveis. Contudo, outra espécie, 
a planta árabe qundaul, da qual se entrelaçam coro
as e se vendem em Jerusalém como representativas 
da coroa de Cristo, é provavelmente a espécie aludi
da aqui. Os ramos são facilmente tecidos e adapta
dos à tortura pretendida. A palavra akantha tam
bém ocorre em Hb 6.8.

2. skolops (okóXoiJ;) denotava originalmente 
“qualquer coisa pontuda”, por exemplo, “estaca”; 
no vernáculo helenístico, “espinho” (o mesmo se dá 
na Septuaginta. em Nm 33.55; Ez 28.2; Os 2.6), 
ocorre em 2 Co 12.7, acerca do “espinho na carne” 
do apóstolo Paulo; sua linguagem indica que o “es
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pinho*’ era físico, doloroso e humilhante; também 
era o efeito do antagonismo satânico divinamente 
permitido; os verbos fizeram “para que me (não) 
exaltasse” e “para me esbofetear” estão no presente 
e significam ação reincidente, indicando um ataque 
constantemente repetido. Lightfoot interpreta que 
a palavra significa "uma estaca que atravessa a car
ne”, e Ramsay concorda com ele. A maioria dos 
comentaristas adere à tradução “espinho”. Field diz 
que **não há dúvida de que o uso alexandrino do 
termo skolops para se referir a espinho é. aqui, in
tencional, e que o significado comum de ‘estaca’ 
deve ser rejeitado”. O que c ressaltado não é o tama
nho metafórico, mas a agudeza do sofrimento e seus 
efeitos. Tentativas para ligar isso com as circuns
tâncias apresentadas em At 14.19 e Gl 4.13 são 
especulativas.

B. Adjetivo.
akanthinos (àmvQi voç), “de espinhos” (deriva

do de A. n° 1), é usado em Mc 15.17 e Jo 19.5.$ Na 
Septuaginta. consulte Is 34.13.

ESPÍRITO
pneuma (Tn^cOjia) denota primariamente “ven

to” (cognato de pneõ, “respirar, soprar”); também 
“respiração”; então, especialmente “espírito", que, 
como o vento, é invisível, imaterial e poderoso. Os 
usos da palavra encontrados no Novo Testamento 
podem ser analisados mais ou menos assim:

“(a) O vento, Jo 3.8: Hb 1.7; cf. Am 4.13. na 
Septuaginta); (b) a respiração (2 Ts 2.8; Ap 11.11; 
13.15: cf. Jó 12.10, na Septuaginta); (c) a parte 
imaterial. invisível do homem (Lc 8.55; At 7.59; 1 Co 
5.5; Tg 2.26; cf. Ec 12.7, na Septuaginta); (d) o ho
mem desencarnado — ou 'despido*, ou 'desnudo*. 2 
Co 5.3,4 (Lc 24.37.39; Hb 12.23: 1 Pe 4.6); (e) o 
corpo da ressurreição (1 Co 15.45; 1 Tm 3.16; l Pe
3.18); (/) o elemento consciente no homem, pelo qual 
ele percebe, reflete, sente, deseja (Mt 5.3; 26.41; Mc 
2.8; Lc 1.47,80; At 17.16: 20.22; 1 Co 2.11; 5.3.4; 
14.4.15; 2 Co 7.1; cf. Gn 26.35; Is 26.9; Ez 13.3; Dn
7.15); (g) o propósito, alvo (2 Co 12.18: Fp 1.27: Ef 
4.23: Ap 19.10; cf. bd 1.5: SI 78.8: Dn 5.12); (h) o 
equivalente do pronome pessoal, usado para ênfase e 
efeito: primeira pessoa (1 Co 16.18: cf. Gn 6.3); se
gunda pessoa (2 Tm 4.22; Fm 25; cl. SI 139.7); a 
terceira pessoa (2 Co 7.13: cf. Is 40.13): (í) o caráter 
(Lc 1.17: Rm 1.4; cf. Nm 14.24); (j) as qualidades 
morais e atividades: ruins, como a escravidão, como 
escravo (Rm 8.15: cf. Is 61.3): o estupor (Rm 11.8; 
cf. Is 29.10): a timidez (2 Tm 1.7; cf. Js 5.1); boas.

como a adoção, ou seja. a liberdade como filho (Rm 
8 .1 5 : cf. SI 5 1 .1 2 ) ;  a maiibidãu (1 Co 4 .2 1 ;  cf. Pv
16.19); a fé (2 Co 4.13): a quietude (1 Pe 3.4; cf. Pv
14.29); (k) o Espírito Santo, por exemplo (Mt 4.1 
[veja mais adiante]; Lc 4.18): (/) *o homem interior’ 
— expressão usada somente para o crente (Rm 7.22;
2 Co 4.16; Ef 3.16); a vida nova (Rm 8.4-6.10.16: Hb 
12.9; cf. SI 51.10); (m) os espíritos imundos, demô
nios (Mt 8.16: Lc 4.33; 1 Pe 3.19; cf. 1 Sm 18.10); 
(«) os anjos (Hb 1.14; cf. At 12.15): (o) o dom divino 
para o serviço (1 Co 14.12.32); (p) por metonímia, 
os que reivindicam  ser depositários desses dons (2 
Ts 2.2; 1 Jo 4.1 -3); (q) o significado estando em con
traste com a forma de palavras ou de rito (Jo 6.63; 
Rm 2.29: 7.6: 2 Co 3.6); (r) a visão (Ap 1.10; 4.2; 
17.3: 21.10)” (extraído de Notes on Thessalonians, 
de Hogg e Vine, pp. 204. 205).

Notas: (1) Quanto ao termo phantasma, tradu
zido em Mt 14.26; Mc 6.49 por “fantasma”, veja 
FANTASMA.

(2) Quanto a uma distinção entre “espírito” e 
“alma", veja AI .MA. os últimos três parágrafos.

O Espírito Santo.
O “Espírito Santo” é mencionado sob vários tí

tulos no Novo Testamento. Na lista a seguir, a omis
são do artigo definido nestes títulos marca a omis
são no original (concernente a esse respeito, veja 
mais adiante): “Espírito (Mt 22.43): Espírito eter
no (Hb 9.14); o Espírito (Mt 4.1); Espírito Santo 
(Mt 1.18): o Espírito Santo (Mt 28.19); o Espírito,
o Santo (Mt 12.32); o Espírito da promessa, o San
to (Ef 1.13); Espírito de Deus (Rm 8.9): F.spírito de
(o) Deus vivo (2 Co 3.3); o Espírito de Deus ( I Co
2.11); o Espírito de nosso Deus (1 Co 6.11); o Es
pírito de Deus. o Santo (Ef 4.30); o Espírito de 
glória e de Deus (1 Pe 4.14); o Espírito daquele que 
dos mortos ressuscitou a Jesus — ou seja. Deus 
(Rm 8.11); o Espírito de Seu Pai (Mt 10.20): o 
Espírito de Seu Filho (Gl 4.6); Espírito de (o) Se
nhor (At 8.39); o Espírito de (o) Senhor (At 5.9);
(o) Senhor, (o) Espírito (2 Co 3.18); o Espírito de 
Jesus (At 16.7); Espírito de Cristo (Rm 8.9); o Es
pírito de Jesus Cristo (Fp 1.19); Espírito de adoção 
(Rm 8.15); o Espírito de verdade (Jo 14.17); o Es
pírito de vida (Rm 8.2); o Espírito de graça (Hb
10.29)” (extraído de Notes on Galatians. de Hogg e 
Vine, p. 193).

O uso ou a ausência do artigo no original onde o 
“Espírito Santo” é mencionado, nem sempre pode 
ser decidido pelas regras gramaticais, como também 
nem só a presença ou a ausência do artigo determina
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se a referência é ao “Espírito Santo”. Exemplos onde 
se refere à Pessoa quando o artigo está ausente no 
original, são: Mt 22.43 (o artigo é usado em Mc 
12.36); At 4.25 (ausente em alguns textos); At 
19.2.6; Rm 14.17; 1 Co 2.4; Gl 5.25 (duas vezes); 1 
Pe 1.2. Às vezes, a ausência do artigo deve ser con
siderada pelo fato que pneuna (como theos) é subs
tancialmente um nome próprio (por exemplo, em 
Jo 7.39). Como regra geral, o artigo está presente 
onde o assunto do ensino é a Personalidade do Es
pírito Santo (por exemplo. Jo 14.26. onde Ele é 
falado em distinção ao Pai e ao Filho). Veja também 
Jo 15.26 ec f. Lc 3.22.

Em Gl 3.3, na frase “tendo começado pelo Espí
rito”, é difícil dizer se a referência é ao “Espírito 
Santo" ou ao espírito que dá vida ao crente; que 
possivelmente diga respeito ao último, não deve ser 
determinado pela ausência do artigo, mas por con
traste com “a carne**; por outro lado, o contraste 
pode ser entre o “Espírito Santo", que põe Seu selo 
no crente na obra perfeita de Cristo, e a carne que 
busca melhorara si mesma por obras próprias. Não 
há preposição antes dc qualquer um dos dois subs
tantivos, e se a alusão é ao espírito humano, não 
pode estar dissociada da operação do '“Espírito San
to”. Em Gl 4.29, a expressão “segundo o Espírito*’ 
significa "pelo poder sobrenatural”, em contraste 
com “segundo a carne”, ou seja, “por poder natu
ral”, e a menção deve ser ao “Espírito Santo” (o 
mesmo se dá em Gl 5.17).

O título completo com o artigo antes de pneuma 
e de hagios (o uso “de recomeço” do artigo), literal
mente, “o Espírito o Santo”, põe em relevo o cará
ter da Pessoa (por exemplo, Mt 12.32; Mc 3.29; 
12.36; 13.11; Lc 2.26; 10.21; Jo 14.26; At 1.16; 5.3; 
7.51; 10.44,47; 13.2; 15.28; 19.6; 20.23,28; 21.11; 
28.25; Ef 4.30; Hb 3.7; 9.8; 10.15).

A Personalidade do Espírito é enfatizada às cus
tas do rígido procedimento gramatical cm Jo 14.26; 
15.26: 16.8.13.14. onde o pronnm e enfático  
ekeinos, “Ele”, é usado para se referir a Ele. no 
masculino, considerando que o substantivo pneuma 
é neutro em grego, ao passo que a palavra corres
pondente em aramaico, a língua que nosso Senhor 
provavelmente falava, é feminina (rüchâ. cf. em 
hebraico rüach). A tradução “mesmo” em Rm
8.16,26, devido ao gênero grego, tem o sentido de 
“Ele mesmo”.

O tema do “Espírito Santo” no Novo Testamen
to pode ser considerado no que toca aos Seus atri
butos divinos; Sua Personalidade distinta na deida

de: Sua operação concernente ao Senhor Jesus no 
Seu nascimento, vida. batismo, morte; Suas opera
ções no mundo; na Igreja; o fato de Ele ter sido 
enviado no Dia de Pentecostes pelo Pai c por Cris
to; Suas operações no crente individual; nas igrejas 
locais; Suas operações na produção das Santas Es
crituras; Sua obra no mundo, etc.

ESPIRITUAL
A. Adjetivo.

pneumatikos (TrueunaTiKÓq) “sempre conota 
as idéias de invisibilidade e de poder. Não ocorre 
na Septuaginta nem nos Evangelhos: é de fato uma 
palavra pós-Pentecostes. No Novo Testamento é 
usado da seguinte forma: (a ) as hostes angelicais, 
inferiores a Deus, mas superiores na escala dos 
seres em relação ao homem em seu estado natural, 
são hostes espirituais’ (E f 6.12); (b) coisas que 
têm sua origem em Deus, e que, portanto, estão 
em harmonia com Seu caráter, como Sua lei está, 
são ‘espirituais’ (Rm 7.14); (c) o tipo ‘espiritu
a l’ é anteposto ao tipo material, a fim de indicar 
que tipo descreve e não o próprio tipo (1 Co 
10.3,4); (d ) os propósitos de Deus revelados no 
Evangelho pelo Espírito Santo (1 Co 2.13. pri
meira parte), e as palavras nas quais essa revela
ção é expressa, são ‘espirituais* (1 Co 2.13. se
gunda parte), comparando ou combinando, coi
sas espirituais com palavras espirituais (ou. al
ternativamente, ‘interpretando coisas espirituais 
com homens espirituais’, veja a letra ' e \  mais 
adiante); ‘cânticos espirituais’ são cânticos cujos 
estribilhos são as coisas reveladas pelo Espírito 
(Ef 5.19; Cl 3.16); ‘sabedoria e inteligência espi
ritual’ sào a sabedoria e inteligência dessas coisas 
(Cl 1.9); (e) os homens em Cristo, que andam de 
modo a agradar a Deus são ‘espirituais’ (Gl 6.1; 1 
Co 2.13, segunda parte [mas veja a letra 'd',  aci
ma]; 1 Co 2.15; 3.1; 14.37); (f) a multidão dos que 
crêem em Cristo é uma ‘casa espiritual’ ( I Pe?..S, 
primeira parte); (g) as bênçãos, que acumuladas 
para os regenerados nesta presente era. são cha
madas ‘bens espirituais’ (Rm 15.27; 1 Co 9.11); 
‘bênçãos espirituais’ (Ef 1.3); dons espirituais’ 
(Rm 1.11); (h) as atividades dirigidas a Deus dos 
regenerados são ‘sacrifícios espirituais* (1 Pe 2.5. 
segunda parte); suas atividades designadas nas 
igrejas também são chamadas ‘dons espirituais’, 
literalmente, 'espiritualidades' (1 Co 12.1; 14.1); 
(0  o corpo da ressurreição dos que morreram em 
Cristo é 'esp iritual', ou seja. adequado para o
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ambiente divino (1 Co 15.44); (j) tudo o que é 
produzido e mantido entre os homens pelas ope
rações do Espírito de Deus é ‘espiritual’ (1 Co
15.46). [...]

“O homem espiritual é aquele que anda no Espí
rito. tanto no sentido de Gl 5.16 quanto no de Gl
5.25. e no qual se manifesta o fruto do Espírito na 
sua maneira de viver. (...1

“De acordo com as Escrituras, o estado ‘espiritu
al’ da alma é normal para o crente, mas nem todos os 
crentes atingem esse estado, e nem quando é atingido 
é sempre mantido. O apóstolo Paulo, em 1 Co 3.1-3. 
sugere um contraste entre este estado espiritual e o 
do bebê em Cristo, ou seja. do homem que por imatu
ridade e inexperiência ainda não atingiu a espi
ritualidade. e do homem que por permitir o eiúme e a 
discórdia à qual o ciúme sempre conduz, a perdeu. O 
estado espiritual é atingido pela diligência na Palavra 
de Deus e na oração; é mantida pela obediência e 
autocrítica. Os que são guiados pelo Espírito são 
espirituais, mas é claro que a espiritualidade não é 
condição fixa ou absoluta, ela admite crescimento; 
com efeito, crescimento na ‘graça e conhecimento de 
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo’ (2 Pe 3.18), é 
evidência de verdadeira espiritualidade” (extraído de 
Notes on Gulatians, de Hogg e Vine. pp. 308-319).

B. Advérbio.
pneumatikõs OrvcupaTucux;). “espiritualmente”, 

ocorre em 1 Co 2.14. com o significado da letra “/*. 
acima, e em Ap 11.8, com o significado da letra “c’\  
Alguns manuscritos têm em 1 Co 2.13.*i

Notas: (1) Em Rm 8.6, o termopneuma é tradu
zido por “(a inclinação) do Espírito*’.

(2) Em 1 Co 14.12, o plural de pneuma. “espíri
tos”, representa os “dons espirituais”.

(3) Em 1 Pe 2.2, o termo logikos é traduzido por 
“espiritual” (ARA).

ESPLENDIDAMENTE
A. Adjetivo.

lampros (Xaprrpóç). “brilhoso". é encontrado em 
Ap 18.14 (“excelentes”). Veja BOM. Nota. BRI
LHO.

B. Advérbio.
lamprõs (Àaji-piüç), o advérbio corresponden

te, é usado em Lc 16.19 (“esplendidamente”).*!

ESPONJA
spongos (cj-jóyyoc;) foi o meio no qual o vinagre 

foi impregnado para ser levado à boca de Jesus na 
cruz (Mt 27.48; Mc 15.36; Jo 19.29).!

ESPOSA
1. gune (yw ií) denota; (1) “mulher casada ou 

solteira” (veja MULHER): (2) “esposa’’ ípor exem
plo. Mt 1.20: 1 Co 7.3,4); em 1 Tm 3.11. “mulhe
res". a referência pode ser à “esposa” de diáconos, 
como isto.

2. gunaikeios (yuiWKeíoç), adjetivo que deno
ta “feminino, fêmea”, é usado como substantivo em
1 Pe 3.7 (“mulher”).!

Nota: Em Jo 19.25. o artigo representa idiomati
camente “mulher (de)”; em Mt 1.6, o artigo é tradu
zido por “da que foi mulher (de)” .

ESPUMAR
A. Verbos.

1. aphrizõ (â<J>pí£oj) denota “espumar pela boca" 
(cognato de aphros, “espuma”; veja B), ocorre em 
Mc 9.18,20.1

2. epaphrízõ (€7Tci4>pt£(o). “espumar para fora 
ou para cima” ou “espumar completamente" (for
mado de epi, “para cima”, e o n° 1). é usado metafo
ricamente em Jd 13, acerca dos libertinos incrédulos 
que tinham se infiltrado entre os santos e “espuma
vam” a própria vergonha com palavras que incham. 
A metáfora é tirada do refugo trazido pela crista das 
ondas e lançado na praia.1

B. Substantivo.
aphros (d<t>póç), “espuma", ocorre em Lc 9.39, 

onde é usado com a preposição meta, “com", lite
ralmente. “(o despedaça acompanhado por) espu
ma".*

ESQUECER-SE
A. Verbos.

1. lanthanõ (Xai^cívo)), “não reparar em. escapar 
à atenção de, não notar”, é traduzido em 2 Pe 3.5 
por “eles (voluntariamente) ignoram”, literalmente, 
“isto os escapa” (ou seja, sua atenção, voluntaria
mente por parte deles); cm 2 Pe 3.8, “não ignoreis”, 
literalmente, “que esta única coisa não lhes esca
pem” (a atenção). Veja ESCONDER, SECRE
TAMENTE.

2. epilanthanomai (émXai^Oái-o îai), “esquecer” ou 
“negligenciar” (formado de epi. “sobre**, usado inten
sivamente, e o n° 1). é dito (a) negativamente acerca de 
Deus, indicando Sua lembrança dos pardais (Lc 12.6), 
e do trabalho e labor de amor dos Seus santos (Hb
6.10); (b) dos discípulos em relação a levar pão (Mt 
16.5: Mc 8.14); (c) de Paulo concernente às “coisas 
que atrás ficam” (Fp 3.13); (cf) das crentes, a respeito 
de mostrar amor a estranhos (Hb 13.2), e quanto a
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fazer o bem e comunicar (Hb 13.16); (e) da pessoa 
que. depois de olhar para si mesma no espelho, esque
ce-se que tipo de pessoa é (Tg 1.24).f

3. eklanthanomai (éicAavQávonai), “esquecer 
totalmente” (formado de ek, “para fora”, elemento 
intensivo, e o n° 2), é usado na voz média em Hb
12.5, acerca de “esquecer” uma exortação.1

B. Substanti\os.
1. lethe (XiíOtj), “esquecimento, olvido” (deriva

do de leihõ, “esquecer”, forma antiga de lanthanõ, 
veja A, n° 1; cf. em português “letargia”, e o rio 
mítico “Letes”, que se supunha causava esqueci
mento do passado aos que bcbiam de suas águas), é 
usado com lambanõ, “levar”, em 2 Pe 1.9, “haven
do esquecido”, literalmente, “tendo tido esqueci
mento" (cf. 2 Tm 1.5, literalmente, “tendo tido lem
brança”). expressão perifrástica para um único ver- 
bo.i

2. epilesmone (èmXqoiiovTÍ), “esquecimento, 
olvido” (cognato de A. n° 2), é usado em Tg 1.25, 
“ouvinte esquecido, literalmente, “ouvinte do es
quecimento”, ou seja, ouvinte caracterizado por 
“esquecimento” .(J

ESQUERDO
1. arisreros (dpiorepóç), é usado acerca de: (o) a 

“mão esquerda”, a palavra “mão” estando subenten
dida (Mt 6.3); com relação às armas da justiça (2 Co
6.7. [à direita] e à esquerda”, literalmente, (das armas 
da justiça à direita e] à esquerda”); (b) na expressão 
“à esquerda”, formada de ex (em vez de ek). “de”, e o 
plural genitivo deste adjetivo (Mc 10.37. onde al
guns manuscritos têm o n° 2; Lc 23.33).*!

2. euõnumos (eixóuu^ioc;), literalmente, “de bom 
nome" ou “presságio” (formado de eu, “bem”, e 
onoma, “nome”), palavra adotada para evitar o mau 
presságio que se prende com o “esquerdo” (pres
ságios de “esquerdo” trazem azar, mas um bom 
nome lhes é desejado, cf. aristeros. literalmente, 
“melhor de dois”, eufemismo para as palavras de 
mau presságio laios e skaios; cf., também, em por
tuguês, “sinistro”, proveniente da palavra latina 
que significa “esquerdo, que é do lado esquerdo”), 
é usado eufemisticamente em lugar do n° I, quer: 
(a) simplesmente como adjetivo em Ap 10.2 (acerca 
do pé “esquerdo”): At 21.3 (“à esquerda”, literal
mente, “esquerda”): quer: (b) com a preposição ex 
(em lugar de ek), com o significado de '*à mão es
querda** (Mt 20.21,23; 25.33,41; 27.38; Mc 10.40;
15.27); quanto a Mc 10. 37 (em alguns manuscri
tos, veja o n° l .) l

EvSQUIFE
soros (oopóç) denotava originalmente um recep

táculo para conter ossos de mortos, “uma cinerária”. 
daí, “caixão” (Gn 50.26; Jó 21.32), portanto, “cama 
funerária ou esquife” sobre os quais os judeus leva
vam seus mortos ao enterro (Lc 7.14).í|

ESTA
Notas: (1) Este termo traduz o termo haute. esta, 

feminino de houtos. “este”, em Mt 9.26. literalmen
te. “esta (notícia)” .

(2) Em Hb 5.3, dia rauten, literalmente, “por 
razão [dia] disto” (ou seja. esta fraqueza), é tradu
zido por “por esta razão”; os melhores textos têm 
auten, “esta”.

ESTABELECER
1. sterizõ (OTipício). “fixar, tomar firme, fir

mar” (derivado de sterix, “suporte”), é usado para 
aludir “estabelecer” (ou seja. a confirmação) de pes
soas. O apóstolo Pedro foi chamado pelo Senhor 
para “estabelecer” seus irmãos (Lc 22.32, “confir
mados”); Paulo desejou visitar Roma para que os 
santos fossem “estabelecidos" (Rm 1.11; cf. At
8.23); o mesmo se deu com Timóteo em Tessalônica 
(1 Ts 3.2); a “confirmação” dos santos é a obra de 
Deus (Rm 16.25; 1 Ts 3.13; 2 Ts 2.17; 1 Pe5.10); 
os meios usados para efetuar a confirmação, é o 
ministério da Palavra de Deus (2 Pe 1.12); Tiago 
exorta os cristãos a “fortalecer” os corações (Tg 
5.8; cf. Ap 3.2).

O caráter desta confirmação pode ser apreendi
do do seu uso em Lc 9.51, “firme”: Lc 16.26 ("pos
to”), e na Septuaginta, em Êx 17.12 (“firmes”) — e 
também de sua forma fortalecida episterizõ, “con
firmar", que ocorre em At 14.22; 15.32,41; alguns 
manuscritos registram “fortalecer”, em Al 18.23; 
veja CONFIRMAR).^ Nem a imposição de mãos, 
nem a doação do Espírito Santo, é mencionada no 
Novo Testamento com relação a qualquer uma des
tas palavras, ou, ainda, com o verbo sinônimo 
bebaioõ (veja 1 Co 1.8; 2 Co 1.21, etc.). Veja CO
LOCAR, FORTALECER, POSTO.^

2. stereoõ ( O T ç p e ó i o ) ,  “tomar firme ou sólido” 
(cognato de stereos, “duro, firme, sólido”; cf. em 
português, “estereotipia” ). só é usado em Atos: (a) 
fisicamente (At 3.7.16); (b) metaforicamente, acer 
ca do estabelecimento na fé (At 16.5).*!

3. histemi (iottiiu), “fazer estar” é traduzido em 
Rm 3.31: 10.3; Hb 10.9 pelo verbo “estabelecer”. 
Veja ESTAR. FICAR. NOMEAR.
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4. bebaioõ (fkfknóiu), “confirmar”, ocorre em 2 
Co 1.21; Cl 2.7; Hb 13.9 (“fortifique"). Veja CON
FIRMAR.

5. nomotheteõ  (^on-oGereiu). Veja CONFIR
M ADO.

ESTAÇÃO
A. Substantivos.

1. kairos (tcaipóc). primariamente, “medida de
vida, aptidão, proporção”, é usado no Novo Testa
mento com o significado de “oportunidade, momen
to propício, estação, tempo, período” possuidor de 
certas características; é encontrado em Mt 11.25; 
12.1; 14.1; 21.34; Mc 11.13; At 3.19; 7.20; 17.26; 
Rm 3.26; 5.6; 9.9; 13.11; 1 Co 7.5; Gl 4.10; Ef 6.18;
1 Ts 2.17 (literalmente, “por breve tempo Ide uma 
horaf’); 2 Ts 2.6; Tt 1.3; na cláusula precedente é 
usado o termo chronos (veja o n° 2)

As características de um período são exem
plificadas no uso do termo concernente, por exem
plo, à ceifa (Mi 13.30); colheita (Gl 6.9); castigo (Mt
8.29); incumbência de deveres (Lc 12.42); oportuni
dade para fazer algo, quer boa (por exemplo, Mt 
26.18; Gl 6.10; Ef 5.16); quer má (por exemplo. Ap
12.12); o cumprimento da profecia (Lc 1.20; At 3.19;
1 Pe 1.11); um tempo adequado para um propósito 
(Lc 4.13. literalmente, “até uma oportunidade”; 2 Co
6.2); veja mais detalhes no n° 2. Veja ENQUANTO, 
OPORTUNIDADE, SEMPRE. Alota. TEMPO.

2. chronos (xpóvoç) (de onde em português as 
palavras que começam com “cron-"), denota “espa
ço de tempo", quer longo ou curto; (a) implica dura
ção. quer mais longa (por exemplo. At 1.21. “[todo
o] tempo”; At 13.18; 20.18); quer menor (por exem
plo. Lc 4.5); (b) às vezes, diz respeito à data de uma 
ocorrência, quer passada (por exemplo. Mt 2.7), ou 
futura (por exemplo. At 3.21; 7.17).

Falando em termos gerais, o termo chronos ex
pressa a duração de um período, ao passo que o 
termo kairos ressalta-o como marcado por certas 
características; assim em At 1.7, “o Pai estabeleceu 
pelo seu próprio poder”, tanto os tempos (chronos), 
as durações dos períodos, quanto as “estações” 
(kairos), épocas caracterizadas por certos eventos; 
em 1 Ts 5.1, “tempos”, se refere à duração do inter
valo antes que a parousia ocorra (a presença de Cristo 
com os santos quando Ele vem para recebê-los para 
Si mesmo no arrebatamento), e à duração dc tempo 
que ocupará a parousia; “estações”, alude às carac
terísticas especiais do período antes, durante e de
pois da parousia.

O termo chronos marca quantidade, o termo 
kairos, qualidade. As vezes, a distinção entre as 
duas palavras não é nitidamente definida, como, por 
exemplo, em 2 Tm 4.6, embora mesmo aqui a “par
tida” do apóstolo Paulo sinaliza o tempo (kairos). 
As palavras ocorrem juntas na Septuaginta só em 
Dn 2.21 e Ec 3.1. O termo chronos também é en
contrado cm At 19.22; 20.18; Ap 6.11; 20.3. Em Lc
23.8, é usado com hikanos no plural, “havia mui
to”, mais literalmente, “(por um número suficiente) 
de vezes” .

Em Ap 10.6. o termo chronos tem o significado 
de “demora”, tradução importante para a compre
ensão da passagem (a palavra, que é cognata de 
chronizõ, “levar tempo, demorar, tardar”, também 
ocorre em Mt 24.48; Lc 12.45). Veja DEMORAR,
B. Nota, ENQUANTO, ESPAÇO. TEMPO.

3. hõra (tüpa), “hora”, é traduzido em Jo 5.35; 2 
Co 7.8; Fm 15 por “tempo”. Veja HORA.

B. Adjetivo.
proskairos (irpóaKaipoç), “temporário, passa

geiro”. é traduzido em Hb 11.25 por “um pouco de 
tempo”. Veja ENQUANTO. TEMPO. TEMPO
RAL (2).

C. Advérbios.
1. akairõs (dKaíptoc;) denota “fora da estação, 

inoportunamente, intempestivamente” (cognato de 
akairos, “intempestivo, inoportuno”, formado de
a. elemento de negação, e A, n° 1). ocorre em 2 Tm
4.2 (“fora de tempo”).(H

2. eukairõs (etucaípioç), “na época, na oportuni
dade” (formado dc eu. “bem”, e A. n° 1), é usado em
2 Tm 4.2 (“a tempo”); também ocorre em Mc 14.11 
(“ocasião oportuna”)/!

Nota: Quanto ao termo oligon, encontrado em 1 
Pe 1.6, “por um pouco”, veja ENQUANTO.

ESTÁDIO
stadion (aTÓÔioi') denota: (o) “estádio”, ou seja, 

medida de comprimento que vale 600 pés gregos ou 
um oitavo de milha romana (Mt 14.24 [nos melho 
res manuscritos, veja ARA]; Lc 24.13; Jo 6.19;
11.18; Ap 14.20; 21.16); (b) “pista de corridas”, a 
duração da pista olímpica (1 Co 9.24).*|

ESTALAGEM
1. kataluma (KaTdXi;|ia). Veja APOSENTO.
2. pandocheion (nai'òoxcÍov), literalmente, “lu

gar onde todos são recebidos” (formado de pas, 
“tudo”, e dechomai, “receber”), denota “casa para a 
recepção de estranhos”, um caravançará. traduzido
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em Lc 10.34 por “estalagem”, na Parábola do Bom 
Samaritano. O gado e os animais de carga eram abri
gados lá, e, desse modo, esta palavra deve ser 
distinguida do n° l.fl C ontraste com o termo 
pandocheus que ocorre no versículo seguinte, ou 
seja, em Lc 10.35 (“hospedeiro”)/!

ESTAMPA
charagma (xápay |ia), derivado de charassõ. 

“gravar” (cognato de charakter, “ impressão". Hb
1.3), denota: (a) “marca" ou “estampa” (por exem
plo, Ap 13.16,17; 14.9,11; 16.2; 19.20; 20.4; 15.2, 
em alguns manuscritos); (b) “coisa gravada” (At
17.29).!

ESTANCAR
histemi (u m i|u )t no transitivo, “fazer estar”, é 

usado no intransitivo (“ficar parado”) em Lc 8.44. 
traduzido por “estancou”. Veja ESTAR.

ESTAR ANSIOSO
1. merimnaõ (pepi jirdtü) denota “estar ou andar 

ansioso, cuidadoso, solícito, inquietar-se”, é encon 
trado  em Mt 6 .25 ,27 ,28 ,31 ,34 ; 10.19; Lc
12.11,22,25.26. Veja CUIDADO. B. n° 1.

2. promerimnaõ (Trponepipudco), “estar ansio
so de antemão”, ocorre em Mc 13.11

3. phroneõ (<i>poi'éü>). Quanto a Fp 4.10, “já  vos 
tínheis lembrado”, veja CUIDADO, B. n° 6.

4. pronoeõ (irpoi^occo), “prover”, é usado em 
Rm 12.17 (“procurai”); 2 Co 8.21 (“zelamos”). Veja 
PROVER.

ESTAR DISTRAÍDO
1. katargeõ (KaTapyciu), literalmente, “reduzir 

à ociosidade ou inatividade” (formado dc kata, "para 
baixo”, e argos, "inativo”), ocorre em Lc 13.7 (“ocu
pa ainda [a terra] inutilmente”). Veja ABOLIR.

2. perispaõ (T rcp ia77«co), literalmente, “puxar em 
volta” (peri), “atrair para longe, distrair", é usado 
na voz passiva no sentido de estar superocupado 
acerca de uma coisa, “estar distraído” (Lc 10.40).!

ESTAR EM DÍVIDA
opheilõ (ó<j>€ÍXtü) "dever, ser devedor”, é encon

trado em Lc 11.4. Lucas não traça um paralelo entre
o nosso perdoar e o de Deus: ele fala de Deus per
doar os pecados, e de nós perdoarmos “dívidas”, 
dívidas morais, provavelmente não excluindo as 
dívidas materiais. Mateus fala de nossos pecados 
como opheilemata, “dívidas” , e usa termos parale

los. Ellicott e outros sugerem que Lucas usou um 
termo mais adaptado às mentes dos leitores genti
os. O idioma inspirado nos proporciona ambos, 
como o Senhor queria.

ESTAR EM NECESSIDADE
A. Substantivos.

L hiisteresis (vcn-cprioiç), cognato de B, n° 1 
(veja mais adiante), ocorre em Mc 12.14 e Fp 4.11 
("necessidade”).^

2. husterema (ixrTcpTipa) denota (mais concre- 
tamente que o n° 1); (a) “aquilo que está faltando” 
(veja FALTAR); (b ) “necessidade, pobreza, defici
ência, escassez”, ocorre em Lc 21.4; 2 Co 8.14 (duas 
vezes, “falta”); 2 Co 9.12; 11.9.

3. chreia (xpcía) é usado em Fp 2.25 (“necessi
dades”). Veja NEGÓCIO.

B. Verbos.
1. hustereõ (ú<rrep*<o) significa “estar em ne

cessidade" (Lc 15.14. “padecer necessidades": Jo
2.3. “faltando”; 2 Co 11.8. “tinha necessidade”; Fp
4.12). Veja ATRÁS, B. n° 1.

2. leipõ (XcÍTTtü), “deixar”, é usado em Tt 1.5 
(“restam”); Tt 3.13 (“falte”); Tg 1.4 (“faltar” ). Veja 
FALTAR. C. n° 3.

ESTAR FORA DE SI
1. existemi ( e Ç t c m i p i ) ,  primária e literalmente 

significa "mudar de posição, deslocar”, por conse
guinte: (a) "pasmar, maravilhar-se” (Lc 24.22; At 
8.9,11); ou "ficar admirado, surpreso" (Mt 12.23; 
Mc 6.51); (b ) “estar fora de si. não estar no seu 
juízo” (Mc 3.21; 2 Co 5.13, estando em contraste 
com o verbo sõphroneo, “ser de mente sã. sóbrio”). 
Veja ASSOMBRO.

2. mainomai (p a íw p a i), “estar furioso, delirar”, 
é dito acerca daquele que fala que parece estar fora 
de si (Jo 10.20; At 12.15; 26.24;25; 1 Co 14.23). 
Veja DELIRAR (2)1

Nota: Quanto ao temio paraphroneõ, que ocor
re em 2 Co 11.23. veja LOUCO, B. n° 2.

ESTAR LIVRE
katargeõ (KaTapyeio) significa "reduzir à inati

vidade”. Este verbo ocorre em Rm 7.2.6 (“está li
vre”. “estamos livres”, respectivamente). Em Rm 
7.2, o significado é que a morte do primeiro marido 
de uma mulher toma nulo o estado dela como espo
sa aos olhos da lei; portanto, ela está "livre, 
desobrigada" da proibição de casar outra vez; no 
caso dela. a proibição é tomada ineficaz. Assim, em



ESTAR LIVRE 623 ESTAR

Rm 7.6. com o crcnte em relação à lei. foi mono 
para a lei como meio de justificação e vida. Não é a 
lei que morreu, mas o crcnte. que está “livre, deso
brigado" por estar m ono para a velha natureza, em 
identificação com a morte de Cristo, para que ele 
tivesse vida em Cristo. Veja ABOLIR.

ESTA R M A D U RO
1. akmazõ (dK^áCio), ‘'estar no apogeu” (cognato 

de akme. "ponto”), "estar maduro”, é encontrado 
em Ap 14.18.^

2 . xerainõ  (^qpatVtu), **secar, murchar”, é usado 
acerca da colheita que já  está “madura" (Ap 14.15). 
Veja MADURO. MURCHAR. SECAR, B.

3. paradidõmi (TTapaÔí 60411), “entregar, come
ter. abandonar, desistir", também significa “permi
tir” ; é encontrado em Mc 4.29, acerca da condição 
“madura” do fruto (“se mostra”).

ESTAR PRESENTE
pareimi (irripeiiii), “estar junto a. estar ao lado 

de” ou “aqui” (formado de para , “ao lado de”, e 
eim i, “ser”), é traduzido em At 24.19 por ‘‘estives
sem presentes” . Veja PRESENTE, VIR.

Nota: Quanto ao verbo sumpareimi. “estar pre
sente aqui”, veja PRESENTE.

ESTAR RECLINADO À MESA
anakeimai (ápcíiceipai), “reclinar-se à mesa de 

refeição”, é encontrado em Jo 12.2 (“estavam à mesa”; 
alguns textos têm sunanakeimai); é claro que “senta
do” não expressa a verdadeira posição; Jo 13.23 (“es
tava reclinado”); Jo 13.28 (“estavam assentados à 
mesa”, literalmente, “dos que se reclinam à mesa”).

ESTAR SOLÍCITO
Nota: O verbo meletaõ, ‘‘cuidar de, preocupar- 

se por”, ocorre em alguns manuscritos em Mc 13.11, 
“(não) estejais solícitos de antemão”. Está ausente 
nos melhores manuscritos. Veja OCUPAR-SE.

ESTAR
A. Substantivo.

luchnia (XuxWa). “suporte para luminária” , é 
usado em Mt 5.15 e passagens paralelas (“velador”). 
VejaVELADOR.

B. Verbos.
1. histem i ( íg tt] |i i)  denota: (a) no transitivo, 

“fazer estar, colocar”; na voz passiva, “ser feito 
estar” , é encontrado, por exemplo, em Mt 2.9 (‘‘se 
deteve” , literalmente, “foi feito estar”); Lc 11.18

(“subsistirá” ); Lc 19.8 (“ levantando-se”); Cl 4.12 
(“vos conserveis” , em alguns manuscritos): Ap
13.1 (“pus-me”, os melhores textos têm “ele se 
pôs"; a referência é ao dragão e não ao apóstolo 
João). Na voz média, “pôr-se, colocar-se” (por 
exemplo. Ap 18.15, “estarão” ); (h) no intransitivo, 
no segundo aoristo e perfeito ativo, “estar, estar a 
postos, ficar parado”, é encontrado, por exemplo, 
em Mt 6.5 (“em pé”); Mt 20.32 (“parando”); Lc 
6.8 (“fica em pé” e “ficou cm pc”); metaforica
mente. “ficar firme”, é usado em Jo 8.44 (negativa
mente. na verdade: veja o n° 7); Rm 5.2 (na graça); 
Rm 11.20 (“estás em pé”, pela fé); 1 Co 15.1 
(“permaneceis” , no Evangelho); 2 Co 1.24 (“estais 
em pé”, pela fé); acerca da firmeza (1 Co 7.37; Ef 
6.11,13,14: Cl 4.12 [alguns manuscritos têm a pas
siva aqui, veja a letra “a ”]). Veja COLOCAR, ES
TABELECER, NOMEAR.

2 . anistemi (áv ícrnuu), “ levantar, erguer, ele
var” , no transitivo, “subir” , é encontrado em Mt 
12.41 (“ressurgirão”); Mc 14.60; Lc 4.16; 10.25; 
At 1.15; 5.34; 10.26; 11.28; 13.16; 14.10 (“levanta- 
te direito”). Veja LEVANTAR-SE, n° 1.

3. ephistemi ( è c J > ío T T ||i i ) ,  formado de epi, “so
bre” , e o n° 1, é usado no intransitivo, e denota 
“estar em, estar a postos, estar presente” , sendo 
encontrado em Lc 2.9 (“veio sobre”); Lc 4.39 (“in
clinando-se”); Lc 24.4 (“pararam junto”); At 10.17 
(“estando”); At 12.7 (“sobreveio”); At 22.13 (“apre- 
sentando-se)” ; At 22*20 (“presente” ): At 23.11 
(“apresentando-se-lhe”). Veja À MÃO. B, Nota (2), 
ASSALTAR, INSTAR. PRESENTE. VIR. n°27.

4. paris temi (TTapíarT^i). no intransitivo, deno
ta “estar a postos” ou “estar lado de” (formado de 
para. “perto” , e o n° 1). é encontrado em Mc 14.47 
(“estavam presentes” ); Mc 14.69 (“ali estavam”); 
Mc 14.70; 15.35; 15.39 (“estava por”); Lc 1.19 (“as- 
sisto”); Lc 19.24; Jo 18.22; 19.26; At 1.10 (“se 
puseram”); At 4.10 (“está são”); At 9.39; 23.2.4: 
2 7 .23 ; 21 .24  ( “a p re sen tad o  a” ); Rm 14.10 
(“havemos de comparecer” , voz média); 2 Tm 4.17 
(“assistiu-me”). Veja RECOMENDAR. n° 4.

5. periistemi (TrepitaTqpi), no intransitivo, “es
tar ao redor” (formado de peri, “em volta“, e  o n° 1), 
é usado em Jo 11.42: At 25.7 (“rodearam”). Veja 
EVITAR. n°4.

6 . sunistemi (auvíoTTflii). no intransitivo, deno
ta “estar com” (formado de sun, “com”, e o n° 1), e 
é encontrado em Lc 9.32. Quanto a 2 Pe 3.5 (“foi 
tirada”), veja LIGADO (2), n° 1. Quanto a outros 
significados, veja APROVADO. A. n° 3.
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7. stekõ ( o t t í k í o ), tempo presente recente de 
hesteka, o perfeito de histemi, é usado: (a) literal
mente. é encontrado em Mc 3.31; 11.25; Jo 1.26 
(*‘está”, nos melhores textos); em alguns textos apa- 
rece em Ap 12.4); (b) figurativamente (Rm 14.4, 
onde o contexto indica o significado "estar em pé" 
em vez de absolvição);, é usado com o significado 
de “estar firme” em 1 Co 16.13 (“na fé”, ou seja, 
por adesão a ela): Gl 5.1 ("na liberdade” da escrav i- 
dão legal); Fp 1.27 (“num mesmo espírito”); Fp 4.1 
e 1 Ts 3.8 (“no Senhor", ou seja, na sujeição volun
tária à Sua autoridade); 2 Ts 2.15 (no ensino do 
apóstolo Paulo). Alguns manuscritos têm o verbo 
stekõ em Jo 8.44. os mais autênticos têm o verbo 
histemi, “estar” (“se firmou” ).!

8. menõ (ixéwo), “ficar, permanecer*’» é usado em 
Rm 9.11, “ficasse firme”, acerca do propósito de 
Deus. ou seja. ficar firme para o reconhecimento 
permanente do seu verdadeiro caráter. Veja FICAR, 
n° 1.

9. kukloò (kukXów), ocorre em At 14.20 (“rode
ando-o”). Veja RODEAR (1), n° 2.

Notas: (1) Em Mc 3.3, o verbo egeirõ. "elevar”, 
seguido pela frase eis to meson, “no meio”, é tradu
zido por “levanta-te e vem para o meio".

(2) Em 2 Tm 4.16. o verbo paraginontai (em 
alguns textos, sumparaginomai), “surgir para aju
dar", é  traduzido por “(me) assistiu”.

(3) Em Hb 9.8, “se conservava em pé”, repre
senta a frase echõ, “ter” , stasis, “posição”, literal
mente, “tinha uma posição”.

(4) Quanto a “estar em perigo”, veja PERIGO.

ESTE
Nota: Este pronome e suas variações são tradu

ções dc várias formas dos seguintes termos: (1) 
houtos, que c usado: (a) como substantivo, “este” , 
não sendo seguido por substantivo (por exemplo, 
Mt 3.17; 9.3; Jo 6.52); também ocorre em Ix  2.34 
(“este menino", ARA); At 17.32 (“disso"): 1 Co
5.3 (“tal ato”); 2 Tm 3.6 (“deste número” ); Hb 4.5 
(a palavra “lugar" está em itálico): (b) como adjeti
vo com um substantivo, ou com o artigo e antes dele 
(por exemplo, Mt 12.32), ou depois do substanti
vo. sendo precedido pelo artigo (por exemplo. Mt
3.9.4.3, “estas pedras”); ou sem o artigo formando 
um predicado (por exemplo, Jo 2.11; 2 Co 13.1);
(2) ekeinos. “esse. aquele", usado cm Mt 24.43; (3) 
autos. "ele”, encontrado cm Mt 11.14 (“este”, lite
ralmente. “ele”); Lc 13.16 (no feminino); Jo 12.7 
(“isto” ); (4) o artigo ho (Mt 21.21; to. o neutro); em

Rm 13.9 (primeira pane); Gl 5.14; Hb 12.27. o ar
tigo to é praticamente equivalente a “o seguinte” .

O pronome demonstrativo esse e suas variações 
são traduções dos mesmos pronomes ( I ), (2) e (3) 
mencionados acima. Em Hb 7.21, "aquele” traduz o 
artigo.

EST EN D ER  (1)
1. strõnnuõ  ou strõnnum i (aTpwvviítü ou 

cjTpürtaaiii), “estender, espalhar", é encontrado em 
Mt 21.8 (duas vezes, “estendia” e “espalhavam”); 
Mc 11.8 (uma vez. “entendiam”). Veja MOBILIAR.

2. hupostrõnnuõ (ÚTroorpann^úw). “espalhar 
embaixo” (formado de hupo. “embaixo de", e o n° 1), 
dito acerca de roupas, é usado em Lc 19.36.!

3. dianemõ (Òiauc^w). “distribuir”, é usado na 
voz passiva em At 4.17, “se divulgue”, literalmen
te, “seja espalhado por todos os lados” (dia, “atra
vés de”)-! Na Septuaginta, consulte Dt 29.26, "no
mear" ou “dividir” (relativo à adoração de outros 
deuses).!

4. diapherõ (òiaõépto). “levar de um lado para 
outro, espalhar em todas as direções”. Veja APRE
GOAR. n° 2 (quanto aos outros significados do ver
bo. veja SER MELHOR, n° 1).

5. ekpetannumi (éKTreTcíyvupO, “espalhar para 
fora. estender para fora” (como uma vela), é tradu
zido em Rm 10.21 por “estendi”.!

Notas: (1) Em Mc 1.28 e 1 Ts 1.8, o verbo 
exerchomai, “ir para fora, ir adiante, sair, adiantar- 
se". é traduzido, respectivamente por “correu" e 
“em todos os lugares [...J se espalhou”.

(2) Em Mc 6.14. o verbo ginomai. “tomar-se”, 
com o termo phaneros, “manifestar” , é traduzido 
por “se tomara notório” .

(3) Em 2 Co 8.18. a expressão “está espalhado’* 
não representa nada no original.

(4) Quanto à frase “cobrirá com a sua sombra”, 
encontrado em Ap 7.15. veja HABITAR, n° 9.

(5) Quanto a Mc 1.45, veja DIVULGAR.

ESTENDER (2)
1. ekteinõ (èicrciVu), “estender para fora" ou 

“estender para frente", é encontrado em Mt 8.3; 
12.13 (duas vezes); Mt 12.49; 14.31: 26.51: Mc 
1.41; 3.5 (duas vezes); Lc 5.13: 6.10: 22.53; Jo 
21.18; At 4.30; 26.1. Quanto a At 27.30. veja JA
ZER. n° 13.!

2. epekteinõ ((Èttktcímü). forma intensiva do n° 1 
{epi, “adiante, para frente"), é usado em Fp 3.13 (“al
cançando para [as que estão] diante de”), metáfora
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proveniente da corrida de fundo (cm vez da corrida de 
camiagens). segundo Lightfoot, que cita a paráfrase de 
Bengel: “O olho vai adiante e ganha terreno para a 
mão, a mão vai adiante e ganha terreno para o pé”.^

3. huperekteinõ (íríTcpcicTcíitj), “estender alem" 
(formado de huper, “em cima de”, e o n° I), ocorre 
em 2 Co 10.14.?

Nota: Quanto ao termo ekpetannumi. encontrado 
em Rm 10.21, veja ESTENDER (1), n° 5. Quanto ao 
verbo epiballõ. usado em At 12.1, veja PÔR. n° 8.

ESTERCO
1. skubalon (cncúpaAov) denota “refugo”, quer 

(a) “excremento", aquilo que é expulso do corpo, 
ou (b ) “as sobras de um banquete”, aquilo que é 
lançado longe da mesa. Alguns derivaram esta pala
vra de kusibalon (com metátese de k c s). “lançado 
aos cães”; outros o ligam com uma raiz que significa 
“fragmento". Os judaizantes reputavam os cristãos 
gentios como cães, enquanto que eles mesmos se 
assentavam no banquete de Deus. O apóstolo Pau
lo, invertendo a imagem, conta as ordenanças judai
cas como refugo, do qual os seus defensores se ali
mentam (Fp 3.8).?

2. koprion Ocórrpioi'), “adubo” (Lc 13.8), usado 
no plural com o verbo ballõ. “lançar” é traduzido 
pelo verbo “estercar”. Alguns manuscritos têm o 
caso acusativo do substantivo kopria. “esterqueira”. 
Veja MONTURO.?

ESTÉRIL
1. steiros (cm  Ipoç), derivado de uma raiz ster-% 

significando “duro. firme” (daí, em português, “es
téril”), significa “estéril, que não dá à luz filhos”, c é 
usado com o significado natural três vezes no Evan
gelho de Lucas (Lc 1.7,36; 23.29); e com o significa
do espiritual, em Gl 4.27. numa citação de Is 54.1. 
As circunstâncias de Sara e Agar (e não há que duvi
dar que Isaías as tinha em mente quando profeti
zou), são aplicadas pelo apóstolo Paulo ao contras
te entre as obras da lei e a promessa pela graça.?

2. argos (àpyóç), denotando “inativo, estéril, que 
não produz retomo por causa da inatividade”, é en
contrado nos melhores manuscritos em Tg 2.20 (“mor
ta”) e em 2 Pe 1.8. Em Mt 12.36. a “palavra ociosa” 
significa a palavra que é irrefletida ou inútil. Veja OCI
OSO. TARDO; cf. kaiaigeõ. no verbete ABOLIR.

ESTIMADO
I . timios ( t í  |iioç). derivado de time, “honra, es

tima”, significa; (a) primariamente “considerado

como de grande preço, precioso, caro” (1 Co 3.12; 
Ap 17.4; 18.12.16; 21.19), e no grau superlativo, 
ocorre em Ap 18.12; 21.11; o grau comparativo é 
encontrado em I Pe 1.7 (polutimoteros. nos manus
critos mais autênticos, “muito mais preciosa”); (b ) 
no sentido metafórico, "mantido em honra, estima
do. muito querido” (At 5.34. “venerado”); o mesmo 
se dá em Hb 13.4 (“venerado seja entre todos o 
matrimônio”); At 20.24 (“preciosa”, usado negati
vamente acerca da estima de Paulo por sua vida); Tg
5.7 (“precioso”, referindo-se a fruto); 1 Pe 1.19 
(“precioso”, acerca do sangue de Cristo); 2 Pe 1.4 
(“preciosas” , acerca das promessas de Deus). Veja 
CUSTO, HONRADO, PRECIOSO, REPUTAR.? 
Contraste com o termo timiotes, “opulência”, que 
ocorre em Ap 18.19.?

2. entimos (ci>t ih o <;), “mantido em honra” (time, 
veja acima), “precioso, estimado”, é encontrado em 
Lc 7.2 (acerca do servo do centurião); Lc 14.8 (“mais 
digno”); Fp 2.29 ("honra", acerca dos dedicados 
serv os de Cristo); 1 Pe 2.4,6 (“preciosa”, acerca de 
pedras, metaforicamente). Veja HONRADO, PRE
CIOSO. REPUTAR?

3. agapetos (dyaiTriTÓçX derivado de agape, 
“amor”, significa “amado”; é traduzido em 1 Ts 2.8 
por “muito queridos”, acerca do afeto de Paulo e 
seus companheiros pelos santos cm Tessalônica; 
em Ef 5.1 e Cl 1.7, por “amado“. Veja AMADO.

Nota: Em Cl 1.13, agape . aderindo ao substan
tivo, é traduzido por "amor”.

ESTIMAR
1. hegeomai (r)7 êo[iai) significa “conduzir” , 

portanto, “conduzir diante da mente, supor, consi
derar. estimar”. Ocorre em Fp 2.3 (“considere”); 1 
Ts 5.13 (“tenhais em grande estima”); Hb 11.26 
(“tendo cm vista”).

2. krinõ  (icpú'u) significa “separar, escolher”, 
daí. “aprovar, estim ar”, ocorre duas vezes em Rm 
14.5 (“faz diferença”, “julga”), dito acerca dos dias; 
aqui a palavra “igual” deveria ser corretamente omi
tida, pois o significado é que todos os dias são 
considerados especialmente sagrados. Veja DE
TERM INAR.

3. logizomai ( X o y í £ o | i a i ) ,  “considerar” , é tradu
zido em Rm 14.14 por “tem”. Veja CONTA (1).

Notas: (1) Em 1 Co 6.4, o verbo exoutheneõ, 
“não dar valor a. não fazer caso de”, é traduzido por 
“são de menos estima”; o significado é que os juizes 
nos tribunais do mundo não têm lugar (nâo têm im
portância) na igreja. Veja CONTA (1).
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(2) Em 1 Pe 2.17. ocorre o verbo rintaõ, “hon
rar*.

(3) Quanto a “é elevado”, que ocorre em Lc
16.15, veja EXALTAR. B.

ESTÔMAGO
stomachos (aTÒjiaxo<;). “boca, abertu ra” , 

cognato de stoma. “boca”, denota “estômago” em 1 
Tm 5.23.!

ESTORVAR
1. katechõ (KaTéxw), “segurar firmemente, abs

ter-se. conter-se”, é usado em Lc 4.42 no sentido de 
“deter”. Veja PRISÃO.

2. epechõ (ètt^xw). em At 19.22. tem o signifi
cado de “esperar num lugar, ficar” . Veja ACAUTE
LAR. MARCAR. PRISÃO.

3. koluõ (koAiko). “dificultar” , é traduzido cm 
At 27.43 por “estorvou”; em 2 Pe 2.16. por “impe
diu”. Veja IMPEDIR.

ESTRADO
hupopodion (ímorróòi ot'). formado de hupo, “de

baixo de”, e pous. “pc”, é usado: (tí) literalmente em 
Tg 2.3: (b) metaforicamente, acerca da terra como 
“escabelo” ou “estrado" dos pés de Deus (Mt 5.35); 
dos inimigos do Senhor (Mt 22.44. em alguns ma
nuscritos; Mc 12.36. em alguns manuscritos; Lc 
20.43; At 2.35; 7.49: Hb 1.13; 10.13).

ESTRAGAR
Nota: Em Mc 2.22, o verbo apollumi. “destruir, 

perecer", é encontrado nos manuscritos mais autên
ticos, sendo aplicado tanto ao vinho quanto aos 
odres (“se perde", ARA); alguns manuscritos di
zem que o vinho é “entornado, derramado” (ekcheõ. 
“despejar”), e os odres “estragados”. Veja DES
TRUIR. n° 1.

ESTRANHAS
exõ (è£co), advérbio, significando “fora, para fora. 

exteriormente”, é usado em At 26.11 (“estranhas”), 
acerca das cidades além dos limites da Palestina, 
literalmente, “até às cidades fora”, inclusive Da-
masco. Veja A D IAN TE, ALHEIO . POR FORA, 
SEM.

Nota: Em Ef 2.19. o term oparoikos, literalmen
te, “morada perto” (formado dc para. “perto”, e 
oikos. “morada”), denota “estrangeiro, peregrino, 
hóspede temporário” , em contraste com conci
dadãos; veja também At 7.6,29; 1 Pe 2.11. Veja

ESTRANHO. PEREGRINO. Contraste com o ter
mo allotrios. que ocorre, por exemplo, em At 7.6; 
Hb 11.9.34; a palavra allophulos, que aparece em 
At 10.28:! o vocábulo xenos, que é encontrado cm 
Mt 25.35,38.43: 27.7: At 17.21.

ESTRANHO
A. Adjetivos

Usados corno Substantivos.
1. xenos (féroç) “estranho” (veja n° 1. ALHEIO), 

denota “estranho, alienígena, alheio, estrangeiro” (Mt 
25.35,38.43.44; 27.7; At 17.21; Ef 2.12,19; Hb 
U .13; 3 Jo 5).

2. allotrios (àXXÓTpioç), “estranhos, alheios** (Mt 
17.25.26: Jo 10.5, duas vezes). Veja ALHEIO, n°2.

3. allogenes (àXAoyei^iíç) formado de allos, “ou
tro", e genos. “raça”, é encontrado em Lc 17.18, 
acerca do samaritano. Moulton e Milligan ilustram
0 uso da palavra pela inscrição constante na barreira 
do Templo: “Que nenhum estrangeiro entre além 
das grades e no recinto que cerca o santuário”; de 
acordo com Mommsen. esta inscrição foi cortada 
pelos romanos (cf. partição).*!!

Notas: (1) Quanto ao termo paroikos. veja PE
REGRINAR. B. n° 1. Quanto ao termo parepidernos, 
veja PEREGRINO.

(2) O pronome heteros. “outro**, é traduzido em
1 Co 14.21 por “outros (lábios)” (segunda parte): 
cf. ALHEIO. A. Nota.

B. Verbo.
xenodocheõ (fevoòoxéw), “receber estranhos” 

(formado de xenos. n° 1, acima, e dechomai. “rece
ber”), ocorre em 1 Tm 5.10. “(se) exerceu hospita
lidade’*.!

Nota: Quanto ao verbo epiderneõ. veja PERE
GRINAR. A, n° 2. Quanto ao verbo paroikeõ. veja 
PEREGRINAR. A. n° 1.

C. Substantivo.
philoxenia (cJuAofevía), “amor de estranhos”, 

ocorre em Rm 12.13 e Hb 13.2, traduzido por “hos
pitalidade" em ambos os lugares. Veja HOSPEDAR, 
Nora.%

Nota: Quanto ao termo paroikia. encontrado em 
At 13.17, veja PEREGRINAR. C.

ESTREITAR
1. sunechõ (aui'éxw). “manter-se unido, cons

tranger*’, é encontrado em Fp 1.23. “estou em aper
to” (voz passiva), ou seja. é restrito em ambos os 
lados, sob a pressão que evita uma escolha definida;
o mesmo se dá em Lc 12.50, “(como) me angustio”.
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ou seja. “me aperto em”. Veja CONSTRANGER.
A. n° 3.

2. stenochõreõ ((JTevoxtúpéu). “ser apertado por 
espaço’' (formado de stenos, "estreito” , e chõros, 
“espaço”), é usado em 2 Co 4.8 (“desamparado”); 2 
Co 6.12 (duas vezes, “estais estreitados” ). Veja 
ANGÚSTIA, B, n° I.?

3. thlibõ (0Xí$io) (quanto a esta palavra, veja 
AFLIÇÃO. n° 4), é usado no particípio perfeito, 
passivo, acerca de “caminho estreito”, em Mt 7.14. 
"estreito”, acerca do caminho “que leva a vida”, ou 
seja, encurralado como um desfiladeiro estreito en
tre rochas.

ESTREITO
A. Adjetivo.

stenos (crrci**;), derivado de uma raiz sten-, vis
to no verbo stenazõ, “gemer”, stenagmos. “gemi
do” (em português, “taquigrafia”, literalmente, “es
crita estreita”), é usado figurativamente em Mt
7.13,14, acerca da porta que fornece a entrada para 
a vida eterna, “estreita”, porque é contra as inclina
ções naturais, e “o caminho” é caracterizado da 
mesma forma; assim em Lc 13.24 (onde é usado o 
verbo mais intensivo agõnizomai, “esforçar-se” ). 
Contraste com o verbo stenochõreõ, ”ser estreita
do”. e stenochõria, “estreiteza, angústia, aflição”.!

B. Verbo.
thlibõ (QXífko). “apertar, pressionar”, é traduzi

do em Mt 7.14 por “estreita é (a porta)”, literal
mente. “estreitado” (o verbo está no particípio per
feito, voz passiva), ou seja, cercada, rodeada, como 
uma garganta de montanha; o caminho foi feito “aper
tado, estreito” pelas condições divinas, de modo a 
tomar impossível que lodo aquele que entre pense 
que a entrada dependa de mérito próprio, ou ainda 
se incline ao pecado, ou deseje continuar no mal. 
Veja AFLIÇÃO, n°4.

ESTRELA D’ALVA
phõsphoros (<jxoa<i>ópo<;) (em português, “fósfo

ro”, literalmente, “que leva luz”, phõs, “luz”, e phero, 
“levar”), é usado para se referir à estrela d'alva, como 
em 2 Pe 1.19, onde indica o surgimento da luz de 
Cristo como o cumprimento pessoal, nos corações 
dos crentes, das Escrituras proféticas que dizem res
peito à Sua vinda para os receber para Si mesmo.?

ESTRELA
1. aster (daTi^p), “estrela” (Mt 2.2-10; 24.29; 

Mc 13.25; 1 Co 15.41; Ap 6.13; 8.10-12; 9.1; 12.1.4),

é usado metaforicamente acerca de; (a) Jesus, como 
“a estrela da manhã”, figurativo da aproximação do 
dia em que Ele aparecerá como o “sol da justiça”, 
para governar a terra em paz, evento a ser precedido 
pelo arTebatamento da Igreja (Ap 2.28; 22.16), a 
promessa ao que vencer é sugestiva de algum inte
resse pessoal especial nEle e Sua autoridade; (b) os 
anjos das sete igrejas (Ap 1.16.20; 2.1; 3.1); (c) 
certos falsos mestres, descritos cm Jd 13 como “es
trelas errantes“ . como se as “estrelas”, designadas a 
iluminar e guiar, tomaram-sc meios de engano atra
vés de movimentos irregulares.?

2. astron (àarpov), praticamente igual ao n° 1, é 
usado: (a) no singular em At 7.43, “a estrela do 
vosso deus RenfíT* o símbolo ou “figura” provavel
mente de Saturno, adorado como deus, aparente
mente o mesmo que Quium cm Am 5.26 (ARA; 
Renfa é a deidade egípcia correspondente a Saturno. 
Quium. a assírio); (6) no plural (Lc 2 1.25; At 27.20; 
Hb 11.12).?

ESTREMECER
phrissõ (òpíaaco), primariamente, “ser áspero, 

eriçar”, então, "tiritar. estremecer, tremer”, é dito 
acerca dos demônios (Tg 2.19).<][ Contraste com Mt
8.29. que indica que eles têm conhecimento de seu 
destino designado.

ESTRONDO
A. Advérbio.

rhoizedõn ( p o i £ t j ò ó v ) .  de rhoizos. “o silvo de 
uma seta”, significa “com som impetuoso”, como o 
rugido das chamas, e é usado cm 2 Pe 3.10. acerca 
do futuro passamento dos céus.?

B. Verbos.
1. akouõ (òkoúü), “ouvir”, é traduzido em Mc

2.1 por “soube-se” (voz passiva), acerca da pronta 
divulgação da informação de que Jesus estava “em 
casa” em Cafamaum. Veja OUVIR.

2. dialaleõ (ÔiaXciActo), literalmente, “falar por“, 
é traduzido em Lc 1.65 por “foram divulgadas”. 
Veja CONFERENCIAR (1).

Notas: (1) Em Ap 6.1, é encontrado o termo 
phõne, “voz” ou “som”; é usado com o verbo 
ginomai em At 2.6. “correndo aquela voz”.

(2) Em Mt 9.23, o verbo thorubeõ. “fazer tu
multo ou alvoroço”, na voz média, como em Mc 
5.39 (“ vos alvoroçais” ) e At 20.10 (“vos per
turbeis”), é traduzido por “em alvoroço”. Veja AL
VOROÇAR, FAZER ALVOROÇO. PERTURBAR. 
TUMULTO.
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ESTUDO
1. gramma  (ypáp |ia), “letra”, é usado literal

mente e no plural em At 26.24, com o significado 
de “estudo, ensino”: “As muitas letras te fazem 
delirar!” , possivelmente uma insinuação às Escri
turas judaicas, às quais o apóstolo Paulo tinha 
apelado; em Jo 7.15: “Como sabe este letras”, a 
frase seguinte “sem ter aprendido”, está ilustrada 
nos papiros, onde indica incapacidade de escrever. 
Veja CONTA.

2. didaskalia (òiòaoicaXía), “ensino, instrução” 
(cognato de didaskõ. “ensinar”), é encontrado em 
Rm 15.4. Veja DOUTRINA.

ETERNO
1. aiõn (aion'), “era, século, idade”, é traduzido 

em Ef 3.11 por “eterno”, literalmente, “(propósito) 
das eras”, e 1 Tm 1.17. literalmente, “(o rei) das 
eras”. Veja ERA (1).

2. aiõnios (aitóvioç) “descreve duração, quer in
definida, mas não infinita, como em Rm 16.25: 2 
Tm 1.9: Tt 1.2; ou indefinida, porque é infinita, 
como cm Rm 16.26 e nos outros 66 lugares no Novo 
Testamento.

“O significado predominante de aiõnios, no qual 
é usado em todos lugares no Novo Testamento, 
exceto nas passagens mencionadas acima, pode ser 
visto em 2 Co 4.18, onde é posto em contraste com
o termo proskairos. literalmente, durante uma tem
porada, uma estação, por algum tempo*, e em Fm 
15, onde só no Novo Testamento é usado sem subs
tantivo. Além disso, é usado em alusão a pessoas e 
coisas que, por sua natureza, são infinitas, como, 
por exemplo. Deus (Rm 16.26); o Seu poder ( 1 Tm
6.16). e a Sua glória (1 Pe 5.10); o Espírito Santo 
(Hb 9 .14); a redenção efetuada por Cristo (Hb 9 .12), 
e a conseqüente salvação dos homens (Hb 5.9), como 
também o Seu futuro Reino (2 Pe 1.11), o qual em 
outro lugar é declarado não ter fim (Lc 1.33); a vida 
recebida por aqueles que crêem em Cristo (Jo 3.16), 
a respeito dos quais Ele disse: ‘nunca hão de pere
cer’ (Jo 10.28); c o corpo da ressurreição (2 Co 5.1), 
dito em outro lugar que é imortal (1 Co 15.53), no 
qual essa vida finalmente será uma realidade (Mt 
25.46; Tt 1.2).

“O termo aiõnios também é usado acerca do 
pecado que ‘nunca obterá perdão’ (Mc 3.29), e do 
julgamento de Deus, do qual não há apelo (Hb 6.2), 
e do fogo, que é um dos seus instrumentos (Mt 
18.8; 25.41; Jd 7), e dito em outro lugar ‘que nunca 
se apaga* (Mc 9.43).

“O uso de aiõnios aqui mostra que o castigo 
referido em 2 Ts 1.9, não é temporário, mas final, e, 
concordantemente, a fraseologia mostra que seu 
propósito não é corretivo, mas punitivo” (Hogg e 
Vine, Notes on Tliessalonians, pp. 232, 233).

3. aidios (aíòioc;). Veja PERPÉTUO (2).

EU SEI
ginõskõ (yiuüXJKto), “vir a saber, perceber, dar- 

se conta", é usado no segundo aoristo em Lc 16.4, 
“eu sei”, expressando a clareza da percepção do 
mordomo infiel, e a sua conseqüente determinação 
no curso de ação. Veja SABER (1).

EU
egõ (èyió) é 0 caso nominativo da primeira 

pessoa do pronome pessoal. Em grego, porém, o 
pronome “eu” geralmente faz parte do próprio 
verbo; assim luõ significa “eu solto”, o pronome 
estando incorporado na forma do verbo. Onde o 
pronome egõ é acrescentado ao verbo, é quase 
invariavelmente, se não completamente, enfáti
co. Algumas vezes, a ênfase pode não estar tào 
evidente, como por exemplo, em Mt 10.16. mas 
até aqui podemos considerar que algo mais enfá
tico está presente mesmo com a omissão do pro
nome. Sem dúvida, o inaior número de ocorrênci
as é encontrado no Evangelho de João. e nas ex
pressões vocais do Senhor concernentes a Si mes
mo (por exem plo. Jo 4.14,26.32,38; 5.34,36, 
43,45: 6.35.40.41,48.51. duas vezes; Jo 6.63,70); 
exem p los nas E p ís to la s  acham -se  em Rm
7.9,14.17,20 (duas vezes): Rm 7.24,25: há mais 
ocorrências neste capítulo do que em qualquer 
outro lugar fora do Evangelho de João.

Nos outros casos (quando o pronome não está 
no nominativo), normalmente o pronome é mais 
necessário para o significado, independente de ên
fase.

Quanto ao termo k'agõ (ou seja. kai agõ), veja 
ATÉ MF.SMO, Nota (6).

EUNUCO
A. Substantivo.

eunouchos (euvoüxoç) denota: (a) “homem cas
trado. eunuco” (Mt 19.12): (b ) na terceira ocor
rência nesse versículo, “aquele naturalmente inca
pacitado para casamento, ou voluntariamente pri
vado de casamento”: (c) aquele que está em posi
ção de alta autoridade numa corte, “camareiro” (At
8.27-39).!
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B. Verbo.
eunouchizõ (€Úvouxí£ü)), “tomar castrado” (de 

A), é usado em Mt 19.12, como a letra em A; e 
na voz passiva, ‘foram castrados”, em provável alu
são feita pelo Senhor ao fato de que havia eunucos 
nos palácios de Herodes, como seria bem conhecido 
por Seus ouvintes.?

EVANGELHO
A. Substantivo.

euangelion (cúayycXiov) originalmente denota
va recompensa por dar boas novas; mais tarde. a 
idéia dc recompensa caiu e a palavra passou a repre
sentar as próprias “boas novas”. Em português, a 
palavra “evangelho", ou seja “boas novas", é a equi
valente de euangelion (em português, “evangelho"). 
No Novo Testamento, denota as “boas novas” do 
Reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, a 
serem recebidas pela fé, com base em Sua morte 
expiatória, sepultamento, ressurreição e ascensão 
(por exemplo, At 15.7; 20.24; 1 Pe 4.7). À pane 
dessas referências e daquelas que ocorrem nos Evan
gelhos dc Mateus e Marcos, e em Ap 14.6. o subs
tantivo está limitado às Epístolas de Paulo. O após
tolo o usa acerca dc duas coisas associadas, contu
do, distintas: (a) os fatos básicos da morte, sepulta
mento e ressurreição de Cristo (por exemplo, 1 Co
15.1 -3); (b) a interpretação destes fatos (por exem
plo. Rm 2.16: Gl 1.7.11:2.2); na letra “a", o Evan
gelho é visto historicamente, e na letra doutri- 
nariamente, com referência à interpretação dos fa
tos, assim como é, às vezes, indicado pelo contexto.

As expressões a seguir descrevem os sujeitos ou 
a natureza ou o significado da mensagem: é o “Evan
gelho” de Deus (Mc 1.14; Rm 1.1; 15.16; 2 Co 11.7; 
Ts 2.2.9; 1 Pe 4.17); Deus, concernente ao Seu Fi
lho (Rm 1.1-3); o Seu Filho (Rm 1.9); Jesus Cristo,
o Filho de Deus (Mc 1.1); nosso Senhor Jesus (2 Ts
1.8); Cristo (Rm 15.19, etc.); a glória de Cristo (2 
Co 4.4); a graça de Deus (At 20.24); a glória do 
Deus bendito (1 Tm 1.11); nossa salvação (Ef 1.13); 
paz (Ef 6.15). Contraste também com “o evangelho 
do Reino", expressão que ocorre em Mt 4.23; 9.35; 
24.14; e “evangelho eterno”, em Ap 14.6.

Em Gl 2.14, “a verdade do evangelho" denota, 
não o verdadeiro “Evangelho", mas o verdadeiro 
ensino do Evangelho em contraste com as perver
sões que são feitas dele.

As expressões a seguir são usadas em conexão 
com o “Evangelho”: (a) com respeito ao seu teste
munho; ( 1) kerussõ, “pregá-lo como arauto” (por

exemplo. Mt 4.23; Gl 2.2; veja PREGAR); (2) laleõ, 
"falar" (1 Ts 2.2); (3) diamarturomai, “testemu
nhar (completamente)" (At 20.24); (4) euangelizõ. 
“pregar" (por exemplo, 1 Co 15.1; 2 Co 11.7; Gl 
1.11; veja B, n° 1, mais adiante); (5) katangellõ. 
“proclamar” (1 Co 9.14); (6 ) douleuõ eis, “servir a” 
(Fp 2.22); (7) sunathleõ en. “laborar com em" (Fp
4.3); (8 ) hierourgeõ, "ministrar” (Rm 15.16); (8) 
pleroõ. “pregar completamente" (Rm 15.19); (10) 
sunkakopatheõ. “sofrer adversidade com” (2 Tm
1.8); (b) com respeito à sua recepção ou não: ( 1) 
dechomai, “receber" (2 Co 11.4); hupakouõ, "dar 
atenção a" ou "obedecer” (Rm 10.16; 2 Ts 1.8); 
pisteõ en. “acreditar em" (Mc 1.15); metastrephõ, 
“perverter" (Gl 1.7).

Nota: Com relação à letra “a “, a declaração do 
apóstolo em I Co 9.23 é notável: “Tudo faço por 
causa do evangelho, com o fim de me tornar 
cooperador com ele” (ARA, em lugar do RC incor
reto: “Para ser também participante dele”).

B. Verbos.
1. euangelizõ (cOayyçXíCw). “trazer ou anunci

ar boas novas" (em português, “evangelizar”), é 
usado: (o) na voz ativa (Ap 10.7; 14.6); (b ) na voz 
passiva, acerca de assuntos a serem proclamados 
como “boas novas” (Lc 16.16; Gl 1.11; 1 Pe 1.25); 
de pessoas a quem a proclamação é feita (Mt 11.5; 
Lc 7.22; Hb 4.2,6; 1 Pe 4.6); (c) na voz média, espe
cialmente da mensagem de salvação, com um objeto 
pessoal, ou da pessoa pregada (por exemplo, At 
5.42; 11.20; Gl 1.16), ou. com uma preposição, acer
ca de pessoas evangelizadas (por exemplo, At 13.32; 
Rm 1.15; Gl 1.8); com um objeto impessoal, por 
exemplo, “a palavra" (At 8.4); “boas novas” (At
8.12); “a palavra do Senhor” (At 15.35); “o evange
lho" (1 Co 15.1; 2 Co 11.7); “a fé" (Gl 1.23); “a 
paz" (Ef 2.17); “as riquezas incompreensíveis de 
Cristo” (Ef 3.8). Veja AVISO. MOSTRAR. PRE
GAR.

2. proeuangelizomai (TTpoeuayyeXí^opai), 
“anunciar boas novas de antemão”, é usado em Gl
3.8.1

EVANGELISTA
euangelisies (€ 1)0776 Xicfttí<;), literalmente, 

“mensageiro do bem" (formado de eu, “bem", e 
angelos, “mensageiro"), denota "pregador do Evan
gelho” (At 21.8 ; Ef 4 .11. que deixa claro a distinção 
da função nas igrejas; 2 Tm 4.5).? Contraste com o 
verbo euangelizõ, “proclamar notícias boas", e o 
termo euangelion. “boas notícias, evangelho”. Os
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missionários são "evangelistas” por serem essenci
almente pregadores do Evangelho.

EVIDENTE
A. Adjetivos.

1. delos (ÒfjXoç), significando “visível, claro à 
mente, evidente”, é adjetivo que ocorre em Mt 26.73; 
Gl 3.11; 1 Co 15.27; 1 Tm 6.7. Contraste com o 
verbo deloõ, “declarar, significar”. Veja CERTO. 
DENUNCIAR. M ANIFESTAR!

2. katadelos (KaráòTiXoç), forma fortalecida do 
n° 1, “totalmente manifesto, evidente'*, é usado em 
Hb 7.15 (“muito mais manifesto**).! Quanto ao 
versículo precedente, Hb 7.14. veja o n° 3.

3. prodelos {-póòr|Xoç). “manifesto anteriormen
te, manifesto de antemão” (formado dc pro, “antes 
de”, e o n° 1), é usado em Hb 7.14 no sentido de 
“claramente evidente”. O mesmo se dá em 1 Tm
5.24,25. A preposição pro é um tanto quanto inten
siva.!

Nota: O termo phaneros, “visível, manifesto” 
(cognato de phainontai, “aparecer”), é sinônimo do 
anterior, mas não é traduzido por “evidente” no 
Novo Testamento.

B. Advérbio.
phaneros ( < |> a v e p t l jq ) ,  evidentemente, manifes

tamente (veja nota acima), é traduzido em Mc 1.45 
por “publicamente”; em Jo 7.10, “m anifestamen
te” (cm posição a “cm segredo” ); em At 10.3, por 
“claram ente”. Veja MANIFESTAMENTE, PÚ
B L IC O !

EVITAR
1. ekklinõ (çkkXíwo), “afastar-se de. desviar” , 

literalmente, “curvar para fora de” (formado de ek. 
“para fora”, e klinõ, “curvar”), é usado em Rm 3.12 
acerca da condição pecadora do gênero humano (“ex
traviaram”); em Rm 16.17, fala do ato de afastar-se 
daqueles que causam ofensas e ocasiões de tropeço: 
em 1 Pe 3.11, alude à ação de apartar-se do mal. Veja 
CAMINHO. EXTRAVIAR-SE!

2. ektrepõ ( è K T p é m ü ) ,  literalmente, “virar ou 
torcer para fora”, é usado na voz passiva em Hb 
12.13: "Para que o que manqueja se não desvie in
teiramente” (ou. antes, não “se desconjunte”); no 
sentido da voz média (embora passiva na forma) 
diz respeito a desviar-se ou afastar-se de (2 Tm
4.4); em 1 Tm 1.6, fala dos que, tendo se desviado 
da fé, “viraram-se” para as conversas vãs; em 1 Tm
5.15, diz respeito aos que “se desviaram” seguindo 
a Satanás; em 1 Tm 6.20. fala sobre “ter horror”

(“evitar”, ARA) os falatórios profanos e oposições 
da ciência (ou conhecimento), como falsamente lhe 
chamam. Veja VIRAR. Na Septuaginta, consulte Am
5.8.!

3.paraiteomai ( T r a p a i T é o p a i ) ,  literalmente, “pe
dir à parte” (formado de para, “à parte” , e aiteõ, 
“pedir”), significa: (a) “ implorar de alguém” (Mc
15.6, nos manuscritos mais autênticos); (b ) “desa
provar”: (1) “pedir que não” (Hb 12.19); (2) “recu
sar, rejeitar, evitar" (1 Tm 4.7; 5.11: 2 Tm 2.23 
[veja o n° 4 para Tt 3.9]; Tt 3.10; Hb 12.25); (c) 
“pedir isenção de, pedir para ser desculpado” (Lc 
14.18.19; uns colocariam Hb 12.25 aqui). Veja DES
CULPAR. RECUSAR (1). REJEITAR, SUPLI
C A R !

4 .periistemi (ttcpilctttuu ), na voz ativa, signifi
ca “estar ao redor” —  formado de peri, “ao redor”, 
e histemi, “estar" (Jo 11.42: At 25.7): na voz média, 
“voltar-se, virar-se**, com a finalidade de evitar algo, 
“ev itar, esqu ivar-se“ . é usado para descrever 
falatórios profanos (2 Tm 2.16); perguntas tolas, 
genealogias, discussão, etc. (Tt 3.9). Veja ESTAR.!

5. stellõ  (oréXXw), “colocar”, às vezes significa, 
na voz media, “tomar cuidado contra algo. evitar” 
(2 Co 8.20); em 2 Ts 3.6, fala de “afastar-se de uma 
pessoa”. Veja RETIRAR.

EXALTAR
A. Verbos.

1. hupsoõ ( ík Jm m jj) ,  “erguer para cima” (cognato 
de hupsos. “altura**), é usado: (a) literalmente, acer
ca do “levantamento” de Cristo em Sua crucificação 
(Jo 3.14: 8.28: 12.32,34); ilustrativãmente, a res
peito da serpente de metal (Jo 3.14): (b) figurativa
mente, sobre os privilégios espirituais dados a uma 
cidade (Mt 11.23; Lc 10.15): da “elevação** à digni
dade e felicidade (Lc 1.52: At 13.17); da altiva 
exaltação de si mesmo, e. por contraste, de ser “exal- 
tado“ à honra em resultado da humilhação de si 
mesmo (Mt 23.12; Lc 14.11; 18.14); da “exaltação” 
espiritual e avivamento (Tg 4.10; 1 Pc 5.6); de en
trar nas bênçãos de salvação pelo Evangelho (2 Co
11.7); (c) com combinação do sentido literal e meta
fórico, fala da “exaltação” de Cristo por Deus Pai 
(At 2.33; 5.31). Veja ELEVAR.!

2. huperupsoõ  (ÚTreputJJÓu)). “exaltar supre
mamente” (formado de huper, “sobre, muito acima 
de”, e o n° 1). é usado acerca de Cristo, como no n°
1, letra “c” , em Fp 2.9.!

3. epairõ (eiraípoj), “erguer para cima” (forma
do de epi, “para cima”, e airõ, “elevar”), é dito: (a)
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literalmente, acerca de uma vela (At 27.40): de mãos 
(Lc 24.50: 1 Tm 2.8); de cabeças (Lc 21.28): de 
olhos (Mt 17.8); (b) metaforicamente, dc “exaltar- 
sc a si mesmo", sendo “erguido” com orgulho (2 Co 
10.5; I I .20). Veja ELEVAR.

4. huperairõ (írnepaípto), “elevar muito acima 
de’* (formado de huper, “sobre, muito acima de”, e 
airõ. veja o n° 3), é usado na voz média, acerca de 
“exaltar a si mesmo** excessivamente (2 Co 12.7; 2 
Ts 2.4).?

B. Adjetivo.
hupselos (úüjtiXóç), “alto, altivo, grandioso", é 

usado metaforicamente em Lc 16.15, como subs
tantivo com o artigo, significando “aquilo que é exal
tado, que é altamente estimado”. Veja ALTO. ESTI
MAR.

Nota: Quanto ao termo ‘'exaltação” que ocorre 
em Tg 1.9. veja CLASSE NOBRE. n° 3.

EXAMINAR
A. Substantivo.

anakrísis (ávdicpioiç), formado de ana. “para 
cima” ou “através de”, e krinõ. “distinguir”, era um 
termo legal entre os gregos, o qual denotava a inves
tigação preliminar para juntar provas para a infor
mação dos juizes (At 25.26).?

B. Verbos.
1. anakrinõ (ài'a»cpívio), “examinar, investigar” , 

é usado acerca de: (a) buscar ou informar-se (At 
17.11; 1 Co 9.3; 10.25,27); (b) alcançar um resulta
do proveniente da investigação, pesquisa, julgamento 
(1 Co 2.14,15; 4.3,4; 14.24); (c) na área forense, 
acerca de examinar por tortura (Lc 23.14; At 4.9; 
12.19; 24.8; 28.18). Veja PEDIR, DISCERNIR. 
JULGAR, SONDAR ?

2. anetazõ (âucTáCw). “examinar judicialmente” 
(formado de ana, “para cima”, e etazõ, “testar”), é 
usado em At 22.24,29.? Contraste com o verbo si
nônimo exetazõ, “buscar, procurar” ou “investigar 
cuidadosamente” (Mt 2.8; 10.11; Jo 21 .12).?

3. dokimazõ (òoKipá£w). “provar, testar, apro
var”, é traduzido em 1 Co 11.28 por “examinar”. 
Veja APROVADO.

4. peirazõ  (TTeipriCw), “ tentar, experimentar, 
submeter à prova”, é verbo que aparece cm 2 Co 
13.5. Veja PÔR À PROVA. PROVAR (1), IR, TEN
TAR.

EXATO
akribesteron (àicpiftéaTÉpoi'). o grau compara

tivo de akribõs, “com precisão, cuidadosamente”, é

usado em At 18.26 (“ mais pontualm ente); At
23.15,20 (“mais alguma coisa”): At 24.22 (“melhor”, 
literalmente, “sabendo mais exatam ente”). Veja 
APERFEIÇOAR. CUIDADO ?

Contraste com o termo akribeia, “precisão, exa
tidão”, que ocorre em At 22.3,? e o verbo akriboõ, 
“aprender cuidadosamente, investigar com exati
dão”. que aparece em Mt 2.7,16.?

EXCEDER
A. Verbos.

1. huperballõ (trtTeppá AXio). “ lançar acima de ou 
lançar além de” (formado de huper, “muito acima 
de”, e ballõ. “lançar”), c traduzido em 2 Co 3.10 e
9.14 por “excelente”; em Ef 1.19, “sobreexcelcnte”; 
em Ef 2.7, por “abundantes” ; em Ef 3.19. “que ex
cede*' (sendo o significado aqui). Veja SUPERAR.? 
Contraste com o termo huper bole, no verbete SU
PERAR. B, n° 1.

2. perísseuõ  (rrepiCTaeííü)), “estar sobre e acima 
de. acima de certo número ou medida, abundar, ex
ceder”, é verbo que ocorre em Mt 5.20; 2 Co 3.9. 
Veja ABUNDAR, B .n° I.

B. Advérbios e Expressões Adverbiais.
1. lian (Xíav), “muito, excessivamente", é advér

bio que ocorre em Mt 2.16 (quanto a Mt 2.10, veja
o n° 2); Mt 4.8; 8.28: Mc 9.3; Lc 23.8. Veja CHA
GA, GRANDEMENTE. PRÓPRIO (1).

2. sphodra (o<J)óópci), o plural neutro de sphodros. 
“excessivo, violento” (derivado de uma raiz que in
dica inquietude), significa “muito, muitíssimo, ex
cessivamente” (Mt 2.10; 17.6; 17.23; 18.31; 19.25; 
26.22; 27.54; Mc 16.4; Lc 18.23; At 6.7; Ap 16.21). 
Veja CHAGA, GRANDEMENTE. PRÓPRIO (1).?

3. sphodrõs ( a ò o ô p o j ç ) ,  “excessivamente** (veja
o n° 2), é usado em At 27.18 (“veemente”).?

4. perissõs (Trepiaaüc;) é usado em Mt 27.23 
(“mais”); Mc 10.26 (“ainda mais”); At 26.11 (“de
masiadamente”). Em Mc 15.14, os manuscritos mais 
autênticos têm perissõs (“mais” ) em lugar do n° 5 
(“cada vez mais” , ARA). Veja MAIS.?

5. perissoterõs ( T r e p ia a o r é p c a ç ) ,  o grau compa
rativo do n° 4, “abundantemente, excessivamente” 
(cognato de A, n° 2). é advérbio que ocorre em Gl 
1.14; 1 Ts 2.17. Veja ABUNDAR. D. n° 2.

6. huperekperissou (Ú T rcp e icT T e p ic ra o ü ) denota 
“superabundantemente” (formado de huper. “mui
to acima de”, ek. “de”, e perissõs, “abundante”), é 
usado em 1 Ts 3.10; Ef 3 .20 .? O utra form a. 
huperekperissõs (formado de huper; “muito acima 
de”, ek, “de”, e o n °  4), é usado em 1 Ts 5 .13 (nos
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melhores manuscritos)-! Contraste com o verbo 
huperperisseuõ, “abundar mais excessivamente”, que 
ocorre em Rm 5.21: em 2 Co 7.4. “grande”. Veja 
ABUNDAR. D, n° 2.

Notas: (1) Em At 7.20, a expressão: “era mui 
formoso” (asteios) é, literalmente, “lindo para Deus”.

(2) Em Mt 26.7, o termo barutirnos (formado de 
barus. “pesado”, e time, “valor”), é traduzido por 
“grande valor”.

(3) Em Mc 4.41, “grande temor”, é, literalmente, 
“eles temeram um grande medo”. Veja MEDO.

(4) Quanto a outras combinações do advérbio, 
veja ALEGREMENTE, ALEGRIA, ENGRANDE
CER, GRANDE (1). TRISTEZA.

EXCESSO
kraipale (KpaiTTÓXr)) significa “o aturdimento e a 

enxaqueca resultantes de beber vinho em excesso, 
náusea causada pela bebida”, é encontrado em Lc 
21.34 (“glutonaria”) .!  Trench {New Testament 
Synonyms, § Ixi) faz distinção entre este termo e os 
sinônimos, methe, “embriaguez”, oinophlugia. “ato 
de beber muito vinho” (1 Pe 4.3, “bebedices” ),
k õ m o S y  “tumulto”.

EXCETO
1. ektos (éKTÓç), advérbio, literalmente, “para 

fora de”, é usado com ei me como conjunção esten
dida significando “exceto, salvo, a não ser que, se
não” (1 Co 14.5; 15.2; 1 Tm 5.19). Tem a força de 
preposição no sentido de: {a) "para fora de” (1 Co 
6.18; 2 Co 12.2); (b) “além de, nada mais” (At 26.22;
1 Co 15.27). Quanto ao seu uso como substantivo, 
veja Mt 23 26 (“exterior”). Veja DE FORA. FORA, 
OUTRO (2), SEM/fl

2. parektos (TrapeKTÓç), forma fortalecida do n°
l (formado de para, “ao lado de”, e o n° 1), é usada: 
(a) como advérbio, significando “sem” (2 Co 11.28, 
literalmente, “as coisas sem”, ou seja, as coisas que 
acontecem sem); (Z?) como preposição significando 
“exceto, salvo” (Mt 5.32; At 26.29).!

Nota: Em Mt 19.9, traduzindo os manuscritos 
que têm a partícula de negação me, seguida pela 
preposição epi. temos: “não sendo por”. Algumas 
autoridades têm parektos seguido por logon. ou seja. 
“exceto por causa de”.

3. plen (TrXrjv'), advérbio, na maioria das vezes 
significando, “entretanto, contudo” ou “só”, às ve
zes tem o significado de “exceto (que)” , “salvo 
(que)” (At 20.23, “senão”; Fp 1.18, “contanto que”). 
Também é usado com o preposição e significa

“exceto, salvo” (Mc 12.32; Jo 8.10; At 8.1; 15.28;
27.22).

Nota: As conjunções negativas ean me e ei me 
não foram alvo de comentários neste dicionário.

EXCITAR
A. Substantivo.

tarachos (TÓpaxoç), cognato de tarache, “in
quietação”, e tarassõ, “inquietar” , é encontrado cm 
At 12.18; 19.23.*!

B. Verbos.
1. anazõpureõ (duaCttTTupéw) denota “ inflamar 

mais uma vez” ou “manter a chama no máximo” 
(formado de ana. “para cima” ou “outra vez”, zõos, 
“vivo”, e pur, “fogo”), e é usado metaforicamente 
em 2 Tm 1.6 (“despertes” ), onde “o dom de Deus” 
é considerado como fogo capaz de ser apagado por 
negligência (“reavives” , ARA).! O verbo era uso 
comum no vernáculo da época.

2. epegeirõ (èTTC-yeípu)), ocorre em At 14.2 (“ in
citaram”). Veja RESSUSCITAR.

3. diegeirõ (Ôieyçípw), aparece em 2 Pe 1.13 
(“despertar-vos”); 2 Pe 3.1. Veja LEVANTAR-SE, 
n°4.

4. seiõ (a€Íu>), “mover para lá e para cá*\ é en
contrado em Mt 21.10 (“se alvoroçou”). Veja MO
VER, SACUDIR. TRÊMULO.

5. anaseiõ (ài-aaeíu) denota primariamente “sa
cudir para irás" ou “agitar para fora, mover para lá 
e para cá”; então, “incitar”, usado metaforicamente 
em Mc 15.1 l ;L c  3.14: 23.5.1

6. saleuõ (craXeixo), ocorre em At 17.13 (“exci
taram”). Veja SACUDIR.

7. parotrunõ (TrapoTpúvüí), formado de para, usa
do intensivamente, “além dc medida”, e otrnnõ, “ins
tar em, despertar”, ocorre em At 13.50 (“incita
ram”).!

8. sunkineõ (oiryicréto), “mover junto” (forma
do de sun, “junto”, e kineõ, “mover”), “incitar, ex
citar”, é usado metaforicamente em At 6.12.1

9. suncheõ (oiryx^w), “despejar junto”, é usado 
metaforicamente em At 21.27 (“alvoroçaram”). Veja 
CONFUNDIR. B. n° 1.

10. paroxunõ (Trapo£úi'io), ocorre em At 17.16 
(“se comovia”). Veja PROVOCAÇÃO, n° 2.

11. erethizõ (€p€0í£io), aparece em 2 Co 9.2 (“es
timulado”). Veja PROVOCAÇÃO. n° 3.

12. anastatoõ (àracrraTÓcj), “excitar, perturbar” 
(cognato  de anistem i, “e levar para c im a", e 
anastasis. “elevação"), é usado acerca de: (a) “inci
tar” para sedição e tumulto (At 17.6. “têm alvoro
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çado”; At 21.38, ' fez uma sedição”); (b) “transtor
nar" por falso ensino (Gl 5.12. 'inquietando”).!

Nota: Em At 24.12, o verbo poieõ, "fazer", com 
o termo epistasis, “parada, ponto de parada" (em 
alguns textos episustasis), significa "reunir” (uma 
multidão), sendo traduzido por "amotinando (o 
povo)”. Veja VIR, Nota (9).

EXCLUIR
ekkleiõ (CKicXeiüj), “fechar para fora" (formado 

de ek , "de", c kleiõ. “fechar"), é  dito acerca: de se 
gloriar nas obras como meio de justificação (Rm
3.27); dos gentios, que, pelo judaísmo, seriam "ex 
cluídos” da salvação e comunhão cristã (Gl 4.17).!

EXECUTAR
1. poieõ ( t t o i c c j ) ,  “fazer” , alude à autoridade e 

atos do Senhor em “executar” ou "exercer” julga
mento: (a) fala da Sua autoridade na função daque
le por quem o julgamento é feito (Jo 5.27); (b ) diz 
respeito ao julgamento que Ele imporá na Sua se
gunda vinda a todos os transgressores (Jd 15); (c) 
refere-se a executar a Sua Palavra na terra, sobretu
do em relação à nação de Israel, a multidão sendo 
rejeitada e o remanescente sendo salvo (Rm 9.28). 
Verificamos que Ele executará Sua Palavra, “com
pletando-a e abreviando-a”, pela expressividade do 
sumário e caráter decisivo da Sua ação. Veja FA
ZER (1).

2. hierateuõ (Í€paT€wo), “ser sacerdote, oficiar 
como sacerdote” , é traduzido em Lc 1.8 por "exer
cendo ele o seu sacerdócio”.! Ocorre freqüentemen
te na Septuaginta c em inscrições. Contraste com o 
substantivo hierateuma, "sacerdócio”, que ocorre 
em 1 Pe 2.5,9.! a palavra hierateia, “o ofício do 
sacerdote” , que aparece em Lc 1.9: Hb 7.5,! e os 
termos hiereus, “sacerdote”, e hieros, “sagrado".

EXEMPLO
A. Substantivos.

1. deigma (òc íy p a ), primariamente "coisa mos
trada. espécime” (cognato de deiknumi, "mostrar”), 
denota “exemplo” dado como advertência (Jd 7).!

Nota: A palavra correspondente em 2 Pe 2.6 ê o 
n°2.

2. hupodeigrna (ÓTTÓixiyiia). Veja MODELO. 
n° 3.

3. tupos ( t ú t t o ç ) .  Veja MODELO. n° 1.

4. hupogrammos (úwypaiip-óç), literalmente, 
“escrita embaixo” (derivado de hupographõ, "es
crever embaixo, traçar letras" para cópia de estudi

osos): por conseguinte, "cópia escrita, exemplo”. 
Ocorre em l Pe 2.21, referente ao que Cristo deixou 
para os crentes mediante os Seus sofrimentos (não 
expiatórios, mas exemplares), para que eles sigam 
os Seus passos.

B. Verbos.
1. deigmatizõ (ò€iy|iaTÍ£uj), “fazer uma exibi

ção de, expor" (cognato de A. n° 1), é traduzido em 
Mt 1.19 por “infamar”, ou seja, “fazer uma exibi
ção pública” (alguns manuscritos têm, aqui, a forma 
fortalecidaparadeigmatizõ; “expõem ao vitupério”. 
isto é. “põem para vergonha publica”. Hb 6.6 !): 
em Cl 2.15, “os expôs publicamente”.!

2. hupodeiknumi (úttoÒ€Íki'uijli). primariamen
te. "mostrar secretamente” (formado de hupo, “em 
baixo de”, e deiknumi. "mostrar”), “mostrar traçan
do" (cognato de A, n° 2); por conseguinte, “ensinar, 
mostrar pelo exemplo" (At 20.35. “tenho-vos mos
trado”). Também ocorre em Mt 3.7; Lc 3.7; 6.47; 
12.5: At 9.16. Veja AVISAR. MOSTRAR. PRE
V EN IR!

EXERCER PIEDADE
eusebeõ (eúaefJéiu), "reverenciar, mostrar de

voção” por qualquer pessoa a quem se deve consi
deração obediente (cognato de eusebes, “piedoso, 
religioso, devoto”), é usado em 1 Tm 5.4, acerca da 
obrigação por parte dos filhos e netos de expressar 
de modo prático o cumprimento dos seus deveres 
para com a própria família; em At 17.23, acerca de 
adorar a Deus ("honrais”). Veja ADORAR/f

EXERCÍCIO
A. Verbos.

1. gumnazõ (yupvdCiu) significa primariamente 
"exercitar nu” (derivado de gumnos, "nu”), portan
to. em geral, "exercitar, treinar o corpo ou a mente” 
(em português, “ginásio, ginástico”). Ocorre em 1 
Tm 4.7, com vistas à religiosidade, piedade; e em 
Hb 5.14, acerca dos sentidos para discernir o bem e
o mal; em Hb 12.11. fala do efeito do castigo, o 
“exercício” espiritual que produz o fruto da justiça; 
em 2 Pe 2.14. alude a certos mestres maus que têm 
“o coração exercitado na avareza”-!

2. askeõ (daicéo)) significa “formar por arte. ador
nar. trabalhar a matéria-prima com habilidade”, por 
conseguinte, em geral, “esmerar-se, esforçar-se, 
empreender, exercitar por treinamento ou discipli
na”, com vistas a uma consciência sem ofensa (At
24.16).!

3. poieõ (TToiéto). "fazer”, é traduzido em Ap
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13.12 por “exerce ", dito acerca da autoridade da 
segunda besta. Contraste com EXECUTAR. Veja 
FAZER (1).

Nota: C ontraste com os seguintes verbos: 
exousiazõ , “exercitar ou exercer autoridade so
bre", que OCOrrc em Lc 22.25 (exousia , “autori
dade**); na primeira parte deste versículo, o verbo 
kurieuõ , “ser senhor", é traduzido por “dom i
nam ” (“são senhores"); ka texousia zõ , form a 
fortalecida do verbo precedente {kata. “para bai
xo". elemento intensivo), é usado em Mt 20.25; 
Mc 10.42, “exercer autoridade** (na primeira par
te destes versículos aparece o verbo sinônimo 
k a ta k u r ie u õ , “ se r  sen h o r, a ssenho rear* ’); 
episkopeõ. “olhar sobre, exam inar, inspecionar'* 
(formado de epi, “sobre”, e skopeõ, “olhar”), 
“preocupar-se com, ter cuidado de” (1 Pe 5.2, cm 
alguns manuscritos está ausente).

B. Substantivo.
gunmasia  (yupreto ía) denota primariamente 

“exercício ginástico” (cognato de A, n° 1), ocorre em
1 Tm 4.8. onde a referência imediata provavelmente 
não é a mero treinamento físico para jogos, mas à 
disciplina do corpo, assim como o apóstolo Paulo 
se refere em 1 Co 9.27, embora possa haver insinu
ação às práticas ascéticas.

EXÉRCITO
1. strateuma (orpaTeu^a) denota: (a) “exérci

to” de qualquer tamanho, grande ou pequeno (Mt 
22.7; Ap 9.16: 19.14; 19.19, duas vezes): (/?) “com
panhia de soldados”, como os guarda-costas de 
Herodes (Lc 23.11) ou os soldados de uma guarni
ção (At 23.10,27). Veja GUERRA. SOLDADO.

2. stratopedon  (aTpaTÓTTCÒoi'). formado de 
stratos, “exército militar”, e pedon, “planície” , de
nota estritamente um “exército acampado, um acam
pamento". Em Lc 21.20. fala dos soldados os quais 
se acampariam em volta de Jerusalém em cumpri
mento da profecia do Senhor relativa à destruição 
da cidade; a frase poderia ser traduzida por “de 
acampamentos”.^

3. parembole (irapepPoAií), literalmente, “lan
çamento entre, inserção” (formado de para. “en
tre**. e ballõ, “ lançar”), no dialeto macedônico era 
termo militar. No Novo Testamento, denota a dis
tribuição de tropas em formação de batalha, “exér
citos” (Hb 11.34); o arraial ou acampamento, como 
o dos israelitas (Êx 19.17; 29.14: 32.17), daí, cm Hb 
13.11,13,0 acampamento de Jerusalém, visto que a 
cidade era para os judeus o que o acampamento no

deserto tinha sido para os israelitas; os “exércitos” 
ou acampamento dos santos, no fim do Milênio 
(Ap 20.9).

Também denotava um castclo ou quartel (At 
21.34,37; 22.24; 23.I0,16.32).1

EXÉRCITOS
sabaõth (aa0atü0) é a transi iteração para o grego 

de uma palavra hebraica que denota “hostes” ou 
“exércitos” (Rm 9.29; Tg 5.4).! Enquanto a palavra 
“hostes” tinha provavelmente a referência especial 
a anjos, o título “Senhor dos Exércitos” veio a ser 
usado para designá-lo como Aquele que é supremo 
acima de todos as inumeráveis hostes de agências 
espirituais, ou do que é descrito como “os exércitos 
do céu”. Era eventualmente usado como equivalen
te a “Senhor Todo-Poderoso”. Nos livros proféti
cos do Antigo Testamento, a Septuaginta tem. às 
vezes, Kurios Sabaõih como o equivalente de “Se
nhor dos Exércitos”, às vezes. Kurios Pantokratõr. 
em Jó, essa versão grega usa Pantokratõr para tra
duzir o título divino hebraico Shadday (veja TODO- 
PODEROSO).

EXIGIR
1. prassõ (irpci(Jctlü), “fazer, praticar”, também 

tem o significado de “negociar” ou “administrar na 
questão do pagamento, extorquir, exigir dinheiro dc 
uma pessoa’* (Lc 3.13; 19.23).

2. sukophanteõ (oTjKottxn^éiu), “acusar falsamen
te” (Lc 3.14, ARA), apresenta seu outro significado 
em Lc 19.8. Veja ACUSAR.1

EXISTIR
huparchõ (úttqpxw), primariamente “fazer um 

começo” {hupo, “embaixo de” , e arche, “come
ço” ), denota “ser, estar em existência” , envolven
do “existência" ou condição tanto prévias às c ir
cunstâncias mencionadas quanto posteriores a 
elas. Isto é importante em Fp 2.6, concernente à 
deidade de Cristo. A expressão “sendo [existin
do 1 em forma [morphe. a forma e o caráter essen
ciais e específicos] de Deus”, transmite com isto 
os dois fatos da antecedente deidade de Cristo, 
anteriores à Sua encarnação e a permanência da 
Sua deidade no evento do Seu nascimento e de
pois dele (veja Gifford. Incarnation, pp. 1 lss). 
Contraste com Lc 16.14; 23.50; Al 2.30; 3.2; 
17.24:22.3; 1 Co 11.18. Veja BENS, FAZENDA
(2), POSSUIR. SER. VIVER.



EXORCISTA 635 EXPERIMENTADO

EXORCISTA
exorkistes (6£opKicrrT)ç) denota: (a) “aquele que 

faz um juramento”: (b) “exorcista” (cognato de 
exorkizõ, “adjurar”. derivado de orkos. “juramento”), 
‘‘aquele que emprega fórmula de conjuração para ex
pulsar demônios" (At 19.13). A prática de “exorcis
mo” foi continuada por judeus ambulantes, que usa
vam seu poder na recitação de determinados nomes.!

EXORTAR
A. Verbos.

1. parakaleõ (TTapaKaÀéid), primariamente, “cha
mar uma pessoa” (formado dc para. “para o lado", 
e kaleõ, "chamar”), denota: (a) “chamar, pedir, in
vocar"; veja ROGAR; (b) “admoestar, exortar, ins
tigar” a pessoa a buscar algum curso de conduta 
(sempre prospectivo, olhando para o futuro, em 
contraste com o significado consolar, confortar, que 
é retrospectivo e tem a ver com a provação experi 
mentada). ocorre em 2 Co 8.6; 12.18; Fp 4.2; 1 Ts 
4.10; 5.11; 1 Tm 1.3; 5.1; Hb 13.19,22. Veja RO
GAR.

2. paraineõ (-apaivéüj), primariamente, “falar 
de perto” (formado de para, “perto'’, e aineõ, “con
tar de, falar de”, portanto, “recomendar”), por con
seguinte, “aconselhar, exortar, avisar”, é usado em 
At 27.9,22. Veja ADMOESTAR !

3. protrepõ (TrpoTpcmo) literalmente, “virar para 
a frente, propulsar, propelir” (formado de pro, “di
ante de”, e rrepõ. “virar”), por conseguinte, “impe
lir moralmente, exortar, instigar, incentivar, encora
jar” , é usado em Ai 18.27 (“animaram”), com refe
rência à ida de Apoio à Acaia; ao mesmo tempo que
o encorajamento foi dado a Apoio, uma carta íbi 
escrita aos discípulos em Acaia para o receberem.!

B. Substantivo.
paraklesis (irapdicXT]ai<;). cognato de A, n° 1. 

primariamente “chamado para o lado de alguém", e. 
portanto, “para ajudar”, por conseguinte, denota: 
(a) apelo, “solicitação" (2 Co 8.4); (b) encora
jamento, “exortação” (por exemplo. Rm 12.8); em 
At 4.36, “consolação”; (c) “consolação e conforto” 
(por exemplo. Rm 15.4). Veja CONSOLAR. Con
traste com o termo parakletos, “advogado, defen
sor, consolador”.

EXPECTAÇÃO
A. Verbos.

1. ekdechomai (ètcòexopcu). literal e primaria
mente. “tomar ou receber de" (formado de ek, “de”, 
e dechomai, “receber”), por conseguinte, denota

“esperar, aguardar” , o único sentido da palavra no 
Novo Testamento. Sugere esticar para fora em pron
tidão a fim de receber algo (Jo 5.3; At 17.16; 1 Co
11.33; 16.11: Hb 10.13; 11.10; Tg 5.7; 1 Pe 3.20. 
em alguns manuscritos). Contraste com B. n° 1. Veja 
ESPERAR. OLHAR. PERMANECER (1).!

2. prosdokaõ (-rTpoaÔoicdio), “vigiar voltado para. 
buscar, procurar, esperar" (formado de pros, “para”, 
e dokeõ, “pensar"; dokaõ. “não existe”), é usado 
em Mt 24.50; Lc 3.15 (“estando [...] em ex- 
pectação”); Lc 12.46; At 3.5; 28.6 (duas vezes). 
Veja ESPERAR. OLHAR. PERMANECER (1).

B. Substantivos.
1. apokaradokia ( à  t t o k c i p a ò o k í a ) .  primariamente 

“vigilância com a cabeça estendida” (formado de apo, 
“dc”. kara. “cabeça”, e dokeõ, “procurar, vigiar”), 
significa “expectação tensa, desejo ansioso”, a ca
beça estendida indicando “expectativa" de algo que 
vem de certo lugar (Rm 8.19; Fp 1.20). O prefixo 
apo sugere “abstração e absorção” (Lightfoot), ou 
seja. abstração de qualquer coisa que possa prender 
a atenção, e absorção no objeto esperado “até que a 
realização ocorra” (Alford). O caráter intensivo do 
substantivo, em comparação com o n° 2 (mais adi
ante), é claro pelos contextos. Em Rm 8.19. é dito 
figurativamente da criação que espera pela revela
ção dos filhos de Deus (“espera” traduz o verbo 
apekdechomai. forma fortalecida de A. n° 1: veja 
ESPERAR). Em Fp 1.20. o apóstolo Paulo declara 
como sua veemente “expectação” e esperança, que. 
em vez de ser envergonhado. Cristo será glorificado 
no seu corpo, “seja pela vida. seja pela morte”, su
gerindo absorção na pessoa de Cristo, e abstração 
do que quer que seja que o impeça.!

2. prosdokia ( — p o c rÔ O K Ía ),  “vigilância por, ex
pectativa” (cognato de A. n° 2), só é usado no Novo 
Testam ento acerca da “expectativa” do mal, 
concernente a calamidades iminentes (Lc 21.26); a 
“expectativa” da execução dc Pedro (At 12.11 ).f

3. ekdoche (ckòoxtí), primariamente “recepção 
de”, por conseguinte, “expectativa” (cognato de A, 
n° 1), é usado em Hb 10.27. acerca do julgamento.!

EXPERIMENTADO
1. apeiros (âtreipoç), “sem experiência" (for

mado de a. elemento de negação, e peira, “tentativa, 
experiência”), é usado em Hb 5 .13, “não está expe
rimentado", com referência à “palavra da justiça".! 
Na Septuaginta, consulte Nm 14.23. onde fala acer
ca de jovens; Jr 2.6, em alusão a uma terra: Zc 11.15, 
acerca de um pastor.!
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2. dokime (ÔOKipií) significa: (a) “o processo da 
prova”; é usado em 2 Co 8.2; 9.13; (b) “o efeito da 
prova, aprovação" (Rm 5.4, duas vezes; 2 Co 2.9; 
13.3; Fp 2.22). Veja EXPERIMENTADO. PRO
VA (3).! Contraste com o termo dokimos, “aprova
do", e o verbo dokimazõ, “provar, aprovar". Veja 
APROVADO.

EXPIAÇÃO
katallagê (KaTaÀÀayn) não significa “expiação”, 

mas “reconciliação” (Rm 5.11; Rm 11.15; 2 Co
5.18,19)-! O mesmo se dá com o correspondente 
verbo katalassõ (veja RECONCILIAR). O termo 
“expiação” é encontrado muitas vezes no Antigo 
Testamento (veja. por exemplo, Lv 16— 17). As 
correspondentes palavras do Novo Testamento são 
h ila sm os , “p rop ic iação” (1 Jo 2.2; 4 .10 ), e 
hUasterion, “propiciatório” (Rm 3.25; Hb 9.5), que 
é a tampa da arca do concerto. Estes termos descre
vem o meio (em e através da Pessoa e obra do Se
nhor Jesus Cristo, na morte na cruz pelo derrama
mento do Seu sangue no sacrifício vicário que fez 
pelo pecado), pelo qual Deus mostra misericórdia 
aos pecadores. Veja PROPICIAÇÃO.

EXPLICAR
diasapheõ (Ôiacra<t>€üj), “tornar claro, explicar 

completamente” (formado de dia. “através de”, ele
mento intensivo, e saphes, “claro”), é usado em 
Mt 13.36. Em Mt 18.31. “declarar”, acerca do re
lato das ações do devedor irreconciliável prestado 
pelos seus co-servos. A lradução preferível seria 
“eles foram explicar” ou “eles foram deixar claro”, 
sugerindo uma explicação detalhada das circuns
tâncias.!

EXPOR
X.ektithemi (éicriÔiipi), “exibir, expor” (forma

do de ek. “para fora”, c tithemi, “colocar"), é usado;
(a) literalmente (At 7.21); (b) metaforicamente, na 
voz média, relatar, narrar, descrever, “expor”, as 
circunstâncias (At 11.4); o caminho de Deus (At 
18.26); o Reino de Deus (At 28.23).!

2. epiluõ (èrnXúcü), primariamente, “soltar, li
bertar", forma fortalecida de luõ, “soltar”, significa 
“resolver, explicar, expor” (Mc 4.34). Em At 19.39. 
diz respeito à solução de uma controvérsia. Veja 
DETERMINAR.! Contraste com o termo epilusis. 
“interpretação”, que ocorre em 2 Pe 1.20.!

3. diermeneuõ (íkepiiiiveúw), “interpretar com
pletamente” (formado de dia, “através de”, elemen

to intensivo, e hermeneuõ, “interpretar"; em portu
guês, “hermenêutica”). É traduzido em Lc 24.27 por 
“explicava-lhes”; em At 9.36, por “traduzido”, lite
ralmente, “sendo interpretado”. Veja também í Co 
12.30; 14.5,13.27. Veja INTERPRETAR.!

EXPOR (2)
1. paradidõmi (iTapaóí 60411), “entregar, aban

donar. desistir de", significa “arriscar, correr o risco 
de", em At 15.26, em alusão a Bamabé e Paulo que 
“expuseram” a vidas pelo nome do Senhor. Veja 
TRAIR.

2. paraboleuomai (TTapa(3o\€Úopai), literalmen
te, “lançar à parte” (formado de para , “à pane”, e 
ballõ, “lançar"), por conseguinte, “expor-se ao pe
rigo. arriscar a vida", é dito de Epafrodito em Fp
2.30. Alguns m anuscritos têm o verbo para - 
boideuomai aqui (“não fazendo caso da vida”).$

EXPRESSAMENTE
rhetõs (prp-íüç), significando “em termos decla

rados” (derivado de rhetos, “declarado, especifica
do"; por sua vez, derivado de rheõ ou erõ, “dizer"; 
cf. rhema, “palavra”), é usado em 1 Tm 4.1. “ex
pressamente".!

EXPULSO DA SINAGOGA
aposunagõgos (àTroaui/ávwyoç), adjetivo que 

denota “expelido da congregação, excomungado”, é 
usado: (a) com o verbo ginomai, “tomar-se, fosse 
feito" (Jo 9.22; 12.42); (b ) com o verbo poieõ , “fa
zer” (Jo 16.2). Esta excomunhão envolvia a proibi
ção não só de freqüentar a “sinagoga”, mas de toda 
comunhão com os israelitas.!

EXTERIOR
exõteros (éfarrepoç), o grau comparativo de exõ, 

“sem”, é usado acerca das “trevas exteriores” (Mt 
8.12; 22.13; 25.30).!

EXTINGUIR
A. Verbo.

sbennumi (apéioaijii) é usado acerca de: (a ) 
“extinguir” fogo ou coisas em chama (Mt 12.20, 
citado de Is 42.3, figurativo da condição dos fra
cos; Hb 11.34); na voz passiva, refere-se a lâmpa
das (veja LÂMPADA) que “se apagam”, literal
mente, que “estão sendo extintas” (Mt 25.8); alu
de à futura destruição punitiva do pecador não 
arrependido e não remido nesta vida (Mc 9.48; em 
alguns manuscritos, ocorre em Mc 9.44,46); (b)
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metaforicamente, “extinguir” os dardos inflama
dos do maligno (Ef 6.16); “extinguir” o Espírito, 
dificultando Suas operações no testemunho oral 
nas reuniões dos crentes na igreja (1 Ts 5.19). "A 
paz, a ordem e a edificação dos santos são evidên
cias do ministério do Espírito entre eles (1 Co 
14.26.32.33.40), mas se, por ignorância da manei
ra como Ele atua, falha em reconhecer as evidênci
as ou recusa em se submeter a elas. ou por impaci
ência com a ignorância ou voluntariosidade dos 
outros, o Espírito for extinto, estes resultados fe
lizes estarão ausentes, Pois sempre haverá o peri
go de os impulsos da carne usurparem o lugar da 
energia do Espírito na assembléia, e o empenho em 
conter este mal pelos meios naturais teria o efeito 
de também dificultar Seu ministério. Aparentemen
te. então, este mandato tem a intenção de advertir 
os crentes contra a substituição de uma ordem 
mecânica pelas restrições do Espírito” (extraído 
de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, p. 
196). Contraste com Ct 8.7.

B. Adjetivo.
asbestos (áafkoToç), “não extinto’* (formado 

de a, elemento de negação, e A), é usado acerca do 
destino das pessoas descritas figurativamente como 
“palha” (Mt 3.12 e Lc 3.17, “que nunca se apaga”); 
do fogo do inferno (veja INFERNO; Mc 9.43; em 
alguns manuscritos, ocorre em Mc 9.45).! Na Sep
tuaginta, consulte Jó 20.26.!

EXTORQUIR
A. Verbo.

prassõ (TTpáaaco), “praticar”, em Lc 3.13, tem o 
significado especial de “extorquir”. Em Lc 19.23, é 
traduzido por “exigisse”; pode ser que o senhor, 
endereçando-se ao servo indolente, use a palavra 
“exigir” ou “extorquir” (como em Lc 3.13), confor
me o caráter que lhe fora atribuído pelo servo.

B. Substantivos.
1. harpage (ápnavií) denota “saque, pilhagem, 

roubo, extorsão” (cognato de harpazõ, “prender, 
levar pela força", e harpagmos. “coisa prendida” 
ou “o ato de prender”; derivado da raiz arp-, visto 
em português, “rapace”). É traduzido em Mt 23.25 
e Lc 11.39 por “rapina”; em Hb 10.34, por “espo
liação”. Veja RAPINA, SAQUEAR-! Contraste com
C, mais adiante.

2. pleonexia (TiXco^eÇía), “cobiça, desejo por 
vantagem”, é traduzido em 2 Co 9.5 por “avareza”. 
Veja COBIÇAR.

C. Adjetivo.
harpax (âpTra£), “rapace” (cognato do n° 1), em 

Lc 18.11; 1 Co 5.10.11; 6.10, é traduzido como 
substan tivo , “roubador” ; em Mt 7.15, 
“devoradores” .!  Na Septuaginta. consulte Gn 
49.27.!

EXTRAORDINÁRIO
Nota: O verbo tuchõn, o segundo particípio 

aoristo de tunchanõ. “acontecer, dopar com. acon
tecer por acaso”, é usado com um elemento de nega
ção, significando “não comum ou ordinário, especi
al”. em At 19.11; At 28.2 (“não pouca”). Veja CO
MUM, B. Nota (3).

EXTRAVTAR-SE
ekklinõ (ckkAívoj), “virar para o lado, desviar” 

(formado de ek, “de”, e  klinõ, “virar, dobrar”), é 
usado metaforicamente acerca de: (a) deixar o cami
nho certo (Rm 3.12); (b) afastar-se para longe dos 
causadores de divisão e indutores de erros (Rm
16.17); (c) afastar-se do mal (1 Pe 3.11). Veja EVI
TAR, VIRAR.! Na Septuaginta. o verbo é usado 
freqüentemente para aludir a recusar ou desviar dos 
caminhos de Deus (por exemplo, Jó 23.11; SI 44.18; 
119.51,157).

Nota: O sinal! ,  ao final das considerações sobre 
determinada palavra no verbete ou subverbete. in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

FÁBULA
muthos (nOOtç) significa primariamente “fala. con

versação”. A primeira sílaba provém de uma raiz mu-.

que significa “fechar, manter segredo, ser mudo”; de 
onde, muõ. “fechai” (olhos, boca) e musterion, “se
gredo, mistério”, por conseguinte, “história, narrati
va. fábula, ficção” (em português, “mito”). A palavra 
é usada acerca dos erros gnósticos e das fábulas e 
genealogias judaicas e profanas (1 Tm 1.4; 4.7; 2 Tm 
4.4; Tt 1.14); sobre ficção (2 Pe 1.16).!

O termo muthos deve ser contrastado com o ter
mo aletheia, “verdade”, e com o termo logos. “his
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tória, narrativa com o sentido de expor fatos" (por 
exemplo: em Mt 28.15, um “ditado”, ou seja. um 
relato, história, na qual há mesmo uma falsificação 
dos fatos; Lc 5.15, “fama”).

FACE (1)
1. prosõpon (TrpóaüjT7oi') denota “o semblante”, 

literalmente, “a parte voltada para os olhos” (deri
vado de pros, “para”, e õps. “olho”), e é usado acer
ca de: ( íz)  a “face” (Mt 6.16,17; 2 Co 3.7, segunda 
pane); em 2 Co 10.7, “as coisas segundo as aparên
cias” (aspecto exterior), é expressão Figurativa acer
ca de julgamento superficial; (b ) o olhar, ou seja, a 
“face" que por seus vários movimentos proporcio
na um índice de pensamentos e sentimentos interi
ores (por exemplo, Lc 9.51.53: 1 Pe 3.12); (c) a 
presença de uma pessoa, a “face” que é a parle mais 
nobre (por exemplo, At 3.13; 5.41; 2 Co 2.10; 1 Ts 
2.17, primeira parte; 2 Ts 1.9; Ap 12.14); (d) a 
pessoa em si (por exemplo, Gl 1.22; 1 Ts 2.17. 
segunda parte): (e) a aparência que a pessoa apre
senta mediante sua riqueza ou pobreza, sua posição 
ou estado (Mt 22.16; Mc 12.14; Gl 2.6; Jd 16); (/) 
a aparência externa das coisas inanimadas (Mt 16 3; 
Lc 12.56:21.35; At 17.26).

“Cuspir na face de alguém" era expressão de ex
tremo escárnio e aversão (por exemplo, M t 26.67; 
cf. Mt 27.30; Mc 10.34; Lc 18.32). Veja APARÊN
CIA.

2. opsis (m|uç) é primariamente “o ato de ver”; 
portanto: (a) “a face”; acerca do corpo de l-ázaro 
(Jo 11.44); do “semblante" de Cristo em uma visão 
(Ap 1.16); (b) da “aparência” exterior de uma pes
soa ou coisa (Jo 7.24). Veja APARÊNCIA.!

Nora: A expressão “face a face” traduz duas ex
pressões em grego: (1) kata prosõpon (kata, “em 
frente dc”, e o n° 1), que ocorre em At 25.16; (2) 
stoma pros stoma, literalmente, “boca a boca” 
(stoma, “boca”), que aparece em 2 Jo 12; 3 Jo 14. 
Veja BOCA. (3) Quanto ao termo antophthalmeõ, 
que vemos cm At 27.15, é traduzido por “navegar 
contra” .

FACE (2)
siagõn (o iayúv)  denota primariamente “mandí- 

bula, o osso maxilar", por conseguinte, “face, bo
checha, lado” (Mt 5.39; Lc 6.29).!

FÁCIL
1. chrestos (xptjotóç) significa primariamente 

“adequado para uso. capaz de ser usado” (cognato

de chraomai, “usar”), por conseguinte, “bom. vir
tuoso, meigo, agradável” (cm contraste com o que é 
duro. severo, cortante, amargo). É dito acerca de:
(a) o caráter de Deus como “amável, cortês, gracio
so” (Lc 6.35; 1 Pe 2.3); “bom. benigno” (Rm 2.4, 
onde o neutro do adjetivo é usado como substanti
vo, “benignidade"; cf. o substantivo corresponden
te chrestotes, “bondade, benignidade”, no mesmo 
versículo); o jugo de Cristo (Mt 11.30. “suave”; 
uma tradução satisfatória seria “ameno, agradável”);
(c) os crentes (Ef 4.32); (d) coisas, como vinho (Lc 
5.39; cf. Jr 24.3,5. referente a figos); (e ) eticamente, 
modos, maneiras (1 Co 15.33). Veja BENIGNO, 
BOM, SER BENIGNO !

2. eukopõteros (eucoTrorrepoç), o grau compa
rativo de eukopos, “fácil, com trabalho fácil” (for
mado de eu. “bem", e kopos. “trabalho”), por con
seguinte, fala do que é “mais fácil de fazer”, é en
contrado somente nos Evangelhos Sinóticos (Mt 
9.5; 19.24; Mc 2.9; 10.25; Lc 5.23; 16.17; 18.25).

Nota: O advérbio “tão de perto” é incluído na 
tradução de euperistatos. em Hb 12.1. “tão de perto 
nos rodeia", literalmente, “o pecado que facilmente 
nos assedia”, sendo provavelmente figura de um 
artigo de vestuário “que facilmente cerca”, e, por
tanto, que facilmente nos enleia. Veja RODEAR (2).

FADIGA
A. Substantivos.

1. mochthos (póxôoç), “ labor, envolvendo es
forço doloroso”, é encontrado em 2 Co 11.27 (“fa
diga” ); em 1 Ts 2.9 e 2 Ts 3.8, acentua a labuta 
envolvida no trabalho/fl

2. õdin (wòú'). “dores de parto, trabalho de par
to”, é usado ilustrativamente em 1 Ts 5.3, acerca 
das calamidades que estão para vir sobre os homens 
no começo do Dia do Senhor: a figura usada sugere 
a inevitabilidade da catástrofe. Veja DOR, n° 2, 
TRISTEZA.

B. Verbos.
1. õdinõ (üjòíixo), cognato de A, n° 2. é usado 

negativamente em Gl 4.27, “(tu) que (não) estás de 
parto”, citado de Is 54.1; o apóstolo Paulo aplica as 
circunstâncias de Sara e Agar (o que indubitavel
mente Isaías estava lembrando) para mostrar que, 
considerando que a promessa pela graça fora subs
tituída temporariamente pelas obras da lei (veja Gl
3.17), isto agora foi invertido, e. no cumprimento 
da promessa a Abraão, o número dos salvos pelo 
Evangelho excederia os que admitiam fidelidade à 
lei. O texto de Is 54 tem referência primária à futura
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prosperidade do Israel restaurado ao favor de Deus, 
mas, como muitas vezes ocorre, os princípios que 
subjazem os eventos registrados no Antigo Testa
mento vão além de sua aplicação imediata.

Em Gl 4.19. o apóstolo usa o verbo õdinõ meta
foricamente acerca de um segundo trabalho de parto 
que ele tem em relação às igrejas da Galácia; seu 
primeiro trabalho de parto foi pela libertação deles 
da idolatria (Gl 4.8), agora era pela libertação deles 
da escravidão ao judaísmo. Não há sugestão aqui de 
uma segunda regeneração forçada por defecção. 1 lá 
indicação dc repreensão, como se ele estivesse in
vestigando se alguma vez tinham ouvido falar de 
uma mãe que experimentou pela segunda vez as dores 
de parto por seus filhos.

Em Ap 12.2. a mulher é figurativa de Israel: as 
circunstâncias das dores de parto são mencionadas 
em Is 66.7 (veja também Mq 5.2.3). Historicamen
te, a ordem natural é invertida. O Filho, Cristo, foi 
introduzido em Seu primeiro advento: as dores de 
parto estão destinadas a suceder no “tempo de an
gústia para Jacó*’, a “grande tribulação” (Mt 24.21; 
Ap 7.14). O objetivo em Ap 12.2 ao mencionar o 
nascimento de Cristo, é ligá-lo com Seu povo ter
restre. Israel, no seu futuro tempo de dificuldades, 
do qual o remanescente fiel, o núcleo da nação 
restabelecida, será livre (Jr 30.7).!

2. sunõdinõ (ctuvidôí vu), “estar junto em dores 
de parto”, é usado metaforicamente em Rm 8.22. 
acerca da criação inteira.!

3. rikrõ (t íic t ío ) ,  “procriar, gerar”, é encontrado 
em Jo 16.21 (“está para dar à luz”).

FALADORES VÃOS
mataiologos (iiaTaioXóyoç). adjetivo que deno

ta “que fala à toa” (formado de mataios, “vão, oci
oso”, e legõ. “falar"), é usado como substantivo 
(plural) em Tt 1.10 (“faladores vãos”).!

FALAR COM DIFICULDADE
mogilalos (noyiXdXoç) denota “falando com di

ficuldade” (formado de mogis, “dificilmente”, e laleõ. 
“falar"), ocorre em Mc 7.32; alguns manuscritos 
têm moggilalos. “de voz pesada” (derivado de 
moggos, “com voz rouca, oca”).! Na Septuaginta. 
consulte Is 35.6 (“(a língua) dos mudos'*).!

FALAR CONTRA
entunchanõ (èunryKíiitú), “fazer petição”, é usa

do acerca de Elias “falar [a Deusl contra" Israel (Rm
11.2). Veja INTERCESSÃO, LIDAR.

FALAR
1. legõ (Xéyio), “dizer, falar". Veja DIZER. n° 1.
2. laleõ (XaXéoj) (quanto a esta palavra, veja DI

ZER. n° 2). é usado várias vezes em 1 Co 14; a 
ordem proibindo as mulheres de falar numa reunião 
na igreja (1 Co 14.34,35), é considerado por uns 
como uma injunção contra tagarelar, significado que 
está ausente no uso do verbo em todos os outros 
lugares no Novo Testamento; deve ser entendido no 
m esm o sen tido  com o em 1 Co 14.2.3-
6,9,11,13.18,19,21.23,27-29,39.

3. proslaleõ (TTpooXaXéoj), “falar a” ou “falar 
com” (formado de pro, “para”, e o n° 2), é usado em 
At 13.43: 28.20.!

4. phthengomai (4>0éyyojiai), “articular som ou 
voz”, é traduzido pelo verbo “falar" em At 4.18; 2 
Pe 2.16,18.

5. apophthengomai (àiTodrôéyyoiiai), “falar adi
ante” (formado de apo, “para frente”, e o n° 4), é 
encontrado em At 2.14 (“disse-lhes"), e At 26.25 
(“digo”): em At 2.2, denota fazer declaração.!

6. antilegõ (áimXéYuj), “falar contra”, é encon
trado em Lc 2.34 (“contraditado”); Jo 19.12 (“é 
contra1’); At 13.45 (“contradiziam ”); At 28.19 
(“opondo-se”); At 28.22 (“fala contra” ). Veja 
CONTRADIZENTE, CONTRADIZER.!

7. katalaleõ (KaTaXaXçtü), sinônimo do n° 6 (for
mado de kata, “contra”, e o n° 2). também significa 
“falar contra”. Veja CALÚNIA. Nota.

8. kakologeõ (KaKoXoycto), “falar mal” . Veja 
AMALDIÇOAR. B. n° 4.

9. sullaleõ (avXXaXéco), “falar junto” (formado 
de sun. “com”. e o n °  2). é encontrado em Lc 4.36 
(“falavam” ). Veja CONFERENCIAR (1), n° 3, 
CONFERENCIAR (2), n° 2, CONVERSAR.

10. proeipon (rrpoe Tttov), “falar ou dizer antes" 
(segundo aoristo de um presente obsoleto), é usado 
em At 1.16 (“predisse”); 2 Pe 3.2 (“primeiramente 
foram ditas"): Jd 17. Veja PREDIZER.

11. prophthanõ (TTpo<b0dwjü), “antecipar-se" (uma 
extensão, formado de pro, “antes de”, e phthanõ. 
que tem o mesmo significado), é encontrado em Mt
17.25.!

12. prosphõneõ (Trpoa<iXi>i'éio), “dirigir-se a. cha
mar”* é usado em Mt 11.16 (“clamam”); Lc 6.13 
(“chamou”); Lc 7.32; 13.12; 23.20 (“falou”); At 
21.40: 22.2.!

13. eirõ (eípío. futuro de Xéyio) (quanto a este 
verbo, veja DIZER. n° 4). tem um primeiro aoristo,
o particípio passivo rhethen, “falado” ou "dito”, 
usado cm Mt 1.22; 2.15,17,23:3.3; 4.14; 8.17; 12.17;
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13.35; 21.4; 22.31; 24.15: 27.9 (em alguns textos, 
ocorre em Mt 27.35 e Mc 13.14).

Notas: (1) Em Hb 12.5, é encontrado o verbo 
dialegomai. “discutir, argumentar”.

(2) Em Hb 12.25, é usado o verbo chrematizõ, 
“advertir, instruir". Veja ADMOESTAR.

(3) Em Ef 4.31, é usado o termo blasphemia, 
traduzido por “blasfêmias". Veja ULTRAJAR.

(4) Em Hb 12.19. o verbo prostithemi. “pôr, 
acrescentar”, usado com logos. “palavra”, é tradu
zido por “se (lhes não) falassem mais”.

(5) Em At 26.24, o verbo apologeomai, “fazer 
uma defesa", é traduzido por “dizendo (ele isso) em 
(sua) defesa”. Veja RESPONDER, B. n°4.

(6) Em Rm 15.21.0 verbo anangellõ. “trazer de 
volta a palavra, devolver a palavra”, é traduzido por 
“a (quem não) foi anunciado”.

(7) Quanto à frase “é anunciada”, encontrada em 
Rm 1.8, veja PROCLAMAR. n° 2.

(8) Quanto à frase “exclamou com grande voz", 
encontrada em Lc 1.42. veja VOZ. Nota.

(9) Quanto ao termo “ser contraditado”, usado 
em At 19.36. veja CONTRADIZENTE.!

(10) Quanto ao verbo “maldizer", encontrado 
em 1 Tm 5.14, veja INJURIAR, C.

(11) Em At 21.3. é encontrado o verbo ginõskõ.

FALECIMENTO
A. Substantivo.

exodos (è£oòoç) (em português, “êxodo”), sig
nifica literalmente “caminho para fora” (formado dc 
ex, “para fora”, e hodos. “caminho”), por conse
guinte, “partida”, especialmente da vida. “faleci
mento”. Em Lc 9.31. diz respeito à morte do Se
nhor. “a qual havia de cumprir-se”: em 2 Pe 1.15, 
acerca da morte de Pedro; em Hb 11.22, refere-se à 
morte de José. Veja PARTIDA/fl

B. Verbo.
teleutaõ (TeXevcuo). literalmente, “terminar”, é 

usado no intransitivo e traduzido em Mt 22.25 por 
“morreu”. Veja MORTE. A, n° 3, MORRER.

FALHAR
A. Verbos.

1. ekleipõ (èK/\eÍTr(u), “deixar para fora. omitir” 
(formado de ek, “para fora” , e leipõ, “deixar”), usa
do no intransitivo, significa “parar de, cessar, fa
lhar. faltar”. É dito acerca da cessação da vida terrena 
(Lc 16.9): da fé (Lc 22.32); da luz do sol (Lc 23.45, 
nos melhores manuscritos); dos anos de Cristo (Hb 
1-12).!

2. epileipõ (émXeÍTiiD), “não ser suficiente para 
um propósito” (formado de epi. “sobre”, e leipõ, 
“deixar”), é dito acerca de falta de tempo (Hb 11.32).!

3. piptõ (ttítttü>), “cair", é usado para descrever 
a lei de Deus em seus menores detalhes, no sentido 
dc perder sua autoridade ou deixar de ter força (Lc 
16.17). Em 1 Co 13.8, é  usado a respeito do amor 
(alguns manuscritos têm o verbo ekpiptõ, “despren
der-se. retirar-se. recuar, abandonar, cair, diminuir”). 
Veja CAIR.

Notas: ( 1) Em 1 Co 13.8, o verbo katargeõ. “re
duzir à inatividade” (veja ABOLIR), na voz passi
va. “ser reduzido a esta condição, ser posto de lado. 
ser posto ao fim”, é traduzido por “falha”. Entre
tanto, esta tradução perde a distinção entre o que 
foi dito previamente acerca do amor e o que é dito 
no versículo sobre as profecias (veja o nô 3); a ARA 
tem “acaba”; assim também no que tange ao conhe
cimento (mesmo versículo).

(2) Em Hb 12.15, o verbo hustereõ, “ficar aquém, 
faltar, escassear, perder”, é traduzido por “se prive”.

(3) Em Lc 2 1.26, o verbo apopsuchõ, literalmen
te. “expirar a vida”, por conseguinte, “desfalecer”, é 
traduzido por “desmaiando”. Veja DESFALECER.!

B. Adjetivo.
anekleipros (ài-éKÀenrroç). “indefectível, que não 

falha” (formado de a , elemento de negação. c A ,n ‘
I). é traduzido em Lc 12.33 por “que nunca aca
be”.!  Num documento grego datado de 42 d.C., al
guns em preiteiros prometeram fornecer calor 
“indefectível” para o banho ao longo do ano em 
curso (Moulton e Milligan. Vocabulary o f the Greek 
Testament).!

FALSO
A. Adjetivos.

1. pseudes (<l;€uòií<;). é usado acerca de “falsas 
testemunhas" (At 6.13): dos “que se dizem apósto- 
los“ (Ap 2.2); “mentirosos” (Ap 21.8).<|[

Nota: Quanto a palavras compostas com este 
adjetivo, veja APÓSTOLO. CRISTO, PROFETA. 
TESTIFICAR (2).

2. pseudõnumos (4>€L'ò(ói'U|io<;), “sob falso 
nome" (formado do n° 1, e onoma. “nome”: em por
tuguês. “pseudônimo"), é dito acerca do conheci
mento professado pelos propagandistas de vários 
cultos heréticos (1 Tm 6.20).!

B. Substantivo.
pseudos (4*üòoç), “falsidade” (cognato dc A, n°

1). é traduzido em Ef 4.25 por "mentira”; em 2 Ts
2.9. por “prodígios de mentira”, literalmente, “pro
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dígios de falsidade", ou seja. maravilhas calculadas 
para enganar. Também ocorre em Jo 8.44: Rm 1.25: 
21*2.11; 1 Jo 2.21,27: Ap 14.5: 21.27; 22.15. Veja 
DOLO (1), M ENTIRA.!

C. Verbo.
pseudo OJtcúôoj), “enganar por mentiras*’, é usa

do na voz média e ocorre em Mt 5 .11; At 5.3,4; Rm 
9.1; 2 Co 11.31; Gl 1.20; Cl 3.9; 1 Tm 2.7. Veja 
M ENTIRA.

FALSOS CRISTOS
pseudochristos (4>euòóxpioToç) denota “aquele 

que falsamente faz reivindicações ao nome e ofício 
do Messias" (Mt 24.24: Mc 13.22).! Veja Nota no 
verbete ANTICRISTO.

FALTA
hettema (rjTTnpa), primariamente “decréscimo, 

redução, diminuição", denota “perda". É usado acerca 
da “perda" sofrida pela nação judaica no fato de ela 
ter rejeitado os testemunhos de Deus e Seu Filho e 
o Evangelho (Rm 11.12, referindo-se não só à “di
minuição" nacional, mas à “perda" espiritual; aqui a 
palavra que está em contraste é plerõma , “plenitu
de, abundância”). Em 1 Co 6.7 (“falta"), a referência 
é à “perda" espiritual sofrida pela igreja em Corinto. 
por causa de suas querelas e maneiras litigiosas de 
apelar aos juizes do mundo. O advérbio precedente 
"realmente *, mostra a abrangência da “falta” — a 
“perda" afetava a igreja inteira e era “um detrimento 
absoluto” .

Na Septuaginta. em Is 31.8. a palavra significa a 
“perda” proveniente da derrota, com referencia à 
subversão dos assírios; literalmente, “os seus jo 
vens serão a favor da perda” (ou seja, “tributári
os"). Veja CULPA. PERDA.!

Nota: Contraste com o verbo hettaõ, “fazer infe
rior". usado na voz passiva, “ser vencido", que ocor
re em 2 Pe 2.20. onde se refere à derrota espiritual, 
e o adjetivo hetion ou hesson, “menos, pior".

FALTAR
A. Substantivo.

husterema (ia rép rm a) denota: (a) “aquilo que 
está faltando, deficiência, insuficiência" (cognato de 
hustereõ, “estar atrás, em falta"), ocorre em 1 Co 
16.17; Fp 2.30; Cl 1.24, “o resto (das aflições de 
Cristo) ' (ou seja, o que falta das aflições de Cristo), 
onde a referência não é aos sofrimentos vicários de 
Cristo, mais aos que Ele suportou previamente e 
aos que devem ser suportados pelos Seus servos

fiéis; 1 Ts 3.10, onde “o que falta" significa aquilo 
que Paulo não pôde lhes comunicar, devido à inter
rupção da instrução espiritual que ele dava entre 
eles: (b) "necessidade, falta, pobreza" (Lc 21.4: 2 
Co 8.14, duas vezes; 2 Co 9.12; 11.9). Veja ATRÁS, 
ESTAR EM NECESSIDADE !

Nota: Em 1 Ts 4.12, o termo chreia . “necessi
dade”, é traduzido por "necessiteis”. Veja NECES
SITAR.

B. Adjetivo.
endees (cróci^ç), derivado de endeõ, "faltar", 

significa "necessitado, em falta”, é encontrado em 
At 4.34.!

C. Verbos.
1. hustereõ (úoTçpçw). cognato de A. “vir atrás" 

ou “estar atrás", e usado no sentido de “faltar" cer
tas coisas (Mt 19.20; Mc 10.21, cf. o n° 3 que ocor
re em Lc 18.22; Lc 22.35); no sentido de “ser infe
rior” (1 Co 12.24, voz média). Em outros lugares, é 
traduzido de várias maneiras. Veja ATRÁS. B. n° 1, 
vir. n° 39, DESAMPARADO, ESTAR EM NECES
SIDADE, FALHAR, Nota  (2). NECESSITAR, 
PIOR.

2. elattoneõ (eXaTToveio), “ser menos" (deriva
do de elattõn, “menos"), é traduzido em 2 Co 8.15 
por “não teve de menos” (citado da Septuaginta em 
Êx 16.18). onde a circunstância da colheita do maná 
é aplicada à natureza igualadora de causa e efeito na 
questão de suprir as faltas dos necessitados.!

3. leipõ (À€ÍTrid), “partir” , denota: (a ) no transi
tivo, na voz passiva, "ser deixado para atrás, faltar" 
(Tg 1.4.5; 2.15); (b ) no intransitivo, na voz ativa, 
ocorre em Lc 18.22. “te falta (uma coisa)", é, literal
mente, “(uma coisa) está (te) faltando"; Tt 1.5. “(as 
coisas) que (ainda) restam": Tt 3.13, “(nada lhes) 
falte". Veja DESAMPARADO, ESTAR EM NE
CESSIDADE.!

Nota: Em 2 Pe 1.9, “aquele cm quem não há 
estas coisas" traduz uma frase cuja tradução literal 
é: “aquele em quem estas coisas não estão presen
tes" (pareimi, “estar presente").

FAMA
A. Substantivo.

phetne (<í>ríp.q) denotava originalmente “voz di
vina, oráculo"; por conseguinte, “declaração" ou 
“relatório" (cognato d ephetni, “dizer", proveniente 
de uma raiz que significa “brilhar, estar claro, escla
recer"; por conseguinte, em latim, fam a  — como em 
português, “fama**), é termo que ocorre em Mt 9.26 
e Lc 4.14.!



Notas: ( I) Hm Lc 5.15, o termo logos, ‘'palavra, 
informação, relato”, é traduzido por “fama”. Veja 
RELATÓRIO.

(2) O termo akoe, “audição, o ouvir”, é traduzi
do em Mt 4.24; 14.1 e Mc 1.28 por “fama”. Veja 
OUVIR. n° 3.

(3) O termo echos. “ruído, relato, som”, é tradu
zido em Lc 4.37 por “fama”; em At 2.2. por “som”; 
em Hb 12.19. por “sonido”. Veja RUMOR. SOM.!

B. Verbo.
diaphemizõ (ôta<j>ii|iíCt»>) significa “espalhar um 

assunto em todas as direções” (Mt 28.15; Mc 1.45). 
formado de dia, “ao longo de”, e phemi. “dizer”: 
por conseguinte, espalhar a fama de alguém em to
das as direções (Mt 9.31). Todas as passagens cons
tantes neste verbete se relacionam com o testemu
nho pertinente a Jesus nos dias da Sua carne.!

FAMÍLIA
1. oikos ( o Í k o ç )  significa; (a) “habitação, casa” 

(cognato de oikeõ. “morar”): (b) “casa. família”, 
ocorre em 1 Tm 5.4. Veja CASA, CRIADO (1). 
LAR. TEMPLO.

2. patria (irciTpiá). primariamente "ascendência, 
linhagem”, significa no Novo Testamento “família” 
ou “tribo" (na Septuaginta é usado acerca de pessoas 
aparentadas, num sentido mais amplo que o n° 1, 
porém mais restrito que pliule, “tribo”, em, por exem
plo. Êx 12.3; Nm 32.28). É usado para se referir à 
“família" dc Davi (Lc 2.4); no sentido mais amplo de 
“nacionalidades, raças” (At 3.25): em Ef 3.15. "toda 
família”, é referência a todos aqueles que são espiri
tualmente aparentados com Deus Pai. sendo Ele o 
Autor do relacionamento espiritual deles com Ele na 
qualidade de Seus filhos, estando eles unidos uns aos 
outros em comunhão "familiar” (patria é cognato de 
pater. “pai”): a tradução de Lutero, "todos os que 
levam o nome de filhos”, é defendida por Cremer (p. 
474). Porém, a expressão é, literalmente, “toda famí
lia”.! Veja PARENTELA-!

FANTASMA
phantasma ((ÍKÍinracJua). “espectro, aparição, 

fantasma” (derivado de phainõ, “aparecer”), é tra
duzido em Mt 14.26 e Mc 6.49 por "fantasma”.! 
Na Septuaginta, consulte Jó 20.8; Is 28.7.!

FARDO
A. Substantivos.

1. baros (papoç) denota "peso, qualquer coisa 
que pressiona alguém fisicamente” (Mt 20.12), ou

FAMA

“que faz demanda nos recursos da pessoa”, querem 
termos materiais (1 Ts 2.6, ser pesado), quer espiri
tuais (Gl 6.2; Ap 2.24), ou religiosos (At 15.28). 
Em um lugar descreve metaforicamente o futuro 
estado dos crentes como “peso eterno de glória” (2 
Co 4.17). Veja PESO.*)!

2. phortion (òopríoi'), literalmente, “algo carre
gado” (derivado de pherõ, “levar”), sempre é usado 
metaforicamente (exceto em At 27.10. acerca do 
descarregamento de um navio); diz respeito àquilo 
que. embora “leve”, está envolvido no discipulado 
de Cristo (Mt 11.30); às tarefas impostas por 
escribas. fariseus e doutores da lei (Mt 23.4; Lc
11.46); ao que será o resultado, no Tribunal de Cris
to, da obra de cada crente (Gl 6.5).!

Nota: A diferença entre os termos phortion e 
baros é que phortion é simplesmente “algo a ser 
suportado”, sem referência a peso. ao passo que 
baros sempre sugere o que é “pesado” ou “peno
so". Assim, Cristo fala do Seu fardo (phortion) leve; 
aqui baros seria inapropriado. Mas o “fardo” de um 
transgressor é baros. “pesado”. Contraste com baros 
em Gl 6.2. e com phortion em Gl 6.5.

3. gonios (yónoç), derivado de uma raiz gem-, 
que significa “cheio” ou "pesado” (visto em gemõ, 
“ser cheio, encher-se”, gemizõ. “encher”, e no ter
mo em latim, gemo. “gemer”), denota o “descarre
gamento do frete de um navio” (At 21.3), ou a "mer
cadoria transportada num navio”, e. por conseguin
te, “mercadoria em geral" (Ap 18.11,12). Veja MER
CADORIA.!

B. Verbos.
1. bareõ (papéio), cognato de A. n° 1, é usado 

acerca; do efeito da sonolência: "estavam carrega
dos" (Mt 26.43; Mc 14.40; Lc 9.32); dos efeitos da 
glutonaria (Lc 21.34. “se carregue”): do atual estado 
físico do crente no corpo (2 Co 5.4); da perseguição 
(2 Co 1.8); de encargos nos recursos materiais (1 
Tm 5.16). Veja APERTAR. CARGA. CARREGA
DO.!

2. epibareõ (èmfkipÉoj), formado de epi, “so
bre", elem ento intensivo, e o n° 1, “carregar 
pesadamente, carregar em demasia, sobrecarregar”, 
é dito acerca: de recursos materiais (1 Ts 2.9; 2 Ts
3.8); do efeito da advertência e disciplina espiritu
ais (2 Co 2.5). Veja APERTAR. CARGA.!

3. katabareõ (KaTa£ap€o)). "pesar para bai
xo" (formado de kata. “para baixo", e o n° 1), 
“fa/er vergar ou dobrar com o peso, sobrecarre
gar", é usado acerca de encargos materiais (2 Co
12.16).!

642 FARDO
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4. katanarkaõ (KaTampxáoj), “ser um fardo, ser 
penoso ', significa primariamente “ficar entorpeci
do ou insensível, ficar rígido" (narke. é o “torpedo 
ou peixe-elétrico” que entorpece e paralisa aquele 
que o toca); por conseguinte, “ser inativo em detri
mento de ouira pessoa" —  como um membro para
lisado (2 Co 11.9; 12.13,14). Veja CARGA.!

Nota: Quanto ao termo thlipsis, “aflição", en
contrado em 2 Co 8.13 (“opressão"), veja AFLI
ÇÃO. B, n° 4.

C. Adjetivo.
abares (c zp a p T Íç ) ,  “sem peso” (formado de a .  

elemento de negação, e baros. veja A, n° l ), é usado 
em 2 Co 11.9, literalmente: “Eu me mantive menos 
penoso”.!

FARINHA
aleuron (aXeupoi'). “farinha" (cognato de aleuõ, 

“moer”, e, portanto, literalmente, “aquilo que é 
moído”), ocorre em Ml 13.33: Lc 13.21.)

FARISEU
pharisaios (óapicraloç). proveniente de uma pa 

lavra aramaica peras (encontrada em Dn 5.28), sig
nificando “separar", devido a um diferente modo de 
vida em relação ao público geral. Os “fariseus” e 
saduceus aparecem como partidos distintos na últi
ma metade do século II a.C, embora representassem 
tendências traçáveis muito mais antigas na história 
judaica, tendências que se tornaram pronunciadas 
depois da volta do cativeiro na Babilônia (537 a.C.). 
Os progenitores imediatos dos dois partidos foram, 
respectivamente, os hassideus e os hclenizantes; 
estes, os antecedentes dos saduceus. visavam tirar
o judaísmo de sua estreiteza e tomar parte nas van
tagens da vida e cultura gregas. Os hassideus, trans 
criçâo da palavra hebraica chasidim, ou seja. “os 
piedosos", eram uma sociedade de homens zelosos 
da religião que agiam sob a direção dos escribas, em 
oposição ao partido helenizante irreligioso; eles ti
nham escrúpulos em se opor ao sumo sacerdote 
legítimo mesmo quando ele estava no lado grego. 
Portanto, os helenizantes eram uma seita política, 
ao passo que os hassideus. cujo princípio funda
mental era a completa separação dos elementos não- 
judaicos, eram o partido estritamente legal, entre os 
judeus, c, em última instância, o partido mais popu
lar e influente. Em seu zelo pela lei, eles quase a 
divinizaram e a atitude deles tornou-se meramente 
extema. formal e mecânica. Eles punham ênfase, não 
na retidão da ação, mas em sua justeza formal. Por

conseguinte, a oposição a Jesus era inevitável: o Seu 
modo de vida e Seus ensinamentos eram essencial
mente uma condenação do deles; conseqüentemen
te, a denúncia que Ele fez deles (por exemplo, Mt 
6.2,5,16; 15.7; 23.1-39).

Enquanto os judeus continuavam a se dividir 
nesses dois partidos, a disseminação do testemu
nho do Evangelho deve ter produzido o que. à vista 
de todos, parecia ser uma nova seita, e com o exten
so desenvolvimento que ocorreu em Antioquia (At
11.19-26.) o nome “cristãos” parece ter se tornado 
termo popular aplicado aos discípulos como seita, 
sendo, porém, a causa primária o testemunho que 
prestavam a Jesus (veja CHAMAR. A. n° 11). A 
oposição dos “fariseus” e saduceus (ainda que mu
tuamente antagônicos. At 23.6-10) contra a nova 
“seita” continuou sempre a mesmo durante os tem
pos apostólicos.

FASCINAR
1. baskainõ (paoicaívii)), primariamente, “calu

niar. palrar sobre alguém'’, daí, “trazer o mal a uma 
pessoa por elogio fingido ou enganar por olho mau. 
e. portanto, enfeitiçar, encantar” . É usado figurati
vamente em Gl 3.1, a respeito de passar para uma 
doutrina errada.!

2. existemi (€£íot€|u ) foi traduzido corretamente 
por “iludir" em At 8.9,11, concernente a Simão, o 
Mágico- Não significa “encantar”, como no caso do 
verbo precedente, mas “confundir, pasmar”. Veja 
ASSOMBRO, B, n° 1.

FAVO DE MEL
melissios (jicXíaaioç), significando “feito pelas 

abelhas", derivado de melissa, “abelha”, é encontra
do. com o termo kerion. “favo”, em alguns manus
critos em Lc 24.42.)

FAVOR
A. Substantivo.

charis (x<*pi ç) denota: (a) objetivamente, “graça 
numa pessoa, graciosidade”; (b) subjetivamente: (1) 
“graça por parte de um doador, favor, generosida
de”; (2) “senso de favor recebido, obrigado”. Este 
substantivo ocorre em Lc 1.30: 2.52; At 2.47; 
7.10,46: 24.27; 25.3.9. Veja detalhes mais comple
tos no verbete GRAÇA.

B. Verbo.
charitoÕ (xapiróco), cognato de A. dotar de 

charis, significava primariamente “tomar gracioso 
ou agradável”, c veio a denotar, no grego helenístico,



FAVOR 644 FAZER

“fazer achar favor' (Lc 1.28). Em Ef 1.6. é. literal
mente, “nos agraciou”; aqui não significa dotar de 
graça. Graça implica mais que favor; graça é um pre
sente grátis, favor pode ser merecido ou ganho.!

FAZEDOR
poietes (noi nTíÍO» cognato de poieõ, veja FA

ZER (1). n° 1, significa “fazedor'' (Rm 2.13; Tg 
1.22.23.25; 4.11). O significado “poeta" é encon
trado em At 17.28.1

Notas: (1) Quanto ao verbo prassõ, que ocorre 
Rm 2.25, veja FAZER (1), n° 2.

(2) Em 2 Tm 2.9, o termo kakourgos é traduzido 
por “malfeitor".

FAZENDA (1)
agros (dypóç) denota: (a) “campo” (por exem

plo, Mt 6.28); (b ) “o interior” (por exemplo. Mc 
15.21). ou, no plural, “campos, lugares rurais, fa
zendas” (Mc 5.14; 6.36.56; Lc 8.34; 9.12); (c) “pe
daço de terra, terreno” (por exemplo, Mc 10.29; At 
4.37); “fazenda” (Mt 22.5). Veja CAMPO, PAÍS, 
SOLO, TERRA (1),

Nota: Quanto à palavra sinônima chõra, “cam
po. terra”, veja PAÍS. Moulton e Milligan ressaltam 
que o termo agros ocorre com freqüência na Septu
aginta e nos Evangelhos Sinóticos. mas que Lucas 
usa sobretudo chõra, e que possivelmente agros era 
uma palavra favorita dos tradutores que traduziam 
do hebraico e do aramaico.

FAZENDA (2)
1. ouisia (oiiioía). derivado de uma forma parti 

cipial presente do verbo einti, “ser”, denota “bens, 
recursos, posses, propriedade” (Lc 15.12.13, “fa
zenda").!

2. huparchonta (ímápxoiTa). o plural neutro do 
particípio presente de huparchõ, “estar em existên
cia”. é usado como substantivo coin o artigo, signi
ficando os “bens” que a pessoa tem Lc 8.3 (“fazen
da”). Veja BENS. POSSUIR. A, n. 3.

3. huparxis (ÜTTap̂ i ç), “existência” (cognato do 
n° 2), “possessão”. Veja POSSUIR. B. n°4.

4. hupostasis ( ú t t ó o t c i o i ç ) (quanto a esta pala
vra veja CONFIANÇA. A, n° 2), é encontrado; (a) 
em Hb 1.3 (“Pessoa”), acerca de Cristo como “a 
expressa imagem” da “Pessoa” de Deus; aqui a pa
lavra tem o significado da verdadeira natureza da 
quilo ao qual a referência é posta em contraste com 
a manifestação externa (veja a cláusula preceden
te); fala da essência divina de Deus existente e ex

pressa na revelação do Seu Filho. A tradução “pes
soa” é um anacronismo: a palavra “substância'5 é 
mais coerente (veja ARA); (b) em Hb 11.1 (“firme 
fundamento”), tem o significado de “confiança, 
garantia”, a “dada substância”, a “substância”, algo 
que não pôde ser expresso igualmente por elpis, 
“esperança”.

FAZER (1)
0  verbo “fazer" serve para o propósito de mui

tos verbos, e tem grande variedade de significados. 
Traduz, portanto, número considerável de verbos 
gregos. Estes, com seus significados específicos, são 
os seguintes:

1 .poieõ  (Troteto) significa “fazer", ou seja. ado
tar um meio de expressar por atos os sentimentos e 
pensamentos. Representa vários desses atos, prin
cipalmente “fazer, produzir, criar, causar” (por 
exem plo , Mt 17.4). Veja ATENTAR. BRO- 
TAMENTO. CAUSA. COMETER. CONTINU
AR. CUMPRIR (1). CUMPRIR (2), DAR, EXE
CUTAR. EXERCÍCIO. FAZER (2), FICAR. GA
NHAR. GASTAR, GUARDAR (2), LEVAR (1), 
LIDAR, NOMEAR, ORDENAR. PERMANECER
(1), PÓR, PRODUZIR. PROPOR. PROVER. 
QUER DIZER, RETER, TOMAR. TRAZER.

2. prassõ (Trpáoato) significa “praticar” , embora 
nem sempre seja imposto este significado. O após
tolo João, nas suas epístolas, usa os tempos contí
nuos de poieõ, para indicar uma prática, o hábito de 
fazer algo (por exemplo 1 Jo 3.4,8.9; traduzido pelo 
verbo “cometer”, no sentido de praticar). Ele usa o 
termo prassõ duas vezes no Evangelho (Jo 3.20 e
5.29). O apóstolo Paulo utiliza a palavra prassõ no 
sentido de praticar (Rm 1.32; 2.2; 2 Co 12.21).

Falando de modo geral, nas epístolas de Paulo o 
verbo poieõ denota “ação completa em si mesma*’, 
ao passo que o verbo prassõ denota “hábito”. A 
diferença é vista em Rm 1.32. Repetindo, o verbo 
poieõ ressalta a realização (por exemplo, “fazer”, 
em Rm 4.21); ao passo que o verbo prassõ acentua
o processo que conduz à realização (por exemplo, 
“guardares". em Rm 2.25). Em Rm 2.3. aquele que 
faz (poieõ) as coisas mencionadas, é advertido con
tra julgar aqueles que as praticam (prassõ).

A distinção em Jo 3.20,21 é notável: "Todo aquele 
que faz [prassõ. “pratica”] o mal... Mas quem pra
tica [poieõ. “faz"] a verdade...” Ainda que não pos
samos fazer a distinção regular, que o verbo prassõ 
fala de fazer coisas más, e o verbo poieõ, de fazer 
coisas boas. contudo na maioria das vezes “onde as
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palavras assumem uma acepção ética, há a tendên
cia a usar os verbos com esta distinção” (New 
Testament Synonyms, de Trench. § xcvi). Veja CO 
METER, EXATO. GUARDAR-SE (2), REQUE
RER. USAR (1).

3. ginomai (yívonai). “tornar-se”, às vezes é 
traduzido por “fazer” ou "feito” (por exemplo, Lc 
4.23, “feito [em Cafarnaum]”), vindo após o verbo 
poieõ na cláusula anterior. Em Mt 21.42 e Mc 12.11. 
este verbo é traduzido por “foi feito”.

4. ergazomai (ep7 ri£onai) denota “trabalhar” 
(<ergon. "trabalho”). Fm Gl 6.10, é traduzido por 
“façamos”; em 3 Jo 5, por “fazes". Veja COME
TER. LABUTAR. M INISTRO. NEGOCIAR. 
TRABALHAR.

5. katergazomai (Kaxe pyd£opai). kata (elemento 
intensivo), é um verbo mais enfático que o n° 4. 
também é traduzido pelos verbos “fazer, praticar" 
(Rm 2.9; 7.15,17,20; 1 Co 5.3; Ef 6.13). Veja CAU
SA. B. Nota (2), EXECUTAR. TRABALHAR.

6. ischuõ (iaxúw) significa "ser forte, prevale
cer”. Ocorre em Fp 4.13; "Posso 1 fazer) todas as 
coisas”. Veja CAPACIDADE.

7. parechõ (TTapé\iú) significa literalmente "man
ter próximo'' (formado de para. "ao lado dc”, e echõ. 
“ter"), ou seja, “apresentar, oferecer, prover". É 
traduzido em Lc 7.4 por “concedas" (“faças”. ARA). 
Veja TRAZER, n* 21.

Notas: (1) Em Fp 2.13,0 verbo energeõ, “traba
lhar”, é traduzido por “efetuar” .

(2) Em Lc 13.32, o verbo apoteleõ. "completar, 
realizar”, é traduzido por “efetuo” (alguns manus
critos têm epiteleõ aqui).

(3) Em At 15.36. o verbo echõ, “ter. manter”, às 
vezes expressava a condição na qual uma pessoa 
está, como ele está passando, é traduzido por 
“(como) estão”. F. usado com freqüência para se 
referir a um estado físico Ipor exemplo, Mt 4.24; 
veja ENFERMO (1)J.

(4) Em At 25.9. o verbo katatithcmi. “depositar ou 
guardar para uso futuro, guardar favor para si mesmo 
com uma pessoa”, é traduzido por “comprazer (aos 
judeus)”, ou seja, “fazer o gosto dos judeus".

(5) Em Jo 16.2, o verbo prospherõ, "trazer pró
ximo, aproximar, oferecer, apresentar”, é traduzido 
por “fazer (um serviço)”.

(6) Em Hb 4.13. a frase hemin ho logos, traduzida 
por “(com quem) temos de tratar”, é. literalmente, 
"(com quem) temos de prestar contas”.

(7) Em 1 Co 13.10, o verbo katargeõ, “tornar 
inativo, abolir”, é traduzido por “será aniquilado”;

em 2 Co 3.7,11, por "que era transitória” ou “esta
va sendo abolida” . Veja ABOLIR. DESTRUIR.

(8) Quanto a "dantes cometidos”, que ocorrc cm 
Rm 3.25. veja PASSADO (2). Quanto a “obras”, 
que aparece em 2 Tm 4.14, veja MOSTRAR, n° 3.

FAZER (2)
1. poieõ (irotcüj), “fazer”, é usado no sentido de:

(a) “construir ou produzir qualquer coisa” , os atos 
criativos de Deus (por exemplo. Mt 19.4. segunda 
parte; At 17.24); os atos dos seres humanos (por 
exemplo, Mt 17.4; At 9.39); (h) com substantivos 
que denotam um estado ou condição, “ser o autor 
de. causar”, por exemplo, a paz (Ef 2.15: Tg 3.18); 
a pedra de tropeço (Rm 16.17); (c) com substanti
vos que envolvem a idéia de ação (ou de algo acom
panhado pela ação), para expressar a idéia do verbo 
com mais força (a voz média é comumente usada 
neste aspecto e sugere que a ação é de interesse 
especial àquele que faz); quanto à voz ativa, veja, 
por exemplo, Mc 2.23 (“caminhando, começaram'’), 
“fazer” caminho, onde a idéia não é que os discípu
los “fizeram” ou “abriram” um caminho pela plan
tação, mas simplesmente que eles foram, sendo a 
frase equivalente a ir: “(começaram), à medida que 
iam. (a colher espigas)”: outros lugares em que ocorre 
a voz ativa são Ap 13.13.14; 16.14; 19.20; quanto à 
voz média (a voz dinâmica ou subjetiva), veja. por 
exemplo. Jo 14.23 (“faremos nele morada”: At 20.24 
(“em nada tenho a minha vida por preciosa”, literal
mente, “não faço conta de nenhuma dessas coisas”); 
At 25.17 (“sem fazer dilação alguma”); Rm 15.26; 
Ef 4.16; Hb 1.2; 2 Pe 1.10; (d) “dispor, aprontar, 
preparar”, por exemplo, um jantar (Lc 14.12); uma 
ceia (Jo 12.2); (e) “adquirir", prover uma coisa para 
si mesmo (Mt 25.16; Lc 19.18); (/) “tomar-se ou 
fazer-se qualquer coisa, ou fazer uma pessoa ou 
coisa se tornar em algo”, ocorre, por exemplo, em 
Mt 4.19; 12.16 (“descobrissem”); Jo 5.11 (“cura
do"); Jo 5.15 ("curara”); Jo 16.2 ("cuidará fazer", 
literalmente, “fará”); Ef 2.14; Hb 1.7; “mudar uma 
coisa em outra” (Mt 21.13: Jo 2.16; 4.46; 1 Co
6.15); (g) “constituir alguém cm algo” (por exem
plo. At 2.36); (h) “declarar alguém ou a si mesmo 
qualquer coisa (Jo 5.18, ‘fazendo-se": Jo 8.53:10.33: 
19.7,12; 1 Jo 1.10; 5.10); (i) “fazer alguém fazer 
uma coisa” (por exemplo, Lc 5.34; Jo 6.10: Ap 3.9). 
Veja FAZER (1). n° 1. e outras traduções menciona
das ali.

2. tithemi (t í 9 t) |i i ) ,  “pôr”, é  usado da mesma 
maneira como o n° 1, letra (Mt 22.44: Mc
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12.36; Lc 20.43; Al 2.35; 1 Co 9.18. ‘propor de 
graça o evangelho"; Hb 1.13; 10.13; 2 Pe 2.6); como
o n° 1, letra “g” (At 20.28; Rm 4 .17). Veja NOME
AR, n° 3.

3. diatithemi (òiaTÍÔriiu), “convencionar, esti
pular”, é traduzido pelo verbo “fazer" (sendo o 
substantivo diatheke. “concerto” , expresso adici
onalmente), na voz média, em At 3.25; Hb 8.10 e 
10.16 (literalmente, “estipularei”). Veja NOME
AR. n° 4.

4. kathistemi (KaGiaTT^í), “pôr em cima de. co
locar em ordem, designar”, é usado da mesma ma
neira como o n° 1, letra “g” (At 7.10,27,35; Hb 7.28, 
“constituiu”); como o n° 1, letra “/*  (Rm 5.19. duas 
vezes). Veja NOMEAR. n° 2.

5. sunistemi (ctwíottmjLi), “recomendar, provar, 
estabelecer”, é usado cm Gl 2.18 (“constituo-me”), 
como o n° 1, letra “g” . Veja APROVADO, n° 2.

6. didõmi (ôíôwjn), “dar” , é usado em 2 Ts 3.9 
no mesmo sentido que o n° 1, letra “g”; em Ap 3.9 
(primeira parte), “farei”, o sentido é virtualmente 
igual a poieõ na segunda parte do versículo, veja o n°
1, letra “r .  Veja DAR.

7. epiteleõ (cm TeXéw), “completar", é traduzido 
em Hb 8.5 por “acabar” (primeira parte); na segun
da parte, é usado o n° 1 no sentido da letra “a ” . Veja 
REALIZAR.

8. sunieleõ (<JVVTcXéiu), “terminar, cumprir” , é 
traduzido em Hb 8.8 por “estabelecerei”, dito do 
novo concerto. Veja FINDAR.

9. eimi (e ip í), “ser”, é traduzido em Mc 12.42 
por “depositou”, literalmente “que são (duas pe
quenas moedas)”.

10. prospoieõ (TTfxxjTrotétü). primariamente, “rei
vindicar”, é usado na voz media com o significado 
“fazer como se”, em Lc 24.28, acerca da ação do 
Senhor relativa aos dois discípulos que iam a cami
nho de Emaús.i Na Septuaginta. consulte 1 Sm 21.13; 
Jó 19.14.!

11. katechõ (Karexio), “manter firmemente” (for
mado de kaia, “completamente”, elemento intensi
vo, e echõ. “manter”), é usado acerca de "dirigir-se 
para um lugar'* (At 27.40). Veja RETER.

12. prokatartizõ (T7poKaTapTÍ£io). “fazer ajus
tado” (“ajustado”; artos, “articulação”) “de ante
mão”, é usado em 2 Co 9.5 (“preparassem de ante
mão”).!

Notas: (1) Em Hb 9.2, ocorre o verbo kataskeuazõ. 
“preparar” .

(2) Em Ef 2.15. aparece o verbo ktizõ. “criar” .

(3) Em At 26.16, o verbo procheirizõ, "determi
nar, escolher“, é traduzido “pôr” .

(4) Em Gl 3.16, o verbo erõ. “falar”, é traduzido 
por “foram feitas”.

(5) Em Lc 14.31, o verbo sumballõ. “encontrar 
com, dar com”, em sentido hostil, é traduzido em 
combinação com a expressão eispolemon, “em guer
ra** (“indo em guerra”).

(6) Em Rm 14.19. “as coisas que servem para a 
paz” , e, literalmente, “as coisas da paz” .

(7) O verbo em português "fazer” forma com 
muitos outros verbos uma tradução dc verbos gre
gos escritos juntos, os quais são apresentados nos 
verbetes e subverbetes respectivos.

(8) Quanto à forma verbal “rendeu *, encontrado 
em Lc 19.16. veja GANHO. Nota (1).

FAZER AGRAVO
A. Substantivos.

1. adikia (dòiKÍa), formado de a, elemento de 
negação, e dike, “certo, correto, reto, direito”, é en
contrado em 2 Pe 2.13 (segunda parte, “injustiça”);
2 Pe 2.15. cm 2 Co 12.13, 6 usado ironicamente. 
Veja INIQÜIDADE, INJUSTIÇA. INJUSTO.

2. adikema (àÔtKr)|ia) denota “má ação. maldade 
iniqüidade, dano”, no sentido concreto (em contras
te com o n° 1), é usado em At 18.14; 24.20 (“iniqüi
d a d e ). Veja INIQÜIDADE.

B. Verbo.
adikeõ (dói K€u>), “fazer mal. fazer injustiça, pe- 

car*\ é usado: (a) no intransitivo, “agir injustamente” 
(At 25.11, “fiz [algum] agravo”; 1 Co 6.8; 2 Co 7.12, 
primeira parte; Cl 3.25. primeira parte): cf. Ap 22.1 I 
(veja INJUSTIÇA, B); (h) no transitivo, “fazer mal” 
(Mt 20.13; At 7.24. voz passiva; At 7.26.27; 25.10;
2 Co 7.2; 7.12, segunda pane; voz passiva); Fm 18;
2 Pc 2.13 (primeira parte); em Gl 4.12. “(nenhum) 
mal (me) fizestes” , antecipando uma possível suges
tão de que sua linguagem vigorosa era devido a algu
ma queixa pessoal; a ocasião referida era sua primeira 
visita; em Cl 3.25, “o agravo que fizer”, literalmente, 
“o que fez mal”, o que traz conseqüências para esta 
vida e no Tribunal de Cristo; em 1 Co 6.7. na voz 
média ou passiva, “sofreis (antes) a injustiça”, ou 
seja. “levais ou sofreis o mal. sofreis (a vós mesmos) 
por terdes feito o mal”. Veja CULPADO (2), DANI
FICAR. INJUSTO.

FAZER ALVOROÇO
thorubeõ (ôopuPáo), “fazer alvoroço, lançar em 

confusão ou lamentar tumultuosamente”, é traduzido
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por “al voroçais" em Mc 5.39 (Mt 9.23; At 17.5:20.10.) 
Veja ALVOROÇAR. ESTRONDO, PERTURBAR/J

Nota: Quanto ao substantivo correspondente, 
thorubos, veja ALVOROÇAR. TUMULTO.

FAZER INÚTIL
A. Adjetivos.

1. achreios (ò x p fío ç), “inútil" (cognato de 
chreia, "uso"), “improdutivo, inútil", ocorre em Mt
25.30 e Lc 17.10.) Na Septuaginta, consulte 2 Sm 
6.22.1

2. achrestos (ãxpTjaToç), “improdutivo, inú
til, inservível” (cognato de chrestos, "útil"), é dito 
acerca de Onésimo (Fm 11), antiteticamente a 
euchrestos, “útil”, num trocadilho com o nome do 
escravo convertido (derivado de onesis, “provei
to*’).)

Nota: O termo achreios é mais distintamente 
negativo que o termo achrestos, que positivamente 
sugere danoso, prejudicial, lesivo.

3. alusiteles (òXuaiTeXrjç). “nào vantajoso, não 
pagando a despesa envolvida” (cognato de lusiteles. 
“útil”), ocorre em Hb 13.17.)

4. anõpheles (àvü>4>£Xtíç), “não benéfico” ou 
“não útil" (formado de a. elemento de negação, n, 
elemento eufônico. e õpheleõ. “fazer bem, bene 
ficiar”), é encontrado em Tt 3.9 (“ inúteis” ); no 
neutro, usado como substantivo, é usado em Hb
7.18 (“inutilidade”), dito da lei que não realiza o 
que a “melhor esperança” pôde introduzir sozi
nha.) Na Septuaginta. consulte Pv 28.3; Is 44.10; 
Jr 2.8.)

B. Verbo.
achreoõ ou achreioõ (dxpeóto ou dxp€Ío<jj), 

cognato de A. n° 1, "fazer inútil”, ocorre em Rm
3.12, na voz passiva (“se fizeram inúteis").)

FAZER MAL
A. Verbo.

adikeõ (áÒiKécu), cognato dos n.os 2 e 3, do ver
bete INIQÜIDADE, significa “causar danos, preju
dicar". Em Gl 4.12, é traduzido por "(nenhum) mal 
(me) fizestes”. Veja DANIFICAR.

B. Adjetivo.
Iiubristes (úppiaTiíç). “homem violento, inso

lente" (cognato de C), é traduzido em Rm 1.30 por 
“injuriadores"; em I Tm 1.13, por “blasfemo”. Veja 
DESDÉM. INSOLENTE.

C. Substantivo.
hubris (i#piç). Veja DANO. A, n° 4.

A. Verbos.
1. agathopoieõ (070807701 coj), "fazer o bem" (for

mado de agathos, “bom”, e poieõ, “fazer”), é usado 
acerca de: (a) tal atividade em geral (1 Pe 2.15. “fa
zendo o bem”; 1 Pe 2.20: 3.6,17; 3 Jo 11); (b) “agir 
cm benefício de outrem (Mc 3.4; Lc 6.9,33,35).)

2. kalopoieõ (KaXoTroiéoj), “fazer o bem. fazer 
excelentemente, agir honradamente” (formado de 
kalos, “bom", e poieõ, “fazer”), ocorre em 2 Ts
3.13.) As duas partes da palavra ocorrem separa
damente em Rm 7.21; 2 Co 13.7: Gl 6.9; Tg 4.17.

Notem: (1) A distinção entre os n.os 1 e 2 segue 
a distinção que há entre os termos agathos e kalos 
(veja BOM).

(2) Em Jo 11.12, é encontrado o verbo sõzõ (voz 
passiva, “estar salvo”).

B. Substantivo.
agathopoiia (ayaôorroiía), “bom procedimen

to. boa conduta, boa ação. bem-fazer” (cognato de
A. n° 1), ocorre em 1 Pe 4.19. sendo traduzido por 
“fazendo o bem” )

C. Adjetivo.
agathopoios (òyaOoTioióç), “que faz o bem, be

neficente”, é encontrado em 1 Pe 2.14, “os que fa
zem o bem”, literalmente, “(os) bem-fazeres".)

FAZER SÁBIO
sophizõ (ao4>íÇü)), derivado de sophos, “sábio” 

(ligado etimologicamente com sophes, “gostoso”), 
na voz ativa significa “fazer sábio” (2 Tm 3.15; o 
mesmo se dá na Septuaginta. por exemplo, no SI
19.7 (**dá sabedoria aos símplices”; ou. “toma sá
bio os bebês”); SI 119.98 (“me fazes mais sábio que 
meus inimigos”). Na voz média, significa: (a) “ficar 
sábio”; não é usado assim no Novo Testamento, 
mas é encontrado nesse sentido na Septuaginta (por 
exemplo, cm Ec 2.15.19: 7.17); (6) “bancar o sofis
ta. tramar habilmente"; é usado com este significado 
na voz passiva em 2 Pe 1.16 (“seguindo fábulas 
artificialmente compostas”). Veja SÁBIO.)

FAZER SOMBRA
1. episkiazõ (éTTiaiaáçu)), "lançar sombra so

bre” (formado de epi, “sobre”, e skia. “sombra”), 
“obscurecer, escurecer”, é usado para se referir a:
(a) a nuvem luminosa na transfiguração (Mt 17.5; 
Mc 9.7; Lc 9.34, “cobriu”); (b) metaforicamente, o 
poder do “Altíssimo" que “cobriu” a virgem Maria 
(Lc 1.35); (c) a sombra do apóstolo Pedro sobre os 
doentes (At 5 .IS)-!

FAZER O BEM
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2. kataskiazõ (mracmáCi»), literalmente, “som
brear para baixo”, é usado acerca dos querubins da 
glória que “faziam sombra” sobre o propiciatòrio 
(Hb 9.5).!

FAZER TENDAS
skenopoios ( c J K r | i 'O 7 7 0 t ó ç ) ,  adjetivo, “que faz 

tendas” (formado de skene. “cenda, barraca”, e 
poieõ, “fazer”), é usado em At 18.3.!

FAZER UM ESPETÁCULO
theatrizõ (CkaTpí^oj) significa “fazer um espetá

culo” (derivado de theatron, “teatro, exibição, espe
táculo”); é usado na voz passiva em Hb 10.33 
(“fostes feitos espetáculo*').!

FAZER-SE
1. prokoptõ (TrpoKÓTTtü) (quanto a este verbo, 

veja AVANÇAR), é usado em 2 Tm 3.13 (“irão”).
2. ginomai (ytvopai). “tornar-se”, é usado em 

Lc 13.19 (“fez-se"); Hb 11.34 (“se esforçaram”). 
Veja VIR. n° 12.

Nota: Este verbo faz parte da tradução de certos 
tempos de outros verbos; veja, por exemplo, CAN
SADO. n° 2, CONCUPISCÊNCIAS, B, n.os 1 e 2. 
CONFIANÇA. B. n° 1. CORROMPER. A. n° 2. 
ENDURECER. INDIGNAR-SE (3), n° 1. FORTE
(1). B. n° 2, FRIO, C, SER OUSADO. A. n° 2, 
VELHO. D, n° 2.

FÉ
pistis ( ir ía n ç ) , primariamente, “persuasão fir

me". convicção fundamentada no ouvir (cognato de 
peithõ, “persuadir”), sempre é usado no Novo Tes
tamento acerca da “fé em Deus ou em Jesus, ou às 
coisas espirituais".

A palavra é usada com referência: (a) à confian
ça (por exemplo. Rm 3.25 [veja Nota (4). mais 
adiante]; 1 Co 2.5; 15.14.17; 2 Co 1.24; Gl 3.23 
[veja Nota (5). mais adiante]: Fp 1.25: 2.17: 1 Ts 
3.2; 2 Ts 1.3; 3.2); (b) à fidedignidade, fidelidade, 
lealdade (por exemplo, Mt 23.23: Rm 3.3: Gl 5.22; 
Tt 2.10): (c) por metonímia, ao que é crido. o con
teúdo da crença, a "fé" (At 6.7: 14.22: Gl 1.23;
3.25 |contraste com Gl 3.23, na letra “«”]; Gl 6.10; 
Fp 1.27; 1 Ts 3.10: Jd 3.20 [e talvez 2 Ts 3.2]); (d) 
à base para a “fé”, a garantia, a certeza (At 17.31); 
(é>) a um penhor de fidelidade, fé empenhada (1 Tm
5.12).

Os principais elementos da “fé" em sua relação 
com o Deus invisível, em distinção da “fé” no ho

mem, são ressaltados sobretudo no uso deste subs
tantivo e do verbo correspondente, pisteuõ. Tais 
elementos são: (1) uma firme convicção, produzin
do um pleno reconhecimento da revelação ou da 
verdade de Deus (por exemplo, 2 Ts 2.11,12); (2) 
uma entrega pessoal a Ele (Jo 1.12); (3) uma condu
ta inspirada por tal entrega (2 Co 5.7). Proeminên- 
cia é dada a um ou outro destes elementos dc acordo 
com o contexto. Tudo isso é posto em contraste 
com a convicção em seu exercício puramente natu
ral. que consiste numa opinião mantida em boa “fé” 
sem a necessária referência à sua prova. O objeto da 
"fé" de Abraão não era a promessa de Deus (esta 
era a ocasião do seu exercício); a sua “fé” descansa
va no próprio Deus (Rm 4.17.20.21). Veja ASSE
GURAR. CRER. FIDELIDADE.

Notas: (1) Em Hb 10.23, ocorre o termo elpis. 
“esperança".

(2) Em At 6.8. os manuscritos mais autênticos 
têm charis, “graça", em lugar de pistis, “fé” (veja 
ARA).

(3) Em Rm 3.3. o termo apistia, "falta de fé. sem 
fc”, é traduzido por "incredulidade". Veja INCRE
DULIDADE. O verbo apisteõ, nesse versículo, é 
traduzido por “foram incrédulos”.

(4) Em Rm 3.25. a palavra “fé” não deve ser 
vinculada à expressão "no seu sangue", como se a 
fé se baseasse no sangue (ou seja. na morte) de 
Cristo. A preposição en é instrumental; a “fé” des
cansa na Pessoa viva: por conseguinte, uma vírgula 
deveria ser adequadamente colocada depois da pa
lavra “fé” , separando-a da expressão “no seu san
gue", que deve ser relacionada com a “propiciação". 
Jesus se tornou a propiciação no Seu sangue (ou 
seja. através da Sua morte no sacrifício expiatório 
pelo pecado).

(5) Em Gl 3.23, embora o artigo esteja antes da 
palavra "fé” no original, “fé” aqui deve ser conside
rada como a letra "a" acima e como em Gl 3.22, e 
não como a lettra ‘V“. "a fé”: o artigo é simplesmente
o da menção repetida.

(6) Quanto à diferença entre o ensino de Paulo e
o dc Tiago sobre a “fé** e as obras, veja Notes on 
Galatians. de Hogg e Vine. pp. 117-1 i 9.

FEBRE
A. Substantivo.

puretos (TrupeTÓç). “calor febril” (derivado de 
pur. “fogo”), por conseguinte, “febre", ocorre em 
Mt 8 .15; Mc 1.31; Jo 4.52; At 28.8. Em Lc 4.38, 
com rnegas. "muita febre** (Lc 4.39). Lucas, como
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médico, usa a distinção médica pela qual os anti
gos classificavam as febres em grande e pequena 
(muita ou pouca).! Na Septuaginta. consulte Dt
28.22.1

B. Verbo.
puressõ (TTupcaatü) significa ‘estar doente com 

febre” (cognato de A), ocorre em Mt 8 .14: Mc 1.30.1

FECHAR (1)
1. kammuõ (»cannúü>), derivado por síncope 

(ou seja, por encurtamento e assimilação de / para 
m) de katamuô. ou seja. kata. “para baixo”, e muõ, 
de uma raiz mu-, pronunciado fechando os lábios, 
denota “fechar”, por conseguinte, “fechar os olhos” 
(Mt 13.15 e At 28.27. fala em cada lugar sobre a 
obstinação dos judeus em sua oposição ao Evange
lho).!

2. ptussõ (Trrúaow). “dobrar, dobrar-se em dois”, 
é usado acerca de um rolo de pergaminho (Lc 4.20).!

II Contraste com o verbo anaptussõ, "abrir", que ocor
re em Lc 4.17.1 

r Notas: (1) Quanto a “selado”, que ocorre em Ap
5.1, veja SELO.

(2) F.m Lc 9.36. o verbo sigaõ, “estar calado”, é 
traduzido por “calaram-se”.

FECHAR (2)
1. kleiõ (icXeíco) é usado acerca de: (a) coisas 

materiais (Mt 6.6; 25.10; Lc 11.7; Jo 20.19,26; At 
5.23; 21.30; Ap 20.3); figurativamente (Ap 21.25);
(b) metaforicamente, o Reino do Céu (Mt 23.13): o 
céu, com as conseqüências da fome (Lc 4.25; Ap
11.6); da compaixão (1 Jo 3.17, “o seu coração”); 
das bênçãos que provêm das promessas de Deus 
relativas a Davi (Ap 3.7): de uma porta para teste
munho (Ap 3.8).!

2. apokleiõ (ánoKXetuí), “fechar rapidamente” 
(formado de apo, “para longe de”, e o n° 1), é usado 
em Lc 13.25 (“cerrar”) e expressa a impossibilidade 
de entrar depois de estar fechado.!

I 3. katakleiõ (KaraicXeíto), literalmente, “fechar” 
(o elemento kata tem, porém, um uso intensivo), 
significa “fechar em prisão” (Lc 3.20; At 26.10).! 
Na Septuaginta, consulte Jr 32.3.1

4. sunkleiõ (ctuykXéíw). Veja ENCERRAR.

FEITA
Nota: Esta palavra é inserida em 2 Co 2.6 para

l completar a frase; não há palavra correspondente 
no original grego, onde literalmente se lê: “esta re 
preensão, o (um) por muitos” .

FEITIÇARLA
A. Substantivos.

1. pharmakia ou pharmakeia (<J>apnctida ou 
<bcipnaKda) (em português, “farmácia”) significava 
primariamente “o uso de medicamentos, drogas, 
feitiços”: então, “veneno”; daí. “feitiçaria” (Gl 5.20. 
“feitiçarias”, mencionado como uma das “obras da 
carne”). Veja também Ap 9.21; 18.23.! Na Septua
ginta. consulte Êx 7.11,22; 8.7,18; Is 47.9,12.1 Na 
“feitiçaria”, o uso de drogas, quer simples ou fortes, 
era geralmente acompanhado por encantamentos e 
invocações a poderes ocultos, com o fornecimento 
de várias palavras m ágicas, am uletos, e tc ., 
declaradamente designados a guardar o candidato 
ou paciente da atenção e poder de demônios, mas na 
verdade tinham o propósito dc impressionar o can
didato com recursos e poderes misteriosos do feiti
ceiro.

2. magia ou mageia (^cryía ou iiayçía). “a arte 
mágica”, é usado no plural em At 8.11. Veja FEITI
CEIRO, n° 1.!

B. Verbo.
mageuõ (jia-yÉÚü), cognato de A. n° 2, “praticar 

magia”, é encontrado em At 8.9, “feitiçaria usada”), 
é usado como em A, n° 2, acerca dc Simão. o Mági
co.!

FEITICEIRO
1. magos (fiáyoç) significa: (a) “aquele da casta 

da Média, mágico”; veja SÁBIO: (b) “mago. feiti 
ceiro, embusteiro de poderes de magia, mestre das 
artes da bruxaria”, é encontrado em At 13.6.8 (“en
cantador” ), onde o Barjesus era o nome judeu, 
Hlimas, palavra árabe, que significa “sábio”. Por 
conseguinte, o nome Mago, “o mágico*', original 
mente aplicado aos sacerdotes persas. Na Septua
ginta. só ocorre em Dn 2.2,10, acerca dos “astrólo
gos” da Babilônia. A versão grega superior de Daniel 
feita por Teodócio também tem a palavra em Dn 
1.20; 2.27; 4.7; 5.7,11,15.!

2. pharmakos (<t>apnaKÓ<;). adjetivo que signifi
ca “dedicado a artes mágicas”, é usado como subs
tantivo, “feiticeiro”, especialmente aquele que usa 
drogas, poções, feitiços, encantos (Ap 21.8. nos 
melhores textos: alguns têm pharmakeus; Ap
22.15).!

FEITO POR MÃOS
1. cheiropoietos (xcipoTroírç-oç). “feito à mão”, 

acerca de trabalhos manuais humanos (formado de 
cheir, “mão", e poieõ. “fazer”), é dito acerca do Tem-



FEITO POR MÃOS 650 FERIR NA CABEÇA

pio em Jerusalém (Mc 14.58); de templos em geral 
(At 7.48; 17.24); negativamente, do Tabemáculo 
celestial e espiritual (Hb 9.11); do Santo Lugar no 
Tabernáculo terrestre (Hb 9.24); da circuncisão (Ef 
2.11 ).1 Na Septuaginta. acerca dos ídolos (Lv 26.1,30; 
Is 2.18; 10.11; 16.12; 19.1; 21.9; 31.7; 46.6VI

2. acheiropoietos (àxeipo7Toír)Toç), “não feito 
por mãos” (formado de a. elemento de negação, e o 
n° 1), é dito acerca de um templo terrestre (Mc 
14.58); do corpo da ressurreição dos crentes, meta
foricamente, como uma casa (2 Co 5.1); metaforica
mente, da circuncisão espiritual (Cl 2.11).! Esta 
palavra não é encontrada na Septuaginta.

FEITO
A. Verbos.

1. ginomai (yi w jicu), “tornar-se”. é. às vezes, 
traduzido primariamente pelo verbo “tornar-se. 
ser", e, às vezes, pela voz passiva do verbo "fazer" 
(por exemplo. Mt 9.16; 25.6; 27.24; Jo 1.3. três 
vezes; Jo 1.10,14; Jo 2.9; 8.33; Rm 1.3. "nasceu”; 
Rm 2.25; 10.20; 11.9; Gl 3.13; 4.4, "nascido” Iduas 
vezesJ; 1 Co 1.30; 3.13; 4.9,13; Ef 2 .13; 3.7: Fp 2.7, 
"se tornando” ; Cl 1.23.25; Hb 3.14; 5.5; 6.4; 
7.12,16.21,22.26; 11.3:Tg3.9; 1 Pe2.7).

2. keimai (K€Í^ai), "jazer, deitar”, é. por vezes, 
usado como a voz passiva de tithemi, "pôr”: é tra
duzido em 1 Tm 1.9 por "é feita”, acerca da lei. 
onde uma tradução satisfatória seria "não é ordena
da”.

Motas: (1) Em 2 Pe 2.12. o verbo gennaõ, "ge
rar", na voz passiva, "nascer” , é traduzido por “fei 
tos” .

(2) Em Lc 3.5 (terceira declaração na ARA), o 
futuro de eimi, “ser” , é traduzido por "serão 
(retificados)”.

(3) Em At 16.13, o infinitivo de eimi, "ser", é 
traduzido por "haver (um lugar de oração)” .

B. Substantivo.
poiema (troínua), de onde em português, "poe

ma”. denota "aquilo que é feito” (de poieõ, "fa
zer” ), ocorre em Rm 1.20 (‘‘as coisas que estão cri
adas11); Ef 2.10, (“feitura V I

FEL
chole (xoXii), palavra provavelmente relacionada 

com chloe, “amarelo”, denota “fel”: (a) literal (Mt 
27.34; cf. SI 69.21); alguns consideram que aqui a 
paiavra seja referência à mirra. por conta de Mc 15.23;
(b) metafórico (At 8.23). onde “fel de amargura" re
presenta maldade extrema, produtiva de fruto mau.f

No Antigo Testamento, o termo é usado acerca de:
(a) uma planta caracterizada por amargura — prova
velmente absinto (Dt 29.18; Os 10.4: Am 6.12): (b) 
como tradução da palavra hebraica mererah, “amar
gura" (por exemplo, Jó 13.26); (c) como tradução do 
termo hebraico rõsh. “veneno” (Dt 32.32. "(uvas] de 
fel”). Em Jó 20.25, a vesícula de fel se refere ao re
ceptáculo da bílis. Os antigos supunham que o vene
no das serpentes ficava no fel (veja Jó 20.14).

FELIZ
A. Adjetivo.

makarios ( n a K á p i o ç ) .  “bendito, bem-aventura
do, santificado, feliz”, ocorre em Jo 13.17; At 26.2; 
Rm 14.22; 1 Pe 3.14:4.14. Também encontramos o 
comparativo em 1 Co 7.40 (“mais bem-aventura
da”). Veja ABENÇOAR.

B. Verbo.
makarizõ (uaxapí£tú). “chamar bem-aventura- 

do” (Lc 1.48), é traduzido cm Tg 5.11 por “temos 
por bem-aventurados". Veja ABENÇOAR.*!

FÊMEA
thelus (Ôr^uç), adjetivo (derivado de thele, “seio, 

mama"), é usado na forma thelu (gramaticalmente 
neutra) como substantivo, “fêmea", em Mt 19.4: 
Mc 10.6; Gl 3.28; na forma feminina theleia. é tra
duzido em Rm 1.26 por “mulheres" e. em Rm 1.27. 
por “mulher”. Veja MULHER.^

FERIDA
A. Substantivo.

trauma (xpaiva)- “ferida”, ocorre em Lc 10.34.Í
Nota: O termo plege, “soco, golpe", é usado em Lc

10.30 com o verbo epirithemi, “deitar em", literalmen 
te, “deitando socos em", traduzido por “espancando- 
o". Em Ap 13.3,12, o termo plege é usado com o caso 
genitivo de thanatos. "morte" (traduzido por "chaga 
mortal" em ambos os lugares), literalmente, "golpe de 
morte"; a tradução “ferida" não dá o significado com 
precisão: em Ap 13.14. é usado com o genitivo de 
machaira. “espada” (“ferida de espada").

B. Verbo.
traumatizo (rpaupaTÍ^tü). "ferir" (derivado de 

A), ocorre em Lc 20.12 e At 19.16.1
Nota: Em Ap 13.3, o verbo sphazõ, "matar", é 

traduzido por “ferida".

FERIR NA CABEÇA
keplialioô  ou kephalaioõ  (K€<J>aXio'u> ou 

K€<j>aXaiótu), derivado de kephalion. diminutivo de
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kephale, em geral significava “resumir, submeter ü 
cabeça”; em Mc 12.4, é usado para aludir a “ferir na 
cabeça’*, o único lugar onde tem este significado.)

FERIR
1. pcitassõ (TrcrráacTüi), “bater, golpear, esmurrar, 

ferir**, é usado: (I) literalmente, acerca de dar um 
golpe com a mão, punho ou arma (Mt 26.3; Lc 
22.49.50: At 7.24; 12.7); (II) metaforicamente, acer
ca de: (a) o julgamento imposto a Jesus (Mt 26.31; 
Mc 4.27); (b ) a inflição de doenças, feita por um 
anjo (At 12.23): pragas designadas a serem infligidas 
nos homens pelas duas testemunhas divinamente 
escolhidas (Ap 11.6): (c) o julgamento a ser execu
tado por Jesus sobre as nações (Ap 19.15). sendo o 
instrumento a Sua Palavra, descrita como espada.)

2. tuptõ (tútttcu), “bater, golpear, esmurrar, fe
rir”, é encontrado em Mt 24.49 (“espancar”); Mt 
27.30: Mc 15.19; Lc 6.29: 18.13: cm alguns textos, 
ocorre em Lc 22.64 (primeira parte: quanto à segun
da parte, veja o n° 3); Ix  23.48: At 23.2: 23.3 (duas 
vezes). Veja BATER. n° 2.

3. paiõ (naíní) significa “bater, golpear, ferir": 
(íi) com a mão ou punho (Mt 26.68; Lc 22.64; veja
o n° 2); (b) com uma espada (Mc 14.47; Jo 18.10);
(c) com uma picada (Ap 9.5).

4. derõ (Òépto), “esfolar, pelar, bater *, cognato de 
derma, “pele”, é encontrado em Lc 22.63 (“ferindo- 
o”): Jo 18.23; 2 Co 11.20 (“fere”). Veja BATER. n° 1.

5. plessõ (TrXiíaaiu), cognato de plege. “praga, 
açoite, ferida", é usado figurativamente acerca do 
efeito sobre o sol. a lua e estrelas, depois que o anjo 
soar a quarta trombeta. na série de julgamentos divi
nos sobre o mundo (Ap 8.12).)

6. rhapizõ (paTTÍ£w). primariamente “bater com 
vara" (rhapis, “vara”), então, “ferir a face com a 
palma da mão ou com o punho fechado”, é usado 
em Mt 5.39; 26.67 (“esbofeteavam”). Contraste com
o termo rhapisma, na Nota (2). mais adiante.)

7. kataballõ ( kq TapóXÀto), “lançar para baixo”, é 
traduzido em 2 Co 4.9 por “abatidos**. Veja LAN
ÇAR. n° 8.

8. proskoptõ (TTpoaKÓTTTw), “bater em”, é tradu
zido em Mt 7.27 por “combateram**. Veja BATER, 
n°6.

9. sphazõ (o4kíCio), “matar, assassinar”, é tradu
zido em Ap 13.3 por “ferida de morte”. Veja MA
TAR (1), MATAR (1).

Notas: (1) Em Mt 26.51. o verbo aphaireõ, “to
mar para fora. levar embora, tirar”, é traduzido por 
fe rindo”.

(2) O substantivo rhapisma, “golpe”, no plural, 
como o objeto do verbo didõmi, “dar” , em Jo 19.3, 
é traduzido por “davam-lhe bofetadas”, literalmen
te. “davam-lhe socos”; em Jo 18.22 (onde a frase é 
usada com o singular do substantivo), é traduzido 
por “deu uma bofetada”. A mesma palavra é usada 
em Mc 14.65, “davam-lhe bofetadas” . Veja BOFE
TADA.^ Contraste com o n° 6. acima, em Mt 26.67.

FERMENTO
A. Substantivo.

1. zume (Cfyit)), “fermento, massa azeda, em alto 
estado dc fermentação”, era usado em geral para 
fazer pão. O processo exigia tempo para ser com
pletado. Por conseguinte, quando era preciso fazer 
comida num curto espaço de tempo, faziam-se bo
los sem fermento (por exemplo, Gn 18.6; 19.3; Êx
12.8). Os israelitas eram proibidos de usar “fer
mento** durante os sete dias do período da Páscoa, 
para que se lembrassem de que o Senhor os tirou do 
Egito "apressadamente” (Dt 16.3. com Êx 12.11): o 
pão sem fermento, de gosto insípido, que também 
os lembrava das aflições sofridas e da necessidade 
de autocrítica, é chamado “pão da aflição”. O “fer
mento" era proibido em todas as ofertas ao Senhor 
feitas por fogo (Lv 2.11; 6.17). Sendo produto da 
corrupção e espalhando-se pela massa na qual é 
misturado, e, portanto, simbolizando o penetrante 
caráter do mal. o “fermento” era totalmente incom
patível com as ofertas que simbolizavam o sacrifí
cio propiciatório de Cristo.

No Antigo Testamento, o “fermento” não é usa
do cm sentido metafórico. No Novo Testamento, é 
usado: (a) metaforicamente acerca de: ( I ) a doutrina 
corrupta (Mt 13.33 e Lc 13.21), o erro que é mistu
rado com a verdade (não há razão válida paia consi 
derar que aqui o símbolo é diferente de sua aplica
ção em outros lugares do Novo Testamento); tam
bém ocorre em Mt 16.6.11: Mc 8 .15 (primeira par
te); Lc 12.1: o fato de o Reino dos Céus ser compa
rado com “fermento”, não significa que o reino seja 
“fermento”. A mesma declaração, como ocorre em 
outras parábolas, mostra que é a parábola inteira 
que constitui a similitude do reino; a história da 
cristandade confirma o fato de que o alimento puro 
da doutrina de Cristo foi adulterado com o erro; (2) 
as práticas corruptas (Mc 8.15. segunda parte), a 
referência aos herodianos sendo especialmente apli
cada à sua irreligião; também aparece cm 1 Co 5.7,8:
(b ) literalmente, em Mt 16.12. e nas declarações 
gerais cm 1 Co 5.6 c Gl 5.9, onde as aplicações



implícitas são à prática corrupta e à doutrina cor
rupta, respectivamente.'!

B. Verbo.
zumoõ (£upcku) significa “fermentar, agir como 

fermento”, na voz passiva, ocorre em Mt 13.33 e 
Lc 13.21; na voz ativa, em 1 Co 5.6 c Gl 5.9.!

FERRO
A. Substantivo.

sideros (atòripoç), "ferro”, ocorre em Ap 18.12-1
B. Adjetivo.

sidereos (oiòr^peoç), “de ferro”, aparece em At
12.10, acerca de uma porta de ferro (Ap 2.27; 9.9; 
12.5; 19.15)1

FERRUGEM
A. Substantivos.

1. brõsis  (Ppujoiç), “com ida” (cognato de 
bibrõskõ, “comer”), é usado metaforicamente para 
denotar “ferrugem” em Mt 6.19,20. Veja COMER.
B, n° I, MANJAR. MANTIMENTO.

2. ios (ióç), “veneno", denota “ferrugem” em Tg
5.3. Veja PEÇONHA.

B. Verbo.
katioõ (Kcmóto), forma intensiva de ioõ, “enve

nenar” (cognato de A, n° 2), fortalecida pela prepo
sição kata, “para baixo”, “enferrujar sobre”, e na 
voz passiva, “ser enferrujado sobre, enferrujar-se 
sobre”, ocorre em Tg 5.3 (“se enferrujaram”).! Con 
traste com o termo gangraina, “gangrena", que ocorre 
em 2 Tm 2.17 ("roerá como grande”).!

FESTA
A. Substantivos.

1. heorte (éopTq), “festa" ou “banquete”, é usa
do: (a ) especialmente para aludir às festas judaicas, 
e, particularmente, à Páscoa; a palavra é encontrada 
principalmente no Evangelho de João (17 vezes); à 
parte dos Evangelhos, é usada deste modo somente 
em At 18.21; (b ) de modo mais geral, em Cl 2.16.

2. deipnon (òçíttvw ) denota: (a) “a principal 
refeição do dia”, o jantar ou a ceia, tomado à noite 
ou à noitinha; no plural ocorre em Mt 23.6; Mc 
6.21; 12.39; Lc 20.46; caso contrário, encontramos 
em Lc 14.12,16,17,24; Jo 12.2; 13.2,4; 21.20; 1 Co
11.21 (de uma refeição social); (b) “a Ceia do Se
nhor” (1 Co 11.20); (c) “a ceia” ou “bodas” que 
celebrará o casamento de Jesus com a Sua Noiva 
espiritual, na inauguração do Seu Reino (Ap 19.9);
(d) figurativamente, o banquete ao qual as aves de 
rapina serão chamadas depois da derrota dos inimi
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gos do Senhor ao término da guerra do Armagedom 
(Ap 19.17; cf. Ez 39.4.17-20). Veja C E IA !

3. doche (Òoxq), “festa de recepção, banquete” 
(derivado de dechomai, "receber” ), é encontrado em 
Lc 5.29; 14.13 (não é igual ao n° 2; veja Lc 14.12).!

4. gamos (yápoç), “casamento”, sobretudo “fes
ta” de casamento (cognato de gameõ, “casar-se”); é 
usado no plural nas seguintes passagens: Mt 
22.2,3,4.9 (em Mt 22.11,12, é usado no singular, 
com relação às vestes de casamento); Mt 25 .10; Lc 
12.36; 14.8; nas seguintes passagens, significa o 
próprio casamento: Jo 2 .1,2; Hb 13.4; e. figurativa
mente, em Ap 19.7. diz respeito ao casamento do 
Cordeiro; em Ap 19.9, é usado com relação à ceia. à 
ceia de casamento (ou o que chamamos dc “café da 
manhã"), não ao próprio casamento, como em Ap
19.7.

5. agape (d7 ÓTTr|), “amor”, é usado no plural em 
Jd 12, significando “festas de amor” ; na passagem 
correspondente, em 2 Pe 2.13. os manuscritos mais 
autênticos têm a palavra apate, no plural, “enga
nos”.

Notas: (1) Em 1 Co 10.27, o verbo kaleõ, “cha
mar", no sentido de convidar alguém para visitar 
sua casa: nos textos mais autênticos não há expres
são separada que represente “a uma festa", como 
ocorre em alguns manuscritos, eis deipnon (n° 2).

(2) Em Mc 14.2 e Jo 2.23, encontramos o termo 
heorte (veja o n° 1).

(3) Quanto à expressão “Festa da Dedicação", i 
que ocorre em Jo 10.22, veja DEDICAR.

B. Verbos.
1. heortazõ (copTd^w), “guardar a festa” (cognato 

de A, n° 1), é traduzido em 1 Co 5.8 por “façamos 
festa” . Não se trata da Ceia do Senhor, nem é a 
Páscoa, mas tem referência à vida contínua do cren
te como uma festa ou dia santo, em liberdade do 
"fermento da maldade e da malícia, mas com os 
asmos da sinceridade e da verdade"-!

2. suneuõeheõ (crweuwxéto), “entreter suntuo- 
samente com”, é usado na voz passiva, denotando 
“festejar suntuosamente com” (formado de sun, 
"junto”, e euõchia. “boa alegria, divertir-se ruidosa
mente”), ocorre em 2 Pe 2 .13 e Jd 12.!

FESTAS DE AMOR
agape (ò YÓTrri) é usado no plural em Jd 12 (“fes

tas de fraternidade". ARA), c, em alguns manuscri
tos. em 2 Pe 2.13; “muitas autoridades antigas lêem 
“enganos* [apatais]". Estas festas de amor surgiram 
das refeições comuns das igrejas primitivas (cf. 1

FESTAS DE AMOR
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Co 11.21). Pode ser que tenham tido esta origem 
nas refeições particulares das casas judaicas, com a 
adição da observância da Ceia do Senhor. Havia, 
porém, refeições comuns semelhantes entre as 
fraternidades religiosas pagàs. O mal tratado cm 
Corinto foi aumentado pela presença de pessoas 
imorais que degradaram as festas em festas licenci- 
osas, como as mencionadas em 2 Pedro e Judas. Em 
tempos mais recentes, o agape foi separado da Ceia 
do Senhor.

FIADOR
enguos (è'7 yuoç), substantivo, significa prima

riamente “fiança”, a fiança que pessoalmente res
ponde por alguém, quer com sua vida ou com sua 
propriedade (deve ser diferenciado de mesites, “me
diador”); é usado em Hb 7.22: “(de tanto melhor 
concerto Jesus foi feito) fiador”, referindo-se ao 
caráter permanente e imutável do sacerdócio de 
Melquisedeque, por cuja razão Sua fiança é estabe
lecida pelo juramento de Deus (Hb 7.20,21). Na 
função de Fiador, Ele é a garantia pessoal dos ter
mos do novo e melhor concerto, assegurado com 
base em Seu sacrifício perfeito (Hb 7.27).(I

FIAR
nethõ (i»é0w), “fiar”, é encontrado cm Mt 6.28 e 

Lc 12.27, acerca dos lírios do campo (veja LÍRIO).^

FICAR INCHADO
pimpremi ( ttí ( iT T p n p .i) , primariamente, “soprar, 

queimar”, mais tarde veio a denotar “fazer inchar” , 
e, na voz média, “ficar inchado” (At 28.6).(|| Na 
Septuaginta, consulte Nm 5.21,22.27/1]

Nota: Uns, relacionando a palavra prenes, que 
ocorre cm At 1.18, com o verbo pimpremi, dão o 
significado de “intumesccr-sc”. Veja PRECIPITAR.

FICAR MELHOR
echõ (éxw), kompsoterion ( K o p n a o T e p t o i ' ) .  li

teralmente, “ter mais finamente”, ou seja. “ficar 
melhor", é usado em Jo 4.52. A última palavra na 
expressão é o comparativo de kompsos, “elegante, 
agradável, bom”.!

FICAR
A. Verbos.

I. menõ (|iéi>»u), usado para designar: (a) lugar 
(por exemplo. Mt 10.11), metaforicamente (1 Jo
2.19), é dito acerca de Deus (1 Jo 4.15); de Jesus (Jo 
6.56); 15.4, etc.); do Espírito Santo (Jo 1.32,33;

14.17); dos crentes (Jo 6.56; 15.4; 1 Jo 4.15, etc.); 
da Palavra de Deus (1 Jo 2.14); da verdade (2 Jo 2, 
etc.); (b) tempo; é dito acerca dos crentes (Jo 
21.22,23; Fp 1.25; 1 Jo 2.17); de Cristo (Jo 12.34; 
Hb 7.24); da Palavra dc Deus (1 Pe 1.23); do peca
do (Jo 9.41); de cidades (Mt 11.23; Hb 13.14); de 
prisões e aflições (At 20.23); (c) qualidades; fé, es
perança, amor (1 Co 13.13); o amor de Cristo (Jo
15.10); as tribulações (At 20.23); o amor fraterno 
(Hb 13.1); o amor de Deus (1 Jo 3.17); a verdade (2 
Jo 2).

É traduzido por "permanecer” (Jo 8.31; 15.9; 1 
Tm 2.15; 2 Tm 2.15; Hb 7.24; 13.14; 1 Jo 2.24), 
"ficar” (Jo 2.12). Contraste com o substantivo mone, 
mais adiante. Veja CONTINUAR. ESTAR, HABI
TAR. PERMANECER (1), PERMANECER (2), 
SUPORTAR (2).

2. epimenõ (émjiévw), “habitar em, ficar em. 
permanecer”, é forma fortalecida de menõ (epi, pre
fixo intensivo), às vezes indicando perseverança em 
continuar, quer no mal (Rm 6.1; 11.23). quer no 
bem (Rm 11.22; 1 Tm 4.16). Veja CONTINUAR, 
PERMANECER (1).

3. katamenõ (KaTapévtu), formado de kata, “para 
baixo” (prefixo intensivo), e o n° 1. é usado em At
1.13. A palavra pode significar “residência perma
nente”, mas é mais provável que indique “estância 
freqüente”. Em 1 Co 16.6. denota “esperar”.1#

4. paramenõ (TTapapewo), “permanecer ao lado 
de” (formado de para , “ao lado de” e o n ° l), “conti
nuar perto”, veio a significar “continuar”, por exem
plo, negativamente, acerca dos sacerdotes levitas 
(Hb 7.23). Em Fp 1.25, o apóstolo Paulo usa o 
verbo simples menõ e o composto paramenõ (al
guns manuscritos trazem sumparamenõ) para ex
pressar sua confiança dc que ele “ficará” e “conti
nuará ficando” com os santos. Em 1 Co 16.6, alguns 
manuscritos têm esta palavra. Em Tg 1.25, fala da 
continuação firme na lei da liberdade. Veja CONTI
NUAR.

5. hupomenõ (ÚTropévto), literalmente, “ficar 
embaixo” (formado de Impo, “embaixo” , e o n° 1), 
significa “permanecer num lugar em vez de deixá-
lo, ficar para trás” (por exem plo, Lc 2.43; At 
17.14); ou “perseverar” (Mt 10.22; 24.13; Mc
13.13); em cada uma destas últimas referências é 
usado com a expressão “até ao fim” ; ou “suportar 
com coragem  e confiança” (por exem plo, Hb
12.2,3,7), sugerindo resistência sob o que seria 
penoso. Veja também Tg 1.12; 5.11; 1 Pe 2.20. 
Contraste com o verbo makrothumeõ, “ser paci
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ente”. Veja PERMANECER (1), SOFRER. SU
PORTAR (2). TOMAR. Noras (12).

6. prosmenõ (T rp o o p é vc o ).  “ficar ainda mais um 
pouco, continuar com” (formado de pros, “com”, c
o n° 1), é usado para indicar: (a ) lugar (Mt 15.32; 
Mc 8.2; At 18.18; 1 Tm 1.3); (/?) metaforicamente, 
"mantendo-se fiel a uma pessoa” (At 11.23) e indi
ca lealdade persistente; continuar numa coisa (At 
13.43; I Tm 5.5). Veja CONTINUAR. PERMA
NECER (1). UNIR.! Na Septuaginta, consulte Jz
3.25.1

7. diatribõ (òiarpíptu), literalmente, "usar esfre
gando. gastar” (formado de dia, "por”, e tribõ, “es
fregar"). quando usado para aludir a tempo, ‘'gastar 
ou passar tempo, ficar", é encontrado duas vezes no 
Evangelho de João (Jo 3.22. “estava”; 11.54. ' anda
va"); em outros lugares, ocorre só em Atos. oito ve
zes (At 12.19; 14.3.2S; 15.35; 16.12; 20.6; 25.6,14). 
Veja CONTINUAR. PERMANECER (l) .f

8. anastrephõ (àraüTpccjx i), é usado uma vez 
no sentido de “estar" (Mt 17.22), denota “compor
tar-se. viver certo modo de vida”; aqui o manuscrito 
mais fidedigno traz o verbo sustrephomai. “viajar 
por a r. Veja COMPORTAR-SE. COSTUME (1). 
PASSAR. SUBVERSÃO, VIVER. VOLTAR.

9. aulizomai (aúAíçopcn). "hospedar” , original
mente "hospedar no aule ou pátio", é dito acerca de 
pastores e rebanhos; por conseguinte, passar a noi
te ao ar livre, como fez o Senhor (Lc 21.37); "hos
pedar-se numa casa", como quando dc Sua visita a 
Betânia (Mt 21.17).!

10. agrauleõ (áypavkéir>). "hospedar ou alojar 
num aprisco no campo” (formado dc agros. "cam
po". e aule. "aprisco"), é usado em Lc 2.8/jj Veja 
ALOJAR.

11. histemi (laTrjpi), "ficar, fazer ficar”, é tradu
zido por "firmar”, em Jo 8.44; "permanecer”, cm 
At 26.22. Esta palavra indica fidelidade e estabili
dade. Em At 7.60. é traduzida por "imputar”. Veja 
APRESENTAR. CARGA. COLOCAR. ESTABE
LECER. ESTANCAR. ESTAR. NOMEAR. RE
TER (1).

12. poieõ (ttoiciü). "fazer”, é usado para desig
nar gastar tempo ou permanecer num lugar (At 15.33;
20.3); em 2 Co II .25. é traduzido por "passei (uma 
noite e um dia)”; em Tg 4.13. “passaremos um ano”, 
assim como em Mt 20.12 (em Ap 13.5 "continuar” 
é talvez a melhor tradução).

B. Substantivo.
nume ( n o r q ) .  "habitação” (cognato do n° 1). é 

encontrado em Jo 14.2 ("moradas” ): Jo 14.23.‘H

FIDELIDADE
Nota: Esta palavra é corretamente traduzida em 

Rm 3.3 (“fidelidade”). Em Gl 5.22. a ARA corrige 
“fé” (ARC) por “fidelidade”. Veja FÉ.

FIEL
1. pisios ( " ia ió ; ) r adjetivo verbal, cognato de 

peithõ (veja FÉ), é usado em dois sentidos: ia) na 
voz passiva, “fiel, ser de confiança, fidedigno”, dito 
acerca de Deus (por exemplo, 1 Co 1.9; 10.13; 2 Co 
1.18; 2 Tm 2.13; Hb 10.23; 11.11; 1 Pe4.19; I Jo
1.9); de Jesus (por exemplo. 2 Ts 3.3; Hb 2.17; 3.2; 
Ap 1.5; 3.14; 19.11): das palavras de Deus (por 
exemplo. Al 13.34; 1 Tm 1.15; 3.1; 4.9; 2 Tm 2.11; 
Tt 1.9; 3.8; Ap 21.5: 22.6); dos servos do Senhor 
(Mt 24.45: 25.21.23: At 16.15; 1 Co 4.2.17: 7.25; 
Ef 6.21: Cl 1.7; 4.7.9; I Tm 1.12: 3 .11: 2 Tm 2.2; 
Hb 3.5: 1 Pe 5.12: 3 Jo 5; Ap 2.13; 17.14): dos 
crentes (Ef 1.1; Cl 1.2);(£)na voz ativa, significan
do "crer. confiar, contar com" (por exemplo. At
16.1. no feminino: "crente"; 2 Co 6.15; Gl 3.9, que 
parece ser melhor considerado neste aspecto, visto 
que o contexto põe em relevo a "fé” de Abraão em 
Deus c não na "fidelidade" do profeta). Em Jo 20.27.
o contexto requer o sentido da voz ativa, já que o 
Senhor está reprovando Tomé por sua falta de “fé”. 
Veja o n° 2.

Com respeito a crentes, às vezes eles são referidos 
no sentido da voz ativa, às vezes, na \oz passiva, ou 
seja. às vezes, como crentes, às vezes, como “crentes, 
fiéis” < veja On Galatians. de Lightfoot. p. 155).

Nota: Em 3 Jo 5. “procedes fielmente" (ARC), 
dá o sentido, mas não é exato como tradução. A 
tradução literal: “Tu fazes [poieõ] uma coisa fiel. 
seja no que for que tu trabalhas [ergacõ]” . não seria 
boa versão. Fazer um trabalho “fiel” é fazer o que é 
digno de um homem "fiel”. VVestcott sugere a tradu
ção: "Tu te asseguraste [piston]. seja no que for que 
tu trabalhas" (ou seja. não perderá a recompensa). 
A mudança entre poieõ. "fazer”, e ergazõ. “traba
lhar”, deve ser mantida. Contraste com Mt 26.10 
(ergazõ e ergon).

2. apistos (àTucToc;) é usado com significados 
um tanto quanto paralelos ao n° 1: (a) “indigno de 
confiança” (formado de a. elemento de negação, e o 
n° I ). nào merecedor de confiança ou crença, é dito 
acerca de coisas "incríveis” (At 26.8): (b) “incrédu
lo. descrente, desconfiado”, usado como substanti
vo. "incrédulo, infiel" (Mt 17.17; Mc 9.19; Lc9.41; 
12.46: Jo 21.27; I Tm 5.8; Tt 1.15: Ap 21.8). A 
palavra é muito freqüente em 1 e 2 Coríntios. Veja
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CRER. INCRÍVEL. INFIEL. Na Septuaginta. con
sulte Pv 17.6: 28.25: Is 17.10.1

FIGO
1. sukon (c t ü k o i ’ ) denota “o fruto maduro de uma 

suke. figueira” (veja FIGUEIRA: cf. o n° 2). ocorre 
em Mt 7.16; Mc 11.13: Lc 6.44; Tg 3.2.1

2. olunthos (òÀinOoç) denota “figo verde”, que 
cresce no inverno e. em geral, cai na primavera (Ap
6.13)/H Na Septuaginta. consulte Ct 2.13.1

FIGUEIRA BRAVA
sukomorea (ouKO|iOp€a) ocorre em Lc 19.4 

(“sicômoro”. ARA)-1 Esta árvore é da espécie da 
figueira, com folhas como as da amoreira e frutos 
como as da figueira. É um pouco menor em altura 
que a amoreira e se alastra cobrindo uma área de 18 
a 24 metros de diâmetro. É plantada freqüentemen
te às margens dc estradas, e era satisfatória para a 
finalidade de Zaqueu. Assentado nos galhos mais 
baixos, ele facilmente encontrava-se dentro da dis
tância da fala de Jesus.

FIGUEIRA
suke ou sukea (auicfj ou cruicéa), “figueira", é 

encontrado em Mt 21.19-21: 24.32: Mc I 1.13,20. 
21; 13.28: Lc 13.6.7; 21.29: Jo 1.48.50: Tg 3.12; 
Ap 6.13 (veja sukon. no verbete FIGO).1

Nota: Uma figueira com folhas já deve ter frutos 
tenros, ou será estéril ao longo da estação. Em Isra
el. os primeiros figos amadurecem em fins de maio 
ou começo de junho. A árvore mencionada em Mc
11.13 já  deveria ter fruto, verde na verdade, mas 
existente. Em algumas regiões, as “figueiras” davam 
os primeiros frutos debaixo das folhas e os últimos 
frutos, acima delas. Nesse caso, as folhas eram sinal 
de que deveria haver fruto, escondidos de longe, 
debaixo das folhas. A condenação desta figueira en
contrava-se na ausência de qualquer sinal de fruto.

FIGURA (1)
A. Substantivo:».

1. eidos (eíóoç). "aquilo que é \ isto. aparência", 
é traduzido em Lc 9.29 por "aparência", acerca do 
semblante do Senhor na transfiguração. Veja APA
RÊNCIA e Nota no verbete IMAGEM. n° I.

2. prosõpon (“ póoioiTov). “face. semblante” , é 
traduzido em Tg 1.11 por “aparência”, a respeito 
da flor da erv a. Veja SEMBLANTE. Contraste com 
Tg 1.24. “de como era", que é tradução de hopoios, 
“de que tipo”.

3. schema (axniia). "figura, forma, configuração, 
aspecto" (cognato de echõ. "ter”), é traduzido em 1 
Co 7.31 por “aparência", acerca do mundo, que sig
nifica aquilo que inclui o modo de vida. açòes. etc., da 
humanidade em geral: em Fp 2.8. é usado acerca do 
Senhor no fato de Ele ser encontrado “na forma" de 
homem, e significa o que Ele era à vista dos homens, 
“o modo e a forma exteriormente perceptíveis de Sua 
existência, da mesma maneira que as palavras prece
dentes morphe, "forma”, e homoiõma, “semelhan
te", descrevem o que Ele era em Si mesmo como 
Homem” (Gifford, On The Incamation, p. 44). “Os 
homens viam em Cristo uma forma, procedimento, 
linguagem, ação. modo humanos de vida. I...] em ge
ral, o estado e relações de um ser humano, de maneira 
que no modo da Sua aparência Ele se fez conhecido e 
foi reconhecido como homem” (Meyer).

4. tupos ( t ú t t o ç ) . "tipo. figura, exemplo”, é tra
duzido em At 7.44 por "modelo”, dito acerca do 
Tabcmáculo. Veja MODELO.

B. Advérbio.
houtõs (o í 'T io < ; ) .  "assim, então, deste modo”, 

ocorre em Mc 2.12. Veja ASSIM ( I ). ASSIM (2). 
ATÉ MESMO. n° 5. IGUALMENTE, MODO. O 
QUE.

C. Verbos.
1. metaschematizõ (}iÇTaaxniiaTiC^)- “mudar 

na forma ou na aparência" (formado de meta. “se
gundo”. aqui implicando mudança, schema. veja A. 
n° 3), é traduzido em Fp 3.21 por "transformará", 
em referência aos corpos dos crentes quando forem 
transformados ou levados à vinda do Senhor: em 2 
Co 11.13.14.15. pelo verbo “transfigurar", acerca 
de Satanás e seus ministros humanos, os falsos após
tolos: cm 1 Co 4.6. é usado à guisa de dispositivo 
retórico, com o significado de transferir por figura. 
Veja MUDAR. TRANSFORMAR.!

2. suschematizõ (<jujxiW1o t íC<*>). "dar a mesma 
figura ou aparência conforme, conformar" (formado 
de sun. "com", e schema: cf. o n° 1), usado na voz 
passiva, significa “moldar-se. ser moldado” (Rm 
12,2; 1 Pe 1.14). Veja CONFORMAR.'!

Nota: Em Rm 12.2, ser exteriormente “confor
mado” segundo as coisas desta era é posto em con
traste com ser "transformado" (ou transfigurado) 
interiormente pela renovação dos pensamentos atra
vés do poder do Espírito Santo. Distinção seme
lhante é válida em Fp 3.21; o Senhor “transforma
rá" ou mudará exteriormente o corpo de nossa hu
milhação. e o "conform ará" em sua natureza 
(summorphos) ao corpo da Sua glória.
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D. Adjetivo.
summorphos (aúpuopcboq). “tendo igual forma 

com" (formado de sun, “com", e morphe. “forma” ), 
é usado em Rm 8.29 e Fp 3.21. Veja CONFOR
M AR/!

FIGURA (2)
A. Substantivos.

1. tupos (túttoc;) é traduzido em Tt 2.7 por 
“exemplo”; em Hb 8.5. por ‘modelo". Veja MO
DELO.

2. hupotupõsis (ÚTrOTÚTTüKJiç) é  trad u z id o  em  1 
Tm 1.16 por “exemplo”: em 2 Tm 1.13. por "mode
los”. Veja FORMA. MODELO-f

3. hupodeigma (úiróSctyiia) é traduzido em Hb 
9.23 por “figura". Veja CÓPIA.

B. Adjetivo.
ontitupos (ch'7iTÚ7Toç) é traduzido em Hb 9.24 

por “figura”. Veja FIGURA (2). n° 2.

FIGURA (3)
1 . tupos ( t ú t t o c ) .  “tipo. figura, padrão”, é  tradu

zido em At 7.43 por “figuras" (ou seja. representa
ções de deuses); em At 7.44. por “modelo", e em 
Rm 5.14. alude a Adão como “figura" de Cristo. 
Veja MODELO.

2. antirupos ( à i m tuttoç), adjetivo, usado como 
substantivo, denota, literalmente, “um revide”: me
taforicamente. “resistente, adverso”; portanto, num 
sentido passivo, “revidado”: no Novo Testamen
to. metaforicamente, “correspondendo a”: (a ) có
pia de um arquétipo (anti, “correspondendo a", e 
o n° 1), ou seja, o evento, pessoa ou circunstância 
que corresponde ao tipo (Hb 9.24. acerca do Ta- 
bernáculo que. com sua estrutura e pertences, era 
um padrão do “lugar santo", o “próprio Céu", “o 
verdadeiro", no qual Jesus entrou “para agora com
parecer. por nós, perante a face de Deus” ). O Ta- 
bernáculo terreno representava antecipadamente o 
que hoje é tornado bom em Cristo: era uma “figu
ra" ou “parábola" (Hb 9.9) “para o tempo presen
te", ou seja, apontando para o tempo presente, c 
não “para o tempo então presente" (veja mais adi
ante): (b) “um tipo correspondente” (1 Pe 3.21, 
dito acerca do batismo): as circunstâncias do dilú
vio, a arca e seus ocupantes, formavam um tipo. e 
o batismo forma “um tipo correspondente" (não 
um antítipo). cada um apresentando as realidades 
espirituais da morte, sepultamento e ressurreição 
dos crentes em sua identificação com Cristo. Não 
se trata de um caso de tipo e antítipo. mas de dois

tipos: em Gênesis, o tipo. e o batismo, o tipo cor- 
respondente.1

3. parabole (uapa(k>Xr|). “arremesso ou coloca
ção lado a lado" (formado de para. “ao lado de", e 
ballò. “lançar") com vistas à comparação ou seme
lhança. uma parábola, é traduzido em Hb 9.9 por 
“alegoria", e em Hb 11.19. por “figura", onde o re
torno de Isaque era (parabolicamente. no sentido 
literal do termo) figurativo da ressurreição. Veja o n°
2, letra “a ” . Veja PARÁBOLA.

Notas: ( 1 ) 0  substantivo sinônimo hupotupõsis, 
“exemplo, padrão", que aparece em 1 Tm 1.16: 2 
Tm 1.13. denota simplesmente uma delineação ou 
esboço.f

(2) Quanto ao termo metaschematizõ. que apa
rece em 1 Co 4.6 (“semelhança”), onde o fato decla
rado é designado a mudar sua aplicação, ou seja, de 
Paulo e Apoio às circunstâncias em Corinto. veja 
FIGURA ( I ).

FILACTÉRIO
phulakterion (4>uXaKTrjpiov'), primariamente 

“posto ou destacamento avançado” ou “fortifica
ção” (cognato dc phutax, “guarda”), então, “qual
quer tipo de proteção", tornou-se usado sobretudo 
para denotar “amuleto”. No Novo Testamento, de
nota um filete de oração, o "filactério” . pequena tira 
de pergaminho com porções escritas da lei: era amar
rado com uma correia de couro na testa ou no braço 
esquerdo à altura do coração, para lembrar ao usuá
rio o dever de guardar os mandamentos de Deus na 
cabeça e no coração (cf. Êx 13.16: Dt 6.8: 1 1.18). 
Supunha-se que tinha potência como encantamento 
contra males e demônios. Os fariseus alargavam os 
“filactérios" para tomar conspícuo a superior avi
dez que tinham em serem cuidadosos com a lei de 
Deus (Mt 23.5 ).$

FILHA
1. thugater (Ouyc/Trip), "filha", é usado acerca 

de: («) o relacionamento natural (freqüente nos Evan
gelhos): (b) relacionamento espiritual para com Deus 
(2 Co 6.18), no sentido da realização prática da 
aceitação com Deus e da Sua aprovação (cf. Is 43.6), 
o único lugar no Novo Testamento onde se aplica ao 
relacionamento espiritual: (c ) os habitantes de uma 
cidade ou região (Mi 21.5:Jo 12.15: cf. Is 37.22: Sf
3.14, na Septuaginta): (d) as mulheres que seguiram 
Cristo ao Calvário (Lc 23.28): (e) as mulheres da 
posteridade de Arão (Lc 1.5); (f) uma descendente 
de Abraão (Lc 13.16).
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2. thugatrion (BuydTpior) diminutivo do n° 1. 
denota "filhinha” (Mc 5.23; 7.25).*I

3. panhenos (-apOéi-oç>, “solteira, virgem” (por 
exemplo. Mt 1.23), significa, em 1 Co 7.36-38. "fi
lha virgem”: em Ap 14.4. é usado acerca de pessoas 
puras. Veja VIRGEM.

4. numphe (i'ú|x<|>T|) (em português, “ninfa” ), 
denota "noiva" (Jo3.29); também "nora" (Ml 10.35: 
Lc 12.53). Veja NOIVA.

Nota: Em I Pe 3.6. o termo teknon. "criança", é 
traduzido por "filhas".

Nota: Contraste com o verbo katasophizomai. 
"negociar sutilmente". Veja LIDAR. Nota (2).

FILHO
huios (itóç) significa primariamente a relação de 

descendência ao pai (veja Jo 9.18-20: Gl 4.30). É 
usado metaforicamente acerca de características 
morais proeminentes (veja mais adiante). “O termo 
é empregado no Novo Testamento acerca de: (a) 
descendência masculina {Gl 4.30): (b) descendência 
legítima, ao invés de descendência ilegítima (Hb
12.8): (c ) descendentes, sem referência a sexo (Rm
9.27): (d) amigos que comparecem a um casamento 
(Mt 9.15): (e) os que desfrutam de certos privilégi
os (At 3.25): (/) os que agem de certo modo, quer 
mau (Mt 23.31). quer bom (Gl 3.7); (g) os que ma
nifestam certo caráter, quer mau (At 13.10: Ef2.2). 
quer bom (Lc 6.35: At 4.36: Rm 8.14); (/;> o destino 
que corresponde ao caráter, quer mau (Mt 23.15: Jo 
17.12: 2 Ts 2.3). quer bom (Lc 20.36): (/') a dignida
de da relação com Deus. para a qual os homens sào 
levados pelo Espírito Santo quando crêem no Se
nhor Jesus Cristo (Rm S. 19; Gl 3.26). [...]

"O apóstolo João não usa o termo huios. ‘filho', 
para aludir ao crente, pois ele reserva esse título ao 
Senhor Jesus: mas usa o termo teknon. ‘criança, 
filho’, como. por exemplo cm Jo 1.12: 1 Jo 3.1.2: 
Ap 21.7 (huios. é uma citação de 2 Sm 7.14).

"O Senhor Jesus usou o termo huios dc ma
neira muito significativa, como em Mt 5.9: 'Bem- 
aventurados os pacificadores, porque eles serão 
chamados filhos de Deus', e em Mt 5.44.45: ‘Amai 
a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 
fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que 
vos maltratam e vos perseguem, para que sejais 
[vos torneis] filhos do Pai que está nos céus'. Os 
discípulos deviam fazer estas coisas, não para 
que se tornassem filhos de Deus. mas. para que. 
sendo filhos (note a palavra ‘Pai' espalhada por 
todo o texto), eles manifestassem o fato em seu

caráter, se tornassem ‘filhos*. Veja também 2 Co
6.17.18.

"Quanto às características morais, são usadas as 
seguintes expressões: (a) filhos de Deus (Mt 5.9);
(b ) filhos do Pai (Mt 5.45): (<•) filhos do Altíssimo 
(Lc 6.35): (d) filhos da luz (Lc 16.8: Jo 12.36); (e) 
filhos do dia ( I Ts 5.5): (J) filho da paz (Lc 10.6); 
(g) filhos deste mundo (Lc 16.8): (/?) filhos da deso
bediência (Ef 2.2); (/) filhos do Maligno (Mt 13.38): 
(J) filho do diabo (At 13.10); (k) filho da perdição 
(Jo 17.12; 2 Ts 2.3). Também e usado para descre
ver características outras, como: (/) filhos da ressur
reição (Lc 20.36): (m ) filhos do Reino (Mt 8.12: 
13.38): (fl) filhos das bodas (Mc 2.19); (o) Filho da 
Consolação (A l 4 .36); (t>) Filhos do Trovão, 
Boanerges (M c 3 .17)” (extraído de N otes on 
Galatians. de Hogg e Vine. pp. 158. 159).

Notas: ( I )  Quanto aos sinônim os teknon e 
teknion, \c ja  CRIANÇA. O Espírito testifica no 
espírito dos crentes que eles são “filhos de Deus", 
e. como tais, são herdeiros de Deus e co-herdeiros 
com Cristo. Isto acentua o fato do nascimento espi
ritual (Rm 8.16,17). Por outro lado, “todos os que 
são guiados pelo Espírito de Deus. esses são filhos 
de Deus", ou seja, “estes e nenhum outro". A con
duta que portam dá evidência da dignidade da rela
ção e semelhança que eles têm do caráter de Deus.

(2) O termo pais é traduzido em Jo 4.51 por 
"filhos". Quando a At 13.3.26. veja mais adiante.

O Filho de Deus.
Neste título, a palavra Filho é usada acerca de: 

(a) às vezes, a relação; (b) às vezes, a expressão do 
caráter. “Assim, por exemplo, quando os discípu
los se dirigiram a Ele como o Filho dc Deus (Mt 
14.33; 16.16: Jo 1.49). quando o centurião assim 
se referiu a Ele (Ml 27.54). eles provavelmente 
queriam dizer que Ele era uma manifestação de 
Deus em forma humana. Mas. em passagens como 
Lc 1.32.35; At 13.33. que dizem respeito à huma
nidade do Senhor Jesus. | ...J a palavra é usada no 
sentido da letra "a".

"O próprio Senhor Jesus usou o título ocasio
nalmente (Jo 5.25: 9.35 (alguns manuscritos têm 
‘Filho do Homem’ aqui]: Jo 11.4). e em ocasiões 
mais freqüentes nas quais Ele falou de Si mesmo 
como ‘Filho*, as palavras devem ser entendidas como 
abreviação de 'Filho de Deus* e não de ‘Filho do 
Homem*: este último título, Ele sempre expressou 
por completo (veja Lc 10.22: Jo 5.19. etc.).

“João usa tanto a forma mais longa quanto a 
mais curta do lítulo em Seu Evangelho (Jo 3.16-18:
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3.31, por exemplo), e nas suas Epístolas (cf. Ap
2.18). O mesmo o faz o escritor dc Hebreus (Hb 
1.2; 4.14; 6.6, etc.). Devemos entender que subsiste 
uma relação etcma entre o Filho e o Pai na Deidade. 
Quer dizer, o Filho de Deus. em Sua relação eterna 
com o Pai. é denominado 'Filho*, não porque Ele 
em certo tempo começou a derivar Seu ser do Pai 
(em tal caso. Ele não poderia ser coeterno com o 
Pai), mas porque Ele é e sempre foi a expressão do 
que o Pai é (cf. Jo 14.9. quem me vê a mim vê o 
Pai'). As palavras em Hb 1.3: ‘O qual [Jesus], sen
do o resplendor da sua glória [de Deus], e a expressa 
imagem da sua pessoa [de Deus]’, são definições do 
que significa ‘Filho de Deus’. Portanto, a deidade 
absoluta, e não a deidade cm sentido secundário ou 
derivado, é o que sc quer dizer com o título" (extra
ído de Notes on Galatians, de Hogg e Vine. pp. 99. 
100).

Outros títulos de Jesus como “Filho de Deus" 
são: “seu Filho” (I Ts 1.10); “seu próprio Filho” 
(Rm 8.32); “meu Filho amado" (Mt 3.17): “seu Fi
lho unigênito” (Jo 3.16); *‘o Filho do seu amor” (Cl
1.13).

“O Filho c o objeto eterno do amor do Pai (Jo
17.24). e o exclusivo Revelador do caráter do Pai 
(Jo 1.14; Hb 1.3). As palavras. Pai’ e ‘Filho’, nun
ca são usadas no Novo Testamento a sugerir que o 
Pai existia antes do Filho; o prólogo do Evangelho 
de João afirma distintamente que o Verbo existia 
‘no princípio’, e que este Verbo é o Filho, que ‘se 
fez carne e habitou entre nós* ” (extraído de Notes 
on Galatians, de Hogg e Vine. pp. 46. 47).

Ao se dirigirão Pai cm Sua oração registrada cm 
Jo 17. Jesus disse: “Tu me hás amado antes da cri
ação do mundo” (Jo 17.24). Desta maneira, no infi
nito passado o Pai c o “Filho" existiam nessa rela
ção, uma relação de amor. como também de absolu
ta deidade. Nesta passagem, o “Filho” dá evidência 
de que não havia argumento mais convincente na 
avaliação do Pai do que o amor co-etemo que existia 
entre o Pai e Ele.

A declaração; “Tu és meu Filho, eu hoje te ge
rei” . encontrada no SI 2.7 e citada em At 13.33: Hb 
1.5: 5.5. diz respeito ao nascimento de Jesus e não 
à Sua ressurreição. Em At 13.32, o verbo “ressusci
tar" é usado acerca de levantar uma pessoa para 
ocupar uma posição especial na nação, como ocor
reu com Davi em At 13.22 (assim também acerca de 
Cristo como Profeta em At 3.23 e 7.37). Em At
13.34. a declaração a respeito da ressurreição de 
Jesus recebe a maior ênfase neste aspecto por con

traste enfático com os dizeres de At 13.32.33, no 
que tange a Ele ser levantado na nação, ênfase dada 
pelas palavras "ressuscitaria dos mortos”. Por con
seguinte. At 13.32.33 fala da Sua encarnação, e At
13.34. da Sua ressurreição.

Em Hb 1.5. a declaração se refere ao nascimento 
de Jesus, o que é confirmado contrastando com Hb
1.6. Aqui. o termo “outra vez” é colocado no lugar 
certo: “Quando outra vez introduz no mundo o Pri
mogênito”. Isto aponta para a Sua segunda vinda, a 
qual é posta em contraste com a Sua primeira vinda, 
quando Deus introduziu o Seu primogênito pela pri
meira vez no mundo (veja PRIMOGÊNITO). O 
texto ocidental dc Lc 3.22 diz: “Tu és meu Filho, eu 
hoje te gerei”, em vez de: “Tu és meu Filho amado: 
em ti me tenho comprazido”. É provável que essa 
diferença tenha alguma ligação entre esta e outras 
heresias antigas, que ensinavam que a deidade do 
Senhor começou quando Ele foi batizado.

Isso se repete em Hb 5.5. onde é mostrado que 
o Sumo Sacerdócio de Jesus cumpriu tudo o que 
fora predito no sacerdócio levítico, a passagem res
saltando os fatos da Sua humanidade, os dias da 
Sua carne, a Sua obediência perfeita e os Seus so
frimentos.

O Filho do Homem.
No Novo Testamento, esta é uma designação dc 

Cristo, quase totalmente limitada aos Evangelhos. 
Em outros lugares, é encontrada em At 7.56. a 
única ocasião onde um discípulo aplicou a expres
são ao Senhor Jesus, e em Ap 1.13; 14.14 (veja 
mas adiante).

“Filho do Homem” é o título que Cristo usou 
para aludira Si mesmo: Jo 12.34 não é exceção, pois 
a citação feita pela multidão era ad\ inda da declara
ção que Ele fazia. O título é especialmente encon
trado nos Evangelhos Sinóticos. As ocorrências no 
Evangelho de João (Jo 1.51: 3 .13.14: 5.27:
6.27.53.62: 8.28 [Jo 9.35. em alguns textos]: Jo 
12.23: 12.34 [duas vezes]: Jo 13.31), não são o pa
ralelo dos Evangelhos Sinóticos. Em João. o uso do 
título entra em dois grupos dc textos; (fl) os que se 
referem à humanidade de Jesus, a obra que Ele fez 
na terra. Seus sofrimentos e morte (por exemplo. 
Mt 8.20: 11.19; 12.40: 26.2,24): (b) os que se refe
rem à Sua glória na ressurreição e ao Seu futuro 
advento (por exemplo. Mt 10.23: 13.41; 16.27.28: 
17.9: 24.27: 24.30 [duas vezes]: Mt 24.37.39,44).

Enquanto é título messiânico, é evidente que o 
Senhor o aplicou a Si mesmo de modo distintivo, 
porque indica mais que messiado. até supremacia
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universal por parte daquele que é Homem. Portan
to. põe em relevo Sua humanidade, humanidade de 
ordem única em comparação com todos os outros 
homens, pois é declarado que Ele é do céu ( I Co
15.47). e mesmo durante o tempo em que esteve 
aqui embaixo. Ele era “o Filho do Homem, que está 
no céu” (Jo 3.13). Como "Filho do Homem”, Ele 
deve ser recebido espiritualmente como condição 
de possuir a vida eterna (Jo 6.53). Na Sua morte, 
como na vida. a glória da Sua humanidade foi mos
trada na absoluta obediência e submissão à vontade 
do Pai (Jo 12.23: 13.31). e. em vista disso, todo o 
julgamento lhe foi entregue, pois Ele julgará com 
pleno entendimento experimental das condições 
humanas, menos o pecado, e exercerá o julgamento 
como a compartilhar a natureza dos que são julga
dos (Jo 5.22.27). Ele não apenas é homem, mas é “o 
Filho do Homem”, não pela geração humana, mas. 
de acordo com o uso semítico da expressão, partici
pando das características (exceto o pecado) da hu
manidade que pertence à categoria do gênero huma
no. Duas vezes em Apocalipse (Ap 1.13 e 14.14). 
Ele é descrito como “um semelhante ao Filho do 
Homem" (cf. Dn 7.13). Aquele que assim foi visto 
era realmente o "Filho do Homem”, mas a ausência 
do artigo no original serve para acentuar o que mo
ralmente o caracteriza como tal. Por conseguinte, 
nestas passagens Ele é revelado, não como a Pessoa 
conhecida pelo título, mas como Aquele que é qua
lificado para atuar como Juiz de todos os homens. 
Ele é a mesma Pessoa como nos dias da Sua carne, 
ainda persistindo Sua humanidade com Sua deida- 
de. O termo "semelhante a” serve para distingui-lo 
como visto lá na Sua glória c majestade em contraste 
com os dias da Sua humilhação.

FILOSOFIA
philosophia (<t>i\ooo<t>ía) denota "o amor e a 

busca da sabedoria”, por conseguinte, "filosofia”, a 
investigação da verdade e da natureza; em Cl 2.8. a 
suposta “filosofia” dos falsos mestres. “Embora 
essencialmente grega como nome e como idéia, a 
“filosofia* tinha chegado aos círculos judaicos. [...] 
Josefo se refere às três seitas judaicas como três 
“filosofias1. [...] É digno de nota observar que esta 
palavra, que para os gregos denotava o mais alto 
esforço do intelecto, só ocorre aqui nos escritos de 
Paulo. [...] O Evangelho tinha deposto o termo como 
inadequado para o mais alto padrão, quer de conhe
cimento. quer de prática, que o tinha introduzido” 
(Lightfoot).*!

FILÓSOFO
phiiosophos (<1m Àóao4>o<;), literalmente, “aman

te da sabedoria “ (formado de philos. “amante”, e 
sophia, “sabedoria”), ocorre em At 17.1 RJ

FIM
1. ponteies (iravroXc ç), o neutro do adjetivo 

ponteies, “completo, perfeito”, usado com a prepo
sição eis to (“até o” ), é traduzido em Hb 7.25 por 
“perfeitamente", onde o significado pode ser “fi
nalmente”; em Lc 13.11 (negativamente), “de modo 
algum”.!

2. telos ( t c \ o ç ) ,  “fim”, e usado cm 1 Ts 2.16 
(“até ao fim”), dito da ira divina sobre os judeus e 
referindo-se à profecia de Dt 28.15-68; contudo, a 
nação como tal. ainda será livre (Rm 11.26; cf. Jr 
30.4-11). A frase completa c eis telos. “até ao fim”, 
o que provavelmente é o significado em Jo 13.1 
(“até ao fim”).

Notas: (1) Quanto a “último (ceitil)”. que ocor
re em Mt 5.26, veja ÚLTIMO. Quanto a “ intei
ro" que ocorre em At 24.22. veja DETERMINAR. 
n° 5.

(2) Quanto ao termo “confins”, veja FINDAR, 
A, n° 3. letra e C. letra “b”.

FINAL
A. Substantivos.

1. peras (Trepa<;), "limite, fim, término”, é usa
do em Hb 6.16. “o juramento para confirmação é, 
para eles. o fim de toda contenda” . Veja FIN
DAR.

2. tetos (tcAoç), “fim”, mais freqüentemente di
zendo respeito à terminação de algo. é usado adver
bialmente com o artigo com o significado de “final
mente” ou “‘até o fim”, ou seja, até o último detalhe 
(1 Pe 3.8). Veja FINDAR.

B. Advérbio.
loipon (Xoi TTÓi’) é o neutro do adjetivo loipos. “o 

que resta” (o qual é usado em seus gêneros diferen
tes como substantivo, ““resto"), e é usado ou com o 
artigo ou sem o artigo, significando “finalmente”, 
literalmente, “quanto ao mais. quanto ao resto”. O 
apóstolo Paulo o usa freqüentemente na porção fi
nal de suas epístolas, introduzindo exortações prá
ticas, não implicando necessariamente que a carta 
esteja chegando a um fim. mas marcando uma tran
sição no assunto, como em Fp 3 .1. onde a verdadei
ra conclusão é. por enquanto, adiada, e as in junções 
de despedida são retomadas em Fp 4.8. Veja tam
bém I Ts 4 .1; 2 Ts. 3.1.
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FINDAR
A. Substantivos.

1. lelos ( T é À o ç )  significa: (a) “o limite”, quer no 
qual uma pessoa ou coisa deixa de ser o que era até 
aquele ponto, ou no qual atividades prévias cessa
ram (2 Co 3 .13; 1 Pe 4.7); (b) “a conseqüência ou o 
resultado final” de um estado ou processo (por 
exemplo. Lc 1.33). Em Rm 10.4, Cristo é descrito 
como "o fim da lei [...] para a justiça de todo aquele 
que crê"; isto é melhor explicado em Gl 3.23-26 (cf. 
Tg 5.11). Os versículos a seguir apontam mais es
pecificamente para o fim ou destino dc uma coisa: 
Mt 26.58; Rm 6.21; 2 Co 11.15; Fp 3.19; Hb6.8; 1 
Pe 1.9; (c) “o cumprimento” (Lc 22.37); (d) “o grau 
extremo” de um ato, como. por exemplo, o amor de 
Cristo pelos Seus discípulos (Jo 13.1); (e) “o alvo 
ou o propósito” de uma coisa (I Tm 1.5); (J) “o 
último” numa sucessão ou série (Ap 1.8; 21.6; 22.13). 
Veja CONTINUAMENTE, COSTUME (2). FIM. 
FINAL.

Nota: As seguintes expressões contêm lelos (a 
palavra em si pertencendo a uma ou outra das ante
riores): eis telos, “até ao fim” (por exemplo. Ml 
10.22; 24.13; Lc 18.5; Jo 13.1, veja acima; 2 Co
3.13); heõs telous. "até ao fim” (1 Co 1.8; 2 Co
1.13);ü achri telous, "mesmo até ao fim" (expres
são mais forte que a precedente; Hb 6.11; Ap 2.26. 
onde a palavra “mesmo" bem poderia ser acrescen
tada);1! mechri telous, com quase o mesmo signifi
cado de achri telous (Hb 3.6.I4).(J Veja outras ex
pressões nas Notas que aparecem no final do C.‘l

2. sunteleia (aut^réXeia) significa "chegar a um 
completamento juntos” (formado de sun, "com", e 
teleõ, "completar”, cognato do n° 1). marcando o 
"término” ou consumação das várias partes de um 
esquema. Em Mt 13.39.40.49; 24.3; 28.20. a tradu
ção "o fim do mundo” é incorreta, sendo “a consu
mação dos séculos” a tradução correia. A palavra 
não denota um fim, mas o encabeçamento de even
tos para o clímax designado. O termo aiõn não sig
nifica mundo, mas é um período, época ou era no 
qual eventos se sucedem. Em Hb 9.26, a expressão 
foi corretamente traduzida: "a consumação dos sé
culos". Estava no encabeçamento dc todas as várias 
épocas designadas pelos conselhos divinos, que 
Cristo se manifestou (ou seja. na encarnação) "para 
aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo”.f

3. peras ( r r e p a c ; ) ,  "limiie, fronteira" (derivado 
de peru, "além de”), é usado para designar: (a) es
paço. principalmente no plural (Mt 12.42; Lc 11.31; 
Rm 10.18): (b) a terminação dc algo que ocorre em

um período (Hb 6.16. “fim”, dilo de contenda). Veja 
FIM.l||

4. ekbasis (€Kfk/cn ç) denota “caminho para fora, 
saída” (formado dc ek, "para fora", c bainõ, "ir”), 
ocorre neste sentido em 1 Co 10.13 ("modo de 
fuga”); ou denota conseqüência (Hb 13.7, "fim”, 
ARA). Veja EMITI R.1

B. Verbos.
1. teleõ (tcàcuj), “completar, terminar, levar a 

um fim”, é traduzido em Mt 11.1 por "acabando". 
Veja REALIZAR.

2. sunteleõ (ouvTçXéto) (cf. A. n° 2), significa: 
(a) "levar a um fim. findar completamente” —  sun, 
"junto”, que dá a teleõ um significado perfectivo 
(Mt 7.28, em alguns manuscritos; Lc 4.2,13; At
21.27); (b ) "levar á realização, ao cumprimento” 
(Mc 13.4; Rm 9.28); (c) "efetuar, fazer” (Hb 8.8). 
Veja CUMPRIR (1), FAZER (2), TERMINAR !

3. pleroõ (TfAepó(d) significa: (a) "encher”; (b) 
“cumprir, completar, terminar”, ocorre em Lc 7.1; 
na voz passiva, em At 19.21 (“cumpridas"). Veja 
REALIZAR.

Nota: Em Jo 13.2, o verbo ginomai, significando 
"estar em desenvolvimento", c usado no particípio 
presente, é traduzido por “durante a ceia" (ARA). 
Uma leitura menos autêntica é genomenou, "acaba
da a ccia”.

C. Adjetivo.
eschatos (toxaToç), "último, derradeiro, final, 

extremo”, é usado como substantivo para designar: 
(a ) tempo, em Hb 1.1 (“nestes últimos dias”, ou seja, 
ao “final" do período sob a lei); o mesmo se dá em 1 
Pe 1.20, “no fim dos tempos" (ARA). Em 2 Pe 2.20, 
o plural, ta eschata, literalmente, “as últimas coisas”, 
é traduzido por "o último estado"; a mesma expres
são é usada em Mt 12.45; Lc 11.26: (b) lugar (At
13.47). Veja FIM, MAIS BAIXO. ÚLTIMO.

Notas: (1) Em Ml 28.1. o termo opse, “tarde (da 
noite)", é traduzido por “no fim do”.

(2) Em 1 Pe 1.13, o termo teleiõs, “perfeitamen
te”, é traduzido por “inteiramente”.

(3) A expressão eis touto, literalmente, “para 
isso”, significa “para esse fim” (Jo 18.37. duas ve
zes); o mesmo se dá em Mc 1.38; At 26.16; Rm 
14.9; 2 Co 2.9; 1 Tm4.10; 1 Pe 4.6; 1 Jo 3.8.

(4) O termo eis, "a. para. até", seguido pelo arti
go e no modo infinitivo de um verbo, significa "até 
ao fim de que”, marcando o alvo de uma ação (At 
7.19: Rm 1.11;4.16,18;E f 1.12; l *R3.13;2Ts 1.3; 
2.2,6; I Pc 3.7). Em Lc 18.1. pros, “para", tem a 
mesma construção e significado.
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(5) A conjunção hina. “para que” , ocorre, por 
exemplo, em Ef 3.17: 2 Ts 3.14: T t 3.8.

(6) Em Mt 24.31. as preposições apo, “de”, e 
heõs, “a, para. até” , são usadas com o plural de 
akros. “mais alto, extremo”, significando “de um 
fim... ao outro”, literalmente, “de extremidades... a 
extremidades”.

FINGIR
A. Verbo.

hupokrinomai (ínroKpíuoiicu) denota primaria
mente "responder”; portanto, “responder no pal
co. representar uma peça”, e. assim, metaforicamen
te, “fingir, simular” (Lc 20.20).! Contraste com os 
termos hupokrites, “hipócrita” , e hupokrisis. “hi
pocrisia".

B. Adjetivo.
plastos (TrXacrTÓç) denota primariamente “for

mado. moldado” (derivado de plassõ, “moldar”; em 
português, “plástico”): então, metaforicamente, “for
jado, falso, fictício, fabricado, fingido” (2 Pe 2.3).f 
Contraste com o termo plasma, “aquilo que é mol
dado ', que ocorre em Rm 9.20.1

FIRME
1. bebaios (0e|kitoq). “firme, estável, seguro” 

(derivado de bainõ. “ir”), é usado em Hb 3.6. acerca 
da manutenção da ousadia da esperança do crente, e 
em Hb 3.14, acerca do “princípio da nossa confian
ça” . Veja FIRMEMENTE. SEGURO.

2. stereos (oTepeóç). “sólido, duro. consisten
te” , é encontrado em 2 Tm 2.19, acerca do funda
mento de Deus: o termo stereos não faz parte do 
predicado: “sólido (m antim ento)” (Hb 5.12.14); 
“firmes (na fé)” (1 Pe 5.9). Veja FIRMEMENTE. 
FORTE (1), SÓLIDO.1

Nota: Contraste com o verbo stereoõ, “tom ar 
forte, fortalecer, estabelecer” , que ocorre At 3.7.16; 
16.5; e o termo stereõma, “firmeza”, que aparece 
em Cl 2.5.1

FIRMEMENTE
A. Adjetivos.

1. bebaios O éfkuoç), “firme, seguro” (cognato 
de bainõ. “ ir”), é encontrado em 2 Co 1.7; Hb 2.2;
3.14 (“firmemente” ); Hb 6.19 (“firme” ). Veja FIR
ME, FORÇA, SEGURO.

2. hedraios (éòpaloç) denota primariamente “se
lado. fechado hermeticamente” (cognato de hedra, 
“assento"); por conseguinte, “firme", metafórico de 
estabilidade moral (1 Co 7.37: 15.58; Cl 1.23M

3. stereos (o repeóç), “firme”, é usado em 1 Pe
5.9. Veja FIRME, n°2 .

B. Substantivos.
1. stereõma (aTcpéo>^a). primariamente “apoio, 

fundação”, denota “força, firmeza, constância”, ocor
re em Cl 2.5.1 Na Septuaginta, em Gn 1.6 e Ez 1.22, 
é usado para se referir ao firmamento, o qual se 
acreditava ser uma capota sólida. O termo corres
pondente em hebraico. rãqía\ significa “expansão”, 
derivado de rãqa'. “estender para fora”.

2. sterigmos (aTrjpi^iióç), “colocação firme, 
apoio”, então “fixidez, firmeza, inflexibilidade” 
(cognato de sterizõ, “estabelecer” ), é usado em 2 Pe
3.17.1

Nota: Quanto a FIRMEMENTE, veja COLO
CAR. n° 19. CONTEM PLAR. n° 10. CONTINU
AR. n°9. FIXAR OS OLHOS. n° 1, OLHAR, n° 15.

FIXAR OS OLHOS
1 . atenizõ (árevíCw), formado de atenes, “força

do. tenso, absorto”, c teinõ. “estirar, esticar” (deri
vado de uma raiz t e n visto em português, “tensão, 
tenso” ), significa “olhar fixamente, fitar, encarar, 
firmar os olhos em ”. É encontrado 12 vezes nos 
escritos de Lucas (10 em Atos), entre suas 14 ocor
rências. Sempre tem um significado fortemente in
tensivo (Lc 4.20; 22.56; At 1.10; 3 .4 ,12; 6.15:7.55: 
10.4: 11.6; 13.9; 14.9; 23.1; 2 Co 3.7,13). Veja 
CONTEM PLAR. O LH A R .l

2. kathaptõ (Ka&nrno), “firmar em, agarrar, apo
derar-se de, atacar” , é usado acerca da serpente que 
se agarrou na mão de Paulo (At 28.3).l

FIXAR
ereidõ (èpcíòoj), primariamente “apoiar, fixar 

firmemente”, é usado no intransitivo em At 27.41, 
acerca de um navio que se dirige à praia.l

FLAUTA
A. Substantivo.

autos (aúXóç), “ instrumento de sopro”, por exem
plo. “flauta" (relacionado com aemi, “soprar” ), ocorre 
em 1 Co 14.7.1

B. Verbo.
auleõ (auXéiu). “tocar um aulos”, é usado em Mt

11.17: Lc 7.32; 1 Co 14.7 (segunda parte)1

FLAUTEIRO
auletes (aúXq-iíc;), “tocador de flauta" (derivado 

de auleõ, “ tocar flau ta"), ocorre  em  M t 9.23 
(“instrumentistas” ) e Ap 18.22 ("flauteiros”). Nos
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papiros da época, a palavra é primariamente associ
ada com assuntos religiosos (M oulton e M illigan. 
Vocabulary o f the Greek Testament). Contraste com 
M Ú SIC O .f

FLOR DE FARINHA
semidalis (ac (líòaAi q) denota a “m elhor larinha 

de trigo”, e ocorre em Ap 18.13.!

FLOR
A. Substantivo.

anthos (ch toç). “flor” (usado em certos nomes 
de flores), ocorre em Tg 1.10.11; 1 Pe 1.24 (duas 
vezes).!

B. Adjetivo.
huperakmos (ÚTrepaKjioç). "passado da flor da 

idade** (formado de huper, “além de’\  e akme, “o 
ponto mais alto de qualquer coisa *, a plena floração 
de uma flor), é usado em 1 Co 7.36, “se tiver passa
do a flor da idade'*; Lightfoot prefere a tradução 
“ maturidade”.

FLUIR
rheõ (pcuí), “fluir’*, é usado figurativamente em 

Jo 7.38. acerca do Espírito Santo, agindo no crente 
e por meio delc/fl

FLUXO
A. Substantivos.

1. ekbasis (cicpaoi ç), “saída, cam inho para fora. 
modo de fuga" (formado de ek. “para fora”, e bainõ. 
“ir” ), ocorre em I Co 10.13. É traduzido em Hb
13.7 por “fim” (ARA), relativo ao modo de vida 
dos guias espirituais falecidos. Veja FIN D A R.!

2. rhusis ( p ta iç ) .  “fluido” (cognato de rheõ. 
“fluir” ), “fluxo”, é usado em Mc 5.25; Lc 8.43.44.!

Nota: Em Mt 22.25. a palavra spemia , “sem en
te”, é traduzida por “descendência” .

B. Verbo.
ekporeuõ (cKTropeixu). “fazer ir adiante*’ (for

mado de ek , “para fora**, e  poreuõ, “fazer ir” ), é 
usado na voz média em Ap 9.17.18. acerca da “em is
são” de fogo, fum aça e enxofre da boca dos cavalos 
simbólicos numa visão (traduzido pelo verbo “sair” ). 
Veja IR. PARTIR. PROCEDA. SAIR. VIR.

FOGO
A. Substantivos.

1. pur  (irOp) (cujos cognatos são o n° 2. pura, e
o term o purelos, “febre” ) é usado (além do seu 
significado natural com um ) accrca dc : (<?) a santi

dade de Deus. que consom e tudo o que é inconsis
tente com  ela (Hb 10.27; 12.29; cf. Ap 1.14; 2.18; 
10.1; 15.2; 19.12); sem elhantem ente, os anjos san
tos com o m inistros Seus (Hb 1.7); em Ap 3.18. é 
sím bolo daquilo  que prova a fé dos santos, produ
zindo o que glorificará o Senhor; (b) o julgam ento 
divino, provando as ações dos crentes, no T ribu
nal de C risto (1 Co 3.13.15); (c) o fogo do ju lga
mento divino sobre os que rejeitarem  Jesus (M t
3.11, onde uma distinção deve ser feita entre o 
batism o com o Espírito Santo no Pentecostes e o 
“fogo” da punição divina; At 2.3, pode não se re
ferir ao batism o: Lc 3.16); (d) os ju lgam entos de 
Deus ao fim da presente era antes do estabeleci
mento do Reino de C risto no m undo (2 Ts 1.8: Ap
18.8): (e) o  “fogo” do inferno, a ser suportado 
p e lo s  d e sc re n te s  no  o u tro  m undo  (M t 5 .2 2 ; 
13.42.50: 18.8.9: 25.41: Mc 9.43.48; Lc 3.17); (/) 
a  hostilidade hum ana tanto para os judeus quanto 
para os seguidores de C risto  (Lc 12.49); (g) com o 
ilustração do ju lgam ento  punitivo sobre os ricos 
suntuosos e tirânicos (Tg 5.3); (/i) a futura subver
são do sistema religioso babilônico às mãos da besta 
e das nações sob seu com ando (Ap 17.16): (0  a 
virada do coração do inim igo ao arrependim ento 
pagando sua rudeza por generosidade (Rm  12.23); 
(/) a língua, com o que governada por uma disposi
ção  “ in flam ad a” e ex e rcen d o  um a in flu ên c ia  
destrutiva sobre os outros (Tg 3.6); (k) com o sím 
bolo do perigo dc destruição (Jd 23).

Nota: Veja também o verbete CHAMA.
2. pura (T T i ip d ), derivado do n° 1. denota “m on

tão de combustível** empilhado para ser incendiado 
(por conseguinte, cm português, “pira” ), ocorre em 
At 28.2.3.!

B. Adjetivo.
purinos (üúp iroç), “ inflam ado” (cognato de A, 

n° 1). é traduzido em Ap 9 .17 por “dc fogo’*.! Na 
Septuaginta. consulte Ez 28.14.16.^

C . V erbos.
1. puroõ  (frupóco) é traduzido cm 2 Pe 3.12 

por “estando em fogo” (voz média). Veja IN FLA 
M A D O .

2. phlogizõ  (èAoyíCüj), “acender, incendiar, 
queim ar totalm ente, consum ir”, é usado figurati
vam ente. nas vozes ativa e passiva, em Tg 3.6, 
acerca da língua, prim eiram ente, dizendo respeito 
aos seus efeitos desastrosos no círculo inteiro das 
circunstâncias da vida; em segundo lugar, alude à 
agência satânica em usar a língua para este propó
s ito .!
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FOICE
drepanon (òpcTravor), “gancho de poda. foice, 

foicinha” (cognato de drepõ. ‘'arrancar"). ocorre em 
Mc 4.29: Ap 14.14-17: 14.18 (duas vezes): Ap
14.19.1

FOLGAR
paizõ (TTaiçiu). propriamente, “brincar como cri

ança" (cognato de pais), por conseguinte, denota 
“folgar" dançando e festejando (1 Co 10.7).! Con
traste com o verbo empaizò. “escarnecer".

FOLHA
phullon  (éúX Xov), " fo lh a"  (o rig ina lm en te . 

phulion , em latim, folium: em português, “fólio, 
foliáceo. folhagem, folha, folhoso). é encontrado em 
Mt 21.19:24.32: Mc 11.13 (duas vezes): Mc 13.28: 
Ap 22.2 .!

FOME
A. Substantivo.

limos (Xipóç) tem o significado de “ fome" (Lc 
15.17: 2 Co 11.27: Ap 6 .8). Veja CARESTIA.

B. Verbo.
peinaõ (itciiyíu»), “ter fome. estar faminto, sen

tir fome”, é usado: (a) literalmente (por exemplo. 
Mt 4.2; 12.1:21.18: Rm 12.20: 1 Co 11.21,34; Fp 
4.12: Ap 7.16); Jesus se identifica com os santos 
quando fala que sofre neste e em outros aspectos 
(M t 25.35.42); (b ) m etaforicamente (M t 5.6: Lc 
6.21.25: Jo 6.35).

C. Adjetivo.
prospeinos (-pocnrcivoç) significa “faminto, 

eslaimado*’ (formado de pros. elemento intensivo, e 
peina. “fom e"), ocorre em At 10.10.1

FONTE
pege (Tnyyri). “nascente, manancial, fonte", é  usa

do acerca de: (a ) um “poço artificial", alimentado 
por uma fonte (Jo 4.6): (b) metaforicamente (em 
contraste com tal poço), “o Espírito habitador de 
Deus" (Jo 4.14); (c) “fontes", metaforicamente (2 
Pe 2.17); (d) “ fontes ou mananciais naturais" (Tg 
3.11,12; Ap 8.10; 14.7; 16.4): (e) metaforicamente, 
“a vida eterna e as futuras bênçãos que provêm dela" 
(Ap 7.17: 21.6); (/) “fluxo de sangue" (Mc 5.29).!

FORA
Notas: (1) A preposição ek (ou cr), que freqüen

temente significa “para fora. para fora de, provindo 
de. do meio de", tem uma variedade de significados.

entre os quais acha-se “de" que é virtualmente equi
valente a apo. “fora. longe, afastado, para fora de. 
de" (por exemplo. 2 Co 1.10. “o  qual nos livrou de 
tão grande morte e livrará": considerando que a morte 
não fora experimentada de fato. mas era iminente, 
aqui a preposição ek não significa “para fora do 
meio de” ). Em At 12.7. a preposição é usada na 
declaração: “E caíram-lhe das mãos as cadeias”. Em 
Mt 17.9. é  usada acerca de descer de uma monta
nha. não “para fora de"; “não devemos supor que 
eles tinham  en trado  num a caverna" (Dr. A. T. 
Robcrtson. Grammar o f the Greek New Testament). 
Em I Ts 1.10, “Jesus, que nos livra da ira futura", a 
pergunta se ek neste versículo significa ”do meio 
de" ou "para longe de”, será determinada por algu
ma declaração da Escritura, onde o sujeito esteja 
especificamente mencionado: isto nos é fornecido, 
por exemplo, em I Ts 5.9, onde o contexto deixa 
claro que os crentes serão livres da (não “do meio 
da” ) ira divina a  ser executada sobre as nações ao 
final da presente era.

(2) Quanto à frase ek mesou. "para fora do cam i
nho”. veja MEIO (2). Nota ( 1). letra “e

(3) Em Lc 8.4. a frase kata polin é traduzida por 
“de todas as cidades”, a ser considerado em relação 
a “gente”.

(4) O termo ektos. “para fora de", é traduzido 
em 2 Co 12.2 por “fora do”: em 2 Co 12.3. os me
lhores manuscritos têm chõris. “separadamente, à 
parte de” (ektos. “fora de").

FORÇA
A. Adjetivo.

bebaios (fkpaioç), “firme, seguro", é traduzido 
por “força" (o uso presente traduziria o term o por 
“em força, em vigor") em Hb 9.17, acerca de um 
testamento ou concerto, em relação a uma morte. 
Veja FIRME.

B. Verbo.
1. harpazõ (ápTrdCw), “arrebatar, arrancar, levar 

à força", é usado na seguinte sentença em Mt 11.12. 
ao que é referido no n° 1. “pela força se apoderam 
dele", sendo o significado, como determinado pela 
cláusula precedente, que aqueles que estão domina
dos por avidez e  zelo. em vez de se renderem à 
oposição dos inimigos religiosos, como os escribas 
e fariseus, abrem à força seu caminho para o Reino 
para o possuírem. Em outros lugares, é usado seme
lhantemente em Jo 6.15. acerca daqueles que tenta
ram agarrar o Senhor, e em At 2 3 .10, diz respeito à 
ordem do capitão-chefe para os soldados salvarem
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Paulo. Veja ARRANCAR. DERRUBAR. PEGAR. 
Contraste com o verbo diarpazõ, '‘saquear", que 
aparece , por exem plo , em M t 12.29, o verbo 
simarpazõ, “agarrar e levar embora", que ocorre em, 
por exemplo. At 6 .12. e o termo harpax, **ávido, 
voraz”, que é encontrado, por exemplo, em Mt 7.15.

Notas: ( 1 ) 0  termo biazõ. “forçar" (derivado de 
bia. “força” ), é usado na voz passiva em Mt 11.12. 
acerca do Reino dos Céus que “sofre violência"; o 
mesmo se dá em Lc 16.16. “emprega força para 
entrar nele", aqui na voz média, expressiva do inte
resse especial que o fazedor do ato tem no que está 
fazendo. Este significado é exaustivamente confir
mado pelo uso semelhante nos papiros. Moulton e 
Milligan (em Vocabulary o f lhe Greek Testameni) 
observam que a declaração de Lucas pode ser natu
ralmente traduzida por "todo o mundo está entran
do nele violentamente". Veja VIOLÊNCIA.

(2) Em Mt 11.12. ocorre o substantivo corres
pondente. biastes, “violência" (veja o n° 2). Veja 
VIOLÊNCIA.

FORM A
Substantivo

1. morphe (popÒTi) denota “a forma ou traço 
especial ou característico" de uma pessoa ou coisa. 
É usado com significado particular no Novo Testa
mento, somente acerca de Cristo, em Fp 2.6.7. nas 
frases: “sendo em forma de Deus" e "tomando a 
forma dc servo". Definição excelente da palavra é a 
que Gifford oferece: “O termo morphe é. portanto, 
a natureza ou a essência, não no abstrato, mas como 
subsistindo na verdade no indivíduo, e retido, 
contanto que o indivíduo exista. \ ...] Assim, na pas
sagem diante de nos morphe theou é, de fato. a natu
reza divina e inseparavelmente subsistente na Pes
soa de Cristo. (...) Quanto à  interpretação da ex
pressão ‘forma de D eus', é suficiente dizer que: (1) 
inclui toda a natureza e  essência da deidade, e é 
inseparável delas, visto que não podem ter existên
cia real sem ela: e (2 ) que não inclui em si mesma 
qualquer coisa acidental ou separável, como deter
minadas maneiras de manifestação ou condições de 
glória e majestade, as quais podem, numa ocasião, 
estar presas à ‘forma’: e em outra, separadas dela. 
[...]

“O verdadeiro significado de morphe na expres
são  'fo rm a  de D e u s ’ é c o n firm a d a  p o r  seu 
reaparecimento na expressão correspondente, 'fo r
ma dc servo’. É universalmente aceito que as duas 
frases são diretamente antitéticas. e que. portanto.

a palavra ‘forma* tem de ter o mesmo sentido em 
ambas" (extraído dc On The incarnaríon, de Gifford. 
pp. 16. 19, 39).

A definição acima se aplica a seu uso em Mc 
16.12. quanto aos modos particulares nos quais o 
Senhor se manifestou.*!

Nota: Quanto à palavra sinônima schema. veja 
FIGURA ( I ). Quanto ao verbo morphoò, veja FOR
MADO. n° 1.

2. morphõsis (|ióp<txoc7i ç)r “form a” ou "esbo- 
Ç o ’\  denota no Novo Testamento, “ imagem ou im
pressão. semelhança exterior” , e diz respeito ao co
nhecimento e à verdade (Rm 2.20); à piedade (2 Tm
3.5). Deve ser distinguido de morphe (n° l ): é usado 
em quase o mesmo sentido que schema, "m odelo" 
(q.v.). mas não é tão puramente a  “forma" exterior 
como o é schema %

3. tupos (tijttoç), “representação" ou “padrão” 
de qualquer coisa (pelo qual vemos em ensamplc). é 
traduzido em Rm 6 .17 por “forma” : “à forma [ou 
molde] de doutrina a que fostes entregues". A metá
fora é o do molde ou fôrma na qual se derrama mate
rial fundido para assum ir a forma do molde ou fôr
ma. O Evangelho é  o molde: os que são obedientes a 
seus ensinos, tom am -se conformados a Cristo, a 
quem o Evangelho apresenta. Em At 23.25. é usado 
para se referir a uma carta, com referência à nature
za do conteúdo.

4. eidos (eiõoc;), literalmente, “aquilo que é vis
to" (cognato dc eidon. "ver” ), "aparência ou forma 
exterior", ocorre em Lc 3.22. acerca da aparição do 
Espírito Santo no batismo de Jesus: cm Jo 5.37. 
está no testemunho do Senhor concernente ao Pai: 
em Lc 9.29. é dito do próprio Cristo: é traduzido 
em 2 Co 5.7 por "vista", sendo o cristão guiado 
pelo que sabe ser verdade, embora não o veja: em 1 
Ts 5.22 (ARA), os cristãos são exortados a se pri
varem de “toda forma de mal" (a tradução da RC, 
“aparência”, é inadequada), ou seja, dc todo tipo de 
mal Veja ASPECTO. FIGURA (1), VISTA.*!

5. hupotupõsis (t’TTOTÚT7u a iç ) .  “croqui. esboço” 
(cognato dc hupotupoõ. "delinear” formado de hupo. 
"em baixo de", e o n° 3), é usado metaforicamente 
para denotar "padrão, exemplo, forma", ocorre em
1 Tm 1.16: 2 Tm 1.13 (acerca das sàs palavras). 
Veja M ODELO.!

FORMADO
A. Verbos.

1. morphoò ( îop<}xxu). como o substantivo (A. 
n° 1. no verbete FORMA >. refere-se. não ao externo
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e transiente, mas ao interior e real: é usado em  G1
4.19, expressando a necessidade de m udança em 
caráter e conduta para corresponder com a condição 
espiritual interior, de forma que haja conformidade 
moral a C risto .!

Contraste com os verbos metamorphoõ. “ trans
formar. transfigurar", summorphizõ e suschemarízõ, 
“conformar**.

2. plassõ  (TrXdaooj). “moldar, dar forma a” , era 
usado acerca do artista que trabalhava em barro ou 
cera (em português, “plástico**), e ocorre em Rm 
9.20; 1 Tm 2.13/fl

B. Substantivo.
plasma (irX áana) denota “qualquer coisa m ol

dada ou talhada numa form a” (cognato de A. n° 2). 
aparece em Rm 9.20, “a  coisa formada**.! Contraste 
com o  adjetivo plastos, “forjado, fabricado, fictí
cio". que é encontrado em 2 Pe 2 .3 .!

FORMAR
Verbo

1. katartizõ (KarapTÍ^to), “ajustar, modelar, tor
nar com pleto”, é  traduzido em Hb 11.3 por “cria
dos”. acerca dos mundos ou eras.

2. sunarmologeõ (aurappoXoyeio). “ajustar ou 
m odelar junto” (formado de sun, “com ” , liarmos 
“articulação”, e legõ, “escolher” ), é usado metafori
camente acerca da Igreja como tem plo espiritual: as 
panes sendo “bem ajustadas” (Ef 2.21): como um 
corpo (E f 4.16. “bem ajustado” ).!

FORMOSO
1. asteios (àoT eíoç), literalm ente, “da cidade” 

(derivado de astu. “cidade” : como no latim, urbanus. 
de urbs. “cidade” ; em português, “urbano"; sem e
lhantemente. ‘'polido” , de polis, ‘‘cidade'*), por con
seguinte. “ lindo, elegante" (usado nos escritos em 
papiro para descrever roupa). É d ito acerca da for
ma exterior de uma criança (At 7.20). de Moisés 
“(m ui) formoso”, literalm ente, “ lindo para Deus” 
(Hb 11.23). Veja BOM, Nota, BONITO !

2. eudia (cúóía) denota “ tem po bom ” (M t 16.2. 
derivado de eudios. “calmo” ; formado de eu. “bom”, 
e dios. “divino”, entre os gregos pagãos, cognato do 
nome para o deus Zeus ou Júpiter. Uns derivariam 
de dios e do latim deus (deus) e dies (dia), proveni
ente de uma raiz que significa “ luminoso". Contras
te com o term o latino sub divo, “debaixo de um céu 
lum inoso e aberto” .!

3. kalos (KaXóç), “de aparência bonita, linda, 
formosa'*, é usado com o parte do nome próprio.

Bons Portos, que ocorre cm Al 27.8. Veja BOM, 
M ELHOR.

Notas: (1) Em Rm 16.18. o termo eulogia. que 
geralmente significa “benção” , é usado em seu sen
tido mais literal, “suaves palavras”, ou seja. um es
tilo de eloqüência aprimorado, dando a aparência de 
racionalidade.

(2) Em Gl 6.12. o verbo euprosõpeõ. “parecer 
bem”, literalmente, “ser lindo de rosto” (formado 
de eu. “bem", e prosõpon. “face” ), significa “fazer 
uma apresentação linda ou plausível” , usado aqui 
metaforicamente acerca de fazer uma demonstração 
de zelo religioso.!

FORNALHA DE FOGO
kaminos (Kápuxx;). “forno, fornalha, fom aça’* 

(dc onde provém a palavra latina, caminus). usado 
para fundir minério para extração de metal ou para 
queim ar cerâm ica, ocorre cm Mt 13.42.50; Ap 1.15: 
9 .2 .!

FORNICAÇÃO
A. Substantivos.

1. pomeia  (TTopvcía), “ fom icação, prostituição”, 
é usado acerca dc: (a) o “ intercurso sexual ilícito” 
(Jo 8.41: At 15.20.29; 2 1.25; 1 Co 5 .1:6.13,18; 7.3;
2 Co 12.21; Gl 5.19; E f 5.3: Cl 3.5; I Ts 4.3: Ap 
2.21; 9.21); em Mt 5.32 e  19.9, representa ou inclui
0 adultério; é diferenciado do adultério em Mt 15.19 
e Mc 7.21: (b) metaforicamente, fala da “associação 
da idolatria pagã com as doutrinas da fé cristã e 
professadas por seus adeptos” ( Ap 14.8; 17.2.4: 
18.3; 19.2); alguns sugerem que este é o  sentido em 
Ap 2 .21.!

2. pom os  (TTÓpixjç) denota “homem que se vicia 
em  fo m icação  ou p ro s titu ição , fo rn icad o r ou 
prostituidor” (I Co 5.9,10,11; 6 .9; E f 5.5: I Tm 
1.10; Hb 12.16: 13.4; Ap 21.8 e  22.15).!

B. Verbos.
1. pom euõ  (Tropvcúto). “com eter fom icação ou 

prostituição", é usado: (a) literalm ente (M c 10.19;
1 Co 6.18; 10.8: Ap 2.14,20: veja as letras “a” e 
"b". acima); (b) metaforicamente (Ap 17.2:18.3.9).!

2. ekpomeuõ  (c»aropi'ciJGj), forma fortalecida do 
n° 1 (formado de ek, usado intensivamente, e  o  n° 1). 
“dar-se à fom icação ou prostituição”, implicando 
indulgência excessiva (Jd 7).!

FORNO
klibanos (KXífkiroç) é mencionado em Mt 6.30 e 

Lc 12.28. A forma do “forno” com um ente em uso



F O R N O 666 FORTE

no oriente indica o  tipo que era usado conforme é 
mencionado nas Escrituras. Primeiramente, cava-se 
um buraco no chào de cerca de 90 centím etros de 
fundura com diâm etro um tanto quanto mais estrei
to. Depois, em plastram -se as paredes com cim en
to. Em seguida, acende-se fogo ali dentro, usando 
com o com bustível erva ou ram os secos, que aque
cem o  forno rapidamente e  o enegrecem de fumaça e 
fuligem (veja Lm 5.10). Q uando o forno está sufici
entem ente aquecido, limpa-se a superfície e molda- 
se a massa de pào em pães finos e largos colocados 
um de cada vez na parede do “forno" para se ajustar 
ao seu círculo interno côncavo. A assadura leva al 
guns segundos. Tais fornos são usados norm alm en
te fora de casa. e é comum um "forno '’ servir para 
várias fam ílias (Lv 26.26). N ão há que duvidar que 
um ‘Tom o” deste tipo é mencionado em Êx 8.3 (veja 
Dictíonary o fthe Bible. de H astings).!

FORTALECER
A. Substantivos.

1. dunamis (Ô ú^apiç), às vezes traduzido por 
"força”, significa mais apropriadamente "poder" (1 
Co 15.56; 2 Co 1.8: 12.9: Hb 11.11: Ap 1.16:3.8:
12.10). Veja CAPACIDADE. n° 1. PODER (4). n° 1.

2. ischus ( íax ú ç), ‘‘habilidade, força” , é usado 
em Mc 12.30,33: Lc 10.27: Ap 5.12. Veja CAPA
CIDADE. n° 2. PODEROSO.

3. kratos (kpcítoç), “força, poder”, é encontra
do em Lc 1.51 (‘‘valorosamente*’); E f 1.19 (segunda 
parte, "poder” ); E f 6.10 (“força” ). Veja DOMÍNIO. 
n° 1. PODER (4). n°4 .

Nota: Em Ap 17.13, o termo exoiisia. “ liberdade 
de ação”, é traduzido por “autoridade”.

B. Verbos.
1. dunamoõ (òuvo^óaj). “fortalecer, corroborar” , 

ocorre em  Cl 1.11. e nos melhores textos em Hb
11.34 (“tiraram forças”: alguns têm o  n° 2); alguns 
têm o verbo dunamoõ em E f 6.10 (os melhores têm
o n° 2).! Na Septuaginta, consulte SI 52.7:68.28: Ec 
10.10: Dn 9.27.1

2 . endunamoõ (crôwaiiófaj), “tom ar forte, for
talecer”. é encontrado em A t 9.22 (“se esforçava” ); 
Fp 4.13; 2 Tm 2.1 (“fortifica-te” ): 2 Tm 4.17. Veja 
CONFORTADO. FORTE (1). B

3. ischuõ (iaxOo»), cognato de A. n° 2. “ter fo r
ça”. é usado em M c 5.4 (“podia"); Lc 16.3 (“não 
posso” ). Veja PREVALECER (2).

4. enischuõ (êiaaxú-o). cognato de A. n° 2. for
ma fortalecida do n° 3. é usado em Lc 22.43 c  At
9.19.1

5. krataioõ (tcpaTcuóto), “fortalecer” , é encon
trado em Ef 3.16 (“sejais corroborados” ). Veja FOR- 
T E  ( I ). B.

6 . sthenoõ (o6e fóco), derivado de sthenos, “for
ça**. ocorre em 1 Pe 5.10 (“fortificará” ), em  uma 
série de tempos futuros, de acordo com os melhores 
textos, form ando assim  prom essas d ivinas.!

Notas: ( I ) Quanto ao verbo ischuõ. encontrado 
em Hb 9.17, veja PREVALECER (2).

(2 ) Quanto ao verbo sterizõ. usado em Lc 22.32, 
veja ESTABELECER. n° I .

(3) Q uanto ao verbo stereoõ, que aparece em At
3.7. veja ESTABELECER. n°2.

(4) O verbo episterizõ é  encontrado em alguns 
textos em At 18.23. “ fortalecendo” . V ejaCO N FlR- 
M \R . A. n° 2. ESTABELECER. n° 1.

(5) Quanto ao term o “fraco” usado em  Rm 5.6. 
veja ENFRAQUECER.

FORTALEZA
ochurõtna (òxúpuiiia). “ lugar seguro, fortaleza"’ 

(cognato de ochuroõ, “ tom ar firme, firmar"), é usa
do metaforicamente em 2 Co 10.4. acerca das coisas 
nas quais se impõe a mera confiança hum ana.!

FORTE (1)
A. Adjetivos.

1. dunatos (ò w a ró ç ) , “poderoso, vigoroso”, é 
encontrado em Rm 15.1, onde os “ fortes" são aque
les referidos no capítulo 14 em contraste com “os 
fracos na fé'*, que são os que têm escrúpulos com 
respeito a com er certos alim entos e à observância 
de dias: 2 C o 12.10. onde a força acha-se em supor
tar os sofrim entos na conscientização de que o  ato 
de resistir é pela causa de Cristo; 2 Co 13.9. onde 
“vós estais fortes” im plica a boa condição espiritu
al que o apóstolo Paulo deseja para a igreja em 
Corinto. não tendo nada a exigir no exercício que ele 
faz da disciplina (cf. o n° 2 cm 1 Co 4.10). Veja 
CAPACIDADE. C. n° 1. PODER (4). PODERO
SO. POSSÍVEL.

2. ischuros (iaxvpóç). “forte, vigoroso, pode
roso”, é usado acerca de: (o) pessoas: (1) Deus (Ap
18.8): (2) anjos (Ap 5.2: 10.1: 18.21): (3) homens 
(M t 12.29, duas vezes, e passagens paralelas: Hb
11.34. "poderosos [em guerra]” . ARA; Ap 6.15. 
nos melhores textos, pois alguns têm o n° I: Ap
19.18): m etaforicamente: (4) a igreja em Corinto (1 
C o 4.10). onde o apóstolo Paulo lhes reprova ironi
camente a condição não espiritual e autocom pla- 
cente: (5) os jovens em  Cristo espiritualm ente for
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tes pela Palavra de Deus para vencer o m aligno ( I 
Jo  2.14); (b ) coisas: (1) o venio (Ml 14.30, em al
guns manuscritos); (2) a fome (Lc 15.14): (3) coisas 
na mera estim ativa hum ana ( I Co 1.27); (4) as car
tas de Paulo (2 Co 10.10); (5) o  choro e lágrim as do 
Senhor (Hb 5.7); (6 ) a consolação (Hb 6.18); (7) a 
voz de um anjo (Ap 18.2. nos melhores textos, pois 
alguns têm megas% “grande"); (8) Babilônia (Ap
18.10); (9) trovões (Ap 19.6. “grandes” ). Veja FOR
TE (2). PODEROSO.

3. ischuroteros (iaxupÓTepoç). o grau com pa
rativo do  n° 2, é usado: (a) acerca de C risto (M t 
3.11; Mc 1.7; Lc 3.16); (fc) acerca da “fraqueza de 
D eus”, com o os homens sem entendim enlo a consi
deram (1 Co 1.25): (c) acerca de um homem de força 
física superior (Lc 11.22); (d) num a pergunta retó
rica em  1 Co 10.22. que im plica a im possibilidade 
de escaparm os do ciúm e de Deus quando é inflama
do .!

Notas: (1) Q uanto  à  expressão  “operação  do 
erro", encon trada em 2 Ts 2.11. veja ERR O  (1). 
n° 1.

(2 ) Q uan to  ao ad je tiv o  “ só lid o ” re fe rid o  a 
m antim ento, expressão que ocorre em  Hb 5.12,14. 
veja SÓLIDO.

B. V erbos.
1. etidunamoõ (c rò u ra p ó o j) .  “tom ar forte, for

talecer” (formado de en, “em ”, e dunamis. "poder” ), 
“fortificar”, é usado em Rm 4.20: E f 6 .10; Hb 11.34 
(“tiraram  forças"). Veja CONFORTADO. FORTA
LECER. B. n°2.

2 . krataioõ (K paxaióu). “ fortalecer” (cognato dc 
kratos. “força” ), é encontrado em encerar forte. Lc 
1.80 (“ se ro b u s te c ia ” ); L c 2 .4 0 : 1 C o  16.13 
(“fortalecei-vos”, literalmente, “sede fortalecidos” ): 
E f  3.16 (“sejais corroborados” ), voz passiva em cada 
lugar. Veja FORTALECER.!

3. stereoõ (aT cpeótu). Veja ESTA BELECER. 
n° 2.

FORTE (2)
Nota: A palavra ischuros. “forte", cm Mt 14.30, 

não ocorre nos manuscritos mais autênticos.

FORTEMENTE
1. deinõs (ò^tvwç) (quanto a este term o, veja 

DURO, n° 1), é encontrado em Lc 11.53 (“forte
mente”).

2. eutonõs (eirróruiç), “vigorosam ente”, é usado 
em Lc 23.10 (“com grande veem ência” ), acerca das 
acusações contra Cristo. Veja PODEROSO. D.

3. ekperissõs (£KTrcpíaau>ç e  Trepíaawç), fo r
mado de ek. “para fora de” , e  o advérbio perissõs. 
“excessivam ente, o  m ais” , é achado em Mc 14.31 
(“com mais veem ência": nos melhores textos: al
guns têm ek perissou. o caso genilivo do adjetivo 
perissõs. “m ais” ), acerca do proteslo que Pedro fez 
de sua lealdade (um a boa tradução seria: “exceden
do em veemência” )-!

Nota: Q uanto à expressão “bateu com ím peto” , 
encontrado cm Lc 6.48,49, veja BATER, n° 8.

FRACO
asthenes (daO cviíç). “ sem  força” (form ado dc

a. elem ento  de negação, e sthenos, “ força” ), é tra
duzido em 1 Co 12.22 por “fracos” , acerca dos 
m em bros do corpo. Veja E N FER M O  (1). EN FER
MO (2). E N FR A Q U EC E R . FO RTA LECER. B. 
Nota (5).

Notas: (1) Em Hb 12.12, o  term o paraluõ , “de
bilitar. enfraquecer”, na voz passiva, “ser enfraque
cido, enfraquecer-se”, com o por um golpe de para
lisia. é  traduzido por “desconjuntados” .

(2) Q uanto à expressão “de pouco ânim o” , que 
ocorre em 1 Ts 5.14. veja POUCO ANIM O.

FRAQUEZA
1 . astheneia (áoO ém ci), literalm ente, “ falta de 

força” (formado de a. elemento de negação, e  sthenos. 
“força” ), "fraqueza”, indicando incapacidade de 
p ro d u z ir  re s u lta d o s  (R m  8 .2 6 ; 2 C o  11 .30 ;
12.5.9,10): em Lc 13.11. a frase “espírito de enfer
midade” atribui a curvatura da m ulher diretam ente à 
agênc ia  sa tân ica . A fra seo lo g ia  re lac io n ad a  é 
indicativa dc conhecim ento m edico form ado p ° r 
parte do escritor.

2. asthenema (do9éi*npci). cognato do n° 1. é 
encontrado no plural em Rm 15.1. “fraquezas” , ou 
seja. os escrúpulos que surgem da fraqueza da fé. 
Os fortes devem  suportar as fraquezas dos fracos 
(adunatos) subm etendo-se ao autodom ínio.!

Nota: Em Lc 7.21. o term o nosos, “doença” , é 
traduzido por “enferm idades”.

FREIO
A. Substantivo.

chalinos (xaXivóç), “redea. freio”, é  usado em 
Tg 3.3 e Ap 14.20. “A rédea prim itiva era sim ples
mente um laço no cabresto passado cm volta da 
mandíbula do cavalo. Por conseguinte, no SI 32.9. o 
significado é cabresto e freio” (extraído de Dictionary 
o fthe  Bible, de H astings).!



FREIO 668 FRUTO

B. Verbo.
chalinagõgeõ (x a \iva y iú y4 iú ) .  fo rm ado  de 

chalinos. “rédea, freio*’, e  agõ. “conduzir” , significa 
“conduzir pela rédea, em bridar, m anter sob contro
le. conter, refrear” . É usado m etaforicam ente em Tg 
1.26 e  3.2, acerca da língua e do co rpo .!

FRESCO
neos (véoç), “ novo” (quanto ao tem po, em con

traste com kainos. “novo” , em  relação à qualidade), 
é traduzido  em M t 9 .17 ; M c 2.22; Lc 5.38 por 
”novo” com  referência a odres. Veja NOVO.

Noui: O term o glukus, “doce” , é  usado em Tg 
3.11.12: A p 10.9.10. Veja DOCE/fl

FRIO
A. Substantivo.

psuchos (4>t'xoç). “ frieza, frio”, aparece em Jo 
18.18: At 28.2: 2 C o 11.27.1

B. Adjetivo.
psuchros (ijíuxpóç), “ frio, fresco, friagem , frio- 

zinho” (m ais pleno na expressão que psuchos). é 
usado no sentido natural em M t 10.42: m etaforica
m ente. ocorre em  Ap 3.15.16.1

C. Verbo.
psuchõ (4iúxw). “ respirar, soprar, esfriar sopran- 

du", na voz passiva, “ ficar frio. esfriar-se“ . é usado 
m etaforicam ente em  Mt 24.12, no sentido dc dim i
nuir o zelo ou o am or.!

FRUTIFICAR
blastanõ O X aoTÓ m ). “brotar, produzir” , é  dito 

acerca da vara de Arão (Hb 9.4). Também ocorre em 
Mt 13.26 (“fratificou” ); M c 4.27 c T g 5.18. Veja 
BROTAR, n° 6. TRA ZER. n° 2 6 !

FRUTO
A. Substantivos.

1. karpos (Kaptróq), “fruto” , é  usado acerca de:
(1) o fruto das árvores, cam pos, a terra, aquilo que é 
produzido pela energia inerente de um organism o 
vivo (por exem plo. M t 7.17; Tg 5.7.18): no plural 
(por exem plo, em Lc 12.17 (quanto a Lc 12.18. veja 
Nota (1). mais adiante]; e 2 T m  2.6): acerca do cor
po hum ano (Lc 1.42: A t 2.30); (II) m etaforicam en
te. em referência a: (a) obras ou ações, “fruto“ . que 
é  a expressão visível do poder que atua interior e 
invisivelm ente, o caráter do “fruto” sendo evidenci
ado pelo caráter do poder que o produz (M t 7.16). 
A ssim  com o as expressões visíveis das concupis- 
cências ocultas estão  as obras da carnc. assim  o

poder invisível do Espírito Santo naqueles que são 
trazidos em união viva com C risto  (Jo 5.2-8,16), 
p roduz “o  fruto do  E spírito” (Gl 5.22), a form a 
singular sugerindo a unidade do caráter do Senhor 
com o a reproduzir neles, isto é. a  “caridade (ou seja. 
amor], gozo. paz, longanimidade. benignidade. bon
dade. fc. mansidão, tem perança”, tudo em contraste 
com  as confusas e. muitas vezes, m utuam ente anta
gônicas “obras da carne” . D aí em  Fp 1.11, “ frutos 
de justiça” . Em Hb 12.11. “o fru to  de ju s tiça” é 
descrito com o “fruto pacífico”, o  efeito  externo do 
castigo divino: “o  fruto da justiça  sem eia-se na paz” 
(Tg 3.18). ou seja. a  sem ente contcm  o fruto; os que 
fazem a paz. produzem  uma colheita de justiça; em 
E f 5.9, “o  fruto da luz" (A RA) é  visto em “bonda
de, e justiça. e verdade”, com o a expressão da união 
do cristão  com  D eus (Pai, Filho e  E spírito Santo); 
pois Deus é  “bom “ ( Mc 10.18), o  Filho é  o  “Justo” 
(At 7.52). o E spírito é o “ Espírito da verdade”, Jo 
16.13: (b ) vantagem , ganho, formado, concernente 
a: ( 1) convertidos com o resu ltado  do m inistério  
evangelístico (Jo 4.36; Rm 1.13: Fp 1.22); (2) a 
santificação, pela libertação de uma vida de pecado 
e  pelo serviço a Deus (Rm 6.22). em  contraste com
(3) a  ausência de qualquer coisa considerada tão 
vantajosa quanto o  resultado dos pecados antigos 
(Rm  6.21): (4) a recom pensa pelo m im sténo  aos 
servos de Deus (Fp 4.17); (5) o efeito  de fazer con
fissão ao Nome de Deus mediante sacrifício de lou
vor (H b 13.15).

2. genema (yçi'r|(ia). derivado de ginomai. “vir 
à existência", denota “fruto”: (cr) com o o produto 
da terra, por exem plo, o vinho: os m elhores m anus
critos têm  este substantivo nos seguintes textos: 
M t 26.29: M c 14.25: Lc 22.18 (Lc 12.18. em alguns 
m anuscritos: veja Nota (1)]: (b ) m etaforicam ente, 
com o “os fru to s  da (...] ju s tiç a ” , ou  se ja . das 
m in is traçõ es m ateria is  aos necess itad o s (2 Co
9 .1 0 ).!

Notas: (1) Em Lc 12 .18. alguns m anuscritos têm
o term o gennemata , um erro em lugar de genetnata\ 
os m elhores m anuscritos têm sitos, “grão” .

(2 ) O term o genema deve ser d istinguido  de 
gennema. “descendência*’ (derivado d e gennaõ. “ge
rar” ), que ocorre em M t 3.7; 12.34; 23.33; Lc 3 .7 .!

3. opõra (o“ <ópa) denota prim ariam ente “fim do 
verão ou com eço do outono“, ou seja. fins de julho, 
agosto inteiro e com eço de setem bro. C onsiderando 
que esse é o  tem po de “dar frutos” , a palavra era 
usada, por metoním ia. para aludir aos próprios “fru
tos” (Ap 18.14).!
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Nota: Contrasie com o termo phthinopõrinos. 
“outonal” . que aparece em Jd 12. “árvores mur- 
chas”. que não dão “fruto” quando é tempo de ter 
“ frutos*’-!

B. Adjetivos.
1. karpophoros (tcap7ro<t>ópoc;) denota “frutífe

ro" (formado de A. n° 1. e pherõ. “dar”), é encontra
do em At 14.17.1 Contraste com a letra C. mais 
adiante.

2. akarpos (dicapTroç), “ infrutífero” (form ado 
de a , elem ento de negação, e A. n° 1). é usado 
Figurativamente acerca de: (a ) a  “palavra do R ei
no” . tornada “ infrutífera" no caso daqueles influ
enciados pelos cuidados do m undo e o engano das 
riquezas (M t 13.22; Mc 4.19); (b) o  entendim ento 
daquele que ora com uma “língua" que não produz 
nenhum proveito à igreja sem a devida interpreta
ção (1 Co 14.14); (c) as obras das trevas (E f 5.11); 
(d) os crentes que falham em “aplicar-se às boas 
obras”, indicando o ganho de vida de modo a fazer 
boas obras aos outros (Tt 3.14); os efeitos de não 
prover à própria fé das qualidades da virtude, co
nhecimento. temperança, paciência, piedade, amor 
dos irmãos e am or (2 Pe 1.5-8). Em Jd 12. é  tradu
zido por “ infrutíferas” , acerca dos descrentes que 
se opõem ao Evangelho, ao mesmo tem po que fin
gem apoiá-lo. descritos com o “árvores murchas” 
(veja Nota na letra A, n° 3 ) .i  Na Septuaginta. con
sulte Jr 2.6.1

C. Verbo.
karpophoreõ (KapTHxfcopetu), “dar ou produz 

fruto” (veja B. n° I ). é usado: (a) no sentido natural, 
acerca do “ fruto da terra” (Mc 4.28): (b) metafori
camente. acerca da conduta ou daquilo que entra em 
vigor na conduta (Mt 13.23: Mc 4.20; Lc 8.15: Rm 
7.4,5: Cl 1.6. na voz média: Cl 1.10). Em Rm 7.5. 
fala do “fruto” mal, dado “para a morte'*, acerca das 
atividades que são o resultado de um estado de ali
enação de D eus.l

Nota: Quanto à frase, “não dão fruto com perfei
ção”. que ocorre cm Lc 8.14. veja PERFEIÇÃO. B.

FUGA
A. Substantivo.

phuge  (<t>iryq), cognato  de pheugõ  [veja FU 
G IR (2)J. é encon trado  em Mt 24.20. A lguns 
m anuscritos in feriores têm este substan tivo  cm 
M c 13.18.1

B. Verbo.
klinõ (kXíi'(o). “fazer dobrar”, é traduzido em 

Hb 11.34 por “fugida” . Veja CURVAR.

A. Verbos.
\. pheugõ (4* úy<i>). “fugir” (em latim ,fuga; cf. 

em português, “fugitivo, subterfúgio” ), é termo que 
ocoitc em Mt 23.33; Hb 11.34. Veja FUGIR (2).

2. apopheugõ (Ò7To<í)cúyco). “ fugir para longe de” 
(formado de apo. “de“ . e o n° 1). é usado em 2 Pe
I.4: 2.18.20.1

3. diapheugõ (6ta<J>cúytü). literalmente, “ fugir 
através de”, é usado para descrever a “fuga” de pri
sioneiros de um navio (A t 27.42). Quanto à palavra 
em At 27.44. veja o n° 5.1

4. êkphêugõ (è*c<í><:úyüj). “fugir para fora de um 
lugar" (formado de ek, “para fora de”, e o n° 1). é 
dito acerca da “fuga” de prisioneiros (At 16.27); 
dos filhos de Seva. que “fugiram” doendemoninhado 
(At 19.16): da “fuga“ de Paulo de Damasco (2 Co
I I.33): em outros lugares, ocorre com referência 
aos julgam entos de Deus (Lc 21.36: Rm 2.3; Hb 
2.3; 12.25: I Ts 5.3). Veja FUGIR (2).1

5. diasõzõ (Ôiaató£w), na voz ativa, "levar em 
segurança através de um perigo” (formado de dia. 
“através de”, elem ento intensivo, e  sõzõ. “salvar” ), 
“tom ar completamente inteiro, curar“ (Lc 7.3): le
varem  “segurança” (At 23.24); “salvar” (At 27.43): 
na voz passiva, ocorre em M t 14.36 (“ficavam  
sãos” ); 1 Pe 3.20. Também é usado na voz passiva 
significando “escapar” , em alusão a náufragos que 
se salvam (At 27.44: 28.1.4). Veja CURAR. SAL
VAR. SE G U R A N Ç A !

Nota: O  verbo exerchomai, “vir ou ir de um lu
gar. sair” , é traduzido em Jo 10.39 por “escapou”, 
tradução inadequada, tanto em significado quanto 
com respeito às circunstâncias da saída do Senhor 
dos Seus pretensos capturadores. “Saiu” é tradução 
tanto precisa quanto apropriada à dignidade das 
ações do Senhor.

B. Substantivo.
ekbasis (cKfkxaiç). “caminho para fora” (forma

do de ek. "para fora”, e bainõ. “ ir” ), denota: («) 
“fuga” (1 Co 10.13. onde é usado com o artigo defi
nido e traduzido por "escape", conforme é ofereci
do por Deus no caso da tentação: (b) “conseqüência 
ou resultado” (Hb 13.7). Veja EMITIR, FINDAR.1 
Contraste com o verbo ekbainõ, “sair” , que ocorre 
em Hb 11.15 (alguns m anuscritos têm o verbo 
exerchomai)!1

FUGIR (2)
I. pheugõ ((beúyüj). “fugir de ou para longe” 

(em latim .fugio: em  português, “ fugir” ), além do

F U G I R  (1)
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seu significado literal, é usado m etaforicam ente:
(a) no transitivo, acerca de "fugir*' da fom icação ( 1 
Co 6.18); da idolatria (1 Co 10.14); das más dou
trinas. questionam entos, disputas de palavras, in
ve ja , d isc u ssã o , zan g as , m ás d e sc o n f ia n ç a s , 
altercações e  do am or do dinheiro (1 Tm 6.1 1); das 
concupiscências da juventude (2 Tm 2.22); (6 ) no 
intransitivo, acerca da “fuga” das m atérias físicas 
(A p 16.20; 20.11): da m orte (A p 9.6). Veja FU 
GIR (1).

2. ekpheugõ (cK ^iryio). “ fugir para longe, esca
par” ( formado de ek, “de**, e o n° 1). é usado cm At 
16.27; 19.16. Em Hb 12.25. os m elhores m anuscri
tos têm  este verbo em vez do n° 1. Veja FUGIR (1).

3. katapheugò (kotckJx: tryco). “ fugir em busca de 
refúgio" ( formado de kata, usado intensivamente, e
o n° I ). é empregado; («) literalmente, em At 14.6:
(b) m etaforicamente, em Hb 6.18 ("pom os"), acer
ca de "fugirm os" para refúgio a fim de nos apode
rarmos da esperança.!

N ota:  Q u a n to  ao s  v e rb o s  apopheugõ  e 
diapheugõ. veja FUGIR (1).

FUMAÇA
A. Substantivo.

kapnos (Karrvóç), “fum aça", ocorre em At 2.19 
e mais 12 vezes em Apocalipse.1)!

B. Verbo.
tuphõ (r t^ iu ) , “ levantar fum aça" (cognato de 

tuphos, "fumaça" —  palavra não encontrada no Novo 
Testam ento — . e tuphoõ, “ inchar de orgulho", veja 
ENSOBERBECER). é usado na voz passiva em Mt
12.20, “fumega". literalmente, “faz tiimaça”. acerca 
do pavio de uma lum inária que deixou de queim ar c 
dar luz. figurativo da mera religiosidade nominal sem
o poder do Espírito.! A Septuaginta usa o  verbo 
kapnizò (cognato de A).

FUNDAMENTO
A. Substantivos.

1. them elios  ou thcm elion  (O e^ieX ioç ou 
GeneXíoi') c  um adjetivo  que denota “pertencen
te à  fundação” (relacionado  com  tithemi. "co lo 
car"). É usado; ( 1 ) com o substan tivo  com  lithos. 
"pedra", subentendido, em Lc 6.48.49: 14.29; Hb
11.10: Ap 21.14,19); (2) com o substan tivo  neu
tro, em At 16.26. e m etaforicam ente, acerca de:
(a ) o  “m inistério  do Evangelho" e  "as doutrinas 
da fé” (R m  15.20: 1 C o 3.10-12: Hb 6 .1): em E f
2 .20, o “ so b re"  não  e s tá  no  ca so  su je ito  ou 
nom inativo  (ou seja. form ado sobre os apóstolos

e profetas), mas no acusativo  (ou seja, posto  pe
los apósto los e p rofetas); o  m esm o se dá em 2 
Tm 2 .19, onde “o fundam ento  de D eus" é “o fun
dam ento  posto  por D eus” —  não a Igreja (que 
não é um “fundam ento” ), m as o próprio  C risto , 
sobre quem  os santos são constru ídos; (b ) “boas 
obras” (1 Tm  6 .19).!

2. katahole (tcarapoAií). literalm ente, “ lança
m ento para baixo” , é usado acerca de: (a) “conce
ber sem ente" (Hb 11.11); (b ) um a “fundação”, 
com o a que é posta, ou no sentido  de fundar; 
m etaforicam ente, a “ fundação do m undo” : neste 
aspecto  duas frases são  usadas: ( 1) “desde a fun
dação [criação] do m undo" (M t 25.34; Lc 11.50; 
Hb 4.3: 9 .26; Ap 13.8; 17.8); em  M t 13.35, nos 
m anuscritos m ais autên ticos, não há expressão 
que represente o term o “do m undo” ; (2 ) "antes 
da fundação [criação] do m undo" (Jo 17.24; E f 
1.4; 1 Pe 1.20). A últim a frase relem bra a e te rn i
dade passada.f

B. Verbo.
tliemelioõ ((tepcXióto). “pôr uma fundação, fun

dar” (cognato de A, n° 1), é usado: (a) literalmente 
(M t 7.25. “edificada": Lc 6.48: Hb 1.10); (b ) m eta
foricamente ( E f3 .17. “em am or": Cl 1.23. “na fé; l 
Pe 5.10. "fortalecerá” ). Veja REVOLVER. SO LO .l

FUNDAR
pegnumi (Tnvyvfp* )• “amarrar, fixar, firmar” (cf. 

prospegnumi. At 2.23. acerca da crucificação), é 
usado acerca de "lançar” uma tenda: em Hb 8.2. 
alude ao “verdadeiro tabem áculo”. o  divino e  espi
ritual que “o Senhor fundou” .!

FUNDIR-SE
tekõ (ti^kw). “derreter, fundir” , usado na voz 

passiva em 2 Pe 3.12 (“se fundirão”, literalmente, 
“serão derretidos"), acerca dos elem entos.!

Nota: Em 2 Pe 3.10. “se desfarão” representa
o verbo luõ, "so lta r, d isso lver” (“serão  d isso lv i
dos”. na voz passiva): o  m esm o se dá em 2 Pe
3.11 (“havendo de {...] perecer” ) e 2 Pe 3.12 (“se 
desfarão” ).

FURTO
1. klope (KÀonrj). cognato de kleptõ. “roubar”, é 

usado no plural em M l 15.19 (“furtos”): Mc 7.22.1
2. klenuna (KXéjipa), "coisa roubada", e assim, 

"ro u b o " , é usado  no p lu ra l em Ap 9.21 (“ la- 
droíces” )-! Na Septuaginta, consulte Gn 31.39: Êx
22.3.4.1
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G
Nota: O sinal *, ao final das considerações sobre 

determinada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

GADO
1. thremma (Gpépua), ‘tudo o que é alimentado 

ou nutrido" (derivado de trephô. ‘'nutrir, apascen
tar. alimentar"), é encontrado em Jo 4.12.^

2. ktenos (k títw ç ), “gado como propriedade". 
Veja BESTA. n° 3.

Nota: O verbo poimaino , “agir como pastor1' 
(cognato de poimen), "guardar ovelhas", é traduzi
do em Lc 17.7 por "apascentar gado”.

GAFANHOTO
akris (dKpiç) ocorre em Mt 3.4 e Mc 1.6. Tais 

insetos faziam parte da dieta de João Batista: até 
sâo usados como comida; os árabes os guisam com 
manteiga, depois de retirar a cabeça, as pernas c as 
asas. Em Ap 9.3.7. eles aparecem como monstros 
que representam agências satânicas soltos mediante 
os julgam entos divinos infligidos nos homens du
rante cinco meses, o tempo da vida natural do “ga
fanhoto". Quanto ao caráter do julgam ento, veja a 
passagem inteira.t

GALARDÃO
A. Substantivo.

misthos (juodóç), primariamente “salário, arren
damento". e então, em geral, “recompensa, galardão":
(o) recebido nesta vida (M t 5.46; 6.2,5,16; Rm 4.4; 
1 Co 9.17,18); “galardões*’ maus (A t 1.18); veja 
também ASSALARIAR; (/>) a ser recebido no futu
ro (M t 5.12; 10.41. duas vezes: Mt 10.42; Mc 9.41; 
Lc 6.23,35; 1 Co 3.8,14: 2 Jo 8: Ap 11.18; 22.12). 
Veja SALÁRIO.

Notas: (1) Em Lc 23.41, o termo axios, “merece
dor. digno, conveniente", usado no plural, é tradu
zido por “mereciam". literalmente, “as coisas mere
cidas".

(2) Quanto ao termo antapodosis, traduzido em 
Cl 3.24 por “galardão'*, veja RECOMPENSAR.

(3) Quanto ao verbo katabrabeuõ. que signi- 
fica“privar de uma recompensa", encontrado em Cl
2.18 (“domine a seu bel-prazer"), veja DESPOJAR, 
LOGRAR, Nota.

B. Verbo.
apodidõmi (cíttoòíÒojjai ), “dar de volta, devol

ver". é encontrado em Mt 6.4 (“ recompensará"); 
Mt 6.6.18 (veja RECOM PENSAR. B. n° 2): Mt 
16.27; 2 Tm 4.14 (“pague"); Ap 18.6 (“retribuí- 
lhe"). Veja TORNAR.

GALARDOADOR
misthapodotes(|no6aTro5órqç). "aquele que paga 

salário" (formado de misthos, “salário", apo, “para 
trás” , e didõtni, “dar"), é usado por metonímia em 
Hb 11.6. acerca de Deus. como o "galardoador dos 
q u e  o b u scam ” .1 C o n tra s te  com  o  term o  
misthapodosia. “recompensa” .

GALINHA
ornis (õpiaç), “pássaro”, é  usado no Novo Testa

mento, só para se referir a “galinha” (Mt 23.37; Lc 
13.34).H

GALO
1. alektõr (aXeicrtop), “galo”, talvez relacionado 

com uma expressão hebraica para se referir ã apro
ximação da luz, é encontrado nas passagens relati
vas ao ato de Pedro negar o Senhor (M t 26.34,74,75; 
Mc 14.30,68,72; Lc 22.34.60,61; Jo  13.38; 18.27).^

2. alektorophõnia (àÀ€icTopo4>ü>na) denota “can
to do galo'*, formado de alektõr, “galo", e  phõne, 
“som”, sendo encontrado cm Mc 13.35. Havia dois 
“cantos do galo”, um depois da meia-noite, e o ou
tro antes do amanhecer. Nesses períodos de vigília 
os judeus seguiam o  método romano de dividir a 
noite. O  primeiro canto do galo era na terceira vigília 
da noite. É o mencionado em Mc 13.35. Marcos 
menciona ambos (veja Mc 14.30). O último, o se
gundo canto do galo, é o referido nos outros Evan
gelhos e é mencionado especificamente como "o 
canto do galo''.^I

GANÂNCIA
A. Substantivo.

kerdos (k€ pòoç). “ganho” (cf. kerdainò , “ga
nhar, obter lucro” ), é encontrado em Fp 1.21: 3.7; 
Tt 1.11 (“ganância", precedido por aischros, "im un
do. torpe"). Veja G ANHO*

B. Adjetivo.
aischrokerdes (aiaxpoK€pÔríç) denota “avaro 

de ganhos v is" (form ado de aischros, c kerdos.
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"ganho” ), ocorre em I Tm 3.8; T t 1.7. Em alguns 
manuscritos, tam bém  aparece em 1 Tm 3.3.^

aischrokerdõs (aicrxpoKepftiôç) denota "da avi
dez por lucro vil” , é traduzido em 1 Pe 5.2 "por 
torpe ganância” .̂ ]

GANGRENA
gangraina (yáyypm va). "chaga que com e", es

palhando corrupção e produzindo mortificação, é 
usado em 2 Tm 2.17, acerca dos que erram na igreja, 
os quais, fingindo darem  verdadeiro alimento espi
ritual. produzem gangrena espiritual.^

GANHO
A. Substantivos.

1. ergasia (èp y aa ia ) significa: (a ) "trabalho, ati
vidade. desem penho” (derivado de ergon. "traba
lho” ). ocorre em E f 4 .19 (cm Lc 12.58. "procura”);
(b ) “ganho  ou lucro ob tido  pelo traba lho” (At 
16.16,19; 19.24,25). Veja ARTÍFICE. DILIGÊN
CIA.^

2. porisnios (Tropicrp/x;) denota primariamente 
“provisão” (cognato de porizõ , “obter” ), portanto, 
"m eio de ganho” (1 Tm 6.5,6).^j

3. kerdos (icépõoç), “ganho” (cognato de kerdainò, 
veja mais diante), ocorre em Fp 1.21; 3.7; Tt 1.11. 
Veja GANÂNCIA.^

B. V erbos.
1. kerdainò (Kepôaíwtu), cognato de A, n° 3. sig

nifica: ( 1) literalmente: (a ) “ganhar algum a coisa” 
(M t 16.26; Mt 25.17,20,22; Mc 8.36: Lc 9.25); em 
Mt 25.16, aparece nos melhores manuscritos; (6) 
“obter lucro, fazer por lucro” (Tg 4.13); (II) m eta
foricamente: (a) "ganhar pessoas”, dito acerca de:
( 1) “ganhar” um irmão ofendido, o qual. em conver
sa privada sobre sua ofensa e aceitando as represen
tações. é salvo da exclusão e das conseqüências da 
sua falta (M t 18.15); (2) “ganhar” alm as para o 
Reino de Deus pelo Evangelho (1 Co 9.19.21,22; o 
verbo ocorre duas vezes em 1 Co 9.20), ou pela 
conduta religiosa (1 Pe 3.1); (3) praticam ente apro
priar-se de Jesus para si mesmo, de forma que Ele 
se tom e o poder dominante em e sobre o ser e as 
circunstâncias em que a pessoa vive (Fp 3.8); (b) 
“ganhar coisas”, dito acerca de obter danos e perdas 
(Al 27.21). Veja ALCANÇAR.^

2. diapragmaleuomai (òiaupay^iaT€Úo[iai) sig
nifica "ganhar negociando” (Lc 19.15). é  formado 
de dia . "a trav és  de” , u sado  in tensivam en te , e 
pragmateuomai, "ocupar-se. estar engajado num 
negócio”.^

3. peripoieõ (Ticpi-iroteü)), “jun tar para si mes
mo. ganhar”, é  usado na voz média nos melhores 
manuscritos em Lc 17.33. Veja ADQUIRIR.

Notas: (1) Em Lc 19.16, o verbo prosergazomai, 
“trabalhar em acréscim o” ou “ganhar em adição”, é 
traduzido por "rendeu” ; em Lc 19.18, o verbopoiei5, 
“fazer” , é traduzido da mesma maneira, o verbo “ fa
zer” estando tanto no lugar de “ganhar” quanto "pro
duzir” .

(2) Em 2 Co 12.17.18. o verbo pleonekteõ. “rei
vindicar impropriamente, estender-se. exceder”, é 
traduzido pelo verbo “aproveitar” .

(3) Quanto ao verbo ergazomai, que aparece em 
Ap 18.17 ("negociam ” ), veja NEGOCIAR.

(4) Em At 25.9. o verbo katatithemi. na voz mé
dia. “arm azenar para si mesm o”, é traduzido por 
“com prazer” .

GARGANTA
A. Substantivo.

lantnx (Xápuyf), “garganta” (em  português, "la- 
ringe” ), é usado metaforicamente em Rm 3 .13, acer
ca da “ fala” .^

B. Verbo.
pnigõ (7n*íyio), “sufocar” , é encontrado em Mt

18.28. Veja SUFOCAR, n° 1.

GASTAR
1. dapanaõ (ò a -a rá to )  denota: (a) “gastar, usar, 

consum ir” (Mc 5.26 [quanto a  A t 21.24, veja CAR
GA, Nota (5)]; 2 Co 12.15 [primeira parte; quanto a 
“me deixarei gastar” , veja o n° 2]); (b) “consumir, 
desperdiçar, dissipar” (Lc 15.14; Tg4.3). Veja CON
SUM IR, N ota.\

2. ekdapanaò (eicòciiraváio), literalmente, “gas
tar para fora” {ek. “para fora”), forma intensiva do 
n° 1. “gastar completamente”, é usado em 2 Co 12.15. 
na voz passiva, com significado reflexivo (“ me dei
xarei gastar”; veja o n° 1 )4

3. prosdapanaò (TrpooòaTrarciüj). “gastar além” 
(formado d e pros. “para, em direção a”, e o n° 1), é 
usado em Lc 10.35 (“de mais gastares**).^

4. prosanaliskõ (TrpooavaXíaxto), “gastar além ”, 
forma fortalecida dc analiskô, "gastar, consum ir” 
(veja CONSUM IR. n° 1), ocorre na maioria dos tex
tos em Lc 8.43.í

5. diaginomai (òiayíi^opat), usado acerca de tem
po. “ intervir, decorrer” , é  traduzido em At 27.9 por 
“passando” . Veja PASSADO (2).

6. prokoptò (TTpoKÓTTTüj), “cortar caminho adi
ante. avançar”, é traduzido em Rm 13.12 por “é
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passada ”, dito metaforicamente acerca da "noite” , o 
período em que o homem se encontra alienado de 
Deus. Embora o tempo seja aoristo. não deve ser 
traduzido por "foi passada, passou", como se dis
sesse respeito, por exem plo, à prim eira vinda de 
Jesus. O  aoristo é aqui perfectivo. Veja AVANÇAR.

7. klinõ (kXívu>), "reclinar, recusar", é dito acerca 
do declínio do dia em Lc 24.29 ("declinou", literal
mente). Veja ARCO.

8. ginomai (y ív o jia i). "tom ar-se, acontecer", é 
traduzido em Mc 6.35 por “já  muito adiantado", 
literalm ente, "m uita hora [ou seja, m uitas horas] 
tendo acontecido".

9. poieõ  (TToiéto), "fazer", é traduzido em Mt 
20.12 por "trabalharam só uma hora", literalmente, 
“ fizeram uma hora” ; em At 20.3, por "passando 
[literalmente, "tendo feito"] ali três meses".

10. eukaireõ (eucaipeiu), "ter lazer" ou "dedi- 
car-se ao lazer", é traduzido em At 17.21 por “se 
ocupavam ". Veja BOA OCASIÀO.

1 1 . chronotribeõ (xpoi^orpipéu»), "passar tem 
po" (formado de chronos, "tem po", e tribÕ, “esfre
gar, gastar"), ocorre em  At 20.16.«[

Nora: O term o po/us, "m uito", é traduzido duas 
vezes em Mc 6.35 por "já muito adiantado".

GEM ER
A. Verbos.

1. embrimaornai (€ pppi p d o p a i), de en, "em", e 
brime, "força", é traduzido em Jo II .33 por "m o
veu-se muito"; o mesmo se dá em Jo 11.38. Sem 
dúv ida. o Senhor ficou profundamente comovido por 
causa da combinação das circunstâncias presentes e 
no futuro imediato. Parece que aqui a indignação não 
expressa Seus sentimentos. Veja CARGA.

2. stenazÕ (<7T€i'á£io). Veja CONTRISTAR, B. 
n°3.

3. sustenazõ (aixrrei'áCio), “gem er jun to” (for
mado de sun, “com ", e o n° 2) é  usado em Rm 8.22 
acerca da criação. Em Rm 8.23, é usado o n° 2 .f

B. Substantivo.
stenagmos (crrcvaypóç). cognato dc A, n° 2, é 

encontrado em At 7.34. numa citação de Èx 3.7. 
mas não da Septuaginta. que tem o termo krauge. 
"grito"; a palavra é usada, porém, em Êx 2.24; no 
plural, em Rm 8.26, alude aos gemidos intercessores 
do Espírito Santo.H

GENEALOGIA
A. Substantivo.

genealogia (yo 'eaA oyía) é usado em 1 Tm 1.4 e 
Tt 3.9, com referência às “genealogias" com o as que

são encontradas em Filo, Josefo e no livro dos Jubi
leus. pelas quais os judeus traçav am sua descendên
cia desde os patriarcas e suas fam ílias, e, talvez, 
também diga respeito às "genealogias” gnósticas e 
ordens de éons e espíritos. Entre os gregos, como 
também em outras nações, as histórias mitológicas 
giravam em tom o do nascimento e "genealogia" dos 
seus heróis. E provável que os contos genealógicos 
judaicos tenham se insinuado nas comunidades cris
tãs. Daí, as advertências a Tim óteo e Tito.*[

B. Verbo.
genealogeõ (yei^aAoyeoo), “com putar ou traçar 

uma genealogia" (formado de genes. “ raça", e lego, 
“escolher, selecionar"), é usado em Hb 7.6. na voz 
passiva, acerca de M elquisedeque ("cuja genealogia 
não é contada").^

C . Adjetivo (negativo).
agenealogetos (àyeveaAóyryroç), denota "sem 

árvore genealógica registrada" (form ado de a. ele
mento de negação, e uma forma adjetival de B). é 
traduzido em Hb 7.3 por "sem  genealogia". A nar
rativa em Gn 14 é assim  composta em fatos e omis
sões como a prenunciar a pessoa de Cristo.^

GENTIO
A. Substantivos.

1. erhnos (€9i'OÇ), denota, primeiramente, “mul
tidão" ou “grupo"; então, “m ultidão de pessoas da 
mesma natureza ou gênero; nação, povo"; é usado 
no singular, acerca dos judeus, quando então é tra
duzido por "nação" (por exem plo. Lc 7.5; 23.2; Jo
11.48,50-52); no p lural, acerca de nações (em 
hebraico, goiim) não judaicas (por exemplo, Mt 4 .15; 
Rm 3.29; 11.11; 15.10; Gl 2.8); ocasionalm ente, é 
usado para se referir aos convertidos gentios em 
distinção dos judeus (por exemplo, Rm 11.13; 16.4; 
Gl 2.12,14; E f  3.1).

2 . hellen (eXÀr^) denotava originalmente os pri
meiros descendentes da Heliéia Tessália; mais tarde, 
indicava os gregos em oposição aos bárbaros (Rm
1.14). Veio a ser aplicado aos gentios que falavam o 
idioma grego (por exemplo, Gl 2.3; 3.28). Visto que 
esse era o meio comum de comunicação no Império 
Romano, grego e gentio se tomaram termos mais ou 
menos intercambiáveis. Consulte, por exemplo, Jo 
7.35; Rm 2.9,10; 3.9; 1 Co 12.13. Em 1 Co 10.32. a 
igreja local é diferenciada dos judeus e gentios.

B. Adjetivo.
ethnikos (èQinKoç) é usado como substantivo, e 

ocorre em Mt 5.47 (“publicanos” ); Mt 6.7; 18.17;
3 Jo 7 1
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C. Advérbio.
ethnikõs (èGruouç), “à moda dos gentios, da ma

neira gentia” , é usado em Gl 2.14 (“vives como os 
gentios” ).í|

Notas: (1) Quanto ao sinônimo laos, “povo”, 
veja POVO.

(2) Q uando , sob  a nova o rdem  de co isas  
introduzida pelo Evangelho, o mistério da Igreja foi 
feito conhecido, a palavra ethnos era usada freqüen
temente em contraste com a igreja local (1 Co 5.1; 
10.20: 12.2; 1 T s4 .5 ; I Pe2.12).

GERAÇÃO
1. genea (y e i^ d ). Veja ERA (1). n° 2.
2. genesis (y e i^ o iç ) denota “origem, linhagem 

ou nascimento”, é  traduzido em Mt 1.1 por “gera
ção". Veja NATURAL, NATUREZA.

Notas: (1) Quanto ao termo gennema traduzido 
em Mt 3.7; 12.34; 23.33, e Lc 3.7, por raça, veja 
R A Ç A 1

(2) Quanto à palavra genos. traduzida em 1 Pe
2.9 por” geração”, veja LINHAGHM.

GERALMENTE
holõs foAcuç), derivado de holos, “todo, intei

ro”, é traduzido em 1 Co 5.1 por “geralmente”, o 
que não transmite o significado. Em 1 Co 6.7, é 
traduzido por “na verdade” (“só”, ARA); em 1 Co
15.29. por “absolutamente”; em Mt 5.34. por “de 
maneira nenhuma" (“de modo algum", ARA). Veja 
COM PLETAM ENTE, T U D O .Í

GERAR
A. Verbos.

1. gennaõ (ycn-ciw), “procríar, gerar” , na voz 
passiva, “nascer, dar à luz", é usado primariamente 
acerca de homens que “geram" filhos (Mt 1.2-16); 
mais raramente alude a mulheres que “geram" filhos 
(Lc 1.13,57; 23.29; Jo 16.21); quanto ao termo 
“teve”, que aparece cm Lc 1.57. e à expressão “está 
para dar à luz”, que ocorre em Jo 16.21, veja o n° 4. 
Fm Gl 4.24, o verbo gennaõ é usado alegoricamente 
para contrastar os judeus sob a escravidão da lei 
com o Israel espiritual, “gerando filhos”, para con
trastar o nascimento natural de Ismael com o nasci
mento sobrenatural de Isaque. Em Mt 1.20, é usado 
acerca da concepção: “O que nela está gerado”. É 
usado a respeito do ato de Deus no nascimento de 
Cristo (At 13.33; Hb 1.5; 5.5, citação do SI 2.7» 
sendo que nenhum destes versículos indica que Cris
to se tomou Filho dc Deus ao nasccr).

É usado metaforicamente: (a ) nos escritos do 
apóstolo João, acerca do gracioso ato de Deus dar 
aos que crêem a natureza e disposição de “filhos”, 
concedendo-lhes a vida espiritual (Jo 3.3,5,7; 1 Jo 
2.29; 3.9; 4.7; 5.1.4.18); (6) acerca daquele que por 
meio de pregar o Evangelho se tom a o instrumento 
humano na doação da vida espiritual (1 Co 4 .15; Fm 
10); (c) em 2 Pe 2.12. com referência aos homens 
maus que o apóstolo está descrevendo: “ [Nasci
dos] animais irracionais”; (d) no sentido de gerar 
discussão (2 Tm 2.23). Veja A. n° 3. BROTAR. 
CONCEBER. ENTREGAR, TRAZER.

2. anagennaõ (àrayei^áio). formado de ana. “de 
novo" ou “de cima", e o n° 1, é encontrado em l Pe
1.3,23.1

Nota: Em Jo 3.3,5,7, o advérbio anõthen, “de 
novo“ ou “de cima”, acompanha o verbo simples 
gennaõ. Veja CIMA.

3. apokueò (àrroKuéüj). “dar à luz» parir” (deri
vado de kueò. “estar grávida”), é  usado metaforica
mente acerca do nascimento espiritual por meio da 
Palavra de Deus (Tg 1.18) e da morte como produto 
do pecado (Tg 1.15; assim nos melhores textos). 
Veja TRAZER, A. nü 30.*

4. tiktõ (tík tü j), “dar à luz” (Lc 1.57; Jo 16.21; 
Hb 11.11; Ap 12.2,4), ou “ser nascido, nascer” , em 
alusão ao Menino Jesus (M l 2.2; Lc 2.11). É usado 
metaforicamente em Tg 1.15, acerca da luxúria que 
dá à luz o pecado. Veja o verbo apokueò (o n° 3 
acima), usado no mesmo versículo. Veja FADIGA, 
ENTREGAR. TRAZER.

B. Substantivos.
1. genos (yeVoç), “geração, raça, tronco [famili

ar]” , é usado no caso dativo com o artigo, para sig
nificar "de origem, naturalidade" (At 18.2.24). Veja 
COMPATRIOTA. DIVERSIDADE. GERAÇÃO, 
LINHAGEM. NAÇÃO, PARENTELA, RAÇA.

2. ektrõma (è«Tpoj(ia) denota “aborto, nascimen
to prematuro": derivado de ektitrõskõ, “abonar". Em 
1 Co 15.8, o apóstolo Paulo se compara a “um nascido 
fora do devido tempo", ou seja, em um ponto do tem
po secundário aos demais apóstolos, como um nasci
mento imaturo que ocorre antes de estar maduro.lí

C. Adjetivos.
1. gennetos (yeweTÓç), “nascido" (relacionado 

com gennaõ. verbo n° 1). é usado em Mt 11.11 e Lc
7.28 na expressão "nascido de mulher”, uma peri- 
frase para “homens“ e sugestivo de frágilidade.*|

2. artigennetos (àpny€in/€TO<;), “recém-nasci
do” ( formado de arti, “recentemente”, e o n° l ). é 
usado em 1 Pe 2.2.^



GERAR 675 G L O R I A R - SE

Notas: ( I )  Quanto ao termo pròtotokos. veja 
PRIM OGÊNITO.

(2) No que se refere à palavra monogenes, veja 
UNIGÊNITO.

GLÓRIA
A. S ubstantivos.

1. doxa (õóÇa), ' glória" (derivado de dokeò. "pa
recer"). significa primariamente opinião, avaliação, 
e, por conseguinte, a honra que é o resultado de uma 
boa opinião. É usado: ( I) acerca de: (a) a natureza e 
atos de Deus em automanifestaçào. ou seja, o  que 
Ele essencialmente é e faz, conforme é manifesto 
em todas as maneiras que Ele se revela nestes as
pectos. c  particularmente na pessoa de Cristo, em 
quem essencialmente a Sua "glória" sempre brilhou 
e sempre brilhará (Jo 17.5,24; Hb 1.3): foi exibida 
no caráter e atos de Cristo nos dias da Sua carne (Jo
1.14: Jo 2.11): em Caná, tanto a Sua graça quanto o 
Seu poder foram manifestados, e estes constituem a 
Sua “glória": o mesmo se dá na ressurreição de Lázaro 
(Jo 11.4.40): a "glória" de Deus foi revelada na res
surreição dc Cristo (Rm 6.4). e em Sua ascensão e 
exaltação (1 Pe 1.21), da mesma maneira no monte 
da Transfiguração (2 Pe 1.17). Em Rm 1.20.23, o 
Seu "eterno poder" e a Sua "divindade" são falados 
como da Sua “glória”, ou seja. os Seus atributos e 
poder são revelados pela criação: em Rm 3.23, a 
palavra denota a perfeição manifesta do Seu caráter, 
sobretudo Sua justiça, da qual todos os homens fi
cam aquém: em Cl 1.11. **a força da Sua glória" sig
nifica o  poder que é característico da Sua “glória": 
em E f 1.6.12.14. o “ louvor c glória da sua graça" e o 
"louvor da sua glória" significam o devido reconhe
cimento da manifestação dos Seus atributos e cami
nhos; em E f 1.17. “o Pai da glória" o descreve como 
a fonte de quem todo o esplendor e perfeição divi
nos originam-se na sua manifestação, e a quem eles 
pertencem: (ò) o caráter e caminhos dc Deus segun
do foram manifestos por Cristo para os crentes e 
por meio deles (2 Co 3.18 e 4.6): (c) o estado de 
bem-aventurança no qual os crentes entrarão medi
ante a conformação à semelhança de Cristo (por 
exemplo, Rm 8.18,21; Fp 3.21, “o seu corpo glori
oso"; 1 Pe 5.1,10: Ap 21 .11); (d) brilho ou esplen
dor: (1) sobrenatural, emanando de Deus —  como 
no shequiná, "glória", na coluna de nuvem e no San
to dos Santos (por exemplo, Êx 16.10; 25.22) —  
(Lc 2.9; At 22.11; Rm 9.4: 2 Co 3.7; Tg 2.1): em Tt
2.13, é  usado acerca da volta de Jesus, “o apareci
mento da glória do grande Deus e nosso Senhor Je

sus Cristo" (cf. Fp 3.21, acima); (2) natural, como o 
dos corpos celestes (1 Co 15.40,41); (II) acerca de 
boa reputação, louvor, honra (Lc 14.10; Jo 5.41; 
7.18; 8.50; 12.43; 2 Co 6.8; Fp 3.19; Hb 3.3); em 1 
Co 11.7, fala do homem que está a representar a 
autoridade de Deus, e da mulher que tom a distinta a 
autoridade do homem; em 1 Ts 2.6. “glória” prova
velmente representa, por metonimia, os bens mate
riais. honorários, visto que na estimativa humana, a 
“glória" é expressa em geral por coisas materiais.

A palavra é usada em atribuições de louvor a 
Deus (por exemplo. Lc 17.18: Jo 9.24; At 12.23); 
como nas doxologias —  literalmente, "palavras de 
glória" (por exemplo. Lc 2.14: Rm 11.36: 16.27;GI
I .5; Ap 1.6). Veja ADORAR. DIGNIDADE, HON
RA, LOUVAR.

2. kleos (KXéoç), “boa noticia, fama. renome", é 
usado em I Pe 2.20.^ A palavra é derivada de uma 
raiz que significa "audição”, por conseguinte, o sig
nificado “reputação”.

Nora: Em 2 Co 3.11. a expressão dia doxes, "pela 
fou seja, através da] glória", é  traduzido por “para 
glória"; no mesmo versículo, vemos en doxe, "em 
glória", ou seja, "acompanhado por glória". A pri
meira expressão refere-se ao ministério da lei, a se
gunda. ao Evangelho.

B. Adjetivo.
endoxos (eròoÇoç) significa: (a ) “mantido em 

honra“ (formado dc en, “em”, e doxa, “honra"), “de 
alta reputação" (1 Co 4.10. "ilustres"); (A>) “esplên
dido. glorioso”, dito acerca das vestes (Lc 7.25, 
"preciosas” ), das obras de Cristo (Lc 13.17); da 
Igreja (E f 5.27). Veja HONRADO. RESPLANDE
CENTE (2 )1

GLORIAR-SE
A. Verbos.

1 . kauchaoniai (Kauxcíojiai), “jactar-se, gabar- 
se. orgulhar-se. vangloriar-se”, ocorre em. por 
e x em p lo , Rm 2 .1 7 ,2 3 ; 2 Co 7 .1 4 ; 9 .2 ; 
10.8,13.15.16. É usado acerca de: (a) "vangloriar- 
se" (por exemplo. 1 Co 1.29; 3.21; 4.7; 2 Co 5.12:
II.12 .18 ; E f 2.9); (6) o **gloriar-se válido" (por 
exemplo, Rm 5 .2 ,3 ,11; 1 Co 1.31; 2 Co 9.2; 10.8: 
12.9; Gl 6.14; Fp 3.3 e Tg 1.9). Veja ALEGRIA. 
JACTAR-SE. REGOZIJAR-SE.

2. katakauchaomai (KctTciKauxcíopai), forma 
fortalecida do n° I (kata. elemento intensivo), sig
nifica "jactar-se  contra, exultar-se sobre" (Rm
11.18; Tg 2.13; 3.14). Veja JACTAR-SE, REGO- 
Z1JA R-SE1
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3. enkauchaomai (€ utcauxóo^ai), formado de en, 
“em”, e o n °  1, “gloriar-se em”, é encontrado na 
maioria dos manuscritos autênticos em 2 Ts 1.4.c

Nota: Contraste com o verbo perpereuomai, 
“ v a n g lo r ia r -se ” , se r  perperos. ou  se ja , “ se r 
vanglorioso”, que ocorre em I Co 13.41

B. Substantivos.
1. kuuchema (K aúxnpa). cognato de A, n° 1, 

denota “aquilo no qual alguém se gloria, assunto 
ou base para se gloriar’* (Rm 4.2 e Fp 2.16: quanto 
a Rm 3.27, veja o n° 2); nos textos a seguir, o 
significado é igualmente “base para se gloriar” : 1 
Co 5.6; 9.15,16; 2 Co 1.14; 9.3; Gl 6.4; Fp 1.26; 
Hb 3.6. Em 2 Co 5.12 e 9.3. a palavra denota a 
própria jactáncia, ainda que em distinção do ato 
(veja o n° 2 ) 1

2. kauchesis (Kaúxr|Oiç) denota “o  ato de se 
gloriar" (Rm 3.27; 15.17; 1 Co 15.31; 2 Co 1.12; 
7.4,14: 8.24; 11.10,17; 1 Ts 2.19; Tg 4.16). A dis
tinção entre o verbo kauchesis c  o n° I . kauchema, 
é  observada em 2 Co 8.24. que fala do ato do após
tolo de “gloriar-se” na liberalidade dos coríntios. ao 
passo que em 2 Co 9.3, ele os exorta a não privá-lo 
da base de sua “jactáncia” (n° 1). Alguns conside
ram que o verbo que ocorre em 2 Co 1.12 (veja 
acima) é idêntico ao n° 1, uma jactáncia, mas parece 
não haver razão para considerá-lo diferente do seu 
sentido habitual, o n° 2 1

Nota: C ontraste com o term o alazoneia (ou 
alazonia), “vangloria, exibição ostentosa (ou arro
gante)” , que ocorre em Tg 4.16 e l Jo 2 .161  e a 
palavra alazõn, “gabarola, jactancioso”, que apare
ce em Rm 1.30 e  2 Tm 3 .21

GLORIFICAR
I . doxazõ (8o£á£oj) denota primariamente “su

por” (derivado de doxa, “opinião” ). No Novo Tes
tamento, tem o significado de: (a ) “magnificar, en 
grandecer louvando, exaltar, louvar” (veja doxa. no 
verbete GLÓRIA), especialm ente de “glorificar”; 
Deus. ou seja, atribuindo-lhe honra, reconhecen
do-o no que tange ao Seu Ser, atributos e atos, isto 
é, a Sua glória (veja GLÓRIA), ocorre, por exem 
plo, em Mt 5.16; 9.8; 15.31: Rm 15.6.9; Gl 1.24; 1 
Pe 4.16; a Palavra do Senhor (A t 13.48); o Nome 
do Senhor (Ap 15.4); também de “glorificar-se” a 
si mesmo (Jo 8.54; Ap 18.7); (6) “dar honra a, 
fazer glorioso” (por exemplo, Rm 8.30; 2 Co 3.10: 
I Pe 1.8, “glorioso”, na voz passiva, literalmente 
“glorificado”); dito de Cristo (por exemplo, Jo 7.39; 
8.54); do Pai (por exemplo, Jo 13.31,32; 21.19; 1

Pe 4.11): de “glorificar” o ministério de alguém 
(Rm 11.13); de um membro do corpo (1 Co 12.26, 
“honrado” ).

“Visto que a glória de Deus é a revelação e a 
manifestação de tudo o que Ele tem e é, [...] é dito de 
uma auto-revelação na qual Deus manifesta toda a 
bondade que é  dEle (Jo 12.28). Na medida que é 
Jesus por meio de quem isto é manifesto, está escri
to que Ele glorifica o Pai (Jo 17.1,4); ou o Pai é 
glorificado nEle(Jo 13.31; 14.13); e o  significado dc 
Cristo é análogo quando Ele diz aos discípulos: 
‘Nisto é glorificado meu Pai: que deis muito fruto; e 
assim sereis meus discípulos' (Jo 15.8). Quando o 
termo doxazõ é predicativo de Cristo, [...] significa 
simplesmente que a Sua glória inata é trazida à luz, 
é tomada manifesta (cf. Jo 11.4: o mesmo se dá em 
Jo 7.39; 12.16.23; 13.31; 17.1.5). É um ato de Deus 
Pai nEle. [...] Considerando que a re\elação do Es
pírito Santo está ligada com a glorificação de Jesus, 
Jesus diz concernente a Ele: ‘Ele me glorificará' (Jo
16.14)” (Cremer).

2. endoxazõ (çi/ôoÇáCou), formado de en, “para 
dentro, cm”, e o  n° 1, significa, na voz passiva, “ser 
glorificado”, ou seja. exibir a glória de alguém: é dito 
acerca de Deus, conccmente aos Seus santos no fü- 
iuro (2 Ts 1.10), e do nome do Senhor Jesus como 
“glorificado” neles no presente (2 Ts 1.12)1

3. sundoxazõ (awôo£á£a>), “glorificar jun to” 
(formado dc sun, “com”, e o n° 1), é usado em Rm 
8 .171

CLUTÃO
gaster(yáorTjp) denota “barriga, ventre". É usa

do em Tt 1.12, com o adjetivo argos. “ocioso, pre
guiçoso”. metaforicamente, para significar glutào; 
em outro lugar, ocorre em Lc 1.31. Veja V EN TRE1

GLUTONAR1A
1. truphe (Tpu<t>TÍ), “ luxo. suntuosidade. afeta

ção, diversão, festança, folia”, é encontrado em 2 Pe
2.13 (“deleites” , literalmente, “contando se divertir 
no dia do prazer” ). Em Lc 7.25. é usado com a pre
posição e/i, “em”, c traduzido por “em delícias”. 
Veja DELICIOSAMENTE, REVOLTAI

2. kõmos (Kiõpoç), “divertimento, folia, pânde
ga, orgia”, a concomitância e conseqüência da bebe
deira. c traduzido no plural em Rm 13.13: Gl 5.21 e
I Pe 4.3 (“glutonarias”). Veja R EV O LTA I

Nota: Quanto ao verbo entruphaò, encontra
do em 2 Pe 2.13, “deleitando-se“. veja DELEI
TAR-SE.
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GOLPEAR
Notas: (1) Em Ap 7.16. é encontrado o verbo 

piptÕ, “cair” .
(2) Em At 27.41, o verbo ereidõ, “ fixar firme

mente'*, é  usado acerca de um navio que se dirige à 
praia (“ficou imóvel” ).^

(3) Quanto ao verbo paiõ, “bater, golpear", que 
ocorre em Ap 9.5, é traduzido por “fere”, veja FE
RIR. n° 3.

(4) Quanto ao verbo patassõ, “bater, golpear”, 
encontrado em Mt 26.51 (“ ferindo” ), veja FERIR, 
n ° l.

(5) Quanto ao verbo chalaò. “deixar ir", usado 
em At 27.17 (“amainadas” ), veja BAIXAR. n° 2.

(6) Em Lc 22.64, alguns manuscritos tém o ver
bo luptò. “bater” , traduzido por “ feriram-no (no 
rosto)’*. Veja FERIR. n° 2.

(7) Quanto ao verbo rhapizt5, que aparece em 
Mt 26.67, e rhapisma, que ocorre em Mc 14.65. 
veja BOFETADA, FERI R. n° 6 e Nota (2). Alguns 
manuscritos têm o verbo ba/lõ. “bater, golpear".

GOSTOSO
liparos (XiTrapóç) significa corretamente “oleo

so” ou “untado com óleo" (derivado dc lipos. “subs
tância oleosa”, relacionado com aleipho, “untar, 
ungir” ). É dito acerca de coisas que pertencem à 
vida refinada e suntuosa: por conseguinte, “gosto
so” (Ap 18.14).U Na Septuaginta, consulte Jz 3.29; 
Ne 9.35; Is 30.23.1j

GOTA
Substantivo

thromhos (GpóufJo:;), "gota grande e espessa de 
sangue coagulado” (relacionado etimologicamente 
com o verbo trephò, “coalhar"), é  usado em Lc 22.44, 
no plural, na narrativa da agonia do Senhor Jesus no 
jardim do Getsêmani.-!

GOVERNADOR
A. Substantivos.

I . hegemõn (nye^iüiw) é  termo usado para aludir 
a: (a) “governantes” em geral (Mc 13.9; 1 Pe 2.14); 
traduzido em Mt 2.6 por “capitais” (ou seja. lide
res): (6 ) procuradores romanos, referindo-se, nos 
Evangelhos a Pôncio Pilatos (por exemplo, Mt 27.2; 
Lc 20.20: assim designado por Tácito. Anais. xv. 
44); a Félix (At 23.26). Tecnicamente, o procurador 
era  um fun c io n ário  fin an ce iro  abaixo  de um 
procônsul ou propretor. responsável pela coleta dos 
impostos imperiais, mas também empossado com

poderes magistrais para dar decisões acerca de ques
tões relativas a impostos. Em certas províncias, 
entre as quais a Judéia fazia parte (o procurador da 
qual era dependente do legado da Síria), ele era o 
administrador geral e o ju iz  supremo, com o poder 
exclusivo de vida e morte. Tal governador era pes
soa de alta posição social. Félix. porém, era um ex- 
escravo, um liberto, e sua indicação para a Judéia 
não podia deixar de ser considerada pelos judeus 
como insulto para a nação. A sede do governador da 
Judéia era Cesaréia, a qual foi feita praça forte. Veja 
G OV ERN AN TE. PRÍNCIPE. Q uanto ao term o 
anthupatos. “procônsul”, veja PROCÔNSUL.

2. ethnarches (èOvápxriç), “etnarca” . literalmen
te. “governante de uma nação” (formado de ethnos, 
“povo”, e arche, “governante”), é  traduzido em 2 
Co 11.32 por “o que governava” ; descreve  o 
governante de uma nação que possui leis e costu
mes distintos entre os de uma raça diferente. Even
tualmente. veio a denotar o governante de uma pro
víncia. superior a um tetrarca. mas inferior a um rei 
(por exemplo, Aretas).^

3. oikonomos (oikovó|ioç). literalmente, “aque
le que governa uma casa * (formado dc oikos. “casa", 
e nomos, “ lei”), ocorre em Gl 4.2. denota um criado 
superior responsável pela administração interna da 
família, a direção de outros criados e o cuidado dc 
m enores de idade. Veja C A M ARISTA, MOR- 
DOMO.U

4. architriklinos (apxiTpí»c\ii'0<;). formado de 
arche. “governo", e triklinos. “sala com três divãs”, 
denota “o diretor de um banquete" (Jo 2.8, “mes- 
tre-sala” ). a pessoa designada a verificar que as me
sas e divãs tenham sido adequadamente colocados e 
os pratos organizados, e provar a comida e o vi- 
nho.1

B. Verbos.
1. hegeomai (ny€0{iai), cognato de A, n° 1, é 

usado no participio presente para denotar “gover
nador”. literalmente, “(aquele) que governa”  (M t 
2.6; At 7.10).

2. hegemoneuÔ (riyç^oi^úoj). ser um hegemõn. 
“conduzir o caminho”, veio a significar “governa
dor de uma província” ; é usado acerca de Cirênio, 
governador da Síria (Lc 2.2. para inteirar-sc das cir
cunstâncias. veja o v erbete ALISTAR-SE): de Pôncio 
Pilatos, governador da Judéia (Lc 3 .1 ).^ Na primei
ra cláusula deste versículo, o substantivo hegemonia 
“governo” ou “soberania” (em  português, “ he
gemonia"), é traduzido por “império” (“reinado”. 
A RA H
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Nota: Em Tg 3.4. o  verbo euthunõ, "fazer ou 
guiar retamente*', é usado no particípio presente, 
como substantivo, denotando “timoneiro” ou o pi
loto de um navio (‘'aquele que [asj governa").

GOVERNANTE
1. archõrt (apxtov), "governante, soberano, che

fe. príncipe, rei*', é encontrado, por exemplo, em 1 
Co 2.6,8; Ap 1.5. Veja MAGISTRADO. PRÍNCI
PE, n° 2.

2. arche (òpx1!)* “governo, império, soberania, 
controle", é traduzido em Lc 12.11 por "m agistra
dos". Veja COM EÇAR.

3 . kosm okra tòr  (K o o jio K p d rto p ) d en o ta  
"governante deste mundo" (contraste com o termo 
pantokratòr, "todo-poderoso"). Na literatura gre
ga. nos poemas órficos, etc., e  nos escritos rabínicos, 
significa um "governante” do mundo inteiro, um 
senhor mundial. No Novo Testamento, é usado cm 
E f 6.12, "os príncipes (das trevas) deste século” . O 
contexto ("não temos que lutar contra carne e san
gue") mostra que não são os potentados terrestres 
que estão indicados, mas os poderes espirituais que. 
sob a vontade permissiva de Deus e  por causa do 
pecado humano, exercem autoridade satânica e, por
tanto, antagônica sobre o mundo em sua atual con
dição de trevas espirituais e alienação de Deus. A 
tradução da ARA “os dom inadores deste mundo 
tenebroso” é am bígua e não requerida fraseo- 
logicamentc. Contraste com Jo  12.31; 14.30; 16.11;
2 Co 4 .4 5

4. politarches (TroXiTápxns)* “governante de uma 
cidade” (formado de polis, “cidade", e archõ, “re
ger” ), “politarco”, c usado cm At 17.6,8 (“os prin
cipais da c idade” ), acerca dos m agistrados em 
Tessalônica diante de quem os judeus, com a ajuda 
de uma turba de ociosos que perambulavam pelos 
mercados, arrastaram Jasom e outros convertidos, 
sob a acusação de m ostrar hospitalidade a Paulo e 
Silas, e  de planos traidores contra o imperador. 
Tessalônica era uma “cidade livre" e os cidadãos 
podiam escolher seus próprios politarcos. A preci
são de Lucas tem sido provada pelo uso do termo, 
pois enquanto os autores clássicos usam os termos 
poliarchos e politarchos para se referir a “gover
nantes” similares, a forma usada por Lucas é apoia
da por inscrições descobertas em Tessalônica, uma 
das quais menciona Sosipatro, Segundo e Gaio en 
tre os politarcos, nomes mencionados como com
panheiros de Paulo. Burton. de Chicago, num docu
mento sobre “O s Politarcos”. registrou 17 inscri

ções que atestam a existência deles, 13 das quais 
pertencentes à M acedônia e cinco presumivelmente 
à própria Tessalônica, ilustrando a influencia de 
Roma na organização municipal do Iugar.^

5. architriklinos (ápxiTpÍKXivoç) denota “o  su
perintendente de uma festa”, cujo dever acha-se em 
organizar as mesas e a comida (formado de arche, 
“governante”, e triklinos, literalmente, “sala com 
três divãs” ), ocorre em Jo 2.8,9.c

Notas: (1) Em Mc 13.9 e Lc 21.12, o termo 
hegemõn, “ líder, governador de uma província", é 
traduzido por “governadores”. Veja GOVERNA
DOR. PRÍNCIPE. n° 3.

(2) Quanto a “príncipe" da sinagoga, veja SINA
GOGA.

(3) O  verbo kathistemi, “designar, nomear” , é 
traduzido pelos verbos “pôr” ou “colocar” em Mt 
24.45,47; 25.21,23; Lc 12.42,44.

GOVERNAR
1. proistemi (n p o íaT n m ), literalm ente, “estar 

antes”, por conseguinte, "conduzir, dirigir, atender 
a”, é usado com referência: à família ( I Tm 3.4.5.12, 
traduzido |>elo verbo "governar” ): à igreja (Rm 12.8;
I Ts 5.12 [traduzido pelo verbo "presidir”  neste 
dois textos]; 1 Tm 5.17). Em Tt 3.8,14 (“aplicar- 
se” ), significa "manter-se". Veja APLICAR-SE.^]

2. pleonazõ (•nrXcováCüj). usado no intransitivo, 
significa "abundar, superabundar"; em 2 Co 8.15. é 
usado com o elem ento de negação ou, “não teve de 
menos", literalmente, “não tinha mais” (p/eon. o grau 
comparativo de polus, “muito” ).

GOVERNO
kubernesis (Kuí&pvrçcn ç), derivado de kubernaõ. 

“guiar, conduzir” (de onde em português, “gover
nar” ). denota: (a ) "direção de navio, pilotagem"; (b) 
m etaforicam ente, "governos, governanças", dito 
daqueles que agem como guias numa igreja local ( I 
Co 12.28).^ C ontraste com o term o kubemetes, 
"piloto”, que ocorre em At 27.11; Ap 18.17.^

Nota: Quanto ao termo kuriotes. “senhorio, do
mínio” . traduzido em 2 Pe 2.10 por “autoridades”, 
veja DOMÍNIO.

GOZAR
A. Verbo.

tunchanò (“ in^xároj), usado no transitivo, deno
ta “bater cm. acertar com. encontrar-se com", dai. 
“alcançar, adquirir, obter"; é traduzido em At 24.2 
por “tem os" (ou seja, obtivemos para a nossa satis
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fação; veja ARA). Veja COMUM. Nota (3). O B
TER. OCASIONALM ENTE.

B. Substantivo.
apolaiisis (ÒTTÓXaiKJi ç), "prazer” (derivado de 

apolauõ. "segurar, pegar, apoderar-se de. desfru
tar uma coisa” ), sugere a vantagem ou prazer a ser 
obtido de uma coisa (proveniente de uma raiz lab- 
, identificada em lambanõ, "ob ter” ). Em 1 Tm
6.17. é usado com a preposição eisy literalm ente, 
"até o prazer” , sendo traduzido por "gozarm os”; 
com o verbo echõ. “ter” , ocorre em Hb 11.25, 
literalm ente, " te r o prazer (do pecado)”, sendo 
trad u z id o  p o r " te r  o gozo  do pecado” .̂ ] Veja 
PRAZER.

GOZO
A. Substantivos.

1. chara  (xc ipa), "a leg ria , de líc ia , d e le ite” 
(cognato de chairõ, "regozijar” ), é freqüentemen
te encontrado em Mateus c Lucas, e sobretudo em 
João. uma vez em Marcos (M c 4.16, "prazer” ); 
está ausente de 1 Coríntios (embora o verbo seja 
usado três vezes), mas é freqüente em 2 Coríntios, 
onde o substantivo aparece cinco vezes (quanto a
2 Co 7.4. veja Nota mais adiante), e o verbo oito 
vezes, sugestivo do alívio do apóstolo Paulo em 
comparação com as circunstâncias de 1 Coríntios; 
em Cl 1.11, "gozo” . A palavra é, às vezes, usada, 
por metonímia. acerca da ocasião ou causa de "ale
gria” (Lc 2.10. literalmente, "eu vos anuncio uma 
grande alegria” ); em 2 Co l . 15. em alguns manus
critos, o term o chara aparece em lugar de charis, 
"benefício, graça”; Fp 4.1. onde os leitores são 
chamados a "alegria” do apóstolo Paulo (o mesmo 
se dá cm 1 Ts 2.19,20); diz respeito ao objeto da 
"alegria” de Jesus (Hb 12.2); em Tg 1.2, está rela
cionado com entrar em provações; talvez também 
em Mt 2 5 .2 1,23, onde alguns consideram que sig
nifica. concretamente, as circunstâncias que acom
panham a cooperação na autoridade do Senhor. Veja 
também a Nota que segue o n° 3.

Nota: Em Hb 12.11, "gozo” representa a expres
são meta. "com”, seguido de chara. literalmente, 
"com alegria”. O mesmo se dá em Hb 10.34, “com 
gozo”; cm 2 Co 7.4, o substantivo é usado com a 
voz média de huperperisseÕ, "abundar mais exces
sivamente”, e traduzido por "(estou [...] transbor- 
dante) de gozo”.

2. agalliasis (àyaXXíaaiç), "exultação, alegria 
exuberante” . Contraste com B, n° 3. mais adiante. 
Veja GOZO.

3. euphrosune (cúòpoaúwi) é traduzido em At
2.28 por "júbilo” ; em At 14.17. por "alegria” . Veja 
GOZO-1

Nota: A "alegria” está associada com a vida (por 
exemplo. 1 Ts 3.8,9). As experiências de tristeza 
preparam e aumentam a capacidade para a "alegria” 
(por exemplo, Jo 16.20; Rm 5.3.4; 2 Co 7.4; 8.2; Hb 
10.34; Tg 1.2). A perseguição por causa de Cristo 
aumenta a "alegria” (por exemplo. Mt 5.11.12; At 
5.41). Outras fontes de “alegria” são a fé (Rm 15.13; 
Fp 1.25); a esperança (Rm 5.2, kauchaomai. veja
B. n° 2; Rm 12.12, chairõ, veja B, n° 1); a “alegria” 
dos outros (Rm 12.15). a  qual é distintiva da simpa
tia cristã (cf. 1 Ts 3.9). No Antigo e  no Novo Testa
mentos. o próprio Deus é a  base e o objeto da "ale
gria” do crente (por exemplo. SI 35.9; 43.4; Is 61.10; 
Lc 1.47; Rm 5.11; Fp 3.1; 4.4).

B. Verbos.
1. chairõ (xaipto). "regozijar-se. alegrar-se”, c 

traduzido cm Lc 19.6 por "com júbilo”, literalmen
te. “regozijando-se” (2 Co 7.13; Fp 2.17; 2.18; Cl 
2.5; I Ts 3.9). É posto em contraste com chorar e 
entristecer-se (por exemplo. Jo 16.20,22; Rm 12.15;
I Co 7.30; cf. SI 30.5). Veja ALEGREM ENTE. 
PASSAR BEM. SALDAR. REGOZIJAR-SE.

2. kauchaomai (ícauxáojiai). "jactar-se. gloriar- 
se. exultar”, é usado em Rm 5.11.

3. agal/iaõ (cryaXXiáto), "exultar, regozijar-se gran
demente”, é traduzido cm 1 Pe 4.13 por "regozijeis” 
(voz media), literalmente, "(vos regozijeis [chairõ]), 
exultando”. Contraste com A, n° 2. Veja ALEGRE- 
MENTE, REGOZIJAR-SE.

4. oninemi (ò r ív r^ i) , "beneficiar, ganhar”, na 
voz média, "ter lucro, sacar proveito”, é traduzido 
em Fm 20 por "eu me regozijarei”; o apóstolo Paulo 
está, sem dúvida, dando prosseguim ento às suas 
metáforas de crédito e débito e usando o verbo no 
sentido de "lucro”

GRAÇA
1. charis (xáp iç) tem vários usos: (a) no caso 

acusativo, aquilo que dá ou ocasiona prazer, deleite, 
ou produz consideração favorável” ; c aplicado, por 
exemplo, à beleza ou graciosidade da pessoa (Lc 
2.40); ato (2 Co 8.6). ou discurso (Lc 4.22; Cl 4.6; 
(Z>) no caso sujeito ou nominativo: ( 1) por parte do 
doador, a disposição graciosa ou amigável da qual 
procede o ato benevolente, graciosidade, ternura, 
clemência, a boa vontade em geral (por exemplo. At
7 .10); especialmente com referência ao favor divino 
ou “graça” (por exemplo, At 14.26); sob este as-
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pccto, há ênfase em sua liberdade e universalidade, 
seu caráter espontâneo, como no caso da misericór
dia redentora de Deus, e o prazer ou alegria que Ele 
designa para o recipiente; desta forma, é posto em 
contraste com divida (Rm 4.4.16), com obras (Rm
11.6), e com lei (Jo 1.17); veja também, por exem 
plo. Rm 6.14,15; Gl 5.4; (2) por parte do receptor, 
um senso do favor concedido, um sentim ento de 
gratidão (por exemplo. Rm 6.17); neste aspecto, às 
vezes significa "estar grato" (por exemplo. Lc 17.9, 
"dá graças ao tal serv o”?, literalmente, “ele agradece
o servo”?; I Tm 1.12); (c) em outro sentido no caso 
acusativo, o efeito da "graça”, o estado espiritual 
daqueles que têm experimentado seu exercício, quer
(1) um estado de "graça” (por exemplo. Rm 5.2; 1 
Pe 5.12; 2 Pe 3.18), ou (2) uma prova disso em 
efeitos práticos, atos de "graça” (por exemplo, 1 Co
16.3, “dádiva”; 2 Co 8.6,19); em 2 Co 9.8, significa 
a soma das bênçãos terrenas; o poder e equipam en
to  para o ministério (por exemplo, Rm 1.5; 12.6; 
15.15; 1 Co 3.10; Gl 2.9; E f 3.2,7).

Estar em favor com  é  a  achar "graça” com (por 
exemplo, At 2.47); por conseguinte, aparece neste 
sentido no início e no final de várias epístolas, onde
o  escritor deseja a "graça” de Deus aos leitores (por 
exem plo, Rm 1.7; 1 Co 1.3); neste sentido, está 
correlacionado com o imperativo do verbo chairõ, 
"regozijar-se”, um modo de saudação entre os gre
gos (por exemplo, A t 15.23; T g 1.1; 2 Jo 10,11, 
traduzido pelo verbo "saudar” ).

O  fato de a "graça** ser recebida de Deus Pai (2 
Co 1.12), e dc Cristo (Gl 1.6 ; Rm 5.15. onde ambos 
são mencionados), é testemunho da deidade de Cris
to. Veja também 2 Ts 1.12, onde a expressão “se
gundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus 
Cristo” dever ser considerada com cada uma das 
cláusulas precedentes, “em vós” , “e vós nele”.

Em Tg 4.6, “dá m aior graça” (tradução literal), a 
declaração deve ser considerada com relação ao 
versículo  precedente que contém  duas questões 
admonitórias e retóricas: “Cuidais vós que em vão 
diz a  Escritura[?]’* e  "O  Espirito [Santo] que em 
nós habita tem ciúm es?” A resposta implícita a cada 
uma é: "N ão”. Por conseguinte, se aqueles que agcin 
assim tão flagrantemente ouvissem a Escritura em 
vez de deixá-la falar em vão e agissem de forma que
o Espírito Santo tivesse Seu caminho aberto para o 
interior do coração, Deus daria uma "m aior graça*’, 
isto é, tudo o que provém da humildade e da separa
ção do mundo. Veja ABUNDÂNCIA, BENEFÍCIO. 
DAR GRAÇAS, LIBERALIDADE.

Nota: O verbo correspondente charitoõ, “dotar 
com favor ou graça divina", é usado em Lc 1.28 
(“agraciada” ) e E f 1.6 ("nos fez agradáveis**).^

2. euprepeia (e uirpí tt€lg ), "beleza, aparência 
agradável” , é dito acerca do aspecto exterior da flor 
da relva (Tg 1.11).^

GRANDE (1)
1. megas (jieyaç) é usado acerca de: (a) forma, 

tamanho, medidas externas, por exemplo, de uma 
pedra ( .Vlt 27.60); peixe (Jo 21.11); ( b) grau e  inten
sidade. por exemplo, de medo (Mc 4.41); de vento 
(Jo 6.18; Ap 6 .13); de uma circunstância (1 Co 9.11;
2 Co 11.15); de uma voz (Ap 5.2,12); (c) de posi
ção, quer acerca de pessoas, por exemplo. Deus (Tt
2.13); Jesus como "grande sacerdote” (H b 10.21); 
Diana (A t 19.27); Simão, o  M ágico (A t 8.9); no 
plural, "grandes” (M t 20.25; Mc 10.42), aqueles 
que mantém posição de autoridade nas nações gen
tias; quer acerca dc coisas, por exemplo, um misté
rio (E f 5.32); alegria (At 8.8, conforme alguns ma
nuscritos: veja o n° 2). Veja também a Nota (2) mais 
adiante. Veja ALTO, FORTE (1), GRANDE VOZ,
O M AIOR, PODEROSO.

2. polus (ttoXúç), “muito, muitos, grande*', é usa
do acerca de número (por exemplo, Lc 5.6; At 11.21); 
grau, por exemplo, de colheita (M t 9.37 [veja Nota 
(8)]); misericórdia ( I Pc 1.3); glória (M t 24.30); gozo 
(Fm 7); paz (At 24.2). Os melhores manuscritos têm 
em At 8.8, acerca de alegria. Veja ABUNDAR. CHA
GA. COM UM , Nota ( 1), LONGO. MUITAS VE
ZES. MUITO. MUITOS. SEVERAMENTE.

3. hikanos (Lkcwóç), literalmente, “ alcançando 
a” (derivado de hikanõ, “alcançar” ), denota "sufici
ente. competente, adequado’’, e  é às vezes traduzi
do por “muito**, por exemplo, acerca de número de 
pessoas (M c 10.46); ou por "grande**, acerca de 
intensidade de luz (A t 22.6). Veja BASTANTE, 
B A ST A R . B O M . C A P A C ID A D E . D IG N O . 
G R A N D E  (2 ) , ID Ô N E O . L O N G O , M U IT O , 
M UITOS, SATISFAÇÃO.

4. helikos (r|XÍKoç) denota primariamente "tão 
grande quanto, tão velho quanto” (cognato de helikia. 
"idade”); dai, como pergunta indireta, "qual, quão, 
quão grande, quão pequeno, que tam anho” (o con
texto determina o significado), dito acerca de um 
conflito espiritual (Cl 2 .1); de quanta m adeira é 
incendiada por um fogo pequeno (Tg 3.5, duas ve
zes nos melhores manuscritos), dito metaforicamen
te acerca do uso da língua. A lguns manuscritos têm
o n° 4 cm Gl 6.11; os mais autênticos têm o  n° 5.fj
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5. pelikos (ttt|Xík oç), primariamente uma per
gunta direta, "quão grande? quanto?”, é usado em 
exclamações e indica magnitude, como o n° 4 (o n° 6 
indica quantidade), em G1 6.11, falando acerca do 
tamanho da letra da carta (veja o n° 4, Nota): em Hb
7.4. metaforicamente, acerca do caráter distinto de 
Melquisedeque.il

6. posos (ttócjoç), adjetivo de número, magnitu
de. grau. etc.. é traduzido em Mt 6.23 por “quão 
grandes'*. Veja MUITO. MUITOS.

7. hosos (òooç), ‘"quanto, quantos”, é usado no 
plural neutro para significar o tamanho de coisas ou 
a sua intensidade (Mc 5.19,20; Lc 8.39. duas vezes: 
At 9.16): em Ap 21.16 (nos melhores manuscri
tos), "tanto quanto”, dito de extensão. Veja MUI
TOS, n° 5, TUDO. TUDO O QUE.

8. tosoutos (ToaouTüç), “ tão grande, tanto, tan
tos”. acerca de quantidade, tamanho, etc.. é usado 
em M t 8.10 e Lc 7.9. acerca de fé: Mt 15.33. de uma 
multidão: Hb 12.1. de uma nuvem de testemunhas; 
Ap 18.17, de ricos. Veja GRANDE (2), LONGO. 
MUITO. M UITOS.

9. telikoutos ( ttià ik o ü to ç). “tão grande”, é usa
do no Novo Testam ento som ente acerca de co i
sas: m orte (2 Co 1.10); salvação (Hb 2.3): navios 
(Tg 3.4); terrem oto (Ap 16.18). Veja PO DERO 
S O *

Sotas: (1) Em Mc 7.36, “tanto mais” é tradução 
de uma expressão literal que significa "mais abun
dantemente”: em Mc 10.48, “cada vez mais” é tra
dução literal.

(2) Quanto ao substantivo megistan, no plural, 
traduzido em Mc 6.21 por "grandes”, veja SE
NHOR; em Ap 6.15 e 18.23, veja PRÍNCIPE.

(3) Em Lc 1.58. o verbo megalunò, "magnificar, 
tornar grande” (cognato do n° 1), é traduzido por 
"tinha (Deus) usado (para com ela) de grande (mi
sericórdia).

(4) Em Lc 10.13, o advérbio pa/ai, "de tempos 
antigos, de há muito tempo”, é traduzido por “já  há 
muito”.

(5) Em 2 Pe 1.4. o termo megistos, o superlativo 
de megas (n° 1), dito das prom essas de Deus. é 
traduzido por “grandíssimas” .^

(6) Em Mt 21.8, o termo pieis tos, o superlativo 
de polus (n° 2), dito de uma multidão, é traduzido 
por “muitíssima”.

(7) Em Ap 21.10, os manuscritos mais autênti
cos omitem “a grande” (veja ARA).

(8) Em Lc 10.2. o termo polus é traduzido por 
“grande”.

(9) Em Mc 1.35, o advérbio lian, “excessiva
mente” (veja GRANDEMENTE), 6 traduzido por 
“muito cedo”. Veja DIA, B.

(10) Em Lc 1.49, alguns textos têm  o  termo 
megaleia, “grandes coisas”, os melhores trazem o n° I.

GRANDE (2)
1. megas (neyaç), “grande, extenso, de magni

tude física”, é usado em Mc 14.15 e Lc 22.12, acer
ca do cenáculo. Veja GRANDE (1). n° 1.

2. hikatios (licaw ç), acerca de pessoas, denota 
“suficiente, competente, adequado”; acerca de coi
sas. “suficiente, bastante, muito (o mesmo se dá 
acerca de tempo)”; é encontrado em Mt 28.12, acer
ca de dinheiro. Veja CAPACIDADE. C, n° 2.

3. pelikos (TqXÍKoç). “quão grande”, é usado acer
ca das letras do alfabeto, a caligrafia da escrita (G1
6.11); é dito acerca da grandeza pessoal (Hb 7.4). 
Veja GRANDE (1), n° 5.1]

GRANDE VOZ
megas (jieyaç), “grande”, é usado, além de ou

tros significados, acerca de intensidade, como, por 
exemplo, a força de uma voz (por exemplo. Mt 
27.46.50: A p5.2,12; 6.10; 7.2,10; 8.13; 10.3:12.10:
14.7,9,15,18). Veja GRANDE (1).

GRANDEMENTE
1. lian (Xlqv), “muito, excessivamente”, é  encon

trado em Mt 27.14 (acerca de maravilha); 2 Tm
4.15 (acerca de oposição); 2 Jo 4 e  3 Jo 3 (acerca de 
alegria). Veja CHAGA, EXCEDER, PRÓPRIO (1).

2. polus (ttoXúç) é usado no singular neutro (polu) 
ou plural neutro (polia), como advérbio: no singular 
(por exemplo, Mc 12.27); no plural (por exemplo, 
Mc 1.45: 5.23,38; l Co 16.12). Veja LONGO, 
M U ITO.

Nota: Em At 28.6, o termo polus é traduzido por 
“já  há muito”.

3. megalòs (iieydX ioç). derivado  de megas 
[GRANDE (1). n° 1], é usado acerca de se regozijar 
(Fp 4.10).1

4. chara (xapá), “alegria” , é usado adverbial
mente no caso dativo com o verbo chairo, “regozi
jar-se”, em Jo 3.29. “muito”, literalmente, “regozi
ja-se com alegria” .

Notas: (1) Quanto ao termo sphodra, que ocorre 
cm Mt 27.54 e At 6.7 (“grande”, em ambos os luga
res), veja EXCEDER. B. n° 2.

(2) As vezes, os verbos são traduzidos adequa
damente sem a palavra "m uito” (Fp 1.8; 1 Ts 3.6;
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At 16.34; 1 Pe 1.8). Outras vezes, a palavra é acres
centada para expressar mais plenam ente a força do 
verbo (Lc 1.29; 2 Tm 1.4).

(3) Em 1 Pe 1.6. “grandem ente vos alegrais” , o 
advérbio não é  expresso separadamente, mas é in
corporado na tradução do verbo agalliaÔ, “regozi
ja r  muito, exultar” .

GRANDEZA (1)
1. megethos (jiéyeGoç), cognato de megas [veja 

GRANDE (1), n° 1 ]. é  dito acerca do poder de Deus 
(E f  1 .19)1

2. huperbole (ÚTrçpPoXií) denota “grandeza ex
cessiva*’ (2 Co 4.7; 12.7). Veja SUPERAR, B, n° 1.

GRÃO
kokkos (kókkoç) denota “grão”, e ocorre em Mt 

13.31; 17.20; Mt 4.31; Lc 13.19: 17.6; Jo 12.24; 1 
Co 15.37 (onde “o [...] grão", é distinto do “grão” 
em geral). Veja ESPIGA ( I ).^

GRAVAR
entupoò (euTUTToto), “ imprimir, gravar” (form a

do de en, “em ”, e tupos, “marca, impressão, forma, 
tipo” ), e  usado acerca de “gravar” a lei nas duas 
pedras ou tábuas (2 Co 3 .7 )1  Na Septuaginta. con
sulte Êx 36.39 (alguns textos têm o verbo ektupoõ)1  
Veja também ESTAMPA.

GRAVIDADE
semnotes (ac im V niç) denota “venerabilídade. 

dignidade” . E uma característica necessária da vida e 
conduta dos cristãos (1 Tm 2.2. “honestidade"), 
uma qualificação do bispo ou pastor numa igreja, 
com relação aos seus filhos (1 Tm 3.4); uma carac
terística necessária do ensino dado por um servo de 
Deus (Tt 2 .7).f Contraste com o adjetivo semnos, 
no verbete SÉRIO.

G R ILH Ã O
pede (tt€Ôti), “corrente” (cognato de peza, "dor

so do pé”, e pous. “pé”; cf. em português o  prefixo 
p e d - \  ocorre em M c 5.4 e Lc 8.29. Contraste com 
P É 1

GRILHÕES
1. desmos (Ôeopóç), derivado de deõ, “am arrar” 

(veja BANDO), é norm alm ente encontrado no plu
ral masculino ou no plural neutro. Assim, significa:
(a) os próprios "grilhões”, que prendem o  prisio
neiro (veja. por exem plo, cm Lc 8.29: A t 16.26;

20.23. os únicos três lugares onde o  plural neutro é 
usado; At 22.30); (b) o plural m asculino significa, 
no sentido figurativo, “condição de encarceramento” 
(Fp 1.7,13, ou seja, “de forma que o meu cativeiro 
se tom ou manifesto com o designado pela causa de 
Cristo” ; Fp 1.14,16; Cl 4.18: 2 Tm 2.9; Fm 10.13; 
Hb 10.34).

Em Mc 7.35, “prisão”, quer dizer m etaforica
mente “enfermidade que causava um  impedimento 
na fala” . O  mesmo se dá em Lc 13.16, que fala da 
doença da m ulher que andava curv ada. Veja BAN
DO, CADEIA.

2. desmios (ô éap ioç), “preso” , denota “prisio
neiro" (por exemplo, At 25.14; Hb 13.3). Paulo fala 
de si mesm o como prisioneiro de Cristo (E f  3.1; 2 
Tm 1.8; Fm 1,9; E f4 .1). Veja PRESO.

3. sundesmos (aú rôcajioç), “aquilo que amarra 
firmemente” (formado de sun% “com ”, e o n° 1), é  
dito acerca do “ laço de iniqüidade” (A t 8.23); “vín
culo da paz” (E f 4.3); “vínculo da perfeição” (Cl
3.14, em figura dos ligamentos do corpo). Em outro 
lugar, ocorre figurativamente, com o em Cl 2.19, " li
gaduras", acerca das ligaduras ou ligações que unem 
a Igreja, o corpo de Cristo. Veja BANDO.*i

4. ha/usis (ãXuoLç) denota “cadeias, algem as" 
em E f  6.20. Veja C A D E IA !

5. gramma (Ypcqina), em Lc 16.6, significa “con
ta** ou “nota prom issória” . Veja CONTA, n° 2.

6 . cheirographon (xcipóypaòov), “escrito, ma
nuscrito, cédula” , ocorre em Cl 2.14.

GRINALDA
stemma (aT€p.pa) denota “grinalda" (derivado 

de síephõ, “pôr ao redor, engrinaldar"). conforme é 
usado em sacrifícios (At 14.13)1

GRITAR
A. S ubstan tivos.

1 . krauge (Kpauyií), palavra onom atopaica, é 
usada em Mt 25.6; Lc 1.42 (alguns manuscritos têm 
pbõne); A t 23.9; E f4 .31 : Hb 5.7; Ap 21.4. Alguns 
manuscritos apresentam a palavra em Ap 14.18 (os 
mais autênticos têm phõne). Veja C LA M O R 1

2. boe 0 <>rj), especialm ente “grito de ajuda”, pa
lavra onom atopaica, relacionado com o verbo boaõ 
(veja B, n° 1), é encontrado em Tg 5 .4 1

B. V erbos.
1. boaõ (poáco), cognato de A. n° 2. significa: (a ) 

"dar um grito”, quer de alegria (Gl 4.27) ou de vexa- 
çào (A t 8.7); (b) “falar com voz forte” (M t 3.3; Mc 
1.3; 15.34; Lc 3.4: 9.38. alguns manuscritos têm
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anaboaõ aqui, veja o n° 2: Jo 1.23: At 17.6: 25.24. 
alguns manuscritos têm epiboaõ aqui, veja o  n° 3):
(c) “clamar por ajuda'* (Lc 18.7,38).1| Quanto a At
21.34, veja o n° 8.

2. anaboaõ ( ò i 'a 0 o á ü j) ,  formado de ana. “para 
cim a”, elem ento intensivo, e o n° 1. "erguer a voz. 
clam ar”, é dito acerca de Cristo no mom ento da 
Sua m orte, em testem unho do Seu poder sobrena
tural ao entregar a vida (M i 27.46): em alguns 
manuscritos, anaboaõ ocorre em Mc 15.8. em alu
são ao grito de uma multidão: em alguns manus
critos, aparece em Lc 9.38. onde diz respeito ao 
“clam or" de um homem dentre a m ultidão (veja o 
n °  I ) •

3. epiboaõ (cmfkxuo). formado de epi, “sobre", 
elemento intensivo, e  o n° 1, “clamar, exclamar com 
veemência'', é usado em alguns manuscritos em At 
25.24 (veja o n° 1 ).l

4. krazõ (Kpd£o>), cognato de A. n° 1, “clamar”, 
palavra onomatopaica, usada sobretudo para aludir 
ao “grito” do corvo: por conseguinte, refere-se a 
qualquer grito inarticulado, de medo, dor, etc. Diz 
respeito ao “grito" de uma mulher cananéia (Mt 
15.22, conforme os melhores manuscritos, em vez 
de kraugazõ): aos “gritos” das crianças no Templo 
(Mt 21.15); ao povo que gritou para que Jesus fos
se crucificado (M t 27.23: Mc 15.13.14): do “grito” 
de Cristo na cruz ao final dos Seus sofrimentos (Mt 
27.50: Mc 15.39; veja o n° 2. acima).

No Evangelho de João. é usado três vezes, além 
das seis. para aludir às declarações de Jesus (Jo 
7.28.37: 12.44). Em Atos, não é usado para descre
ver os gritos de angústia, mas primariamente os gri
tos dos oponentes: em Apocalipse, fala primaria
mente das declarações dos seres divinos concernen
tes a questões terrenas: em Rm 8.15 e Gl 4.6, diz 
respeito ao apelo dos crentes a Deus Pai; em Rm
9.27, fala de uma profecia relativa a Israel; em Tg
5.4, metaforicamente, acerca do salário mantido por 
fraude.

Nota: Um recente tradutor inglês traduziu para o 
inglês este verbo que ocorre em Mt 27.50 por “deu 
um grito” , sendo tradução errônea totalmente de
plorável e descrição enganosa da natureza do “gri
to” do Senhor.

5. anakrazò (ài'«K pci^oj), formado de ana, “para 
cima", elemento intensivo, e  o n° 4, significa “cla
mar ruidosamente” (Mc 1.23: 6.49; Lc 4.33; 8.28;
23 .18)4

6. kraugazõ (KpauKÓCw). forma mais forte do n°
4, “ fazer um brado ou clamor" (A, n° 1), é usado em

Mt 12.19. acerca de uma profecia de Isaias referen
te a Cristo; também aparece em Lc 4.41 (nos melho
res manuscritos, em vez de krazõ): Jo 11.43; 12.13 
(nos melhores manuscritos); Jo 18.40: 19.6,12.15; 
At 22.23.T

7. phõneõ ((tnovéio), “articular um som alto ou 
chorar” , quer de animais (por exemplo. Mt 26.34); 
quer de pessoas ( Lc 8.8: 16.24); esta é a palavra que 
Lucas usa para descrever o “grito” do Senhor no fim 
dos Seus sofrim entos na cruz (Lc 23.46; veja 
anaboaõ e krazõ, acima); veja também, por exem
plo. At 16.28: Ap 14.18. Veja CHAMAR. A, n° 8.

8. epiphõneõ (imtyxivéiu), formado de epi, “so
bre" ou “contra” , e  o n® 7, significa “gritar” , quer 
contra (Lc 23.21; At 21.34, nos melhores manuscri
tos, o n° I ; At 22.24); quer em aclamação (At 12.22). 
Veja ALARIDO.*!

Nota: (1) Quanto ao termo aphiemi, que ocorre 
em Mc 15.37. veja EMITIR.

(2) Comparando os vários verbos, kaleõ. denota 
“convocar para algum propósito”, boaõ, “clamar 
ou gritar como expressão de sentimento”, krazõ, 
“clamar ou gritar ruidosamente”. O verbo kaleõ su
gere inteligência, o verbo boaõ, sensibilidade, e o 
verbo krazõ, instinto.

GRUPO
A. S ubstan tivos e F rases.

1. ochlos (õxXóç), “aglom eração de pessoas, 
multidão irregular", mais usualmente “multidão de
sorganizada”. Em At 6.7. porém, é dito acerca de 
um grupo dos sacerdotes que creram. Aqui a pala
vra indica que eles não tinham combinado em fazer 
isto. Contraste com B. Nota 3. Veja COM UM , 
C R E SC E R . M U LTID Ã O , e New  Testament 
Synonvnis. de Trench, § xcviii.

2. sunodia (cruvoôía), literalmente, “caminho ou 
jornada junto” (formado de sun, “com”, c hodos, 
“caminho” ) denota, por metonímia, “grupo de via
jantes”. Em Lc 2.44 (“companhia"), fala acerca do 
grupo do qual José e Maria perderam Jesus (em 
português, “sinodo”).^

3. sumposion (au^nroaióv), literalmente, deno
ta “bebido junto (formado de sun, “com”, e pinõ, 
beber” ), festa para beber”, conseqüentemente, por 
metonímia, “qualquer grupo em volta de uma mesa 
ou qualquer grupo organizado como partido” . Em 
Mc 6.39. o substantivo c revogado, no plural, por 
via de uma frase adverbial e distributiva, sumposia 
sumposia. literalmente, “grupo de grupos” (ou seja. 
em grupos).^
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4. k/is ia (KXioía). cognato de klinõ, “reclinar*, 
significa primariamente "lugar para sc deitar”, e, 
por conseguinte, “um grupo que se reclina”, para o 
mesmo propósito que o n° 3. É encontrado no plu
ral em Lc 9.14 e corresponde à palavra de Marcos 
sumposia (n° 3, acima), significando “grupos que sc 
reclinam numa refeição” !

5. plethos (TT\f|0o<;), literalmente, “abundância, 
plenitude”, por conseguinte denota "multidão, gru
po grande ou cheio” (Lc 23.1,27). Veja MOLHO, 
M ULTIDÀO.

6. homiiia (òjuXía), “associação de pessoas, aque
las que são do mesmo grupo” (homos, “mesmo”), é 
usado em 1 Co 15.33, “(m ás) conversações”, ou 
seja, as más companhias, os maus g ru p o s!

7. homilos (õpiXoç), cognato do n° 6, “multi
dão” ou “aglomeração”, é  encontrado em alguns ma
nuscritos cm Ap 18.17, com a tradução “todo o 
grupo em navios”. O termo homilos denota o subs
tantivo concreto: o termo homiiia é primariamente 
um substantivo abstrato.*!

8. idios (lôioç) “próprio da pessoa”, é usado em 
At 4.23 no plural e com o artigo, significando “a sua 
própria (companhia)” . Veja NEGÓCIO, B.

Notas: ( I ) A preposição ex (ou seja, ek), "de”, 
com o pronome pessoal da primeira pessoa do plu
ral do genitivo (hemõn, “nós”): significa em Lc 24.22 
“de nosso grupo”, literalmente, “de nós”. O  mesmo 
se dá com ex autòn, que ocorre em At 15.22, literal
mente, “varões dentre eles”.

(2) A frase em A t 13.13, hoiperiPaulon, literal
mente, “aqueles em tom o de Paulo”, significa “ Pau
lo e seu grupo”.

(3) O termo murias, substantivo relacionado com
o adjetivo murios (“ inumerável, infinito” ), significa 
“miriade” (de onde provém a palavra em portugu
ês), e é usado hiperbolicamente acerca de números 
grandes (por exemplo, Hb 12.22, “muitos milhares 
de an jos” ). C ontraste com murioi. dez mil (M t 
18.24).

(4) Em At 21.8. a expressão traduzida “que com 
ele estávamos”, está ausente nos melhores textos.

B. Verbos.
1. sunanamignumi (auvai^a^íyi^upi), literalmen

te, “misturar para cima com, misturar bem com” 
(form ado  de stw , “ com ” , ana. “para  c im a”, e 
mignumi, "m isturar, entrosar”), significa “ter ou 
manter companhia com” (1 Co 5.9,11; 2 Ts 3 .1 4 )!

2. sunerchomai (au i^pxonai), “vir ou ir com”, 
é traduzido em At 1.21 por “conviveram”. Veja VIR, 
n° 11 .

Notas: ( 1 ) 0  verbo aphorizõ. “separar” , é tradu
zido por “expulsarem da sua companhia” , em Lc
6.22 (ARA), sendo que as palavras “da sua compa
nhia” foram acrescentadas para fornecer o significa
do de excomunhão. Veja DIVIDIR.

(2) O verbo ko/laõ. “unir”, ocorre em At 10.28. 
Veja JUNTAR-SE. UNIR.

(3) O verbo ochlopoieõ, literalmente, “ fazer uma 
multidão” (formado de ochlos, “multidão”, e poieò, 
"fazer” ), é traduzido cm At 17.5 por “ajuntando o 
povo”. Veja T U R B A !

GUARDA
phulax (4>úXa£), cognato dc A, n° 4, do verbete 

GUARDAR (2), “guarda” . Veja GUARDAR (1).
Nota: Quanto ao verbo tereõ, que ocorre em Mt

28.4, veja A. n° 1 do verbete GUARDAR (1).

GUARDADORA DO TEMPLO
neõkoros (rcuMCÓpoç), encontrado em At 19.35 

(“guardadora do templo”), é usado no grego profano 
acerca de “alguém que tem o cargo de um templo”. 
Inscrições em moedas mostram que era um título 
honorário dado a certas cidades, sobretudo na Ásia 
Menor, onde tivesse sido estabciccido o culto de al
gum deus ou de algum potentado humano divinizado. 
aqui em Éfeso cm relação à deusa Ártemis. Aparen
temente. o culto imperial também existia em Éfeso. 
Josefo aplica a palavra aos judeus como adoradores, 
mas este não é o significado cm At 1 9 !

GUARDAR (I)
A. Substantivos.

1. koustõdia (Kotxrru>6ía ); “guarda” (em latim, 
custodia; em português, “custódia”), é usado acerca 
dos soldados que “guardavam” o sepulcro de Jesus 
(Mt 27.65,66 e 28.11). Esta era a guarda do Tem
plo. estacionada sob as ordens dc um oficial romano 
na torre de Antônia, e tendo o encargo das vestes 
dos sumos sacerdotes. Dai, o significado das pala
vras de Pilatos: “Tendes a guarda”. Veja V IG ÍL IA !

2. spekoulatòr  (aiT€KOvXcÍTtüp), em latim , 
especulator, denota primariamente “sentinela” ou "sen
tinela avançada”, mas, sob as ordens dos imperadores, 
"membro da escolta”; estes eram empregados como 
mensageiros, guardas e executores: dez de tais oficiais 
eram vinculados a cada legião; tal guarda foi empregada 
por Herodes Antipas (Mc 6.21. "executor” ) !

3. phulax (<búXa£). "guarda, guardião" (cognato 
de phulassõ, "guardar, conservar, manter”), é en
contrado em At 5.23; 12.6,19. Veja G U A R D A !
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Notas: (1) Em At 28.16. alguns manuscritos têm 
a sentença que contém a palavra stratopedarches, 
“capitão da guarda". Veja CAPITÃO.

(2) Em Fp 1.13, ocorre o substantivopraitõrion, 
“guarda pretoriana”.

B. Verbos.
1. phulassõ (òuAáoatü), “guardar, vigiar, con

servar, manter” (cognato de A, n° 3). é usado em Lc 
8.29; 11.21; Jo 17.12; At 12.4; 28.16; 2 Ts 3.3; 1 
Tm 6.20; 2 Tm 1.12,14; 1 Jo 5.21; Jd 24. Veja AC AU- 
TELAR-SE. ATENTAR. GUARDAR (2), GUAR
DAR-SE. SALVAR, VIGÍLIA.

2. diaphulassõ (óia<t>uXda<jiu), forma fortalecida 
do n° 1 (formado de dia, “através de”, usado inten
sivamente, e o n° 1). “guardar cuidadosamente, de
fender”. é encontrado em Lc 4.10 (citado da Septu- 
aginta no SI 91.11).^]

3. phroureõ (<t>poup€uj). termo militar, “manter 
guardando, manter sob guarda”, como com uma 
guarnição (phrouros, “guarda" ou “guarnição” ), é 
usado acerca de: (a) bloquear todos os meios de 
fuga. como num assédio; (ò) prover proteção con
tra o inimigo, como o faz uma guarnição (veja 2 Co
11.32, “ pôs guardas”, quer dizer, guardou a cidade 
“com uma guarnição"). E usado acerca da seguran
ça do crente até o fim (1 Pe 1.5), e do senso de 
segurança que lhe pertence quando ele põe todos 
os assuntos nas mãos de Deus (Fp 4.7). Nestas 
passagens, a idéia não e somente a proteção, mas a 
guarnição interior feita pelo Espírito Santo; em G1
3.23 (“estávamos guardados” ), significa, preferi
velmente, uma custódia benevolente e tutela alerta 
devida à idolatria mundana (cf. Is 5.2). Veja GUAR
DAR (2).U

GUARDAR (2)
A. Verbos.

1 . tereõ (Tapeto) denota: (a) “zelar ou velar por, 
cuidar de, preservar, guardar, vigiar” (por exem
plo, At 12.5.6; 16.23; 25.21, primeira parte, “re
servado” ); o  particípio presente é traduzido em 
Mt 28.4 por “guardas”, literalmente, “os que guar
dam"; é usado acerca do poder “guardador” de Deus 
Pai e Jesus, exerc idos sobre o Seu povo  (Jo  
17.11,12,15: 1 Ts 5.23, “conservados” : 1 Jo 5.18, 
onde “aquele que é nascido de Deus” é “conserva
do" por Jesus; Jd l , “conservados por Jesus Cris
to” ; Ap 3.10); dito acerca da herança do povo de 
Deus ( l Pe 1.4); da reserva judicial por Deus em 
vista da sentença futura (2 Pe 2.4,9,17; 3.7; Jd
6,13); de “guardar” a fé (2 Tm 4.7); a unidade do

Espírito (E f 4.3); a si mesmo (2 Co 11.9; 1 Tm 
5.22; Tg 1.27); figurativam ente, as vestes (Ap
16.15); (b) “observar, dar atenção a”, como. por 
exemplo, guardar mandamentos, etc. (por exem
plo, Mt I9 J 7 ;  Jo 14.15; 15.10; 17 .6 ;T g2 .10 ; I Jo 
2.3-5; 3.22,24; 5.3; Ap 1.3; 2.26; 3.8.10; 12.17; 
14.12; 22.7,9); ocorre em alguns manuscritos em 1 
Jo 5.2. Veja RESERVAR.

2. diatereõ (òiarrpéoj), “guardar cuidadosamen
te” (formado de dia, “completamente” , elemento 
intensivo, e o n° 1), é  dito da mãe de Jesus guardar as 
declarações dEle no coração (Lc 2.51), e da ordem 
dos apóstolos e  anciãos de Jerusalém aos gentios 
convertidos nas igrejas para “guardarem-se” dos 
males mencionados cm At 15.29.c

3. suntereò  (oui'TTip^tu) denota “preservar, 
m anter seguro, m anter perto” (form ado de sun , 
“junto com", usado intensivamente, e o n° 1), ocorre 
em Lc 2.19, como no versículo 51 (veja o n° 2. 
acima), acerca da mãe de Jesus com relação às pa
lavras dos pastores; em Mc 6.20. é usado acerca 
do lato de Herodes “preservar” João Batista de 
Herodias; em Mt 9.17 (em alguns manuscritos, Lc 
5.38), fala da preservação de odres. Veja ATEN
TAR, PRESERVAR.^

4. phulassõ (4>uÀáaaiü) denota: (a ) “guardar, vi
giar, estar de guarda” (por exemplo, Lc 2.8; na voz 
passiva. Lc 8.29); (b) “guardar à guisa de proteção" 
(por exemplo, Lc 11.21; Jo 12.25; 17.12, segunda 
parte; o n° 1 na primeira parte e no versículo 11): (c) 
metaforicamente, “guardar um preceito da lei” , etc. 
(por exemplo, Mt 19.20 e Lc 18.21, “tenho obser
vado”; Lc 11.28; Jo 12.47, nos melhores manuscri
tos; At 7.53; 16.4; 21.24; Rm 2.26; G1 6.13; 1 Tm 
5.21); na voz média (Mc 10.20); (d) na voz média, 
“guardar-se de” (At 21.25). Quanto a outras refe
rências b íb licas, veja A CA U TELA R-SE, n° 3, 
GUARDAR (1), B, n° 1.

5. diaphulassõ (õia<$>vAáaau>), forma intensiva 
do n° 4, “guardar totalmente’*. Veja GUARDAR (1).

6. phroureõ (^poupétu), “guardar com uma guar
da militar** (por exemplo, G13.23. “estávamos guar
dados”). Veja GUARDAR (1), B. n° 3.

7. poieõ ( t t o i € ü j ) ,  “fazer” , significa “guardar”, 
em Mt 26.18, na declaração do Senhor: “Em tua 
casa celebrarei a Páscoa”; o mesmo se dá em At
18.21. em alguns manuscritos; em Jo 7.19. temos 
“observa (a lei).

8. echõ (€xto). “ter, manter”, é traduzido em Lc 
19.20 por “guardei” , referindo-se a “guardar” uma 
mina num lenço. Veja TER.
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9. krateõ  (KpaTéio), "ser forte, adquirir posse 
de. m anter firmem ente” , é usado em Mc 9.10, “eles 
retiveram”, ou seja, eles m antiveram-se firme à or
dem do Senhor de abster-se de contar o que viram 
no m onte da Transfiguração. Veja RETER.

10. nosphizõ (i'oa<J>í£üj), “pôr à p an e . rem o
ver” , significa, na voz m édia, “pôr de lado para si 
m esm o, roubar, furtar” , e é traduzido em Tt 2.10 
por “defraudando” : em At 5.2,3. acerca do ato de 
A nanias e  sua esposa “reterem ” parte do preço da 
propriedade.*)

11 . sunechõ (au v éx ^ ) , “m anter ju n to , unido, 
intacto” , traduzido em Lc 19.43 por “te cercarão”. 
Veja também Nota (8), mais adiante. Veja CON S
TRA N G ER .

Notas: (1) Em At 22.2, o verbo parechõ, “dis
por. dar, causar” , é traduzido por “guardaram ”.

(2) Em Mt 14.6, alguns m anuscritos têm o verbo 
agõ. “ levar, manter” (acerca de uma festa), de “ fes
tejar” o aniversário de 1 lerodes; os manuscritos mais 
autênticos têm ginomai, “tom ar-se, suceder, acon
tecer”; por conseguinte, “tendo chegado o dia nata- 
lício de Herodes” (ARA). O verbo agõ é usado em 
A t 19.38, acerca de “haver” certas ocasiões, como. 
p o r ex em p lo , tr ib u n a is  de ju s tiça ; M oulton  e 
M illigan fazem ilustrações retiradas de papiros so
bre o uso do  ad je tivo  agoraios, no p lural com  
hemerau “dias”, subentendido, com relação a cer
tos dias de m ercado; certos dias de tribunal; é o que 
está indicado aqui. A conjetura de que o significado 
é  “ tribunais estão cm audiência agora” (estando su
bentendido o term o sunodoi com o audiências de 
tribunal em vez de “dias”) dificilm ente é m ais apro
priado às circunstâncias.

(3) Em Mt 8.33, o  verbo boskõ, “alim entar" (por
cos. etc.). é traduzido por “porqueiros” , ou seja, os 
que alimentam porcos.

(4) Em At 9.33, o verbo katakeiniai, “deitar-se” . 
é usado com a preposição epi, “sobre”, com o signi
ficado de “jazer na cam a” (veja JAZER, n° 2).

(5) Em Rm 2.25, o verboprassõ , “ fazer” (conti
nuamente), “praticar” , é traduzido por “guardares”.

(6 ) Em At 20.20, o verbo hupostellõ, “esquivar- 
se, retirar-se de, acovardar-se” , é traduzido por “dei
xei” (voz média).

(7) Em At 27.43, o verbo koluõ, “dificultar, pôr 
obstáculos”, é traduzido por “estorvou”.

(8) O  verbo katechõ, “m anter firmem ente” (for
m a fortalecida de echõ, n° 8), é  traduzido em Lc 8.15 
por “conservam ” ; e em I Co 11.2 e 15.2, pelo verbo 
“reter” .

(9) Q uanto a “ m anter segredo”, veja SEG RE
DO.

(10) Quanto a “manter sob”, veja DAR GRAÇAS.
( 1 1 ) 0  verbo paratithemi é  traduzido em I Pe

4.19 por “encom endem -lhe”.
(12) Q uanto a “guardar a festa” , veja FESTA,

B, n°2.
B. Substantivo.

teresis (Tr}pr|ai<;), cognato de A. n° l ,  denota:
(a) “ v ig ilân c ia”, c , p o r consegu in te , “ encarce
ram ento, prisão” (A t 4.3 e 5 .18); (b) “observância” 
(1 Co 7.19). Veja CÁRCERE, PRISÀOH

GUARDAR-SE
phulassõ (òuÂáaaoj) denota “guardar, vigiar”; em

2 Tm  4.15. “guarda-te” (voz media). Veja A CA U 
TELA R-SE, n°3.

Nota: Quanto ao term o sunoida. traduzido em 
At 14.6 por “sabendo-o“ , veja SABER ( I ), A, n° 6 .

GUARDIÃO
epitropos (èmTpomx;)- literalmente, “aquele sob 

cujos cuidados algo é entregue” (form ado de epi, 
“sobre", e trepõ, “virar” ou “direcionar” ), é  encon
trado em M t 20.8 (“mordom o"); Lc 8.3 (“procura
dor”): G1 4.2 (“tutores” ).^

“O verbo correspondente, epitrepò, é traduzido 
por “perm itir” , com o sentido de “dar licença, tole
rar, consentir” (veja. por exemplo. 1 Co 14.34; 16.7;
1 Tm  2 .12 ). [...] Um su b stan tiv o  re lac ionado . 
epitrope . é  traduzido em At 26.12 por “ com is
são” .^!] e se refere à autoridade delegada sobre pes
soas. Este uso de palavras cognatas sugere que o 
epitropos era um servo superior responsável pelas 
pessoas que compunham a casa. quer crianças ou 
escravos” (extraído de Notes on Ga/aticms. de Hogg 
e Vine. p. 180).

GUERRA
A. Verbos.

1. polemeô (iToXenétu) (em português, “polêmi
ca”), “ lutar, batalhar, combater, fazer guerra”, é usado:
(a) literalmente (Ap 12.7. duas vezes; Ap 13.4: 17.14: 
19.11); (A>) metaforicamente (Ap 2.16); (c) hiperbo- 
licamente (Tg 4.2). Veja PORFIAR. B. Nota ( l ).f

2. strateuò (o T p o T eú io ). usado na voz m édia, 
“ fazer guerra” (derivado de stratos. “exército acam 
pado"), é  encontrado em 2 Co 10.3 (“m ilitam os” ); 
usado m etaforicam ente acerca de “conflito” espiri
tual (1 Tm 1.18:2  Tm 2.3; Tg 4.1: 1 Pe 2.11). Veja 
SOLDADO. B.
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3. antistrateuomai (d m o rp a T e ú o p a i), não en
contrado na voz ativa antistrateuò. "fazer guerra 
contra*’ (anti, “contra"), ocorre em Rm 7.23.1

Nota: Quanto ao termo soldados, encontrado em 
Lc 23.11. veja SOLDADO. n° 2.

B. Substantivo.
jwlemos (ttóXc |ioç), “guerra" (cognato de A. n° 

1), é encontrado em 1 Co 14.8 (“batalha"); Hb 11.34; 
A p 9 .7 .9 ; 16 .14; 2 0 .8 ; em T g 4 .1 , é usado  
hiperbolicamente acerca de “disputas** particulares; 
em outros lugares, ocorre. literalmente, por exem
plo, em Mt 24.6; Ap 11.7. Veja BATALHA.

GUIAR PELA MÃO
A. Adjetivo.

cheiragôgos (xeipoywYÓç). literalmente, “ levar 
pela mão" (formado de cheir, “mão”, e agò, “ le
var"), é usado como substantivo plural em At 13.11. 
“o guiasse pela mão” .̂ J

B. Verbo.
cheiragõgeò (x€ipayooY€ü>), “conduzir pela 

mão”, é usado em At 9.8; 22.1 l.f

GUIAR
A. Substantivo.

hodegos (óÔTyyóç), “ líder ou guia no caminho" 
(formado de hodos, “caminho", e hegeomai, “con
duzir, liderar, guiar"), “condutor, guia", é usado: (o) 
literalm ente (At 1.16); (b ) figurativam ente (Mt 
15.14; 2 3 .16,24; Rm 2.19). Contraste com B. n° 1

B. Verbos.
1. hodegeõ (óòqyeiu), "liderar ou guiar o cami

nho" (cognato de A), é usado: (a) literalmente, acer

ca de “'guiar*' o cego (Mt 15.14; Lc 6.39); de “guiar*’ 
às fontes da água da vida (Ap 7.17): (b) figurativa
mente. acerca de “guiar” na verdade pelo Espirito 
Santo (Jo 16.13); da interpretação da Escritura (At 
8.31). Veja LEVAR (2).1

2. kateuthunõ (kcitélOúwo). “tom ar reto”, é dito 
dc “guiar” os pés no caminho da paz (Lc 1.79). Veja
dirI g ir .

Notas: (1) Em 1 Tm 5.14, o verbo oikodespoteò 
é traduzido por “governem a casa”, sendo o signifi
cado a administração e direção dos assuntos domés
ticos. Veja REGER.^j

(2 ) 0  term o hegeomai, “conduzir” , que ocor
re em Hb 13.7.24. é traduzido  por, respectiva
m ente, “ pasto res” e  “chefes” , m ais lite ra lm en
te , “aqueles que eram  [são] vossos líderes [ou 
"gu ias” ]’1.

GUME
A. Substantivo.

stoma (erró^a). “boca” (cf. em português, “es
tômago”, derivado de sromachos, 1 Tm 5.23). tem 
um significado secundário e figurativo em referência 
ao “fio de um instrumento afiado, como, por exem
plo. uma espada'* (Lc 21.24; Hb 11.34). Contraste 
com a Septuaginta. por exemplo, em Gn 34.26; Jz
18.27. Veja BOCA. FACE (1).

B. Adjetivo. 
distomos (Òíoto jio ç), literalm ente, “de boca 

dupla" (formado de dis, “duas vezes”, e A), “dois 
fios, dois gumes", é  usado acerca dc uma espada 
com dois fios (Hb 4.12; Ap 1.16; 2.12).^[ Na Septu
aginta, consulte Jz 3.16; SI 149.6; Pv 5.4.^

H
Nota: O sinal 1j. ao final das considerações sobre 

determinada palavra no verbete ou subverbete. in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste d i
cionário expositivo.

HABITAÇÃO
1. oiketerion (oiKqTnpioi*), “habitação” (forma

do de oiketer, “habitante”, e oikos, “habitação” ), é 
usado em Jd 6. accrca da região ccicstial designada 
por Deus como o lugar da habitação dos anjos; figu
rativamente, acerca do corpo espiritual dos crentes, 
quando forem ressuscitados ou transformados na 
vinda do Senhor (2 Co 5.2). Veja CASA.^1

2. katoiketerion (KaroiKrvnípioi'). formado de

kata, “para baixo”, usado intensivamente, c o n °  1, 
implicando mais permanência que o n° 1, é usado cm 
E f 2.22, acerca da Igreja como o lugar da habitação do 
Espírito Santo; em Ap 18.2, fala, figurativamente, da 
Babilônia como o lugar da habitação dos demônios.^

3. katoikia (KdToiicía), “assentamento, colônia, 
habitação” (formado de kata, “para baixo”, e oikos, 
"habitação"), é usado em At 17.26. acerca das loca
lidades div inamente designadas como os lugares de 
habitação das nações.^

4. epau/is (inauA iç), “fazenda, habitação, mo
rada" (formado de epi, “sobre”, e aulis, “ lugar para 
passar a noite, casa rural, casa de campo, cabana, 
aprisco” ), é usado em At 1.20. acerca da habitação 
de Judas.1
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5. skene (OKT|i'n), cognato de skenoõ, “habitar 
cm tenda ou tabernáculo”, é encontrado em Lc 16.9, 
acerca dos lugares de habitação ctcma dos remidos. 
Veja TABERNÁCULO.

6. skenõma (<7taíro4i a ), “tenda" ou “lenda ar
mada" (cognato do n° 5), é usado acerca do Templo 
como a habitação de Deus, como a que Davi desejou 
construir (At 7.46): metaforicamente, alude ao cor
po como tabem áculo temporário (2 Pe 1.13,14)4 
Veja TABERNÁCULO.

HABITAR
A. Verbos.

1. oikeõ (oÍKéco), “habitar, morar, residir” (deri
vado de oikos, “casa”), “ habitar como o próprio 
domicílio", é derivado do sánscrito, v/c, “ lugar de 
habitação, domicílio”. E usado acerca de: (<j) Deus 
que “habita" na luz (1 Tm 6.16); (b) “ habitar” o 
Espírito de Deus no crente (Rm 8.9.11), ou na igreja 
(1 Co 3.16); (c) a “habitação” do pecado (Rm 7.20): 
(d) a ausência de qualquer coisa boa na carne do 
crente (Rm 7.18); (e) “morar“ jun to  em alusão aos 
que são casados (1 Co 7.12.13)4

2. katoikeõ (kqtoikçüj), formado de kata. “para 
baixo”, e o n° 1? o verbo mais freqüente com este 
significado, quer dizer “estabelecer-se numa habita
ção, morar fixamente num lugar”. Além do seu sen
tido literal, é usado acerca de: (a) a “habitação” da 
totalidade dos atributos e poderes da deidade em 
Cristo (Cl 1.19; 2.9); (b) a “habitação” de Cristo no 
coração dos crentes (E f 3.17); (c) a “habitação” dc 
Satanás numa localidade (Ap 2.13): {d) a futura “ha
bitação” da justiça nos novos céus e na nova terra (2 
Pe 3.13). O verbo também ocorre em At 1.19; 2.9: 
Ap 17.2: 8.13 e 12.12.

Contraste com os substantivos katoikesis (mais 
adiante), katoikia, “habitação", que ocorre em At 
17.26:* katoiketerion, “habitação”, que aparece em 
E f 2.22: Ap 18.24 Contraste com o verboparoikeõ, 
“residir tem porariam ente”, o  último substantivo 
sendo tem porário, o prim eiro, perm anente. Veja 
HABITAÇÃO.

3. katoikizõ (KaToiKÍ£u>), “ fazer morar”, é dito 
em Tg 4.5. acerca do ato dc Deus em relação ao 
Espirito Santo (alguns manuscritos têm o n° 2 )4

4. enoikeõ (èvoncéto), literalm ente, “habitar, 
m orar em " (formado de en. “em, para dentro”, e o n° 
1), é usado apenas com um significado espiritual 
acerca dc: (a) a “habitação” de Deus nos crentes (2 
Co 6.16); (A) a  “habitação” do Espírito Santo (Rm 
8.11; 2 Tm 1.14); (c) a “habitação” da Palavra de

Cristo (Cl 3.16); (d ) a “habitação” da fé (2 Tm 1.5); 
(<?) a “habitação” do pecado no crente (Rm 7.17)4

5. perioikeõ (tí€ pioikéüj), formado de peri, “ao 
redor”, e o n° 1, “habitar, morar ao redor, ser vizi
nho”, é usado em Lc 1.654 Contraste com o termo 
perioikos, “vizinho”, que ocorre em Lc l .58)4

6. sunoikeõ (<jwoik6üj), formado de sun, “com”, 
e o n° 1, “habitar, m orar com”, é usado em 1 Pe 3 .74

7. enkatoikeõ (éyKaroiKCio), formado de en, “em. 
para dentro”, e o nü 2, “morar entre”, é usado em 2 
Pe 2 .84

8. menõ (jiéwui), “ficar, permanecer”, é traduzi
do em Jo 1.38,39 e At 28.16 pelo verbo “m o ra r1; 
em Jo 6.56, por “perm anecer”; em Jo 14.10, por 
“estar”: em Jo 14.17, por “habitar” . Veja FICAR.

9. skenoõ (cfktjvóio), “erig ir ou arm ar tenda” 
(cognato de skene), “tabernacular” . é traduzido 
em Jo 1.14; Ap 12.12; 13.6; 21.3. pelo verbo “ha
b itar” ; em Ap 7.15, por “cobrirá". Veja TABER
N Á C U LO .

10. kaíaskenoõ (Karamcr^óto), “erigir ou armar 
a tenda de alguém " ( formado de kata. “para baixo”, 
e skene, “ tenda”), é traduzido em Mt 13.32; Mc 
4.32 e Lc 13.19 pelo verbo “aninhar"; cm At 2.26, 
por “repousar" 4

11 . embateuõ (€nfkiT€Úu). primariamente, “pi
sar” ou “entrar, tom ar parte em ” (derivado  de 
embainõ, “entrar” ), por conseguinte: (o) “ freqüen
tar. habitar, morar em”, é usado metaforicamente 
em Cl 2.18 (“metendo-se”); (Z>) com referência à 
mesma passagem, alternativamente, “ invadir, pe
netrar em”; talvez usado nesta passagem como ter
mo técnico das religiões misteriosas, denotando a 
entrada dos iniciados na vida nova (“metendo-se 
em” ). Uma leitura alternativa sugerida envolv e a tra
dução “estando feliz da vida. estando rindo sozi
nho". ou seja. entregando-se a especulações vãs, 
mas evidências nos papiros tornam a correção des- 
necessária4

12. kathemai (KáGrpai). “sentar-se”, é  traduzi
do em Lc 21.35 por “habitam”. Veja COLOCAR, 
SENTAR-SE.

13. kathizõ (»ca9í£ü;). “sentar-se”, denota “mo
rar. habitar” , em At 18.11 é traduzido por “ ficou”.

14. asta/eò (acrraTéio), “vagar de um lado para 
outro” (formado de a. elemento de negação, e h is temi., 
“estar” ), “não ter lugar fixo de habitação”, é  usado 
em 1 Co 4.11 .c  Contraste com o termo akatastatos, 
“ instável” , que ocorre em Tg 1.8: 3.8;r  e com 
akatastasia, “revolução, confusão”, aparecc, por 
exemplo, em 1 Co 14.33.
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B. S ubstan tivos.
1. paroikia (irapoiKÍa) denota “residência tem 

porária” (At 13.17), literalmente, “em residência 
tem porária", traduzido por “sendo eles estrangei
ros"; em 1 Pe 1.17. por “peregrinação".

2. katoikesis (kc/toíterçaiç). cognato de A. n° 2. 
“habitação, residência, m oradia", é usado em Mc
5.3.H

Nota: Contraste com os termos oikia e oikos, 
“casa", oikema. “prisão", e katoikia, “habitação" 
(veja A, n° 2).

3. misthõma (pioflw na), prim ariam ente, “pre
ço. arrendam ento" (cognato de misthos, “salário, 
arrendam ento", e misthoõ, “alugar por contrato"), 
é u sado  em At 28 .30  para deno ta r “hab itação  
alugada”.^

HADES
hades (aôrçç), “a região dos espíritos dos perdi

dos que m orreram " (m as incluindo os santos mor
tos em períodos precedentes à ascensão de Cristo). 
Alguns pensam que a palavra significava etimolo- 
gicam ente “os não vistos" (formado de a , elemento 
de negação, e eido, "ver” ), mas esta derivação é 
questionável; uma derivação mais provável é de 
hadõ, significando “todo-receptor". Corresponde ao 
termo sheol no Antigo Testamento. É lamentável 
quando traduzido por “ inferno** (por exemplo. SI
16.10); ou “sepultura" (por exemplo. Gn 37.35); 
ou “sepulcro” (Nm 16.30,33). No Novo Testamen
to, sempre deveria ser traduzido por “hades”: no 
Antigo Testamento, os tradutores não foram uni
formes na tradução (por exemplo, em Is 14.15. “ in
ferno” ). N unca denota sepultura, nem é a região 
permanente dos perdidos: no tocante ao tempo, é, 
para os tais, o estado intermediário entre o faleci
mento e o  destino final no Geena. Quanto às condi
ções no Hades, veja Lc 16.23-31.

A palavra é usada quatro vezes nos Evangelhos, 
e sempre pelo Senhor (M t 11.23; 16.18: Lc 10.15;
16.23); é empregada com referencia à alma de Cristo 
(At 2.27.31): Jesus declara que Ele tem as chaves 
do Hades (Ap 1.18); em Ap 6.8. o Hades é personi
ficado. com o significado do destino tem porário dos 
condenados: ele deve entregar aqueles que estão nele 
(Ap 20.13), e  depois ser lançado no lago de fogo 
(A p 20.14).^

Nota: Em 1 Co 15.55. os manuscritos mais au
tênticos têm o termo thanatos, “morte” , na segunda 
parte do versículo, em vez de “hades”, traduzido 
erroneamente por “ inferno”.

HARPA
A. S ubstan tivo .

kithara (Ki9ápa), de onde em português, “guitar
ra”, denota “citara, lira, harpa”: é descrito por Josefo 
como instrumento de dez cordas, tangida por um plec- 
tro (um instrumento menor era tocado com os dedos); 
é mencionado em 1 Co 14.7: A p5.8; 14.2: 15.2.^

B. V erbo.
kitharizõ (Ki0apícw ) significa “ tocar harpa” (1 

Co 14.7; A p 14.2).^ Na Septuaginta, consulte Is
23.16.1

HARPISTA
kitharõdos (Ki8apoj8óç) denota “aquele que toca 

e canta à lira” (formado de kithara, “ lira. citara”, e 
aoidos. “cantor” ), ocorre em Ap 14.2; 18.22.5

HAVER
mellõ (píXXio). “estar a ponto de (ser ou fazer)” , 

é usado acerca de propósito, certeza, compulsão ou 
necessidade. Faz parte do futuro do verbo e ocorre 
em Mt 16.27 (primeira parte, literalmente, “está a 
ponto de vir” ); Mt 17.12,22; 20.22 (“hei de”); Mt 
24.6: Mc 13.4 (segunda parte, “estiverem”); Lc 9.44;
21.7 (segunda parte, “estiver”); Lc 21.36; A t 23.3; 
24.15; 26.2 (“me haja” ): Rm 4.24; 8.13 (primeira 
parte, “m orrercis”); Rm 8.18: 2 Tm  4.1: Hb 1.14: 
10.27; T g 2.12 (“devendo"); 1 Pe 5.1; Ap 1.19;
2.10 (primeira e segunda partes, “hás”, “ lançará”); 
Ap 3.10 (“há”); Ap 17.8 (prim eira parte, “há” ). 
Veja CERCA DE, B.

Notas: ( 1 ) 0  uso de “haver, dever”, freqüente
mente faz parte da tradução do futuro de um verbo.

(2 ) O termo “acontecerá, sucederá” é tradução do 
futuro de eimi. “ser” , em At 2.17,21; 3.23: Rm 9.26.

HERANÇA
kleroò (KXqpóio), principalm ente, “ lançar sor

te” , então, “designar um quinhão", é  usado na voz 
passiva em E f 1.11. “fomos feitos herança”. Isto de 
acordo com passagens do Antigo Testamento como 
Dt 4.20: 9.29; 32.9; SI 16.6. Ó  significado de “fo
mos escolhidos por sorte”, como na Vulgata. e em 1 
Sm 14.41. indicando a  liberdade de eleição sem a 
vontade humana (segundo Crisóstomo e Agostinho), 
não é adequado para esta passagem.^

HF.RDAR
A. Verbos.

1. kleronomeõ (KXi]poro^o>) significa rigorosa
mente “receber por sorte”  (formado de kleros, “sor
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te” , e nemomai, “possuir” ); portanto, no sentido 
mais geral, “apossar-se; receber como seu, obter” . 
A seguinte lista mostra como no Novo Testamento 
a idéia de herdar se amplia e inclui todo o bem espi
ritual provido por Jesus e nEle mesmo, e particular
mente, tudo o que está contido na esperança funda
mentada nas prom essas de Deus.

O verbo é usado para aludir aos seguintes obje
tos: “(a) O direito de nascimento em cuja posse a 
pessoa entra em virtude de filiação, não por causa 
de preço pago ou de tarefa realizada (Gl 4.30; Hb 
1.4; 12.17); (6) aquilo que é recebido como presen
te, em contraste com o que é recebido como recom
pensa por guardar a  lei (Hb 1.14; 6.12, ‘pela’, ou 
seja, ‘pelas experiências que exigiam o exercício da 
fé e paciência*, mas não ‘com base no exercício da fé 
c paciência'); (c) aquilo que é  recebido na condição 
da obediência a certos preceitos (1 Pe 3.9), e da 
fidelidade a Deus em meio à oposição (Ap 21.7);
(d) a recompensa da condição de alma que reprime a 
vingança e a v indicação própria, e se expressa em 
gentileza de comportamento [...] (M t 5.5). A frase: 
‘herdarão a terra ' ocorre várias vezes no A ntigo 
Testamento; veja especialmente SI 37.11.22; (e) a 
recompensa (na era vindoura. Mc 10.30) do reco
nhecimento da hegemonia das reivindicações de Je
sus (M t 19.29). Nos três relatos dados sobre este 
incidente (veja Mc 10.17-31, Lc 18.18-30), as pala
vras da pergunta feita ao Senhor são: em Mateus, 
‘conseguira vida eterna’.cm  Marcos e Lucas, ‘her
dar a vida eterna'. No relatório da palavra do Senhor 
a  Pedro em resposta à sua pergunta subseqüente. 
M ateus tem ‘herdará a vida eterna ', enquanto que 
Marcos tem, ‘que não receba [...] a vida eterna', e 
Lucas, ‘e  não haja de receber [...] a vida eterna’. 
Parece indicar que o significado da palavra ‘herdar* 
está aqui regido pelas palavras ‘conseguir' e ‘rece
ber’. com as quais é intercambiado em cada um dos 
três Evangelhos, ou seja, a palavra menos comum 
‘herdar’ deve ser considerada equivalente das pala- 
vras mais comuns ‘conseguir* e ‘receber’. Contras
te com Lc 10.25; (/) a recompensa dos que mostra
ram generosidade aos ‘irm ãos’ do Senhor na angús 
tia deles (M t 25.34); (g) o Reino de Deus. o qual o 
m oralm ente corrup to  não pode ‘h erdar’ (1 Co
6.9,10), a ‘herança’ do qual é igualmente impossível 
à atual constituição física do homem (1 Co 15.50); 
(h ) inco rrupção , im possível da ‘heran ça ’ pela 
corrupção (1 Co 15.50)” (extraído de Notes on 
Galatians. de Hogg e  Vine, pp. 286-289). Veja HF.R- 
DE1RO.H

Nota: Em consideração à letra a palavra sig
nifica claramente a entrada na vida eterna sem qual
quer título prévio; não traz a implicação de que um 
filho de Deus possa ser destituído da sua "herança” 
por perda do direito de sucessão.

2. kleroõ (KÀrjpóa») é usado na voz passiva em Ef
1.11, “em quem também fomos feitos herança” . Veja 
H E R D E IR O ^

B. Substantivos.
1 kleronomia (KXqporopía), “sorte, quinhão” 

(veja A), “propriedade herdada, herança”. “Só em 
alguns casos nos Evangelhos a palavra tem o signi
ficado ligado à palavra portuguesa, ou seja. que na 
possessão da qual o herdeiro entra som ente pela 
morte de um antepassado. O uso do Novo Testa
mento pode ser apresentado assim: (a) a proprieda
de em bens de raiz no curso comum passa de pai 
para filho pela morte do primeiro (M t 21.38; Mc 
12.7; Lc 12.13; 20.14); (b ) uma parte de uma pro
priedade que e constituída a substância de um pre
sente (At 7.5; Gl 3.18, que também deve ser inclu
ído na letra ‘c ’); (c) a prospectiva condição e  pos
sessões do crente na nova ordem de coisas a ser 
introduzida pela volta de Jesus (A t 20.32; E f 1.14; 
5.5; Cl 3.24; Hb 9.15; 1 Pe 1.4); (d) o que o crente 
será para Deus naquela era (E f 1.18)" (extraído de 
Notes on Galatians. de Hogg e Vine, pp. 146, 147).

Nota: Em G l 3.18, “se a herança provem da lei”, 
a palavra “herança” representa “o titulo à herança”.

2. kleros (KXf|poç) (de onde em português, “cle
ro” ). denota: (o) “sorte”, dada ou lançada —  o últi
mo como meio de obter direção divina (M t 27.35; 
Mc 15.24; Lc 23.24; Jo 19.24; A t 1.26); (ò) a "par
te de alguém” em qualquer coisa (At 1.17; 8 .2 1); (c) 
“ ca rg o ” ( lite ra lm en te , “ca rg o s” ) “ lo tead o ” , a 
presbíteros (1 Pe 5.3, “herança” ): a figura é tirada 
das porções de terra divididas para serem cultiva
das; (d) “herança”, como no nü 1. letra “c” (A t 26.18; 
Cl 1.12). Veja CARG A, A, n° 4. PARTE, POR
ÇÃO, SORTES

HERDEIRO
A. Substantivo.

1 . kleronomos (KXqpo^óiioç) denota  lite ra l
m ente “aquele que obtém  uma sorte, quinhão ou 
porção” (form ado de kleros, “porção, qu inhão”, 
e nemomai, “ possuir” ), especificam ente em alu
são a uma herança. O uso do N ovo Testam ento 
pode ser analisado assim : "(a) a pessoa a quem  a 
propriedade deve ser passada após a m orte do 
dono (M t 21.38; Mc 12.7: Lc 20.14; Gl 4 .1); ( b)
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aquele a quem  algo foi designado por Deus, em 
cuja possessão, porém, ele não tinha entrado, como 
A braão (R m  4.13,14; Hb 6.17); Jesus (H b 1.2); 
os santos pobres (Tg 2 .5); (c) os crentes, já  que 
eles tom am  p an e  na nova ordem  de coisas a ser 
introduzida na vinda de Jesus (Rm  8.17; G1 3.29; 
4 .7 ; Tt 3 .7); (d) aquele que recebe algo que não 
por m érito, com o N oé (H b 11.7)”^  (extraído de 
Notes on Gaiatians. de Ilogg  e V ine. pp. 177, 
178). Na Septuaginta, consulte Jz 18.7; 2 Sm 14.7; 
Jr 8.10; Mq 1.15.1

2. sunkleronomos (airyicXripoi'óno<;). “herdeiro 
conjunto, co-herdeiro" ( formado de sun , “com", e o 
n° 1), “é usado acerca de Isaque e Jacó na qualidade 
de participantes com Abraão nas promessas de Deus 
(Hb 11.9); de marido e m ulher que também estão 
unidos em Jesus (1 Pe 3.7); dos gentios que crêem, 
com o participantes no Evangelho com os judeus 
que crêem (E f 3.6); c de todos os crentes como par
ticipantes prospectivos com Jesus na Sua glória, 
em recompensa pela participação deles em Seu so
frim en to  (R m  8 . l7 ) ”f  (ex tra íd o  de Notes on 
Gaiatians. dc Hogg e Vine, p. 178).

B. Verbo.
kleronomeõ (KÀTipoi/opeiu). “ser herdeiro, herdar” 

(veja A, n° 1). é usado em G1 4.30: Hb 1.14. Veja 
HERDAR. Contraste com os termos kleroomai, “ser 
tom ado com o herança”, kleronomia , “herança” , 
kleros, “porção, quinhão, herança”.

HERESIA
hairesis (a íp c a tç )  denota: (a) “preferência, es

colha” (derivado de haireomai, "escolher”); então, 
“aquilo que é escolhido", portanto, “opinião”, so
bretudo opinião voluntariosa, a qual é substituída 
por subm issão ao poder da verdade e conduz à divi
são e formação de seitas (G1 5.20); tais opiniões

I errôneas são comumente o resultado da preferência 
| pessoal ou o prospecto da vantagem; veja 2 Pe 2.1, 

onde “de perdição” significa levar à ruína: alguns até 
designam este texto à letra “ò” ; nos papiros, o signi
ficado prevalecente é  “escolha" (Moulton e Milligan. 
Vocabulaiy o f  the Greek Testament); (b) “seita” ; 
este significado secundário, resultante da letra “a”, 
é o significado dominante no Novo Testamento (At 
5.17; 15.5; 24.5,14; 26.5; 28.22; 1 Co 11.19). Veja 
SE IT A *

HERÉTICO
hairetikos (aípeTiicóç), cognato de hairesis (veja 

HERESIA), denota primariamente “capaz de esco

lha” (haireomai). por conseguinte, “causar divisão 
por espírito partidário, faccioso”  (Tt 3 .10)4

HIDROPISIA
hudròpikos (OòptoTTiKÓç), “hidrópico, que sofre 

de hidropisia” (hudrops, “hidropisia"). é encontra
do em Lc 14.2, a única ocorrência registrada em que
o Senhor Jesus cura esta doença.í

HINO
A. Substantivo.

humnos (üpyoç) denota “cântico de louvor diri
gido a Deus” (em português, hino”), ocorre em E f 
5.19; Cl 3.16, cm cada um dos textos a pontuação 
provavelmente deveria ser mudada: no primeiro tex
to. “falando entre vós” vai para o final do versículo 
18, devendo ser seguido por ponto e vírgula: simi
larmente. em Cl 3.16, a primeira parte do versículo 
deveria term inar com as palavras “ensinado-vos e 
admoestando-vos uns aos outros”, onde um ponto 
e vírgula deveria ser colocado.^

Nota: O termo psalmos denotava aquilo que era 
acompanhado por música; õde (em português, “ode” ) 
era o termo genérico para designar “cântico” ; dai. o 
adjetivo acompanhante “espiritual” .

B. Verbo.
humneõ (úiivéu), cognato de A, é usado: (a) no 

transitivo (M t 26.30; Mc 14.26), onde o “hino” era 
a parte do Hallel formado dos Salmos 113a 118; (b) 
no intransitivo, onde o próprio verbo é traduzido 
por “cantar louvores” ou “louvar” (A t 16.25; Hb
2.12). Filo chamava os Salmos de “hinos"; Josefo 
os chama de “cânticos e hinos” 4

HIPOCRISIA
hupokrisis (ÚTTÓKpiaiç) denota principalmente 

“réplica, resposta” (cognato de hupokrinomai, “res
ponder”); então, “representação” como os atores 
falavam em diálogo; por conseguinte, “fingimento, 
hipocrisia". É encontrado em Mt 23.28; Mc 12.15; 
Lc 12.1; 1 Tm 4.2; o plural ocorre em 1 Pe 2.1. 
Quanto a G1 2.13 e o termo anupokritos. “sem hi
pocrisia", que ocorre em Tg 3.17, veja DISSIMU
L A Ç Ã O *

HIPÓCRITA
hupokrites (ÚTTOKptTrjç), co rrespondendo  a 

hupokrisis, (veja HIPOCRISIA), denota primaria
mente “aquele que responde"; portanto, "ator de 
palco” ; os atores gregos e romanos tinham o costu
me de falar com máscaras grandes munidos de dis-
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positivos mecânicos para aumentar a força da voz; 
por conseguinte, a palavra veio a ser usada metafo
ricamente para descrever “dissimulador, fingido, 
hipócrita'*. É term o encontrado nos Evangelhos 
Sinóticos e sempre usado pelo Senhor. 15 vezes em 
Mateus; em outros lugares, ocorre em Mc 7.6; Lc 
6.42; 11.44 (em alguns m anuscritos); Lc 12.56;
13.15.

H 1S SO PO
hiissõpos (OaaioTToç), planta cujo ramo era usa

do em aspersões ritualistas, é encontrado em Hb
9.19. Em Jo 19.29. a referência é a um ramo ou vara 
de “hissopo”, no qual uma esponja foi posta e ofe
recida ao Senhor na cruz. Há quem sugira que a 
palavra no original podia ter sido hussos, “dardo, 
lança**, mas não há razão válida para tal suposição*

H O JE
semeron (aqpepoi'), advérbio (a forma ática é 

temeron), cognato de hemera, “dia”, com o prefixo 
t representado originalmente um pronome. É usado 
muitas vezes em Mateus, Lucas e Atos; também é 
encontrado em Hb 1.5; 3.7.13,15; 4.7 (duas vezes); 
Hb 5.5; 13.8; T g4 .13 .

A cláusula que contém  semeron é, às vezes, 
introduzida pela conjunção hoti, "que** (por exem
plo, M c 14.30; Lc 4.21; 19.9); às vezes, sem a con
junção (por exemplo, Lc 22.34); em Lc 23.43. “hoje” 
deve ser ligado à declaração: “estarás comigo no 
Paraíso**; não há razão gramatical para a insistência 
de que a ligação deva ser com a declaração; “Em 
verdade te digo'*, nem tal idéia é feita necessária por 
exemplos da Septuaginta ou do Novo Testamento; 
a ligação dada é a correta.

Em Rm 11.8 e 2 Co 3.14.15, a tradução literal é 
“até ao dia de hoje”, sendo a ênfase dada pela tradu
ção, “até a este mesmo dia”.

Em Hb 4.7, o “hoje" do SI 95.7 é evidentemente 
designado a se estender ao atual período da fé cristã.

H O L O C A U ST O
holokauíòma (óXoKaÚTiopa) denota “oferta 

queimada por inteiro” (form ado de ho/os. “ intei
ro” , e kuutos, em lugar de kausíos, adjetivo verbal 
de kaiõ, “queim ar"), ou seja, “vitim a", a totalida
de da qual e queimada, como em Êx 30.20; Lv 5.12; 
23.8,25,27. É usado em Mc 12.33, pelo escriba 
que questionou o Senhor Jesus sobre o primeiro 
mandamento da lei. Também ocorre em Hb 10.6,8. 
Veja O F E R E C E R i

HOM EM
1. anthrõpos (âi^6ptuiroç) é usado: (a) de modo 

geral, “ser humano, macho ou fêmea”, sem referên
cia a sexo ou nacionalidade (por exemplo. Mt 4.4; 
12.35; Jo 2.25).

(b) Em distinção a Deus (por exemplo, Mt 19.6; 
Jo 10.33; Gl 1.11; Cl 3.23).

(c) Em distinção a animais, etc. (por exemplo. Lc
5.10).

(d) Às vezes, no plural, “homens e mulheres**, 
pessoas (por exemplo. Mt 5.13,16); em Mc 11.2 e
l Tm 6.16. literalmente, “ninguém dos homens”.

(e) Em algumas ocasiões com sugestão da fra
queza e imperfeição humanas (por exemplo, 1 Co 
2.5; A t 14.15. segunda parte).

(/) Nas expressões “segundo os homens", “se
gundo a maneira dos homens”, “como homem”, li
teralmente “de acordo com [kata] o homem”, só é 
usado pelo apóstolo Paulo em alusão a: “(1) as prá
ticas da humanidade caída (1 Co 3.3); (2) qualquer 
coisa de origem humana (Gl 1.11); (3) as leis que 
regem a administração da justiça entre os homens 
(Rm 3.5); (4) o padrão geralmente aceito entre os 
homens (Gl 3.15); (5) uma ilustração não retirada 
das Escrituras (1 Co 9.8); (6) provavelmente igual a 
‘usar uma expressão figurativa’, ou seja, falar mal 
de homens com quem ele tinha combatido em Éfeso 
como ‘bestas’ (1 Co 15.32; cf. 1 Co 4.6); Lightfoot 
prefere ‘de motivos m undanos'; mas a outra inter
pretação, n° 4. parece fazer melhor sentido. Veja 
também Rm 6.19, onde. porém, o grego é ligeira
mente diferente, anthrõpinos, ‘pertencente à huma
nidade’; o significado é como os n.os 5 e 6” (extraí
do de Notes on Galatians, de Hogg e Vine, p. 298).

(g) Na expressão “o homem interior” , a personi
ficada natureza espiritual do regenerado, o ser inte
rior do crente (Rm 7.22. como que a aprovar a lei de 
Deus); em E f 3.16, como a esfera do poder renova
dor do Espirito Santo; em 2 Co 4.16 (onde anthrõpos 
não é repetido), é posto em contraste com “o ho
mem exterior", a estrutura tísica, o “homem" segun
do é cognoscíve! pelos sentidos; o "homem interi
or” é idêntico ao “homem encoberto no coração” (1 
Pc 3.4).

(/») N as expressões “o velho homem" e “o novo 
homem”, que são limitadas às epístolas de Paulo, a 
primeira representando a natureza não regenerada 
personificada como o eu anterior do crente que, ten
do sido crucificado com Cristo (Rm 6.6), deve na 
prática ser apreendido como tal e “despojado” (E f 
4.22; Cl 3.9), sendo a fonte e o lugar do pecado; a
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última, “o novo homem”, representa a nova nature
za personificada como o eu regenerado do crente, 
uma natureza “criad[a] em verdadeira justiça e san
tidade" (E f 4.24), e tendo sido "vestida” na regene
ração (Cl 3.10); sendo renovada “segundo a imagem 
daquele que o criou”, deve ser “vestida" na apreen
são prática destes fatos.

(/') Freqüentemente unido com outro substantivo, 
por exemplo, em Mt 11.19 (literalmente, “um ho
mem. um glutào”); Mt 13.52 (literalmente, “um 
homem, um dono de casa” ); Mt 18.23 (“certo rei”, 
literalmente, "um homem, um rei” ).

(/) Como equivalente simples de "pessoa” ou 
“alguém”, quer “homem” ou mulher, por exemplo, 
em At 19.16; Rm 3.28; Gl 2.16; Tg 1.19; 2.24; 3.8 
(como o pronome tis., “alguém”; tis é traduzido em 
Mt 8.28 por “ninguém”); ou. novamente (como tis 
às vezes significa), “homem” (por exemplo, Mt 
17.14; Lc 13.19).

(k) Definitivamente, com o artigo, acerca dc al
guma pessoa em particular (Mt 12.13; Mc 3.3.5); 
ou com o pronome demonstrativo e o artigo (por 
exemplo, Mt 12.45; Lc 14.30). Quanto à expressão 
“o Filho do homem”, veja FILHO. Quanto à ex
pressão "o Homem do Pecado", que ocorre em 2 Ts
2.3, veja INIQÜIDADE, n° 1.

(/) Na expressão “o homem de Deus" (2 Tm 3.17). 
não usada como designação oficial, nem denotando 
uma classe especial de crentes, especifica o que todo
0 crente deve ser. isto c, uma pessoa cuja vida e 
conduta representem a mente de Deus e realizem Sua 
vontade; o mesmo se dá em 1 Tm 6.11; “Ó homem de 
Deus". Alguns consideram esta expressão no sentido 
do Antigo Testamento no que tange a um profeta agir 
em caráter distintivo, possuído dc autoridade divina; 
mas o contexto é de tamanho caráter geral, que con
firma a designação mais ampla.

Noras: (1) Em Gl 3.28. a palavra “um” (“sois 
um em Cristo Jesus” ), está em concordância com Ef
2.15, que fala de judeus e gentios tornando-se “um 
novo homem" em Cristo. A figura é estreitamente 
análoga ao “corpo”. Nestas duas passagens, a pala
vra “um” é masculina, ou seja, “pessoa”; em Jo 10.30;
11.52; 17.21-23, "um” é neutro, “coisa”, como em
1 Co 3.8; 11.5. As duas primeiras palavras, em Gl 3 
e E f 2, expressam união vital, presente e eterna; em 
Jo 17, a união é moral, um processo em curso de 
realização.

(2) Quanto à palavra philanthropia, que ocorre 
em Tt 3.4, “caridade [amor] [...] para com os ho
mens” , veja SER BENIGNO. C, n° 2.

(3) Em Ap 9.20, o plural genitivo de anthrõpos 
com o artigo está corretamente traduzido por “(e os 
outros) homens”.

2. aner (dviíp) nunca é usado acerca do sexo 
feminino; representa: (a) em distinção a uma mu
lher (At 8.12; 1 Tm 2.12); a um marido (Mt 1.16; 
Jo 4.16; Rm 7.2; Tt 1.6); (b) em distinção a um 
menino ou criança (1 Co 13.11; metaforicamente 
em E f 4.13); (c) junto com um adjetivo ou substan
tivo (por exemplo, Lc 5.8, literalmente, "um  ho
mem, um pecador”; Lc 24.19. literalmente, “um 
homem, um profeta”); freqüentemente em termos 
de tratamento (por exemplo, A t 1.16; 13.15.26; 
15.7; 15.13, literalmente, “homens, irmãos” ); com 
nomes ou lugares gentílicos (virtualmente título de 
honra), por exemplo, em At 2.14 (literalm ente, 
"homens judeus”); At 3.12; 5.35 (literalmente, "ho
mens israelitas”); A t 17.22 (“homens atenienses”); 
At 19.35 (literalm ente, “ hom ens efésios” ); At 
22.3 (literalm ente, "hom em judeu” ); em At 14.15 
é usado para se dirigir a um grupo de “hom ens”, 
sem qualquer termo descritivo. N este versículo, 
porém , a d istinção entre aner e anthrõpos (se
gunda parte) é notável; o uso do últim o vem sob 
o n °  1, letra “c” ; (d) em  geral, “homem , pessoa 
do sexo m asculino” (usado como o pronom e tis, 
n° 3), “hom em ”, ou seja, certo  “hom em ” (por 
exem plo. Lc 8.41); no plural (A t 6 .11, "uns ho
mens” ).

3. tis (r iç ) , “alguém, certo”, é encontrado, por 
exemplo, em Mt 22.24; Mc 8.4; 12.19; Jo 3.3; 3.5 
("aquele"); Jo 6.50 (“o que"); Jo 14.23; 15.6,13; At 
13.41; I Co 4.2 (“um"); 1 Tm 1.8; 2 Tm 2.5,21; Tg 
2.14,18; 1 Pe 2.19; 1 Jo4.20.

4. arren ou arsen (áppT^i' ou a p a ^ i / ) .  Veja 
M ACHO.

5. teleios (reX tioç). “perfeito”, é traduzido em
1 Co 14.20 por "adultos”. Veja APERFEIÇOAR.

Nota: Em muitos casos, a palavra “homem” é 
combinada com um adjetivo para traduzir uma pa
lavra no original. Estas serão encontradas em vários 
outros verbetes. Veja também HOMENS.

HOMENS
Notas: (1) Quanto a esta palavra plural, veja os 

substantivos no verbete HOMEM.
(2) Quanto ao termo anthrõpinos, que ocorre, 

por exemplo, em Rm 6.19. “como homem”, veja 
HOMEM, n° 1.

(3) Quanto à expressão ka t' anthrôpon, “segun
do os homens”, veja HOMEM, n° 1. letra “/ ’.
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(4) A frase portai-vos varonilmente (1 Co 16.13) 
é traduçào do verbo andrizõ, na voz média, “repre
sentar o homem*’ (verbo ilustrado nos papiros).

(5) Veja também ABAIXAR-SE. BOM. ESTE. 
GRANDE (1). GUERRA, TUDO.

HOMICIDA
1. phoneus (<J>o^€Úç), cognato de phoneuõ e 

phonos (veja HOMICÍDIO), é usado acerca de: (a) 
em sentido geral, no singular (I Pe 4 .15); no plural 
(Ap 21.8; 22.15); (6) os culpados de atos particula
res (M l 22.7: A t 3.14. literalmente, "um homem 
[oner], um homicida'*: At 7.52; 28.4).^j

2. anthropoktonos (di^pojnoKTÓi^ç), adjetivo, 
literalmente, “homicídio culposo ou involuntário, 
assassínio", usado como substantivo, “homicida 
involuntário, assassino" (form ado de anthrõpos, 
“homem", e kteinõ, "m atar"), é usado acerca de: 
Satanás (Jo 8.44); aquele que odeia o seu irmão, e 
que. sendo “homicida", não tem a vida etema (1 Jo
3.15, duas vezes).^

3. patroloas ou patraloas (TCíTpoXivaç ou 
TTaTpaXióaç) “assassino do próprio pai" (parricida), 
ocorre em 1 Tm 1.9-1

Nota: Quanto ao termo sikarios, no plural, siccí
rios. assassinos, que ocorre em At 21.38 (“saltea
dores"); veja SICÁ RIO .t Veja MAE. n° 2.

HOMICIDAS
androphonos (dròpoòóvoç), formado de aner. 

“homem", e phoneus, "assassino", ocorre no plural 
em 1 Tm 1.9.1

HOMICÍDIO
phonos (cfíóvoç) é usado acerca de: {a) um ato 

especial (Mc 15.7; Lc 23.19.25); (6) no plural, "as
sassinatos" em geral (M t 15.19; Mc 7.21: Gl 5.21. 
em alguns manuscritos inferiores; Ap 9.21); no sin
gular (Rm 1.29); (c) no sentido de "matança*’, Hb
11.37 ("m ortos a fio de espada”, literalm ente, 
"[morreram pela] matança [da espada]"): A t 9.1 
("m ortes"). Veja MATANÇA.^]

Nota: Em Mt 19.18, o verbo phoneuõ. "matar " 
(cognato de phoneus, veja HOMICIDA), é traduzido 
por “(não) matarás''. Veja MATAR (1). MATAR (2).

HONESTO
A. Adjetivos.

1. kalos (koàóç), ‘'bom, admirável, que fica bem, 
conveniente, decente, decoroso", tem também o sig
nificado ético do que é “justo, correto, honrável, cuja

conduta merece estima": é traduzido por "honesto" 
[cf. a palavra latina honestus (derivado de honos, 
"honra”)], o qual também tem o significado de "hon
rado", isto é, considerado com honra, honrável e que 
traz honra, digno, decoroso. Ocorre em Lc 8.15 (“co
ração honesto e  bom [agalhos]"); Rm 12.17; 2 Co 
8.21; 13.7 ("bem”, acerca de coisas que são conside
radas com estima); 1 Pe 2.12 (acerca do comporta
mento, "honesto”, ou seja, decoroso). Veja BOM.

Nota: Em Tt 3.14, "aplicar-se às boas obras”, 
tem provavelmente o significado correto de "seguir 
profissões honestas".

2. semnos (acjivóç), "respeitável, venerável”, é 
traduzido  em Fp 4.8 por "honesto". M atthew  
Amold sugere “nobremente sério”. Veja SÉRIO.

Nota: Em Al 6.3. “varões de boa reputação” tra
duz a voz passiva de martureõ, literalmente, “que 
têm prestado testemunho".

B. Advérbios.
1. kalõs (KaXiòç). correspondendo a A. n° I. é 

usado em Hb 13.18, "honestam en te”, ou seja, 
"honradamente". Veja BEM. LUGAR, C, Nota (4).

2. euschemonòs (eúaxnnovóç), “conveniente
mente. decentemente, decorosamente”, é traduzido 
em Rm 13.13 por "honestamente”, onde é posto em 
contraste com a confusão da vida social gentia, e em
1 Ts 4.12. também traduzido por "honestamente”, 
acerca do modo de vida dos crentes como testemu
nho para "os que estão de fora”: em 1 Co 14.40. 
"decentemente", em contraste com a confusão nas 
igrejas. Veja DECENTEM ENTE^

C. Substantivo.
semnotes (aeiivÓTnç) denota “gravidade, serie

dade digna”; é traduzido cm 1 Tm 2.2 por “honesti
dade”. Veja GRAVIDADE.

HONRA
A. Substantivos.

1. time (TipTi), primariamente "avaliação, apreço, 
valorização”, por conseguinte, no caso acusativo: (a) 
"preço pago ou recebido” (por exemplo, Mt 27.6.9; 
At 4.34; 5.2,3: 7.16, "soma": At 19.19; 1 Co 6.20;
7.23); (6) acerca da "preciosidade de Cristo” para os 
crentes (1 Pe 2.7), ou seja. a honra e o  valor inestimá
veis de Jesus que é apropriado pelos crentes, que. 
como pedras vivas, estão unidos a Ele, a principal 
pedra de esquina; (c) no senso de valor, acerca das 
ordenanças humanas, sem valor algum contra a indul
gência da came. ou, talvez, acerca da inutilidade dos 
esforços no asceticismo (Cl 2.23; veja nota pormeno
rizada no verbete BRANDURA, n° 2); (d) "honra.
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estima, apreço, consideração” : ( 1) usado em atribui
ções de adoração a Deus (1 Tm 1.17; 6.16; Ap 4.9,11; 
5.13; 7.12); a Jesus (Ap 5.12.13); (2) dado a Jesus 
pelo Pai (Hb2.9; 2 Pe 1.17); (3) dado aos homens (Hb
2.7); (4) dado aos sacerdotes arônicos (Hb 5.4); (5) a 
ser a recompensa futura da “prova da fé” da parte dos 
santos provados (1 Pe 1.7); (6) usado acerca do crente 
que, como vaso. é “santificado e idôneo para uso do 
Senhor” (2 Tm 2.21); (7) a ser a recompensa da paci
ência no bom procedimento (Rm 2.7). e de fazer o bem 
(uma vida perfeita à qual o homem não pode atingir, de 
modo a ser justificado diante de Deus. Rm 2.10); (8) a 
ser dado a todos a quem se espera que receba (Rm 
13.7: veja 1 Pe 2.17, na letra B. n° I ); (9) como vanta
gem a ser dada pelos crentes uns aos outros em vez de 
reivindicarem para si mesmos (Rm 12.10); (10) a ser 
dado aos presbíteros que administram bem (1 Tm 5.17, 
“duplicada honra”: aqui o significado pode se referir a 
honorários); ( 11) a ser dado pelos servos aos seus 
senhores (1 Tm 6.1); ( 12) a ser dado às esposas pelos 
maridos (1 Pe 3.7); (13) dito do uso que o marido faz 
da esposa, em contraste com o exercício da paixão da 
concupiscência (1 Ts 4.4; alguns consideram que o 
“vaso” seja alusão ao corpo do crente); (14) daquilo 
que foi dado aos membros do corpo (1 Co 12.23,24); 
(15) daquilo que pertence ao construtor de uma casa 
em contraste com a casa em si (Hb 3.3); (16) daquilo 
que não é desfrutado por um profeta em sua própria 
pátria (Jo 4.44); (17) das coisas dadas pelos habitan
tes de Malta a Paulo e seus companheiros de viagem, 
em gratidão por benefícios de cura recebidos (At 28.10); 
(18) da honra festiva a ser possuída pelas nações e 
levada à Cidade Santa, a Jerusalém celestial (Ap 21.26; 
em alguns manuscritos, ocorre em Ap 21.24); (19) da 
honra dada a coisas inanimadas, o vaso do oleiro (Rm 
9.21: 2 Tm 2.20). Veja PRECIOSO. PREÇO. RESU
MIR. VALOR.*!

Nota: Quanto ao termo entimos, “em honra”, 
veja HONRADO, n° 2.

2. doxa (òoÇá), “glória” , é  traduzido por “honra” 
em Jo 5.44 (duas vezes) e 2 Co 6.8. Veja GLÓRIA.

B. Verbos.
1. timao (Tijidoj). “honrar” (cognato de A. n° 1). é 

usado acerca de: (a) estimar o preço dc Jesus (Mt 
27.9, cf. A, n° 1, letra “a” ); (b) “honrar” uma pessoa:
(1) a "honra” feita por Jesus ao Pai (Jo 8.49): (2) a 
“honra” dada pelo Pai àquele que serve a Jesus (Jo
12.26); (3) o dever dc todos “honrarem” o  Filho igual
mente com o Pai (Jo 5.23); (4) o dever dos filhos 
“honrarem” os pais (M t 15.4; 19.19; Mc 7.10; 10.19; 
Lc 18.20; E f 6.2); (5) o dever dos cristãos “honra

rem” ao rei e a todos os homens (I Pe 2.17); (6) o 
respeito e a ajuda material a serem dados às viúvas 
que realmente são viúvas (1 Tm 5.3): (7) a “honra” 
dada a Paulo e seus companheiros pelos habitantes 
de Malta (At 28.10): (8) a mera profissão da boca 
para fora de “honrar” a Deus (Mt 15.8: Mc 7.6)5

2. doxazò (õo£â£w), “glorificar” (derivado de 
doxa, A, n° 2). é traduzido em 1 Co 12.26, em refe
rência aos membros do corpo, por “honrado” . Veja 
GLORIFICAR.

H O N RA D O
1. endoxos (€i'ôo£oç) denota: (cr) “contido em 

honra” (formado de en, “em”, e doxa, “honra”; cf. 
HONRA, A, n° 2), “de reputação alta”, ocorre em 1 
Co 4.10, “ilustres”, em contraste com atimos, “sem 
honra, vil” (veja o n° 6, mais adiante). Veja GLÓ
RIA. RESPLANDECENTE (2).

2. entimos ( è m iio ç ) ,  literalmente, “em honra” 
(formado de en. “em”, time. “ honra"; veja HON
RA. A. n° 1), é usado acerca do servo do centurião 
(Lc 7.2, “estim ava” ): dos dedicados servos do Se
nhor. dito de Epafrodito (Fp 2.29, “em honra” ); 
de Jesus, como pedra preciosa (1 Pe 2.4,6). Con
traste com o term o timios. que ocorre em 1 Pc
1.7,19 (veja o n° 4 )4

O grau comparativo, entimoteros, é usado (nos 
melhores manuscritos) acerca de graus de honra re
lacionados às pessoas, convidadas para um banque
te, ou uma festa de casamento (Lc 14.8, “outro mais 
digno” ). Veja PRECIOSO.^

3. euschemòn (eúcrxTÍ^wi') significa “elegante, 
gracioso, decoroso, de posição honrada” (Mc 15.43; 
At 13.50; 17.12). Quanto a 1 Co 7.35 e 12.24, veja 
DECORO. B.

4. timios ( t íi íio ç ), “precioso, valioso, honrado” 
(cognato de time, “honra”; veja o n° 2). é usado em 
Hb 13.4, acerca de casamento, como afirmação: “o 
casamento é honrado entre todos”; como exortação: 
“ honrado seja entre  todos” . Veja ESTIM ADO. 
PRECIOSO, REPUTAR.

5. kalos (Ka\óç), “bom, justo, imparcial” , é usa
do em Rm 12.17 (“honestas”); 2 Co 8.21 (“hones
to”); 2 Co 13.7 (“bem”). Veja BOM. HONESTO.

6. atimos (cítljioç), “sem honra” (formado de a , 
elemento de negação ou privativo, e time, “honra”), 
“desprezado”, é encontrado em Mt 13.57; Mc 6.4;
I Co 4.10 (“vis”). Veja MENOSPREZAR.^

O grau comparativo, atimoteros. é  usado nos 
melhores manuscritos em 1 Co 12.23 (“menos hon
rosos” )4
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Nota: Quanto ao termo sem nos, “'honesto*', que 
aparece em Fp 4.8, veja SÉRIO.

HORA
hora (topa), de onde provém a palavra latina hora 

(em português, "hora”), denotava primariamente qual
quer hora ou período, sobretudo uma época. No Novo 
Testamento, e usado para denotar: (a) “parte do dia'*, 
especialmente uma décima segunda parte do dia ou da 
noite, “hora” (M t 8.13; At 10.3,9; 23.23; Ap 9.15). 
Em 1 Co 15.30. “a toda hora” representa "em todo o 
momento”; em algumas passagens expressa duraçào 
(por exemplo, Mt 20.12; 26.40; Lc 22.59): denotando 
inexatidão, cm frases como “por um pouco de tempo” 
(Jo 5.35:2 Co 7.8): “por uma hora” (Gl 2.5); “por um 
momento de tempo” (1 Ts 2.17, literalmente, “pelo 
tempo de uma hora”); (b) “um período mais ou menos 
extenso" (por exemplo, I Jo 2.18, “é já  a última hora");
(c) “um ponto definido no tempo" (por exemplo. Mt 
26.45, *'é chegada a hora ': Lc 1.10: 10.21: 14.17. lite
ralmente, “à hora da ceia"; At 16.18; 22.13; Ap 3.3;
11.13; 14.7); um ponto do tempo quando determinada 
ação deve começar (Ap 14.15); em Rm 13.11, literal
mente. “é já  hora", indicando que um ponto no tempo 
chegou mais tarde do que teria sido o caso tivéssemos 
nos inteirado da responsabilidade. Em 1 Co 4.11. indi
ca um ponto no tempo anterior ao qual certas circuns
tâncias existiam.

Nota: Em Ap 8.1. o  termo hemiõron, *'meia hora” 
( formado de hemi. “metade, meio*', e hòra. “ hora"), 
é usado jun to  com hòs, “cerca de. quase”, em alusão 
a um  período de silêncio no céu ocorrido depois da 
abertura do sétim o selo. período correspondendo 
ao tempo costumeiramente gasto em adoração si
lenciosa no Templo durante a queim a do incenso

H ORTELÃ
heduosmon (rjòúoa^oi'). adjetivo que denota dc 

cheiro doce (form ado de hedus, “doce” , e osme. 
“cheiro” ), é  u sado  com o substan tivo  neu tro  com  o 
significado de “hortelã” (M t 23.23; Lc 11.42) «1

H O R TELÃ O
kepouros (KTyrroupóç), “jardineiro, hortelào". lite

ralmente. “guarda ou zelador do jardim" (formado de 
kepos, “jardim", e owos, “guarda"), ocorre em Jo 20.15.^1

H OSANA
hõsanna (a*Jcnn'á), no hebraico, significa “sal

ve, oram os” ou “salve-nos. por favor”. A palavra 
parece ter se tom ado uma declaração de louvor em

vez de oração, embora no original seja provavel
mente um pedido de ajuda. O  clam or do povo à 
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ( Mt 21.9.15; 
Mc 11.9,10; Jo 12.13) foi tirado do SI 118. que era 
recitado na Festa dos Tabemáculos (veja FESTA) 
no grande Hallel (Salmos 113 a 118), em respostas 
com o sacerdote, acompanhado pela ondulação dos 
ram os de palm eiras e salgueiros. “O último dia da 
testa” era chamado de “a grande Hosana”; os ramos 
também eram chamados “hosanas”.H

H O SPED A R
xenizõ (€ei'í£tu) significa: (a) “receber como con

vidado" (formado de xenos. “convidado") é traduzi
do pelo verbo “hospedar” em At 28.7; Hb 13.2; (b) 
“ser surpreendido pela estranheza de uma coisa” (At 
17.20; 1 Pe 4.4,12). Veja ALHEIO. ALOJAR.

Nora: Em Hb 13.2 (prim eira parte), o term o 
philoxenia, literalmente, “am or aos estranhos” (for
mado de phileõ. “am ar”, e xenos. “estranho” ou 
“conv idado”), é traduzido por “hospitalidade". Veja 
HOSPITALIDADE.

H O SPE D E IR O
1. xenos (Ç éw ç). em acréscim o ao significado 

“estranho", m encionado no verbete ESTRANHO.
A, denota uma ou outra das partes ligadas por 
laços de hospitalidade: (a) “convidado” (não ocor
re no N ovo Testam ento): (b) “hospedeiro” (Rm
16.23).1

2. pandocheus (Trai/òoxtúç), literalmente, “aque
le que recebe todos” (formado de pas, “todos”, e 
dechomai, “receber” ), denota “estalajadeiro, alber- 
gueiro” (Lc 10.35).^

HOSPITA LIDA DE
A. S u b stan tivo .

philoxenia (4>iÀo£eiáa), “amor de estranhos” (for
mado de philos, “amando”, e xenos, “estranho” ), é 
usado cm Rm 12.13; Ilb  13.2 (literalm ente, “fnão 
vos esqueçais da] hospitalidade” ). Veja HOSPE
DAR. Nota.€\

B. A djetivo.
philoxenos (<í>iÀ.o£ei’Oc;), “hospitaleiro", ocorre 

em 1 Tm 3.2; Tt 1.8: 1 Pe 4.9.«[
Nota: Quanto ao termo xenodocheõ. que ocorre 

em 1 Tm 5.10. veja ESTRANHO. B.^

H O ST E
stratia ( a r p e m á ) ,  “exército”, é  usado acerca de 

anjos (Lc 2.13); de estrelas (At 7.42). Em 2 C o 10.4
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(“m ilícia"), alguns manuscritos tèm o term o stratia 
em  vez  de strateia.%  C o n tra s te  com  o te rm o  
strateuma,  “exército**.

HUMANO
anthrõpinos (ài^ptúmi-oç), “humano, pertencente 

aos homens” (derivado dc anthrõpos, veja I lOMEM. 
n'’ I ). é  usado acerca de: (a ) “a sabedoria humana*' (1 
Co 2.13; alguns manuscritos têm a palavra em 1 Co
2.4. onde está. na verdade, implícito); (b) “o juízo 
humano’" (1 Co 4.3; veja DIA); (c) “o gênero humano” 
(Tg 3.7, literalmente, “a natureza humana”); (d) “a 
ordenança humana” (1 Pe 2.13); Moulton e Milligan 
mostram pelos papiros o quão fortemente antitético é 
ao divino o uso da palavra sob este aspecto: (e) “a 
tentação humana” (1 Co 10.13). ou seja. segundo deve 
e realmente vem aos “homens”; (/) “as mãos huma
nas” (At 17.25. “mãos de homens**): (g) na expressão 
“como homem” (Rm 6.19)4 Veja também HOMENS.

Notas: (1) Em Lc 16.12, o  termo aUotrios. “per
tencente a outro” (derivado de al/os. “outro” ), é 
usado como pronome e traduzido por “alheio”: como 
adjetivo, em Rm 14.4: 15.20; 2 Co 10.15: 10.16 
(“de outrem ”).

(2) Em Rm 5.17. “a ofensa de um só”, foi corre
tam ente traduzido.

HUMILDADE DE MENTE
tapeinophrosune (TaT7€iKxt>poaúrr)). “humilda

de ou inferioridade de mente" ( formado de tapeinos, 
veja A, no verbete HUM ILDE, e phren . “mente”), 
“hum ildade de espírito”, ocorre em At 20.19; E f 
4.2: Fp 2.3; Cl 2.18,23 (acerca da falsa “hum ilda
de” ); Cl 3.12: 1 Pe 5.5. Veja IN FERIORIDADE.!

HUMILDE
A. Adjetivos.

I. tapeinos (TaTTeivóç) significa primariamente 
“abaixado". Sempre é usado num bom sentido no Novo 
Testamento, metaforicamente, para denotar: (a) “de 
baixo grau. trazido para baixo" (Lc 1.52: Rm 12.16:2

Nota: O sinal *. ao final das considerações sobre 
determinada palavra no verbete ou subverbete. in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram m encionadas neste di
cionário expositivo.

Co 7.6 [o contexto precedente mostra que esta ocor
rência pertence à letra “ar”); Tg 1.9); (b) “humilde em 
espírito” (Mt 11.29; 2 Co 10.1; Tg 4.6; 1 Pe 5.5). Veja 
DECRETAR (Nota), LANÇAR. Nora (7). VIL.T

2. tapeinophrõn (Tcnremxfcpoii'), “de m entalida
de humilde” {phren, "m ente” ), ocorre em 1 Pe 3.8: 
veja C O R TESM EN TE^

B. Verbo.
tapeinoõ (T o rre ii/ó io ) . cognato de A, significa 

“tom ar baixo, abaixar”: (a ) literalmente, acerca de 
“ montes e  m ontanhas” (Lc 3.5, voz passiva); (b) 
m etaforicamente, na voz ativa (M t 18.4; 23.12, se
gunda pane: Lc 14.11. segunda parte; Lc 18.14, se
gunda parte; 2 Co 11.7; 12.21: Fp 2.8); na voz pas
siva (M t 23.12, prim eira parte: Lc 14.11, primeira 
parte; Lc 18.14. primeira parte; Fp 4.12); no passi
vo. com o sentido da voz média, ocorre em Tg 4.10;
1 Pe 5.6. Veja ABADCAR-SE. H U M ILH A R 4

HUMILHAÇÃO
tapeinos is (Ta7T€Íi'üJcriç). cognato de tapeinois 

(veja A. no verbete HUM ILDE), é  usado em Lc 
1.48 (“hum ildade"); At 8.33; Fp 3.21 (“abatido” ); 
Tg 1.10. onde “em seu abatim ento”, c. literalmente, 
“em sua humilhação” . Veja ABAIXAR-SE, CLAS
SE NOBRE.1

HUMILHAR
tapeinoõ (Tan-çiiAxo) significa tom ar baixo, tra

zer para baixo, (a) trazer para a terra, nivelar, redu
zindo a plano, como em Lucas 3.5; (b) metaforica
mente na voz ativa, trazer a uma condição de hum il
dade, abaixar, 2 Co 11.7. e na voz passiva, ser abai
xado, Fp 4.12: em Mt 23.12: Lc 14.11; 18.14. a 
versão corrigida diz “será abaixado”, e  a versão atu- 
a liz ad a  “ se rá  h u m ilh a d o .”  É trad u z id a  com o 
“humilhai-vos” no sentido da Voz Média em Tiago 
4.10; 1 Pe 5.6: “hum ilhar” em Mt 18.4; 2 Co 12.21 
e  Fp 2 .8 . Veja H U M IL H A R . B A IX O . 1  C f., 
tapeinos. "baixo” , tapeinõsis, “ hum ilhação” , e 
tapeinophrosune, “humiIdade".

I
ID IO M A

dialektos (õiáAeKTOç). primariamente “conver
sa. discurso” (cognato de diadego/nai, "discursar” 
ou “discutir” ), veio a denotar “ língua ou dialeto de 
um pais ou distrito” ; é  usado em At 1.19; 2. A t
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2.6.8; 21.40; 22.2; 2 6 .14. Veja LÍNGUA.^ Na Sep
tuaginta, consulte Et 9.26.1

IDÓLATRA
eidõlolatres (eiÔcoXoXárpriç), “ idólatra” (form a

do de eidõlon, “ ídolo”, veja ÍDOLO, e latris, “assa
lariado” ), é  encontrado em I Co 5.10.11; 6.9; 10.7;
o aviso é aos crentes para não se afastarem de Deus 
para a idolatria, quer “aberta ou secretam ente, cons
ciente ou inconscientemente” (Crem er); veja tam
bém E f 5.5; Ap 21.8; 22.15.1

IDOLATRIA
eidõlolatria ou eidõlolatreia (dÔioXoXarpía ou 

eiÔtoXoXarpeía), de onde em português, “ idolatria" 
(formado de eidõlon, “ ídolo”, veja ÍDOLO, e latreia, 
“serviço”), é encontrado em 1 Co 10.14; Gl 5.20; Cl 
3.5; e, no plural, cm 1 Pc 4.3.1

Os sacrifícios pagãos eram oferecidos a demôni
os (1 Co 10.19); havia uma terrível realidade no 
cálice e na mesa dos dem ônios c  na com unhão en
volvida com demônios. Em Rm 1.22-25. a “ idola
tria" (o pecado da mente contra Deus, E f  2.3) e a 
im oralidade (os pecados da carne), são associadas e 
traçadas à falta de conhecimento de Deus e  de grati
dão para com Ele. Um “ idólatra" é um escravo de 
idéias depravadas que os seus ídolos representam 
(Gl 4.8,9); e, desse modo, de várias concupiscênci- 
as (Tt 3.3). (Veja Notes on Thessalonians. de Hogg 
e Vine. p. 44.)

ÍD O L O
eidõlon (eíôwXoi'). primariamente “fantasma" ou 

“sem elhança” (derivado de eidos, “aparência”, lite
ralmente, “aquilo que é visto"), ou “idéia, im agina
ção”, denota no N ovo Testamento: (a) “ ídolo”, ima
gem que representa um falso deus (At 7.41; 1 Co 
12.2; Ap 9.20); (/>) “o falso deus” adorado numa 
imagem (A t 15.20; Rm 2.22; 1 Co 8.4,7; 10.19; 2 
Co 6.16; 1 Ts 1.9; l Jo 5.21).1

“ A palav ra  hebra ica  co rresponden te  denota 
‘vaidade, fu tilidade’ (J r 14.22; 18.15); ‘coisa de 
nada’ (L v 19.4: cf. E f  4.17). Por conseguinte, o 
que representava uma deidade para os gentios, 
era. para Paulo, um a ‘coisa v ã ’ (A t 14.15): ‘nada 
no m undo’ (1 Co 8.4; 10.19). Jerem ias cham a o 
ídolo de ‘espan ta lho’ (Jr 10.5. A RA ), e Isaías (Is 
4 4 .9 -2 0 , e tc .) .  H ab acu q u e  (H c  2 .1 8 .1 9 )  e o 
saim ista (SI 115.4-8. etc.), são todos igualm ente 
sarcásticos. É im portante observar, porém , que 
em cada texto diz respeito ao povo de Deus. Q uan

do fala aos idólatras. Paulo, sabendo que não se 
ganha ninguém  com  o ridículo, adota uma linha 
d iferente (A t 14.15-18; 17.16,21-31)” (extraído 
de Notes on Thessalonians. de H ogg e Vine. pp. 
44, 45).

ID Ô N E O
A. A djetivos.

1. avios (à fio ç ) tem o significado de ser de “peso, 
estima, apreço” ; também “conveniente, adequado, 
certo com base na conveniência" (por exemplo, Mt
3.8. “dignos": Lc 3.8; At 23.41; 26.20). Veja ACAU
TELAR-SE. DIGNO.

2 . hikanos (ÍK ai'óç). “suficiente, com petente, 
adequado”, é traduzido em 1 Co 15.9 por "digno”. 
Veja BASTANTE. BASTAR.

3. kalos (kqXó ç), “bom ”, é encontrado em Mt
15.26. Em Mc 7.27, é traduzido por “convém ”. Veja 
BOM .

4. euthetos (cuOeToç). “ bem-colocado”, é tradu
zido em Hb 6.7 por “proveitosa” . Veja APTO.

Nota: Em Fp 1.7 e  2 Pe 1.13, é usado o termo 
dikaios, “justo”. Quanto a “ idôneo para uso", que 
ocorre em 2 Tm 2.21, veja USAR (2), Nora.

B. V erbos.
1. dei (&  I), verbo impessoal, “é necessário, deve- 

se". é traduzido em Lc 15.32 por “era justo"; em 
Rm 1.27. por "convinha” . Veja DEVIDO. B. n° 2.

2 . hikanoõ (íkgi'Óoj), “ tom ar adequado, satisfa
zer, tom ar suficiente”, é traduzido em Cl 1.12 por 
“ fez idôneos” ; em 2 Co 3.6, por “ fez [...] capazes”. 
Veja CAPACIDADE.*]

ID O S O
A. S ubstan tivos.

1. presbuíes (Trpçcj0ÚTr|ç), “homem mais velho, 
idoso, ancião”, é  forma mais longa de presbus, o 
grau com parativo do qual temos presbuteros, “an
cião”, am bos os quais, juntam ente com o verbo 
presbeuõ, “ser mais velho, ser em baixador”, são 
derivados de proeisbainõ. “ser m uito avançado”. O 
substantivo é encontrado em Lc 1.18; Tt 2.2 e Fm
9. Neste último versículo, a tradução "Paulo, em 
baixador’ deve ser aceita, sendo quase certo que o 
original é presbeutes (e não presbures). “em baixa
dor”. A ssim  ele se descrev e em E f 6.20. Com o des
taca Lightfoot. é muito difícil que seja prov ável que 
ele tenha se servido de sua idade como base de apelo 
a Filemom. o qual, se ele for o pai de A rquipo. não 
poderia ser muito mais jovem  que o próprio Paulo. 
Veja VELHO.
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2. presbtüis (TTpecFpüriç), o feminino do n° 1, 
“mulher idosa, anciã”, é encontrado em Tt 2.3.1|

B. Verbo.
geraskõ (yripáaKtu). derivado de geras, “dc ida

de”. significa “envelhecer”, sendo encontrado em Jo
21.18 (“quando já  fores velho” ): Hb 8.13 (“o que 
[...] se envelhece”). Veja V E L H 04

IGNORÂNCIA
A. Substantivos.

1. agnoia (ày^oia). literalmente, “ falta dc co
nhecimento ou percepção” (cognato de agnoeò, “ser 
ignorante”), denota "‘ignorância" por parte dos ju 
deus em relação a Jesus (At 3.17); dos gentios em 
relação a Deus (At 17.30); em E f4.18. inclui a idéia 
da cegueira voluntariosa (veja Rm 1.28, não a “ igno
rância” que mitiga a culpa): em 1 Pe 1.14. alude ao 
antigo estado não regenerado daqueles que se tom a
ram crentes (ou seja, “[no tempo da] vossa ignorân- 
cia” )4

2. agnõsia (dyviooía) denota “ ignorância" como 
diretamente oposta a gnòsis. que significa “conhe
cimento” em resultado de observação e experiência 
(formado de a, elemento de negação, e  ginõskò, “sa
ber, conhecer”; cf. em português, “agnóstico”); ocor
re em 1 Co 15.34 (“não têm o conhecimento”); 1 Pe
2.15. Em ambas as passagens, sugere-se “ ignorân
cia" repreensível. Veja SABER (1 ).*

3. agnoema (àyvórm a), “pecado de ignorância”, 
ocorre em Hb 9.7 (“culpas”: veja ARA. “ ignorânci- 
as”)4  Quanto ao verbo correspondente em Hb 5.2, 
veja B. n° 1 . 0  que está especialm ente em vista 
nestas passagens é o erro inv oluntário, inconscien
te. Para Israel, foi designado um sacrifício, maior em 
proporção à culpa do culpado —  maior, por exem
plo. para um sacerdote ou príncipe do que para uma 
pessoa comum. Os pecados de “ignorância”, sendo 
pecados, devem ser expiados. O crente culpado de 
pecado de “ ignorância” necessita da eficácia do sa
crifício expiatório de Cristo e “achar graça”, a fim de 
ser ajudado. Contudo, à medida que a consciência 
do crente recebe esclarecimento, o que anteriormen
te fora feito na “ ignorância”, toma-sc pccado contra 
a luz e exige confissão especial para receber perdão 
(1 Jo 1.8,9)4

4. idiõtes (tôttÓTTiç), primariamente “pessoa par
ticular em contraste com o funcionário público”, 
por conseguinte, “pessoa sem conhecimento pro
fissional, não especializado, im perito , inculto, 
ile trad o , ig n o ran te” . É e n c o n tra d o  em 1 Co
14.16.23,24, acerca daqueles que não têm conheci

mento dos fatos relacionados ao testemunho dado 
na igreja local e por ela: em 2 Co 11.6 (“rude” ), 
alude ao modo do discurso do apóstolo Paulo se
gundo avaliação dos coríntios; em At 4.13, diz res
peito às palavras do apóstolo Pedro e João segundo 
a avaliação dos governantes, anciãos e escribas em 
Jerusalém.

Enquanto o term o agrammatoi (“ ignorante” ) 
pode se referir a não estar familiarizado com a apren
dizagem rabínica. o termo idiõtai significa “secular, 
leigo”, cm contraste com os oficiais religiosos. Veja 
1 N D 0 U T 0 4

B. Verbos.
1. agnoeÔ (àyi-oéco). significa: (a) “ser ignoran

te. não saber", quer no intransitivo, encontrado cm
1 Co 14.38 (na segunda ocorrência neste versículo, 
a RC traduz na voz ativa, a ARA, na passiva): 1 Tm
1.13 ( literalmente, “sendo ignorante”): 11b 5.2: quer 
no transitivo, encontrado em 2 Pe 2.12; At 13.27;
17.23 (literalmente, “não conhecendo” ). Também 
ocorre em Rm 1.13; 2.4; 6.3; 7.1; 10.3; 11.25; 1 Co 
10.1:12.1; 2 Co 1.8; 2.11: 1 Ts 4.13; na voz passiva 
em 2 Co 6.9 (“desconhecido”); Gl 1.22 (“não era 
conhecido”); (ò) “não entender" (M c 9.32; Lc 9.45). 
Veja ENTENDER. SABER (1 )4

2. lanthanò (Xai^ávw). quanto a 2 Pe 3.5,8. veja 
ESQUECER.

Nota: Quanto aos adjetivos, veja INDOUTO.

IGUAL SENTIMENTO
1. isopsuchos (iaó4>uxo<;). literalmente, “de alma 

igual“ (formado de isos. “ igual” , e psitche, “alma” ), 
é traduzido em Fp 2.20 por “ igual sentimento” .* 
Na Septuaginta. consulte SI 55.13.c

2. homophròn (óiió<j>pioi'), formado de homos. 
“o mesmo”, e phren, “mente”, ocorre em 1 Pe 3.8 
(“de um mesmo sentimento” ).

Nota: Em Rm 15.5. a expressãophroneõ to auto. 
“pensar a mesma coisa”, é  traduzido por “conceda
o mesmo sentim ento": em Fp 2.2, por “sentindo 
uma mesma coisa” .

IGUAL
Nota: Em Rm 14.5. esta palavra está em itálico. 

Esta adição não é necessária na tradução.

IGUALDADE
A. Adjetivo.

Isos, ( ía o ç ) “o mesmo em tamanho, número, 
qualidade", etc., é  traduzido por “ igual" em Jo 5.18; 
Fp 2.6, onde a palavra está no plural neutro, literal
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mente, “ igualdades”. “A expressão ‘em igualdade 
com D eus' é bem diferente de ‘igual a D eus’. A 
mudança é de grande importância na interpretação 
de toda a passagem. A expressão ‘igual a  D eus' é 
evidentemente derivada da versão em latim. [...] A 
princípio, era devido ao fato de que o idioma latino 
não tinha modo adequado de representar a forma e  o 
significado exatos do grego. O plural neutro denota 
os vários modos ou estados nos quais era possível 
para a natureza da deidade existir e se manifestar 
como divina” (G ifford, On The Incarnation. p. 20).

Nota: Contraste com os termos isotimos, “ igual
m en te  p re c io so ” , q u e  o c o rre  em  2 Pe 1.1;% 
isopsuchos. “de igual alma, da mesma opinião”, que 
aparece em Fp 2.20;* e também com as palavras em 
português que começam com o prefixo “iso- ”.

B. S u b stan tiv o s.
1. isotes (íoottí<;), “ igualdade” (cognato de A), é 

traduzido em 2 Co 8.14 por “ igualdade” (duas ve
zes); em Cl 4.1, com o artigo “o  que for [...] de 
eqüidade” (literalmente, “a igualdade”), ou seja. eqüi
dade, justiça, o que é eqüitativo.*! Na Septuaginta. 
consulte Jó 36.29; Zc 4.7.^

2 . sunelikiõtes (oweÀuaojTTiç) denota “um da 
mesma idade, um igual em idade” (formado de sun. 
“com ”, e he/ikia, “ idade”), “contem porâneo” (Gl
1.14, “da minha idade” , sendo referência à boa posi
ção do apóstolo entre os estudantes companheiros 
nas escolas rabínicas (cf. At 22.3).^

IGUALM ENTE
1. homoiõs (ónoíwç). “do mesmo modo, sem e

lhantemente, igualmente” (do adjetivo homoios, veja 
COM O, A. n° 1), é  encontrado em Mt 22.26; 26.35; 
27.41; Lc 5.33; 6.31; 10.32,37; 16.25; 17.28,31; 
22.36; Jo 5.19; 6.11; 21.13; Rm 1.27; Tg 2.25; l Pe 
3.1,7; 5.5; Jd 8; Ap 8. 12.% Veja ASSIM  (1). MODO.

2. hòsautõs (u>oaÚTu>ç), forma fortalecida de hòs, 
“como”, denota “do m esmo modo, semelhantemen
te. igualmente”, e  ocorre, por exemplo, em Mt 20.5 
(“o mesm o”); M t 21.30.

3. kai (k«l), “e, até mesmo”, é traduzido em Mt
20.10 por "do m esm o m odo” (a última particulakai 
no versículo), mais literalmente, “até mesm o eles”; 
em outros lugares tam bém aparece em Mt 18.35 
(“ também” ); Mt 21.24; 24.33; Lc 3.14; 17.10:19.19: 
21.31; At 3.24; 1 Co 14.9; Cl 4.16; 1 Pe4 .1 .

4. paraplesiõs (TrapcnrArpiuiÇ), formado de para, 
“ao lado dc”, e  o adjetivoplesios, “perto, próxim o” 
(cognato do advérbio pelas. “próxim o, perto” ), é 
usado em Hb 2.14 (“tam bém”), expressando a ver

dadeira humanidade de Jesus em participar da carne 
e do sangue.*|

Nota: Em Mt 17.12, o advérbio houtõs, “assim, 
do mesmo modo, igualmente” , é  traduzido por “tam
bém”; em Lc 14.33, seguido por oun, “então", é 
traduzido por “assim , pois” ; em Lc 15.7,10, “as
sim ”; em Rm 6.11, por “assim tam bém”.

ILHA
1. nesos (i/fiaoç), “ ilha” , ocorre em At 13.6; 

27.26; 28.1,7,9,11; Ap 1.9; 6.14; 16.20.^
2. nesion (vno ío i'). dim inulivo do n° 1, “ ilha 

pequena” , aparece em At 27.16, Cauda.*J

ILUMINAR
phõtizõ (6omCw), derivado de phõs. “ luz”: (a) 

usado no intransitivo, significa “dar luz. brilhar" 
(Ap 22.5); (ò) usado no transitivo, “ iluminar, alu- 
miar” , é usado m etaforicamente em E f 1.18, acerca 
de “esclarecim ento” espiritual; o mesmo se dá em 
Jo 1.9. ou seja, “que alumia a todo homem” (por 
causa da Sua vinda); E f 3.9; Hb 6.4; 10.32. Veja 
LUZ. Contraste com os termos phõtismos, “ luz", e 
phõteinos. “cheio de luz” .

IMACULADO
amianros (d jiía iT oç), “ incontaminado, livre de 

contaminação” (formado de a , elemento dc negação, 
e miainõ, “sujar, contaminar” ), é usado em alusão a:
(a) Cristo (Hb 7.26); (b) a pura religião (Tg 1.27);
(c) a herança eterna dos crentes (1 Pe 1.4); (d) o 
leito nupcial, acerca do qual se exige que seja livre de 
intercurso sexual ilícito (Hb 13.4, “sem mácula” ).*!

IMAGEM
1. eikòn (eitoóv) denota: “ imagem” ; a palavra 

envolve as duas idéias de representação e manifes
tação. “A idéia de perfeição não se acha na palavra 
em si, mas deve ser buscada no contexto" (Lightfoot); 
os seguintes exemplos mostram claram ente qual
quer distinção que há entre a semelhança imperfeita 
e a  perfeita.

A palavra é  usada para se referir a: ( l ) uma “ ima
gem” ou uma moeda —  não a mera semelhança (Mt 
22.20; Mc 12.16: Lc 20.24); o mesmo se dá acerca de 
uma estátua ou representação semelhante —  mais 
que a semelhança (Rm 1.23; Ap 13.14; 13.15, três 
vezes; Ap 14.9,11; 15.2; 16.2; 19.20; 20.4); aos des
cendentes de Adão que trazem sua imagem ( l Co 
15.49). cada um deles sendo uma representação deri
vada do protótipo; (2) aos assuntos relativos às coi
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sas espirituais (Hb 10.1), negativamente alude à lei 
que tem "a sombra dos bens futuros e não a imagem 
exata das coisas”, ou seja. não a forma essencial e 
substancial delas; o contraste foi comparado à dife
rença que há entre uma estátua e a sombra que ela 
lança; (3) às relações entre Deus Pai. Jesus e os ho
mens, acerca de: (a ) o homem na medida em que ele 
foi criado como representação visível de Deus (1 Co
11.7). um ser correspondente ao original; a condição 
do homem como criatura caída não apagou a “ima
gem” completamente; ele ainda é adequado para as
sumir responsabilidades, ainda tem as qualidades se
melhantes a Deus. como o amor à bondade e à beleza, 
nenhum dos quais são encontrados nos animais; na 
Queda, o homem deixou de ser um veículo perfeito 
para a representação de Deus; a graça de Deus em 
Cristo ainda realizará mais do que Adão perdeu; (/>) 
os regenerados, sendo representações morais do que 
Deus é (Cl 3.10; cf. E f 4.24); (c) os crentes, em seu 
estado glori ficado, não somente como semelhantes a 
Jesus, mas representando-o (Rm 8.29; 1 Co 15.49); 
aqui a perfeição é a obra da graça divina; os crentes 
ainda representarão, não alguma coisa como Ele é, 
mas o que verdadeiramente Ele é em Si mesmo, tanto 
no Seu corpo espiritual quanto no Seu caráter moral:
(d) Cristo em relação a Deus (2 Co 4.4), “a imagem 
de Deus”, ou seja, essencial e absolutamente, a per
feita expressão e representação do Arquétipo. Deus 
Pai: em Cl 1.15, a “ imagem do Deus invisível”  ofere
ce o pensamento adicional sugerido pela palavra “in
visível”. de que Jesus é a  representação e a manifes
tação visível de Deus nos seres criados: a semelhança 
expressa nesta manifestação está envolta nas rela
ções essenciais na deidade. e, portanto, são únicas e 
perfeitas; “quem me vê a mim vê o Pai” (Jo 14.9). “O 
epíteto ‘invisível’ [...] não deve ser confinado à apre
ensão dos sentidos físicos, mas também inclui o co
nhecimento da percepção interior” (Lightfòot).^

Quanto aos sinônimos, o termo homoiõma, “se
melhança". ressalta a semelhança a um arquétipo, 
ainda que a semelhança possa não ser derivada, ao 
passo que o termo eikõn é uma “semelhança deriva
da” (veja SEMELHANÇA); o termo eidos, “forma, 
aspecto”, é  uma aparência “não necessariamente 
baseada na realidade” (veja FORMA); o termo skia 
é “uma semelhança sombreada” (veja SOMBRA); o 
termo morphe é “a forma, conforme é indicada pelo 
ser interior” (Abbott-Smith); veja FORMA. Quan
to ao termo charakter, veja o n° 2.

2 . charakter (x a p a im p )  denota, primeiramen
te, “ferramenta para gravar" (derivado de charassõ,

“cortar em, lavrar”; cf. em português, “caráter, ca
racterística”): portanto, “estampa” ou “ impressão”, 
como a moeda ou selo, em cujo caso o selo ou cubo 
que faz a impressão traz a “ imagem" produzida por 
ele, e, vice-versa, todas as características da “ ima
gem” correspondem respectivamente às do instru
mento que as produz. No Novo Testamento, é usa
do metaforicamente em Hb 1.3. acerca do Filho de 
Deus como “a expressa imagem da sua pessoa [de 
Deus]". A frase expressa o lato de que o Filho “é 
pessoalmente distinto, e, não obstante, literalmente 
igual a Ele [Deus] de cuja essência Ele é a impressão 
adequada" (Liddon). O Filho de Deus não é mera
mente a “ imagem" de Deus (o Seu charakter). Ele é 
a  "imagem” ou impressão da Sua substância ou es
sência. É o fato da semelhança completa que esta 
palavra acentua em comparação com as menciona
das no final dos comentários do n° l . f  Na Septua- 
ginta, consulte Lv 13.28, “sinal (é da queim adu
ra )” H

“ Em Jo 1.1-3, Cl 1.15-17 e Hb 1.1-3, a função 
especial de criar e sustentar o universo é designado 
a Jesus sob os títulos de Verbo, Imagem e Filho, 
respectivamente. O  tipo de criação assim atribuído 
a  Ele não é o de mero instrumento ou artífice na 
formação do mundo, mas é daquele ‘por quem, em 
quem e para quem ’ são feitas todas as coisas, e por 
quem elas subsistem. Isto implica a afirmação de 
Sua verdadeira e absoluta deidade” (Laidlavv, em 
Dictionary o f  the Bible, de Hastings).

Nota: A  palavra similar charagma, “marca” (veja 
ESTAMPA, MARCA), tem o  significado mais res
trito de “a coisa impressa”, sem denotar a caracte
rística especial daquilo que a produz (por exemplo, 
Ap 13.16,17). Em At 17.29, o  significado não é 
“ pedra esculpida [charagma] por artifício”, mas 
“uma obra de arte gravada”.

IM AGINAÇÃO (1)
1. enthumesis (èi^Oújiriatç), “cogitação, raciocí

nio interior" (em geral, imaginação ou suposição má), 
é  formado de en , “para dentro", e  thumos, “senti
mento forte, paixão” (cf. thumoõ, na voz média, 
“ ficar irado, furioso, irar-se. enfurecer-se"); a raiz, 
thu-, significa “avanço violento, ira”. A palavra é 
traduzida em At 17.29 por “ imaginação", acerca da 
produção de imagens mentais feita por uma pessoa; 
em outros lugares, é traduzida por “pensamentos" 
(M t 9.4; 12.25; Hb 4.12, onde a palavra acompa
nhante ennoia. “ intenções”, denota intenções inte
riores). Veja PENSAMENTO.^
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2. noema (1'óqpia) denota "pensamento no qual 
se pensa’’ (cf. noeõ, “entender” ), por conseguinte, 
“propósito, imaginação", é termo que ocorre em Fp
4.7 (“entendim ento"); 2 Co 2.11 (“ardis"); 2 Co
3.14 (“sentidos” ); 2 Co 4.4 (“entendimentos” ); 2 
Co 10.5 (“entendimento” ); 2 Co 11.3 (“sentidos” ). 
Veja MENTE, PENSAMENTO.1

IMAGINAÇÃO (2)
1. logismos (Aoyiaiióç), “raciocínio, pensamen

to” (cognato de logizomai, “contar, reputar, conside
rar” ), é  traduzido em Rm 2.15 por “pensamentos”, 
sugestiv o de má intenção, não de mero raciocínio; em
2 Co 10.5, “entendimento” (veja ARA). A palavra 
sugere a contemplação das ações como resultado do 
veredicto da consciência. Veja PENSAMENTO.^]

2. dialogismos (ÔiaÀoyiaiióç), formado de dia, 
“através de”, e o n °  1, é traduzido em Rm 1.21 por 
“discursos”, transmitindo a idéia de propósitos e 
raciocínios maus (veja ARA). Veja DISPUTAR.

3. dianoia (Ò iavcha), rigorosam ente, “pensar 
completamente”, denota “a faculdade de pensar”; 
portanto, “de conhecer” ; por conseguinte, “o en
tendimento", e, em geral, “a mente”, e. assim, “a 
faculdade da reflexão moral”; é traduzido em Lc 1.51 
por “pensamento (do seu coração)”, significando 
os pensamentos e idéias. Veja ENTENDIMENTO. 
M ENTE.

IM ARCESCTVEL
A. Verbo.

marainõ (^apaii^oj) era usado para significar (a) 
“extinguir um incêndio”, e na voz passiva, alude a 
“apagar um fogo” ; por conseguinte, (b) nas várias 
relações, na voz ativa, ‘‘extinguir, consumir, gas
tar”; na voz passiv a, “consumir-se. definhar", ocor
re em Tg 1.11, acerca do rico que “murcha” em seus 
caminhos, segundo ilustração da flor do campo.* 
Na Septuaginta. consulte Jó 15.30; 24.24.Í

B. Adjetivos (negativos).
1. amarantos («(icípai-roç), “ imarcescivel” ( for

mado de a, elemento de negação, e A. acima), dc 
onde “amaranto". uma flor imarcescivel, símbolo de 
perpetuidade (veja Paraiso Perdido, iii, p. 353). É 
usado em 1 Pe 1.4, acerca da herança do crente “que 
não pode murchar” . E achado em vários escritos no 
id iom a coiné, p o r exem plo , na tum ba de um 
gladiador; e como nome próprio (Moulton e Milligan. 
Vocabulary o f  the Greek Testament).*^

2. amarantinos (à n a p d i^ iro ç )  significa prima
riamente "composto de amaranto" (veja o n° 1); por

conseguinte, “ imarcescivel”. aparecc em l Pe 5.4. 
acerca da coroa da glória prometida aos presbíteros 
fiéis.^í Contraste com o termo rhodinos, “ feito de 
rosas” (rhodon. “rosa”).

IMEDIATAMENTE
1. parachrema (rrapaxpTHm), literalmente, “com

o próprio assunto (ou negócio)” (formado de para , 
“com“. e  chrema. “negócio" ou “ev ento"), e, por
tanto, “ imediatamente, logo” (Mt 21.19,20; Lc 1.64; 
4.39; 5.25: 8.44,47,55: 13.13: 18.43; 19.11; 22.60; 
A t 3.7; 5.10: 12.23; 13.11; 16.26,33). Como ve
mos, é usado somente por Lucas, salvo as duas ocor
rências em Mateus. Veja EM SEGUIDAS]

2. euihus (eúOúç). Veja F.M SEGUIDA.
3. eu/heõs (euOeiüÇ). Veja EM SEGUIDA.
4. exautes (èÇairrfiç). Veja EM SEGUIDA.

IMERGIR
1. baptõ (0áTTTü>), “submergir, imergir” (deriva

do de uma raiz que significa "profundo” ), também 
significava “ tingir” , o que é sugerido em Ap 19.13, 
acerca das v estes do Senhor imersas (ou seja. tingi
das) em sangue (“salpicadas” é tradução do verbo 
rhantizõ; veja ASPERSÀO). O verbo também ocor
re em Lc 16.24; Jo 13.26. Contraste com a forma 
mais longa baptizò  (prim ariam ente uma form a 
freqüentativa). Veja BATISMO.^

2. embapiõ (êiipáirrto). formado de en, “para 
dentro", e o n° I . “ im ergir em", é usado cm referen
d a  ao ato de Judas “imergir” a mão no prato junto 
com Jesus (Mt 26.23; Mc 14.20).^

IMITAR
A. Verbo.

mimeomai (^i^iéo^iai). “mímica, ator” (em por
tuguês. “mímico *, etc.). denota “ imitar seguir” . É 
usado acerca de imitar: (a) a conduta dos missioná
rios (2 Ts 3.7.9); a fé dos guias espirituais (Hb 13.7);
(b ) aquilo que é bom (3 Jo 11). O verbo sempre é 
usado em exortações, e sugere hábito ou prática cons
tante. Veja SEGUIR.

B. Substantivos.
1. mimetes (ninqTrjç). cognato de A, "imitador, 

seguidor", sempre é usado no bom sentido no Novo 
Testamento. Em 1 Co 4.16; 11.1; E f  5.1; Hb 6. 12, é 
empregado em exortações, acompanhado pelo ver
bo ginomai. “ser, tornar-se”. Em Hb 6.12, o tempo 
aoristo ou momentâneo indica um ato decisivo com 
resultados permanentes; em 1 Ts 1.6: 2.14. o verbo 
acompanhante está no tempo aoristo, referindo-se
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ao ato definido da conversão no passado. Estes exem
plos ensinam que o que nos tom amos na conversão 
devemos, depois disso, continuar diligentemente. 
Veja SEGUIR, N ota (4 )4

2. summimetes (aunniuTTrrjç) denota “compa
nheiro imitador” (formado de sun. “com”, e o n° 1), 
ocorre em Fp 3.17 (“ imitadores” ). Veja SEGUIR. 
Nota (4 )4

IMORTALIDADE
athanasia (ãÔ ai'aa ío ). literalm ente, “ im ortali

dade” (form ado de a , e lem ento  de negação, e 
thanatos, “m orte”), é usado acerca do corpo glori- 
ficado do crente (1 Co 15.53,54); da natureza dc 
Deus (1 Tm 6.16). M oulton e Milligan ( Vocabulary 
o f  fhe Greek Testament) mostram que em tempos 
prim itivos a palavra tinha a ampla conotação de 
liberdade da m orte; eles tam bém citam Ramsay 
(Luke the Physician, p. 273), com referência ao 
uso da palavra em epitáfios sepulcrais. Nos papi
ros do século VI, “um requerente diz que enviará 
‘ incessantes [athanatous]' hinos ao Senhor Cristo 
pela vida do homem com quem ele está pleitean
d o ” . N o N ovo  T es tam en to , p o rém , o te rm o  
athanasia expressa mais que im ortalidade, sugere 
a qualidade da vida desfrutada, como está claro em
2 Co 5.4; para o crente, o que é m ortal será tragado 
pela v id a4

Nota: O adjetivo aphthartos, traduzido em 1 Tm
1.17 por “ imortal” , não dá o significado real, signi
fica “incorruptível” . Já em Rm 2.7 e 2 Tm 1.10, o 
substantivo aphtharsia, “ incorrupção”, foi correta
mente traduzido. Veja CORROM PER, B, n° 3. e  C, 
n °2.

IMPEDIR
A. Verbos.

1. enkoptò (cykótttiu), literalmente, “cortar em, 
intervir, interpor-se“ (formado de en, “em", e koptò. 
“cortar”), era usado para se referir a “ impedir” as 
pessoas interrompendo a estrada ou colocando obs
táculos no caminho; por conseguinte, metaforica
mente, diz respeito a “deter” uma pessoa desneces
sariam ente (At 24.4); “ im pedir” o cam inho para 
chegar aos outros (Rm 15.22); ou de voltar para eles 
(1 Ts 2.18); “dificultar” o progresso na vida cristã 
(Gl 5.7, anakoptõ em alguns manuscritos), onde o 
significado é  virtualmente: “Quem interrompeu a 
estrada ao longo da qual vós estáveis viajando tão 
bem?"; “ impedir" as orações de marido e mulher, 
mediante baixos padrões de conduta matrimonial (1

Pe 3.7, ekkoptò, “recortar, decepar, repulsar” , em 
alguns manuscritos)4

2. kõluô (küiàíiüj), “ impedir, proibir, contcr” , é 
encontrado em Lc 11.52: At 8.36; Rm 1.13; Hb
7.23. Veja PROIBIR.

3. diakõluõ (SicucwXúto), forma fortalecida do n°
2, “ impedir completam ente”, é usado em Mt 3.14, 
acerca dos esforços de João Batista cm impedir que 
Jesus fosse batizado (“opunha-se-lhe”, literalmen
te. “estava impedindo” )4

B. Substantivo.
enkope (eyKOTní), “ impedimento”, literalmente, 

“corte em, intervenção", cognato de A, n° 1. com o 
significado correspondente, é usado l Co 9.12, com
0 verbo didõmi, “dar” (“pormos impedimento” )4

IMPELIR
1. ekballò (etcfkíÀAiu) denota, literalmente, “ lan

çar adiante”, com a sugestão de força (formado de 
ek, “para fora”, e balli5, “ lançar” ): por conseguinte, 
“dirigir para fora ou para a frente", é traduzido em 
Mc 1.12 por “ impeliu”; em Jo 2.15. por “ lançou”, 
sendo esta a tradução mais habitual. Veja LANÇAR. 
n°5.

2. ekdiõkò (éicòiiÓKío), “perseguir para fora, afu
gentar. escorraçar, dirigir para fora, sair”  (formado 
de ek. “para fora”, e diõkõ, “ perseguir”), é usado cm
1 Ts 2.15 (“perseguido”). Em Lc 11.49, alguns ma
nuscritos têm este verbo em vez de diõkõ.%

3. elaunõ (èXavuw) significa “dirigir, impelir, ins
tigar em". É usado acerca dc “remar" (Mc 6.48 e Jo 
6.19): do ato de um demônio sobre um homem (Lc
8.29); do poder dos ventos sobre os navios (Tg 
3.4); e  de tempestades em meio a névoas (2 Pe 2.17). 
Veja também CARREGAR, Nota (2), REMAR.

4. apelaunÕ ( a T r e X a ú v o j ) ,  formado de apo. “dc”, 
e o n° 3, “dirigir de, desalojar, expulsar”, é usado em
At 18.164

5. exõtheõ (é£üj0êu>). “empurrar para fora” (for
mado de ek. “para fora” , c õtheõ. “empurrar, impe
lir com força” ), ocorre cm At 7.45 (“lançou para 
fora”); em At 27.39, diz respeito a fazer um navio 
açoitado pela tormenta a “encalhar" numa praia. 
Contraste com o n° 6. Veja M ETER 4

6. pherò  (òeptu). “ levar” , é traduzido em At
27.15,17 por “ ir à toa”, acerca de “deixar-se le
var” num navio açoitado pela tem pestade. Veja 
LEVAR (1).

7. diapherõ (òia<í>€p(ü), literalmente, “ levar atra
vés de” (formado de dia, “através de", e o n° 6), em 
At 27.27 significa “ser levado pra lá e  pra cá” (“sen
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do im pelidos de uma e outra banda"). Veja SER 
M ELHOR, n° 1.

8. anemizõ  (d i'ep t£u>), “ d irig ir pelo  ven to" 
(cognato de anemos, “vento”), é usado cm Tg 1,6.f

IM PENITEN TE
ametanoetos (dpeT aiw iToç), literalmente, "sem 

mudança de mente” ( formado de a. elem ento de ne
gação, e metanoeõ, "m udar dc mente” ; este.por sua 
vez, form ado de mela, significando “mudança", e 
nous, "m ente” ), é usado em Rm 2.5.*[ Moulton e 
Milligan mostram pelos papiros que a palavra tam 
bém é usada “num sentido passivo, 'n ão  afetado 
por mudança de m ente', como sucede com o termo 
ametameletos que aparece em Rm 11.29 (“sem arre
pendim ento” ).

IMPERADOR
sebastos (a tp a a v o ç ) , "augusto, respeitável, re

verente", o gênero m asculino de um adjetivo (deri
vado de sebas. "tem or reverente”), passou a ser 
u sado  com o títu lo  do im p erad o r rom ano  (A t 
25.21,25, "A ugusto”); dai, tomando seu nome do 
imperador, tom ou-se título de honra aplicado a cer
tas legiões, coortes ou batalhões marcados por seu 
valor (At 27.1 ).*] Contraste com o verbo sebazomai, 
“adorar", que ocorre em Rm 1.25 (“honraram ” );^ e 
o term o sebas ma, "objeto de adoração", que apare
ce em At 17.23; 2 Ts 2 .4 .|

IM PE T U O S O
1. hormaõ (óppdw) [quanto a esse verbo, veja 

CORRER. Nota (1), com as referências], c cognato 
de horme (veja ASSALTAR) e  homiema , "ímpeto, 
investida” (veja VIOLÊNCIA).

2. pherõ (<b€pu>), "levar", é usado no particípio 
presente, voz passiva, cm At 2.2, e  traduzido por 
“im petuoso" (caracterizando um vento v eemente), 
literalmente, "vento v iolento levado (ao longo de)” .

3. trecho (Tpéxw), "correr” , é encontrado em 
Ap 9.9, "correm  (ao combate)” .

IMPIEDADE
A. S u b stan tivo .

asebeia (dcréfkia), "im piedade, irreligiosidade. 
perv ersidade”, é usado acerca de: {a) impiedade em 
geral (Rm  1.18; 11.26; 2 Tm 2.16; T t 2.12); (b ) 
ações "ím pias” (Jd 15, "obras de impiedade '); (c) 
concupiscências ou desejos de coisas más (Jd 18). É
o oposto de eusebeia, “piedade”.^

Nota: O term o anomia é fazer pouco caso ou

desafiar as leis de Deus; o term o asebeia é  a mesma 
atitude para com a Pessoa de Deus.

B. A djetivo.
asebes (doefríç), "incrédulo, descrente, ímpio, 

perverso" (cognato de A), "sem reverência para com 
Deus", não m eramente irreligioso, mas que age em 
contravenção das ordens de Deus (Rm 4.5; 5.6; 1 
Tm 1.9; 1 Pe 4.18; 2 Pe 2.5; 3.7; Jd 4; Jd 15, duas 
vezes); em 2 Pe 2.6. ocorre em alguns manuscri- 
tos.%

C . V erbo.
asebeõ (doe^éio), cognato de A e B, significa:

(a) "ser ou viver impiamente” (2 Pe 2.6); (ò) "co
meter ações ím pias” (Jd 15).^

IMPLANTADA
emphutos (é|i<í>uToç), “implantado” ou "enraiza

do” (derivado de emphuõ, “ implantar"), é usado em 
Tg 1.21. acerca da Palavra de Deus, como a palavra 
"implantada” (ARA), ou seja, a palavra cuja propri
edade deve se enraizar como uma semente no cora
ção. A RC "parece identificá-lo com emphuteiiton, o 
que, entretanto, estaria fora de lugar aqui, visto que 
a palavra é semeada, e não enxertada. no coração” 
(M ayor).*í

IM PORTAR
1. opheilõ (òd>€ÍÀüi), “ ter obrigação de fazer al

guma coisa”, é traduzido por “conv inha" em  Hb
2.17. Indica uma necessidade em virtude da nature
za do assunto sob exame. Neste exemplo, a realiza
ção da justiça e do am or de Deus foram voluntaria
mente demonstrados no que Cristo realizou, para 
que Ele possa ser Sumo Sacerdote m isericordioso e 
fiel. Veja CULPADO (1). DEVER (1). DEVER (2), 
DEVIDO. DÍVIDA, É NECESSÁRIO. ESTAR EM 
DÍVIDA. LIGADO (1), NECESSITAR.

2. dei (ò€ t ) ,  “é necessário". Em Lc 24.46: "A s
sim conv inha que o Cristo padecesse”. O tem io dei 
expressa uma necessidade lógica, o termo opheilõ, 
uma obrigação moral. Contraste com a palavra chre, 
que ocorre em Tg 3.10: "M eus irmãos, não convém 
que isto se faça assim ”, a qual exprime uma necessi
dade que é o resultado da justeza das coisas (New 
Testament Synonyms, de Trench, § evii). Veja DE
VER (1), É N EC ESSÁ R IO , EN C O N TR A R -SE, 
NECESSITAR.

IMPORTUNAÇÂO
anaidia ou anaideia (di-aiõía ou à v a iò e ía )  de

nota “descaro. despudor, desfaçatez” (form ado de
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a, elemento de negação. n, elemento eufônico, e aidòs, 
“vergonha, modéstia” ), e é  usado na ilustração do 
Senhor concernente à necessidade de dedicação e 
perseverança na oração (Lc 11.8). Se a descarada 
persistência pode obter um benefício de alguém, 
então com certeza a oração diligente receberá a res
posta de nosso Pai4

IM PO SIÇ Ã O
epirhesis (^TríOçai ç). "imposição sobre” ( forma

do de epi, "sobre", e tithemi, "pôr” ), é usado no 
Novo Testamento acerca de: (a) a "imposição” de 
mãos pelos apóstolos, acompanhada pela doação 
do Espírito Santo em demonstração exterior, no caso 
daqueles em Samaria que tinham crido (At 8.18); 
tais manifestações sobrenaturais eram sinais espe
cialmente designados a dar testemunho aos judeus 
quanto aos fatos de Cristo e a fé; eram, portanto, 
temporários; não há registro de sua continuação 
depois da época e circunstâncias narradas em At 19 
(em At 19.6, o correspondente verbo epitithemi é 
usado; veja mais adiante), nem o dom era delegado 
pelos apóstolos a outros (veja JAZER. n~ 1 e 10);
(b) o ato semelhante feito pelos anciãos de uma 
igreja na ocasião em que um membro da igreja era 
separado para determinada obra. tendo dado prova 
das qualificações necessárias para tanto, como no 
caso de Timóteo (1 Tm 4.14); da comunicação de 
um dom espiritual pela imposição das mãos do após
tolo Paulo (2 Tm 1.6); cf. o verbo epitithemi encon
trado em At 6.6. na escolha dos sete. c no caso de 
Bamabé e Saulo (At 13.3; também em At 19.6); (c) 
em Hb 6.2, a doutrina da “ imposição" de mãos refe
re-se ao ato ordenado a um israelita cm relação, por 
exem plo, aos sacrifíc ios de paz (Lv 3 .2 .8 .13;
4.29,33); aos sacerdotes, concernente ã cxpiação do 
pecado (Lv 4.4; 16.21); aos anciãos (Lv 4.15); a um 
príncipe (Lv 4.24)4

O princípio que está subjacente no ato, era a 
identificação por parte daquele que o fazia com o 
animal ou pessoa sobre quem as mãos eram impos
tas. Na Septuaginta. consulte 2 Cr 25.27; E z2 3 .114

Nota: Quanto à “ imposição” das mãos de Jesus 
sobre os doentes, veja o n° 10.

IMPOSSÍVEL
A. Adjetivos.

1. adanatos (ctôwaToç), formado de a, elemen
to de negação, e dunatos, "capaz, forte”, é usado 
acerca de: (a) pessoas (At 14.8. “ leso” ); figurativa
mente (Rm 15.1. “ fracos” ); (b) coisas, "impossí

vel” (M t 19.26; Mc 10.27; Lc 18.27; Hb 6.4.18; 
10.4: 11.6); em Rm 8.3, “o que era impossível à lei”, 
é, mais literalmente, “a incapacidade da lei”; o signi
ficado pode ser ou “a fraqueza da lei", ou “o que era 
impossível à lei” ; o último é talvez preferível; o 
literalismo é posto de lado aqui. mas o sentido é que 
a lei não podia justificar ou dar vida.lj

2. anendektos (drév&icToç) significa "inadmis
sível” (formado de a, elemento de negação, n, ele
mento eufônico. e endechomai, “admitir, permitir”), 
ocorre em Lc 17.1, acerca de ocasiões de tropeçar, 
onde o  significado é “que não pode senão que eles 
virão” 4

B. Verbo.
adunateò (dòuraTtw) significa “ser impossível” 

(correspondendo a A. nü 1), “ incapaz”; no Novo 
Testamento é usado somente acerca de coisas (Mt 
17.20; Lc 1.37. “nenhuma palavra de Deus [cons
trução diferente nos melhores manuscritos] será 
desprovida de poder”; rhema pode significar “pala
vra” ou “coisa”, isto é, fato)4  Na Septuaginta. o 
verbo sempre é usado acerca de coisas c significa ou 
ser “ impossível" ou ser impotente (por exemplo, 
Gn 18.14: Lv 25.35, “decaírem”; Dt 17.8; Jó 4.4, 
“desfalecentes” ; Jó 42.2; Dn 4.6; Zc 8.6).

IM PU LSO
horme (óp^n) denota: (a) “ impulso” ou “movi

mento violento", como o timoneiro de um navio (Tg
3.4. “vontade” ); (b) “assalto, investida, motim” (At
14.5). Veja ASSALTAR/

IMPURO
akathartos (àKdOapTOç) denota “ imundo, impu

ro” (formado de a, elemento de negação, e kathairò, 
“purificar”), c usado: (a) cerimonialmente (por exem
plo, At 10.14.28); (b) moralmente, sempre, nos Evan
gelhos, acerca de espíritos imundos (por exemplo, 
Mc 9.25; Ap 18.2). Visto que a palavra tinha prima
riamente um significado cerimonial, o significado 
moral é menos proeminente quando aplicado a um 
espírito do que quando se emprega o termo poneros, 
“mau. maligno”. Contraste com a palavra akatharsia, 
que significa “ imundícia”. Veja IMUNDO.

Nota: Em Ap 17.4, os melhores manuscritos têm 
esta palavra no plural, “as coisas sujas” (akathartes, 
“sujidade, imundícia". em alguns manuscritos).

IMPUTAR
I. logizomai (Aoyiçonai), “considerar, levar em 

conta”, ou. metaforicamente, “colocar na conta". A
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tradução “contar, considerar** é mais satisfatória 
(Rm 4.6,8,11.22-24; 2 Co 5.19; Tg 2.23). Veja CON
TAR ( l ), e especialmente acerca do aspecto acima 
mencionado, COMPUTAR.

2. ellogaõ ou ellogaeõ (éXAoydw ou èXXoyaéo)) 
(a terminação -ao é a única encontrada no coiné. o 
idioma que cobre o período do Novo Testamento), 
denota “pôr na conta, fazer uma acusação", e é en
contrado em Rm 5.13. acerca do pecado que não é 
"imputado** quando não há lei. Este princípio é apli
cado ao fato dc que entre a transgressão de Adão e a 
doação da lei no monte Sinai, o pecado, embora es
tivesse no mundo, não participou do caráter da trans
gressão; pois não havia lei. A lei da consciência exis
tia, mas isso não está em vista na passagem que 
trata do fato dos mandamentos externos dados por 
Deus. Em Fm 18, o verbo é traduzido por “põe 
(isso) na (minha) conta". Veja CONTAR (1).%

IM UNDÍCIA
A. Substantivos.

1. aischrofes (aiaxpÓTr^c;), “baixeza, vileza” (de
rivado dc aischos, “vergonha, desgraça"), c usado 
em E f 5.4, acerca de obscenidade, tudo o que é con
trário à pureza.^]

2. rhuparia (purrapia) denota “sujeira, lixo, imun- 
dícia" (cf. o n° 2, no verbete LIXO), e é usado meta
foricamente acerca da “corrupção" moral em Tg 
1.21.1

3. molusmos (jíoXwjjíóç), “sujeira, imundícia. 
profanação, contaminação", é usado em 2 Co 7.1. 
Veja CONTAM IN A R.^

4. aselgeia (àaéX yeia), “ libertinagem, licencio- 
sidade. lascívia", é traduzido em 2 Pe 2.7 por “(vida) 
dissoluta”. Veja CONCUPISCÊNCI AS, DISSOLU
ÇÃO.

Notas: (1) Falando em termos gerais, o termo 
aischrotes significa “ tudo o que é infame"; o termo 
rhuparia. “aquilo que é caracterizado por impureza 
moral”; o termo molusmos, “aquilo que é profana
do sujando o limpo"; o  termo aselgeia. “aquilo que 
é um descuido insolente da decência".

(2) Em Cl 3.8, o termo aischrologia, aquilo que 
denota qualquer tipo dc “expressão vocal vil” , a 
expressão vocal de uma língua descontrolada, é tra
duzido por “palavras torpes”; mas esta c só parte 
do que está incluso na tradução mais abrangente, 
“fala vergonhosa". Nos papiros, a palavra é usada 
para aludir a “abuso". Em geral, parece ter sido mais 
freqüentemente associado com “falta” ou “ imundí
cia" em vez de “fala" abusiva (Moulton e Milligan).^

B. A djetivos.
1. aischros (aiaxpóç), “vil, vergonhoso" (cog

nato de A, n° 1), é usado acerca de “lucro vil” (Tt
1.11). e traduzido cm 1 Co 11.6 por “ indecente”, 
com referência à mulher com cabelo tosquiado; em I 
Co 14.35, fala das declarações orais das mulheres 
numa reunião na igreja: em E f 5.12. diz respeito às 
práticas vis e bestiais daqueles que vivem vidas las- 
civas. Veja VERGONHA.*]

2. aischrokerdes (aioxpoKepõiiç), “avaro de lu
cro vil” (formado do n° 1, e kerdos, “ganho"), é 
usado em 1 Tm 3.8 e Tt 1.7; alguns manuscritos 
também têm em 1 Tm 3.3

3. rhuparos (puirapóç), cognato de A, n° 2 (veja 
também LIXO. n° 2), “sujo”, é dito acerca de rou
pas esfarrapadas (Tg 2.2); metaforicamente, fala da 
“corrupção” moral (Ap 22.11, segundo os melho
res manuscritos).^

Nota: Quanto ao termo akathartos, veja IMUN
DO. n° 1.

C. Advérbio.
aischrokerdõs (aidxpoicepôwí;). “ávido por lu

cro vil" (cognato dc B, n° 2), é usado em 1 Pe 5.2 
(“por torpe ganância”).^

D. Verbo.
rhupainò (puiTaí^w). “tom ar imundo, contami

nar, profanar" (de A. n° 2), é usado na voz passiva, 
em sentido ético, em Ap 22.11 (cf. B. n° 3. no mes
mo versículo), “suje-se ainda”. O tempo (aoristo) 
marca a decisão do que é decretado. Alguns textos 
têm o verbo rhupareuomai aqui. com o mesmo sig
nificado; outros têm o verbo rhupoõ. na voz média, 
“tomar-se imundo”.

IM UNDO
A. Adjetivos.

1 . akathartos (àKdOapToç), “sujo. imundo, im
puro” (form ado de a. elem ento de negação, e 
kaithairò, “purificar” ), é usado: (a ) em referência a 
espíritos “ imundos*’, uso freqüente nos Evangelhos 
Sinóticos, mas não no Evangelho de João; também 
ocorre em At 5.16; 8.7; Ap 16.13; 18.2 (primeira 
cláusula, na segunda cláusula os pássaros são figu
rativos das agências satânicas destrutivas): (/>) ceri- 
monialmente (At 10.14,28; 11.8; 1 Co 7.14); (c) 
moralmente (2 Co 6.17. incluindo a letra “6”; Ef 
5.5; Ap 17.4 [alguns textos têm o substantivo 
akathartes, “ imundícia”]).

2. koinos (koiwóç), “comum", é traduzido era 
Rm 14.14 por "imundo" (três vezes); em Ap 21.27. 
“que contamine’*, segue textos inferiores que têm o
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verbo koinoõ (veja B). Veja COMUM. CONTA
MINAR. C, PROFANO, n° 2.

B. Verbo.
koinoõ (koiwco), “tom ar koinos. sujar, conta

minar. impurifícar” , é encontrado em Hb 9.13. onde
0 particípio perfeito, passivo, é usado com o artigo, 
“os imundos”, por conseguinte . "aqueles que fo
ram contaminados”. Veja CONTAMINAR. A, n° I.

C. Substantivo. 
akatharsia (áica6ap a ía ) , cognato de A. n° 1. de

nota “impureza, imundícia”: (a) física (Mt 23.27); 
os exemplos nos papiros falam de inquilinos que 
mantêm a casa em boas condições; (6) moral (Rm 
1.24; 6.19; 2 Co 12 .21; Gl 5.19; E f4.19; 5.3; Cl 3.5;
1 Ts 2.3 [sugestivo do fato de que a sensualidade e 
a má doutrina estão freqüentemente associadas]; 1 
Ts 4 .7 )4

Nota: Em 2 Pe 2 .1 0 , o te rm o  m iasm os . 
“corrupção, contaminação, sujeira”, é traduzido por 
“ imundícia”. Veja CONTAMINAR, B. n° 2 *

IMUTÁVEL
ametathetos (ajieTáOcToç). adjetivo que signifi

ca “imutável” (formado de a, elemento de negação, e 
melatithemi, “mudai”), ocorre cm Hb 6.18, onde as 
“duas coisas imutáveis” são a promessa c o ju ra
mento. Em Hb 6.17, a palavra é usada no neutro 
com  o a rtig o , com o su b s tan tiv o , d en o tando  
“ im utabilidade", com referência ao conselho de 
Deus. Exemplos em papiros mostram que a palavra 
era usada como termo técnico com relação a testa
mentos: "A conotação contribui consideravelmente 
para a força de Hb 6.17 e seguintes" (Moulton e
M illigan)4

INCENSA RIO
1. thumiaterion (O viuanípiov), “vasilha para 

queimar incenso" (2 Cr 26 .19; Ez 8.11 ), é encontra
do em Hb 9 .44

2. lihanõtos (Xifknvrróç) denota “olíbano”, a 
goma resina do libanos, a “árvore dc olíbano”; em 
sentido secundário, “vasilha na qual se queima in
censo" (Ap 8.3,5)4

Nota: O n° 1 deriva seu significado do ato de 
queimar (thumiaõ); o n ° 2  é derivado do que foi 
queimado na vasilha.

INCENSO
A. Substantivo.

thumiama (O ujiía^a) denota “m atéria arom á
tica para queim ar, incenso" (derivado de thuõ ,

“oferecer em sacrifíc io” ), é encontrado cm Lc
I.10,11; no plural, em Ap 5.8 e 18.13; cm Ap
8.3.4. significa “olíbano”. Com relação ao Taber- 
náculo, o “ incenso” devia ser preparado com 
estoraque. ônica e gálbano, com olíbano puro. peso 
igual para cada com ponente; era proibido fazer 
im itação para uso particular (Éx 30.34-38). Veja 
O D O R 4  C ontraste com o term o thumiaterion , 
"incensário”. que ocorre em Hb 9.4, e o termo 
libanos, “olíbano”. que aparece em Ap 18.13: veja 
O LÍB A N O .4}

B. Verbo.
thumiaõ (Gu^iiátu), “queimar incenso** (veja A), 

é encontrado em Lc 1.94

IN C ER TO
A. Adjetivo.

adelos (àórjXoç) denota: (a) “não visto”; com o 
artigo (formado de a, elemento de negação, e delos. 
“evidente”), é traduzido em Lc 11.44 por “que não 
aparecem”; (b) “incerto, indistinto” (1 Co 14.8)4 
Na Septuaginta, consulte SI 51.6.

B. Advérbio.
adelòs (àòiíXtoç), “duvidosamente” (cognato de 

A), ocorre em 1 Co 9.26 ("como a coisa inccrta")4
C. Substantivo. 

adelotes (àSiiXÓTriç). “incerteza” (cognato de A 
e B). aparece em 1 Tm 6.17, “(na) incerteza (das 
riquezas)", ou seja, as riquezas cujo caráter especial 
é sua “ incerteza"; a frase grega é uma maneira retó
rica de enfatizar o substantivo “riquezas”; quando 
um genitivo (aqui. “das riquezas") precede o subs
tantivo regente (aqui, “ incerteza”), o genitivo rece
be ênfase.

INCHAR
1 . phusioõ (òixjkxü), “ inchar, explodir, intlar” 

(derivado dephusa, “fole*'), é usado metaforicamente 
no Novo Testamento, no sentido de ser “ inchado” 
com orgulho (1 Co 4.6. “vos ensoberbecendo"; 1 
Co 4.18.19; 5.2; 8.1; 13.4: Cl 2.18)4

2. tuphoõ (tu$óü)) tem o sentido de “inchar”. 
Veja ENSOBERBECER, SOBERBO.

INCITAR
Notas: (1) Em At 13.50, o verbo parotrunõ, “ ins

tar em”, é traduzido por “ incitaram” .̂
(2) Em At 13.43. o verbo peithõ, “persuadir**, é 

traduzido por “exortavam”.
(3) Quanto ao verbo enechõ, traduzido em Lc

II.53  por “apertá-lo”, veja EMARANHAR, n° 3.
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INCLINAR-SE
1. kuprõ (kútttijj), “curvar a cabcça, inclinar-se 

para baixo”, ocorre em Mc 1.7 (“abaixando-m e”); 
Jo 8.6,8.1|

2. pankuptò (uarKÚTrroj) é usado em Lc 24.12 
(“abaixando-se"); Jo 20.5,11. Veja OLHAR, n° 10.

IN C O N STA N TE
akatastatos (n K aT d o T aro ç), “ inseguro, instá

vel, desordenado” (form ado de a, elem ento de ne
gação, e  kaihistemi, “pôr em ordem , estabelecer 
em ordem” ), é usado em Tg 1.8. Em Tg 3.8 (“que 
não se pode refrear” ), é usado o termo akataschetos, 
que significa “que não pode ser contido” (formado 
de a, elem ento de negação, e katechõ, “sujeitar, 
conter” ); na Septuaginta, consulte Jó 3 1 .11 1  Veja 
DESORDENADO, IN ST Á V EL 1 N a Septuagin
ta, consulte Is 5 4 .11 1

IN C O N TIN ÊN C IA
A. S ubstan tivo .

akrasia (atcpam a) denota “ falta de poder” (for
mado de a , elem ento de negação, e kratos, “po
der”); por conseguinte, “ falta de autocontrole, ín- 
continência” (1 Co 7.5); em Mt 23.25, é traduzido 
por “cheio” . Veja INTEM PERA NÇA1

B. A djetivo. 
akrates (dKpaTtii;) denota "impotente, sem for

ça” ; em sentido moral, desenfreado, "incontinente, 
sem autocontrole" (2 Tm 3.3). Veja INCONTINEN- 
TES.H

IN C O N TIN E N T E S
akrates (dKpaTTÍç), “ impotente” (formado de a, 

elemento de negação, e kratos, “força” ), é encontra
do em 2 Tm 3.3. Veja INCONTINÊNCIA T

INCREDULIDADE
1. apistia (àm oT Ía), “ incredulidade” , ocorre 12 

vezes, mas, quanto às referências, veja CRER, C, 
Nota (2).

2 . apeitheia (á ire íôeia) é usado, por exemplo, 
em Rm 11.30,32; Hb 4.6,11. traduzido por "deso
bediência”. Veja DESOBEDIÊNCIA, A. n° 1.

INCRÍVEL
apistos (am em »;) é encontrado em At 26.8, acer

ca da doutrina da ressurreição; em outros lugares, é 
usado acerca de pessoas, com o significado de "in
crédulo”. Veja CRER, C, Nota (3).

IN DA GA ÇÃO
eperõtema (èiT€p<.ÓTr)|ia), primariamente "per

gunta” ou “inquirição”, denota "dem anda, pedido” 
ou “apelo”: é encontrado em l Pe 3.21 (“ indaga
ção”, literalmente, "interrogação"). Veja RESPON
DER, Nota. Uns consideram que a palavra indica 
que o batismo proporciona uma boa consciência, 
um apelo contra o acusado rl

IN D IG N A R -SE (1)
1 . aganakteò (ayafOKTéüj), derivado de agan, 

“muito”, e achomai, “desgostar” , significava pri
mariamente “sentir violenta irritação, fisicamente” ; 
também era usado para descrever a fermentação do 
vinho; por conseguinte, metaforicamente, “mostrar 
sinais de desgosto, estar descontente com, estar 
rnortificado, vexado”; é verbo que ocorre em Mt 
20.24; 21.15; 26.8; Mc 10.14,41; 14.4; Lc 13.14. 
Veja INDIGNAR-SE (2 )1

2. prosochthizõ (TrpoooxOiCw), “estar irado ou 
descontente com” (formado de pros, “em direção a” 
ou “com", e ochiheõ, "estar extremamente vexado"), 
é usado em Hb 3.10,17. Veja CONTRISTAR1

3. thumomacheõ (Supopaxéu)), literalmente, "lu
tar com grande animosidade” (formado de thumos, 
“paixão”, e maehomai, "lutar” ), por conseguinte, 
“estar muito bravo, estar intensamente desconten
te”, é dito acerca do desgosto de Herodes para com 
os habitantes de Tiro e Sidom (At 12.20)1

IN D IG N A R -SE (2)
A. S ubstan tivo .

aganaklesis (c ry a v á io rr ia iç )  é traduzido em 2 Co
7.11 por “indignação”. Veja RAIVA, A. Nota (3 )1

Notas: ( 1 ) 0  termo orge, “ ira”, é encontrado em 
Ap 14.10. Veja RAIVA, A, n° I.

(2) Quanto ao termo thumos, veja RAIVA, A, 
Notas (1) e (2).

(3) Em A t 5.17, o termo zelos é traduzido por 
"inveja”; em Hb 10.27, por “ardor". Veja INVEJA.

B. Verbo.
aganakteò (dycwaKTéto), “estar indignado, ser 

movido com indignação” (formado de agan, “mui
to". e achomai, “ lamentar”), é usado em Mt 20.24 e 
Mc 10.41, acerca da “ indignação” dos dez discípu
los contra Tiago e João; em Mt 21.15. alude aos 
principais sacerdotes e escribas que “se indigna
ram” contra Jesus e as criancinhas; em Mt 26.8 e 
Mc 14.4, acerca dos discípulos que “se indignaram” 
contra a m ulher que ungiu os pés de Jesus; em Mc
10.14, diz respeito a Jesus que “se indignou” contra
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os discípulos por reprovarem as criancinhas; em Lc
13.14, fala do principal da sinagoga que “se indig
nou” contra Jesus por Este ter curado no sábado. 
Veja RAIVA, B, .Voto (3 )1

IN D IG N A R -SE  (3)
1 . orgizò (ópyífu>), sem pre na voz m édia ou 

passiva no Novo Testamento, é encontrado em Mt 
18,34; 22.7 (“encolerizou-se” ); Ap 11.18 (“ iraram- 
se” ); Ap 12.17. Veja RAIVA, B, n° I.

2 . thumoò (Ôu^ióuj) significa ‘"estar muito bravo"’ 
(derivado de tliumos, "ira, raiva ardente), é usado 
em Mt 2.16, “ irritou-se”, acerca de Herodes (voz 
passiva).H

3. cholaõ (xoAríuj), prim ariam ente, “estar m e
lancólico” (cognato de chole, “ fel"), significa “estar 
bravo”, é encontrado cm Jo 7.23 (“ indignai-vos” ).f

INDIGNO
A, A dvérbio.

anaxiõs (à i'a£ íoç) é usado em 1 Co 11.27, acerca 
de participar da Ceia do Senhor “ indignam ente” , 
ou seja, tratando-a com o com ida comum , o pão e o 
cálice com o coisas com uns, não com preendendo 
sua im portância sim bólica solene. Nos melhores 
textos, a palavra não é encontrada em I Co 11.29 
(A R A ).I

B. A djetivo.
anaxios (á v á íto ç ) , formado de a, elemento de 

negação, elemento eufônico, e axios, "merecedor, 
digno”, é usado em 1 Co 6.2. No grego moderno 
significa “ incapaz” .̂ 1

Nota: Em At 13.46, “não (vos julgais) dignos” 
representa o adjetivo axios, precedido pelo elem en
to de negação ouk.

INDOUTO
1. agram/natos ( d y p d m ia ro ç ) ,  literalm ente, 

"an a lfab e to "  (cogna to  de gram m ata, “ le tra s” ; 
graphõ. "escrever"), ocorre em At 4.13 (“sem le
tras” ), é explicado por Grim m -Thayer como tendo 
o significado de “não versado no aprendizado das 
escolas judaicas” ; nos papiros, porém, ocorre com 
muita freqüência numa fórmula usada por aquele 
que assina em lugar de outrem que não sabe escre
ver, o que sugere que governantes, anciãos e escribas 
consideravam os apóstolos iletrados" (M oulton e 
M illiganH

2. amathes (àpaôríç), "não aprendido" (cognato 
de mant/tanõ, “aprender"), “ iletrado, inculto", é 
encontrado em 2 Pe 3.16 (“ indoutos” ).H

3. apaideutos (áTiaíÔeutoç), “não instruído, sem 
instrução” (cognato de paidetiõ, “treinar, ensinar” ), 
é usado em 2 Tm 2.23 (“sem instrução” ).^

Nota: Quanto ao term o idiòtes, que ocorre em 1 
Co 14.16,23,24 (“ indouto"),veja IGNORÂNCIA, 
n°4.

INDUZIDA
oikodomeõ (0ÍK0Ô0p€0j)  é  traduzido em 1 Co

8.10 por “ induzida”, em referência às ações censu
ráveis, sendo o faltoso instigado, como quem diz, a 
fazer o  que é contrário à sua consciência. Veja CONS
TRUIR, EDIFICAR.

LNDIJZ1R
m eth o d ia  ou  m eth o d e ia  ( p e S o Ô t a  ou 

p e G o ô t í a )  denota “astúcia, engano” (form ado de 
meta, "depois de”, e hodos, “cam inho"), “dispo
sitivo  ardiloso, artifício , estra tagem a” , e é usado 
no singular em E f 4.14 (“enganam ” [“ induzem ” , 
A RA ], literalm ente, “ [com v istas a] a cilada do 
engano” ); no plural, em E f 6. 11 (“astu tas ciladas 
[do diabo]").H

INEFÁVEL
1. anekd iegetos  (d v e ic & irjy r |T o ç )  d en o ta  

“ inexprimível, indizível” (formado de a. elemento 
de negação, n. elemento eufônico, c ekdiegeomai, 
“declarar, relatar"), e ocorre em  2 Co 9.15, “ inefá
vel” (acerca do dom  de Deus); relativo às várias 
explicações do dom, parece muito satisfatório para 
vê-lo com o o dom  do Seu Filho.

2. aneklaletos (dv€K\áXT|TOÇ) denota “ impossi
bilitado de ser falado" (cognato de eklaleõ, “falar, 
falar alto, falar claramente”), ocorre em 1 Pe 1.8, 
acerca da alegria do crente.^

3. arrhetos ( á p p t y r o ç ) ,  primariamente, “não ta 
lado” (formado de a, elemento de negação, e rhetos, 
“falado"), denota “inefável” (2 Co 12.4), acerca das 
palavras ouvidas por Paulo quando foi levado ao 
p a r a í s o A  palavra é especialm ente comum em ins
crições sagradas com relação aos mistérios gregos; 
conseqüentemente, Moulton e Milligan sugerem que
o significado seja "palavras muito sagradas para 
serem pronunciadas” .

INFAME
A. S u b stan tivo .

atimia (án p ío t), “desonra”, é encontrado cm Rm
1.26, "(paixões) infames”, literalmente, “(paixões) 
de desonra” . Veja DESONRAR.
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B. Adjetivos.
1. rhuparos (pimapóç), “ imundo, sujo", é usa

do: (a) literalmente, acerca de roupa velha e andra
josa (Tg 2.2, “sórdida"); (b) metaforicamente, acer
ca da corrupção moral (Ap 22.11: nos melhores tex
tos).^ Na Septuaginta. consulte Zc 3.3,4.f

2. poneros (iroi^póç), “mal", é encontrado em 
At 17.5 (“perversos” ). Veja MAL (1), RUIM.

Nota: Quanto a termo “abatido**, encontrado em 
Fp 3.21, veja HUMILHAÇÃO.

INFERIOR
hettaomai ou hessaomai ( i ÍT T a o |ia i  ou 

ncrodo^ai), “ser menos ou inferior”, é usado na voz 
passiva em 2 Co 12.13, “em que tendes vós sido 
inferiores”, ou seja, foram tratados com menos con
sideração do que as outras igrejas, pela independên
cia do apóstolo Paulo em não receber dádivas dos 
coríntios. Em 2 Pe 2.19.20, significa ser vencido, no 
sentido de ser conquistado e escravizado. Veja VEN- 
CER.1 Contraste com o termo hessõn, “menos”, 
que aparece em 2 Co 12.15; em 1 Co 11.17, “pior” Ĵ 
a palavra hettema, “perda, defeito espiritual”, que 
ocorre em Rm 11.12; 1 Co 6.7.^ Também o termo 
elattoõ, “decrescer, diminuir, tomar mais baixo”, que 
aparece em Jo 3.30; Hb 2.7,9.^1

INFERIORIDADE
A. Substantivo.

tapeinophrosime (to ttç  ivocjjpooúia)), “ inferiori
dade de mente, humildade”, é encontrado em At 
20.19; E f 4.2; Fp 2.3. Veja HUMILDADE DE 
MENTE.

B. Adjetivo.
tapeinos (Taircivóç), “baixo, humildemente”. 

Veja ABAIXAR-SE, B, HUMILDE.

INFERNO
1. geenna (ye^io^a) representa a palavra hebraica 

Gè-Hinnom (o vale dc Tofete) e uma palavra aramaica 
correspondente; é encontrado 12 vezes no Novo 
Testamento, 11 das quais nos Evangelhos Sinóticos. 
em todas as ocasiões provenientes da boca do Se
nhor. Aquele que diz ao seu irmão: “Louco” (veja 
LOUCO), estará em perigo do fogo do “inferno” 
(Mt 5.22); é melhor arrancar (descrição metafórica 
da lei irrevogável) um olho que faz seu possuidor 
tropeçar, do que o corpo inteiro ser lançado no “ in
ferno” (M t 5.29); semelhantemente com a mão (Mt
5.30); em Mt 18.8.9. as advertências são repetidas, 
com a menção adicional do pé; também aqui o aviso

diz respeito à pessoa em si (para a qual obviamente
o “corpo” é representado em Mt 5); em Mt 18.8, 
“o fogo eterno” é mencionado como a destruição, o 
caráter da região representando a própria região, os 
dois sendo combinados na frase “o fogo do inferno” 
(Mt 18.9). Sendo passagem paralela de Mt 18, ve
mos em Marcos 9.43-47 que a palavra “inferno” é 
aplicada às descrições estendidas ao “fogo que nun
ca se apaga” e “onde o seu bicho não morre, e o fogo 
nunca se apaga”.

O fato de Deus, “depois de matar, tem poder 
para lançar no inferno”, é apontado como razão para 
que Ele seja temido com o medo que se guarda de 
fazer o mal (Lc 12.5); a passagem paralela em Mt
10.28, declara, não o ato de lançar, mas o destino 
que se segue, isto é, a destruição (não a perda do ser, 
mas do bem-estar) da “alma e o corpo” .

Em Mt 23, o Senhor denuncia os escribas e 
fariseus, que, ao converterem um indivíduo, “o 
fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós” 
(Mt 23.15). a frase aqui sendo expressiva das carac
terísticas morais, e declara a impossibilidade de es
capar “da condenação do inferno” (Mt 23.33). Em 
Tg 3.6, o “ inferno” é descrito como a fonte do mal 
produzido pelo abuso da língua; aqui a palavra re
presenta os poderes das trevas cujas características 
e destino são as do “infemo”.^

Quanto aos termos descritivos do “inferno” , veja 
por exemplo, Mt 13.42; 25.46: Fp 3.19; 2 Ts 1.9; 
Hb 10.39; 2 Pe 2.17; Jd 13; Ap 2.11; 19.20; 
20.6,10.14; 21.8.

Notas: (1) Quanto à tradução “ inferno” da pala
vra hades. que corresponde ao sheol, erroneamente 
traduzido por “sepultura” e “inferno”, veja HADES.

(2) O verbo tartaroò. traduzido em 2 Pe 2.4 por 
“havendo-os lançado no inferno”, significa consig
nar ao tártaro que não é nem o sheol, nem o hades, 
nem o inferno, mas o lugar onde estão confinados os 
anjos cujo pecado especial é referido na passagem, 
“ficando reservados para o juízo”; a região é descri
ta como “cadeias da escuridão”

IN FIEL NO CONTRATO
asunthetos(áoúi^TiToç), derivado de suntithemi 

(veja CONCERTO, B), com o elemento de negação
a, significa, por conseguinte, “não guardador do 
concerto” , ou seja. aquele que se recusa ser fiel ao 
“concerto” feito, “quebrador do concerto”, infiéis 
(Rm I.31).1

Na Septuaginta. é encontrado em Jr 3.8-11.^ 
Contraste com o verbo correspondente, asuntithemi,
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na Septuaginta em SI 73.15, “ofenderia” (“traído", 
ARA), e o substantivo asunthesia, “ transgressão” 
ou “quebra de concerto” (por exemplo, Ed 9.2,4;
10.6 ).

Nota: Trench. em New Testament Synonyms, § 
lii. nota a distinção entre os termos asunthetos e 
aspondos. “ im placável" ou “irreconciliável", o últi
mo só ocorrendo em 2 Tm 3.3, sendo derivado de 
sponde, “ libação sacrifical” , que acom panhava o 
fazer o tratado; por conseguinte, com o elem ento de 
negação a, “sem tratado ou concerto”, denota aque
le que não pode ser persuadido a entrar em “concer
to". Ele destaca que o term o asunthetos presume 
um estado de paz interrompido pelo ímpio, e o  ter
mo aspondos. um estado de guerra que o implacável 
recusa a term inar eqüitativamente. É claro que as 
palavras não são sinônimas.

INFIEL
apistos (àm oT oç), adjetivo, "descrente, incré

dulo, cético”, é usado como substantivo em 2 Co
6.15 e 1 Tm 5.8; no plural em Lc 12.46; 1 Co 6.6 e
2 Co 6.14. Veja CRER. C, Nota (3), FIEL, INCRÍ
VEL.

INFLAMADO
puroõ  (irupóüj), “incendiar, queim ar" (derivado 

de pur , “ fogo"), sempre usado na voz passiva no 
Novo Testamento, ocorre em E f 6.16, dito metafo
ricamente acerca dos dardos do maligno; “com pon
ta de fogo” tiraria, talvez, a força verbal da palavra. 
Os m anuscritos mais antigos têm o artigo repetido, 
literalm ente, “os dardos do m aligno, os (dardos) 
inflam ados", m arcando-os como particularm ente 
destrutivos. A lguns m anuscritos om item  o artigo 
repetido. Antigamente, era freqüente os dardos se
rem cobertos com material ardente. Veja FOGO, 
QUEIM AR. PÔR À PROVA, Nota (1).

Notas: (1) Quanto a Hb 10.27, veja FOGO (cf. 
CRUEL, B, n°2).

(2) Quanto ao termo purõsis, “prova ardente” , 
que ocorre em 1 Pe 4.12 (literalm ente, “ incêndio", 
como em Ap 18.9,18), “refinam ento ou prova atra
vés do fogo”, veja PROVA (2).

INFORMADO
A. Verbo.

parakoloutheõ  (TTapaKoXouôeoj), “seguir para 
cim a, seguir persistentem ente, prosseguir com de
cisão”. é usado acerca de investigar ou “tracejar" um 
curso de eventos. Lc 1.3 (“ informado” ), onde o  es

critor, humildemente diferenciando-se daqueles que 
possuíam qualificação apostólica essencial, declara 
que ele se informou minuciosamente de todas as 
coisas sobre as quais ele estava a ponto de escrever. 
Veja SEGUIR. n° 5.

B. Adjetivo.
anexichniastos ( c a ^ ix ^ a o r o ç )  significa “aquilo 

que não pode ser localizado, ou tracejado, ou inves
tigado” (formado de a . elem ento de negação, ex em 
lugar de ek . “para fora”, e  ichnos. “ rasto"), é  encon
trado em Rm 11.33 (“inescrutáveis"); E f 3.8 (“ in
compreensíveis"). Veja ACHAR, Nota (3), INSON- 
DÁVEL.1 Na Septuaginta, consulte Jó 5.9; 9.10;
34.24.1

INFORMAR
1. emphanizõ (€^<j>ai'LC(u), “manifestar, exibir” , 

nas vozes média e passiva, “aparecer", também sig
nifica “declarar, tom ar conhecido", é  traduzido em 
At 24.1; 25,2,15 por “compareceram perante”. Para 
todas as ocorrências da palavra, veja APARECER.
A, n° 5.

2. katecheõ (kcittjx^üí) denota prim ariam ente 
“ressoar" (formado dc kata, “para baixo", e  echos, 
“som "); portanto, “soar os ouvidos, ensinar pela 
palavra da boca, instruir, inform ar" (em português, 
“catequ izar, catecúm eno”); é  traduzido , em At
21.21,24, na voz passiva, pelo verbo “informar". 
Aqui é usado acerca do grande número de crentes 
judeus em Jerusalém , cujo zelo pela lei tinha sido 
atiçado pela informação de acusações feitas contra
o apósto lo  Paulo, no que tange a  certo  ensino 
antimosaico que ele supostamente tinha dado aos 
judeus. Veja ENSINAR, INSTRUIR.

INGRATO
acharistos (áxáp ic rroç) denota “ ingrato, mal- 

agradecido” (derivado de charis. “obrigado” ), é en
contrado em Lc 6.35; 2 Tm 3.2.1

INIMIGO
echthros («xGpúÇ). adjetivo, denotando prima

riamente “odiento” ou “odioso” (cognato de echthos, 
“ódio"; talvez associado com ektos, “para fora de"), 
por conseguinte, no sentido ativo, denota “odioso, 
hostil” . É usado como substantivo com o significa
do de “ inimigo”, adversário, e é dito acerca de: (o) o 
d iabo (M t 13.39; Lc 10.19); (b ) a m orte (I Co
15.26); (c) o crente professo que. sendo am igo do 
m undo, tom a-se inimigo de Deus (Tg 4.4); (d) os 
homens que são contra Cristo (M t 13.25,28; 22.44:
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Mc 12.36; Lc 19.27; 20.43; A t 2.35; Rm 11.28; Fp 
3.18; Hb 1.13; 10.13); ou contra os Seus servos 
(A p 11.5,12); contra a nação de Israel (Lc 1.71,74; 
19.43); (e) aqueles que são contrários à justiça (At 
13.10); (/) Israel em sua alienação de Deus (Rm
11.28); (g) os não regenerados em sua atitude para 
com Deus (Rm 5.10; Cl 1.21); (/;) os crentes em seu 
estado an terior (2 Ts 3.15); (/’) os inim igos (M t 
5.43,44; 10.36; Lc 6.27.35; Rm 12.20; 1 Co 15.25);
o  apóstolo Paulo, porque ele disse a “verdade’’ aos 
convertidos (Gl 4.16). Veja ANTAGONISTA. Con
traste com o  term o echthra, “inim izade”.^

INIMIZADE
echthra (ex$Pa )> derivado do adjetivo echthros 

(veja INIM IGO), é  encontrado cm Lc 23.12; Rm 
8.7; Gl 5.20; E f 2.15,16; Tg 4.4;. É o oposto de 
agape, “am or”.^

INIQÜIDADE
1. anomia (ài/ojiía), literalmente, “ ilegalidade” 

( formado de a, elemento de negação, e nomos, “ lei”), 
é usado de certo m odo a indicar que significa que é 
ilegalidade ou maldade, perversidade. A tradução 
habitual no Novo Testamento é “iniqüidade”, que 
significa literalmente injustiça. Ocorre muito fre
qüentemente na Septuaginta, sobretudo nos Salmos, 
onde é encontrado cerca de 70 vezes. É usado acerca 
de: (a) iniqüidade geral (M t 7.23; 13.41; 23.28; 
24.12; Rm 6.19, duas vezes; 2 Co 6.14; 2 Ts 2.3, em 
alguns manuscritos; 2 Ts 2.7, “ injustiça”; Tt 2.14; 
Hb 1.9; 1 Jo 3.4, duas vezes); em 2 Ts 2.3, outros 
manuscritos têm hamartia, ”(o Homem do) Peca
do” ; (/>) no plural, acerca de atos ou m anifestações 
da maldade (Rm 4.7; Hb 10.17; alguns manuscritos 
inferiores têm em Hb 8.12, em lugar da palavra 
hamartia). Veja INJUSTIÇA. SEM LEI. TRANS- 
GREDIR.U

Nota: N a expressão “o Homem do Pecado”, en
contrada em 2 Ts 2.3, a palavra sugere a idéia de 
desprezo à lei divina, visto que o A nticristo negará 
a existência de Deus.

2. adikia (áÔiKta) denota “ injustiça”, literalmen
te, “sem retidão” (form ado de a , elem ento de nega
ção, e  dike, “reto” ), a condição de não estar reto, 
quer para com Deus, de acordo com o padrão da Sua 
santidade e justeza, quer para com o homem, de 
acordo com o padrão do que o homem sabe ser certo 
mediante sua consciência. Em Lc 16.8 e 18.6. as 
frases são, literalmente, “o mordomo da injustiça” e 
“ o  ju iz  da injustiça", o  genitivo subjetivo descre

vendo o caráter deles; em Lc 18.6, o significado é 
“ injustiça” e, talvez, o m esm o se dá em Rm 9.14. A 
palavra também é traduzida por “ iniqüidade” em Lc 
13.27; A t 1.18; 8 .23; 1 Co 13.6 ( ‘in justiça” ); 2 Tm 
2 .19; T g 3.6.

3. adikema (dÔLicniia) denota “m al. dano, má 
ação” (cognato  do  n° 2 ; derivado de adikeõ , “ fa
zer m al. p rejud icar”), o ato  concreto , em  contras
te com  o  sign ificado  geral do ntí 2, e  encontrado 
em A t 18.14 (“crim e” ); A t 2 4 .2 0  (“ in iqü idade”); 
A p 18.5 (“ in iqü idades” ). Veja FAZER A G R A 
VO. MAL (1 ).1

4. poneria  (iroinjpia). cognato de poneò, “ labu
tar” (cf. poneros, “ruim, desprezível”; veja RUIM), 
denota “m aldade”, e é usado em Mt 2 2 .1 8; Mc 7.22 
(plural); Lc 11.39; A t 3 .26; Rm 1.29; 1 C o 5.8: E f
6 .12. Veja M ALDADE.^ Contraste com o  termo 
kakia, “vil” .

5. paranomia (TTapavojiía), “violação da lei, in
fração” (formado de para, “contra”, e  nomos, “ lei”), 
denota “transgressão” (2  Pe 2 .16).^

INJÚRIA
A. S ubstan tivos.

1. oneidismos (òi/ei8iO[ió<;), “repreensão, difa
mação”, é usado em Rm 15.3 (“ injúrias” ); 1 Tm 3.7 
(“afronta” ); Hb 10.33 (“v itupérios” ); Hb 11.26; 
13 .13 .1

2. oneidos (ò i^ iòoç), cognato do n° 1, é  usado 
em Lc 1.25 (“opróbrio” ) no sentido concreto de 
“questão de repreensão, desgraça”.^ Não ter filhos 
era. na mentalidade judaica, mais que um infortúnio, 
pois poderia levar à  im plicação de que se tratava de 
um castigo divino por algum  pecado secreto. Con
traste com Gn 3 0 .1; 1 Sm 1.6-10.

3. atimia (ÒTi^iía). “desonrar”, é traduzido em 2 
Co 11.21 por “envergonhado”. Veja DESONRAR, 
INFAM E, VERGONHA.

Nota: Em 2 Co 12.10, é usado o term o hubris, 
“insolência, dano. injúria” . Veja DANO.

B. Verbos.
1. oneidizõ (òvcióíCio). cognato de A . n.os I e 2, 

significa: (a) na voz ativa, "repreender, censurar, 
injuriar" (M t 5 .1 1; 11.20, "lançar em rosto” ; Mt 
27 .44 ; Mc 15.32: 16.14; Lc 6.22; Rm 15.3: Tg 1.5);
(6) na voz passiva, “sofrer repreensão, ser repreen
dido” (1 Tm 4.10 . “ lutamos” ; em alguns manuscri
tos, aparece na segunda parte: 1 Pe 4 .1 4 , “vitupera- 
dos” ) .l

2. hubrizõ (úf3pi£(ju). cognato de hubris (veja A. 
Nota), usado no transitivo, denota “ultrajar, insul-
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lar, tratar insolentemente”; é encontrado em Lc 11.45. 
A palavra é muito mais forte que “repreender”; o 
significado é: “[Tu] nos afrontas (a nós)” , isto é, 
que somos superiores aos fariseus comuns. A im- 
putaçào do doutor da lei era injusta: a repreensão de 
Cristo não era um hubris, “ insulto**. O  que Ele d is
se era. na verdade, à guisa de “repreensão** (oneidizõ). 
Veja DESDÉM.

Notas: ( I ) Quanto ao termo anepileptos, “sem 
repreensão, irrepreensível**, que ocorre em 1 Tm 
3.2; 5.7; 6.14, veja CULPAR, B, n° 5.

(2) Em 1 Tm 5.14, o termo loidoria, “que ultraja, 
ultrajante**, usado no caso genitivo com charin, “em 
relação a para” , é traduzido por “de maldizer”. Con
traste com o verbo loidoreõ, “ ultrajar”. Veja UL
TRA JA R .

INJURIAR
A. Verbos.

L loidoreõ (Xoiòopetu) denota “abusar, ultrajar, 
insultar, injuriar”  (Jo 9.28; A t 23.4; 1 Co 4.12; 1 Pe
2.23, primeira cláusula).^]

2. oneidizõ (ôi'€iôí£(i)), “repreender, censurar”, 
é traduzido pelo verbo “ injuriar” em Mt 5.11; Mc
15.32. Veja INJÚRIA.

I 3. blasphemeõ (fJXaa4>qtiéü>), “falar profanamen
te, vituperar, zangar-se com”, é traduzido pelo ver
bo “blasfemar” em  Mt 27.39; Lc 22.65.

4. antiloidoreõ (dvnXoiôop€u>). “ injuriar de vol
ta ou de novo” (formado de anti, e  o n° I ), é encon
trado em 1 Pe 2.23 (segunda cláusula).^

I Nota: Quanto ao verbo epereazõ, encontrado em
1 Pe 3.16. “blasfemam**, veja ACUSAR. B, n° 3.

B. Adjetivo.
loidoros  (X o iô o p o ç) . co g n a to  de A, n° 1, 

“abusivo, injurioso, insultuoso’*, é usado como subs
tantivo em 1 Co 5.11 (“m aldizente” ); 1 Co 6.10 
(“ m ald izen tes” ).1 Na S eptuagin ta , consu lte  Pv 
25.24; 26.21; 27.15.1

C. Substantivo.
| . loidoria (Xoiôopía), cognato de A, n° I , e B, “abu

so. insulto, injúria”, é usado em 1 Tm 5.14 (“de 
(ícharin, “ no interesse de”] maldizer'* —  uma pará
frase); 1 Pe 3.9 (duas vezes, “ injúria”). Veja U L
TRA JA R. B 1

INJUSTAMENTE
adikõs (àõticux;), cognato de adikeõ (veja FA-

I ZER AGRAVO, B), ocorre em 1 Pe 2.19.K 
[• Nota: Quanto a expressão “trateis mal” , encon
trada em Lc 3.14, veja ACUSAR. B, n° 5.

INJUSTIÇA
A. Substantivo.

adikia  (d ò iic ia )  denota: (a) “ in ju stiça” (L c 
18.6, literalm ente, “o  ju iz  da injustiça"; Rm 9.14);
(b) “ injustiça, iniqüidade” (por exem plo, Lc 16.8, 
literalm ente, “o m ordom o da injustiça” , ou seja, 
caracterizado pela “ injustiça” ; Rm 1.18; 1.29. “ ini
qü idade” ; Rm 2.8; 3.5; 6 .13; 1 Co 13.6; 2 Tm 
2.19; 1 Jo  1.9, que inclui a letra “c” ); em 2 Ts
2. 10, “com [literalm ente, “em ”] todo engano da 
injustiça”, ou seja, engano com o a “ injustiça** usa, 
e isso em toda variedade; o A nticristo  e seus m i
nistros não serão contidos por qualquer escrúpu
lo de palavras ou ações calculadas para enganar; 
em 2 Ts 2.12, fala daqueles que têm  prazer na 
“ iniqüidade” , não um mal intelectual, mas moral;
o desgosto pela verdade é o  p recursor de sua re
je ição ; (í*) “ação ou ações que violam  a lei e a 
ju s tiça” (virtualm ente igual a adikema , “ato in
ju s to ” ), ocorre, por exem plo, em Lc 13.27 (“ ini
qü idade”); 2 Co 12.13 (“agravo”, o  mal de privar 
outrem  do que lhe é próprio, aqui dito de m odo 
irônico acerca de um favor); Hb 8.12 (prim eira 
cláusula, “ iniqüidades”, literalm ente, “ injustiças”, 
plural); 2 Pe 2.13,15 (“ in justiça” ); 1 Jo  5.17. Veja 
IN IQ Ü ID A D E .

Notas: (1) Em 2 Co 6.14, o termo anomia, “ ile
galidade”, é traduzido por “ injustiça” .

(2) O termo adikia é o term o inclusivo para o 
mal ou a ação má feita  entre pessoas: o term o 
anomia, “ ilegalidade", é a rejeição da lei divina ou o 
mal cometido contra ela.

B. Verbo.
adikeõ (dôiiceiü), “ fazer mal, fazer o erro”, é en

contrado em Ap 22.11, primeiramente, “quem é in
justo”. literalmente, “o fazedor da injustiça" (parti- 
cípio presente do verbo, com o artigo), secundaria
mente, “ faça injustiça (ainda)”, o efeito punitivo e 
permanente de um curso persistente em fazer o que 
é injusto. Veja CULPADO (2)yNota. DANIFICAR, 
FAZER AGRAVO.

INJUSTO
adikos (aôncoç), “não em conform idade com 

dike, ‘certo, direito, ju s to ’ ” , é usado em Mt 5.45 
(“ injusto”); Lc 18.11; A t 24.15. Veja NÀO JUSTO.

Nota: Quanto ao verbo adikeõ, “ser injusto” ou 
“ fazer injustiça”, encontrado em Ap 22.11, e o ter
mo adikiay “ injusto”, usado em Lc 16.8 e 18.6. veja 
INJUSTIÇA.
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INOCENTE
1. athõos (áGúioç) denota prim ariam ente “ im 

pune” (form ado de a , e lem ento de negação, e thõe, 
“pena, penalidade”); portan to , “ inocen te” . O cor
re em M t 27.4 , “sangue inocente” , ou seja , o san
gue de pessoa “ inocente”, a palavra “sangue” é 
usada tanto  por sinédoque (um a parte que repre
senta o todo), quanto  por m etoním ia (um a coisa 
que representa ou tra), ou seja, em  lugar de m orte 
por execução (alguns m anuscritos têm  dikaion , 
“ju s to ” ); em M t 27.24. P ilatos fala que é “ ino- 
cen te” .^

2. akakos (aicaicoç), literalm ente, “ não ruim ” 
(formado de a, elemento de negação, e kakos, “ruim”), 
denota “sincero, inocente”, é  usado em Rm 16.18 
(“sim plices”); Hb 7.26. Veja SÍM PLICE.^

INQUIRIR
A. Verbos.

1. punthanomai (m n>60ro^icu ), “ inquirir", ocor
re em At 23.20. É traduzido pelo verbo “perguntar*' 
em M t 2 .4 ; Lc 15.26; 18.36; Jo  4 .52 ; A t 4 .7 ; 
10 .18 ,29 ; 21 .33 ; 23 .19 . Em A t 23 .3 4 , denota  
“aprender por investigação”. Veja ENTENDER e 
PED1R.*|

2. zeteõ (CTyréw). “buscar, procurar obter” , é  tra
duzido em Jo 16.19 por “ indagais”; em At 9.11, por 
“pergunta”. Veja BUSCAR, CERCA DE. B, Nota, 
DESEJAR (1), IR, Nota (2), letra PROCU
RAR, REQUERER.

3. dierõtaò (8i€ptoTáw), “encontrar por investi
gação, inquirir até o fim ” (form ado de dia, elemento 
intensivo, e erõtaõ, “perguntar” ), é usado em At
10.17 (“perguntado”).!

4. exetazõ (è^TáC tu), “exam inar, buscar, procu
rar obter, inquirir completam ente” , é encontrado em 
Mt 2 .8  (“perguntai d iligen tem en te” ); Mt 10.11 
(“procurai saber”); Jo 21.12 (“perguntar-lhe). Veja 
BUSCAR. PEDIRA

Notas: ( 1 ) 0  verbo epizeteõ, “buscar, procurar 
obter, ir à procura de” (formado de epi, “depois” , e 
zeteõ, “buscar” ), é traduzido em A t 19.39 por “ave- 
riguar-se-á”.

(2) O  verbo sunzeteõ, “buscar, procurar** ou “exa
m inar jun to”, é traduzido em Lc 22.23 por “pergun
tar” .

(3) O  verbo ekzeteò, “buscar, procurar diligente
m ente”, é  traduzido em 1 Pe 1.10 por “ inquiriram”.

(4) O  verbo diaginõskõ. “averiguar exatamente” 
ou “determ inar”, é traduzido em At 23.15 por “que
rendo saber” .

(5) O verbo akriboõ. “aprender por investiga
ção diligente ou exata”, é traduzido em Mt 2.7,16 
por “ inquiriu exatam ente" e  “diligentem ente inqui
rira” , respectivamente.

B. Substantivo.
zetesis (CtÍTriaiç) denota prim ariam ente “pro

cura, busca” , portanto, “ investigação, inquirição, 
interrogatório, debate"; faz parte de uma expressão 
que ocorre literalmente em At 25.20, “(estando eu 
perplexo acerca da) inquirição (desta causa)” . Veja 
PERG U NTAR.

INSCREVER
epigraphõ (€7nypá<t>iuK ‘'esc rever sobre, ins

crever” (form ado de epi, “ sobre” , e graphõ , “es
crever” ), é traduzido pelo verbo “escrever”  (M c 
15.26; A t 17.23; Hb 8 .10 ; 10.16; A p 21.12).1  
C ontraste com  o substantivo  epigraphe . “sobres- 
crito” .

INSCRIÇÃO
epigraphe (€TU7 pa4>TÍ), literalm ente, “sobres- 

crever, escrever por cima*’ (form ado de epi, “ em 
cim a de”, e  graphõ, “escrever” ) denota “ inscri
ção. titu lo". O nom e do im perador rom ano era 
in sc rito  nas  m o ed as ro m an as (M t 2 2 .2 0 ; Mc 
12.16; Lc 20.24). N o Im pério Rom ano, no caso 
de um crim inoso a cam inho da execução, era leva
da diante dele ou pendurada em seu pescoço uma 
placa na qual estava inscrita a  causa da condena
ção; a inscrição era  cham ada “ títu lo” ( titlos). Os 
quatro  evangelistas asseveram  que na crucifica
ção de C risto  o titu lo  foi anexado à cruz: M arcos 
cham a de “ep igrafe” (M c 15.26, A RA ) e Lucas, 
de titu lo  (Lc 23.38); M arcos d iz  que foi escrito  
“ por cim a dele” (epigraphõ , o verbo correspon
dente). M ateus cham a “sua acusação” (M t 27.37); 
João cham a “títu lo” (term o técnico. Jo 19.19). O 
teo r varia: as palavras essenciais são as m esm as, 
e a variação serve para au ten ticar as narrativas, 
m ostrando que não houve consulta levando a um 
acordo sobre os detalhes. Veja m ais detalhes em 
T ÍT U L O .^

INSENSATO
1. anoetos (àróriToç) é encontrado em Rm 1.14 

(“ ignorantes” ). Veja LOUCO, n° 2.
2. aphrõn (<5<t>piyi') é encontrado em E f 5.17 (“in

sensatos”). Veja LOUCO, n° 1.
3. asophos (<2<70<i>0<;), a, elem ento de negação, é 

usado cm E f 5.15 (“não [como] néscios” ).^
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INSOLENTE
hubrisies (C ^pian íç), ‘Violento, injuriador. in

solente”, é encontrado em Rm 1.30. Veja DESDÉM, 
FAZER MAL.

INSONDÁVEL
1. anexeraunetos ou anexereunetos 

(á i^cp aú i/ry ro ç  0u àrcfepeúw yroç), formado de
a, elemento de negação, n, elemento eufônico, ex 
(ek), “para fora”, e eraunaõ, “procurar, examinar”, 
é  usado em Rm 11.33 (“insondáveis”), acerca dos 
julgam entos de Deus t

2. anexichniastos (à i^ ix w a o T o ç ) , com os mes
mos prefixos que o n° 1, e como forma adjetival 
cognata de ichneuõ, “traçar, localizar, investigar" 
(cognato de ichnos, “pegada, rasto”), é  encontrado 
em E f 3.8 (‘‘incompreensíveis” ), acerca das rique
zas de Cristo; em Rm 11.33 (“inescrutáveis” ). acer
ca dos caminhos do Senhor (cf. o n° 1, no mesmo 
versículo). Os caminhos de Deus são as termina
ções do Seu julgamento. Das duas perguntas em Rm
11.34, a primeira parece ter referência ao n° I , a 
segunda, ao n° 2. Veja ACHAR, Nota (3), INFOR
M A D O R

INSPIRADA POR DEUS
theopneustos (ôeõnvçuaT oç), “ inspirada por 

Deus” (formado de theus, “ Deus”, e pneõ. “respi
rar. soprar, inspirar”), é usado em 2 Tm 3.16, acerca 
das Escrituras em distinção dos escritos não inspi
rados. Traduzido pela ARC por “divinamente ins
pirada”. A ARA traduz por “ inspirada por Deus”.1|

INSTAR
A. Verbos.

1. epikeimai (em icei^ai), “jazer” ou “pressio
nar. exercer pressão”, é traduzido em Lc 23.23 por 
“ instavam” . Veja É NECESSÁRIO.

2. ephistemi (è<J>í<rrr|pu), “pôr de lado” ou “ins
tigar” , é usado no Novo Testamento no intransitivo, 
quer na voz média, quer em certos tempos da voz 
ativa, significando “estar a postos, estar presente, 
estar à mão, vir sobre, avançar, descer sobre, aco
meter”. e é traduzido em 2 Tm 4.2 por “ instes”. 
Veja ASSALTAR, VIR, etc.

Nota: Quanto ao verbo proskartereõ, que ocorre 
em Rm 12.12, traduzido por “perseverai” , veja

I CONTINUAR, n° 9.
B. Substantivo.

Nota: A palavra hõra, “hora”, é encontrada em 
Lc 2.38. Veja HORA.

C. Advérbio.
spoudaiòs (o T T o u ô a íw ç ) , “veementemente, dili

gentemente”, é traduzido em Lc 7.4 por “muito”. 
Veja SOLICITUDE.

Nota: Quanto à expressão en ekteneia. traduzido 
em At 26.7 por “continuamente”, veja SOLICITU
DE, D.

INSTÁVEL
1. asteriktos (àcrTiÍpiKToç), formado de a , ele

mento de negação, e sterizõ, “fixar”, significa “ ins
tável, inconstante”, é usado em 2 Pe 2.14; 3.16.^

2. akatastatos ( à tc a r d a r a T o ç ) ,  derivado de 
kathistemi, “colocar em ordem”, é encontrado em 
Tg 1.8 (“ inconstante”). Veja INCONSTANTE.

INSTRUIR
A. Verbos.

1. katecheõ (k<it€X€uj), “ensinar oralmente, in
formar, instruir”, é encontrado em Lc 1.4; A t 18.25; 
Rm 2.18; 1 Co 14.19. Veja ENSINAR, INFOR
M AR.

2. paideuò (naiôeúoj), “treinar crianças, ensinar” , 
é usado em At 7.22; 2 Tm 2.25; Tt 2.12. O  verbo é 
usado para se referir à disciplina familiar, como em 
Hb 12.6,7,10 (cf. I Co 11.32; 2 Co 6.9; Ap 3.19). 
Em 1 Tm 1.20 (voz passiva) é traduzido “para que 
aprendam”, mas “pouco importando de que manei
ra a passagem venha a ser entendida, é claro que o 
que está em vista não é a comunicação de conheci
mento. mas a disciplina severa. Em Lc 23.16,22, 
Pilatos, visto que tinha declarado o Senhor inocente 
da acusação levantada contra Ele, e. por conseguin
te, não o poderia castigar, fracamente ofereceu, como 
concessão aos judeus: ‘Castigá-lo-ei [paideuõ], pois, 
e soltá-lo-ei' ” (extraído de Notes on Galatians, de 
Hogg e Vine, p. 165).

Este sentido de paideuõ c confirmado por Hb 12.6, 
onde vem junto (numa citação da Septuaginta em Pv
3.12) com “chicotear ou açoitar” . Contraste com a 
cena em O Peregrino, onde alguém eminente com um 
chicote de pequenas cordas “castigou cruelmente” os 
peregrinos tolamente pegos na rede do lisonjeiro e lhes 
disse: “Tanto quanto amo, eu reprovo e castigo” 
(paideuõ). Veja ENSINAR, CORREÇÃO.^

3. matheteuõ (pia0r]T€ixo), usado no intransitivo, 
“ fazer discípulo” , é traduzido em M t 13.52 por 
“ instruído” . Veja DISCÍPULO.

4. mueõ (jilkéiu), “ iniciar nos mistérios”, é  usado 
na voz passiva em Fp 4.12, “estou instruído”. Veja 
APRENDER.^
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5. probibazõ (upopiÉfcíCiü), “conduzir à frente, 
conduzir em, prosseguir” (o causai d eprobainõ, “ ir 
adiante” ; formado de pro, "adiante”, e bibazõ, “er
guer”), é usado na voz passiva em Mt 14.8, e  tradu
zido por “ instruída”. Alguns manuscritos têm em 
At 19.33 ao invés do n° 6.^

6. sumbibazõ (cn^ifkpáCiú), “juntar, ligar, unir” 
(formado de sun, “com ”, e bibazõ, "erguer”), então, 
“com parar”, e. assim , “provar”, por conseguinte, 
“ensinar, instruir” , é  usado em 1 Co 2.16; é encon
trado nos melhores m anuscritos em At 19.33. Veja 
CON CLU IR, LIGADO (2), LIGADO (3), PRO
VAR (1).

B. Substantivos.
Instrução.
paideia (Traiôçía), “ treinam ento, instrução”, é 

traduzido em 2 Tm 3.16 por “ instruir” . Veja DIS
CIPLIN A.

Instrutor.
1. paidagôgos (Traiôayojyóç), "guia”, “guardião” 

ou “treinador de meninos” , literalmente, “ líder de 
crianças” ( formado de pais, “menino” ou "criança”, e 
agõ, "conduzir”), “tutor” , é traduzido em 1 Co 4.15 
por "aios”; aqui o pensamento é de pastores em vez 
de professores; em Gl 3.24,25, “aio” , mas aqui a 
idéia de instrução está ausente. “Nesta e em palavras 
associadas a idéia é de treinamento, disciplina, não de 
comunicação de conhecimento. O paidagôgos não 
era o  instrutor de crianças; ele exercia uma supervi
são geral sobre elas e era responsável pelo bem-estar 
físico e moral delas. Assim compreendido, paida- 
gõgos é usado apropriadamente com ‘mantido em 
tutela' e ‘calar a  boca, ca la r-se \ considerando que 
entender o termo como equivalente de "professor, 
mestre”, introduz uma idéia inteiramente alienígena à 
passagem e lança o argumento do apóstolo Paulo em 
confusão” 1 (extraído de Notes on Gaiatians, de Hogg 
e V ine, pp. 163, 164). C on traste  com  o term o 
epitropos, “mordomo, guardião, tutor” .

2. paideutes (ira tòcun íç ), cognato de A, n° 2, 
denota: (a) "instrutor, professor” (Rm 2.20); (b) 
"aquele que disciplina, corrige, castiga” (Hb 12.9, 
“para nos corrigirem”, literalmente, “corretores” ). 
Na letra "o”, está em vista a disciplina escolar: na 
letra “b”, a disciplina familiar. Veja CORREÇÀO.^ 
C on tras te  com  o  term o epitropos, “ m ordom o, 
guardião, tutor” .

INSTRUMENTOS
hoplon (õttX ov), “ fe rram en ta , in strum en to , 

arm a", é usado m etaforicamente em Rm 6.13. acer

ca dos mem bros do corpo com o “ instrum entos”, 
negativam ente, de iniqüidade, e positivam ente, de 
justiça . A m etáfora é provavelm ente m ilitar (cf. 
Rm 6.23, “salário” , ou seja, o pagam ento dos sol
dados); Moule traduz por “ im plem ento” ; o termo 
"arm as” parece se r o significado. Veja ARM A, 
A RM A S.

INSULTAR
Notas: (1) atimazõ, “ afrontar” (M c 12.4; Lc 

20.11). Veja DESONRAR, C, n° 1, M ANUSEAR, 
n° 4, TRATAR, Nota.

(2) hubrizõ, “ insultar”  (A t 14.5; 1 Ts 2.2, “ [ha
vendo... sido] agravados” ). Veja AFRONTAR.

INTEIRO (1)
holokleros (òXókXt]poç), “completo, são em toda 

parte” (formado de holos, “ inteiro”, e kleros. “sor
te”, ou seja, com tudo o que caiu por sorte), é usado 
eticamente em 1 Ts 5.33, indicando que toda a graça 
presente em Cristo seria manifestada no crente; o 
mesmo se dá em Tg 1.4.^ Na Septuaginta, a palavra 
é usada, por exemplo, acerca de uma semana "intei
ra”  (Lv 23.15); de pedras de altar não trabalhadas 
(Dt 27.6 e Js 8.31); de uma vinha “madura”, inútil 
para trabalho (Ez 15.5); da condição “sã” de uma 
ovelha (Zc 11.16).

O substantivo correspondente holokleria é usa
do em A t 3.16, “perfeita saúde”.^ A palavra sinôni
ma teleios, também usada em Tg 1.4, "perfeito”, 
indica o desenvolvim ento de toda graça na maturi
dade.

A palavra hebraica shalom, “paz”, c derivada de 
uma raiz que significa “ inteireza”. Veja, por exem 
plo, Is 42.19 (cf. Is 26.3). C ontraste também Cl
1.28 com 2 Pe 3.14.

INTEIRO (2)
A. A djetivos.

1. holos (ÕXoç) (quanto a este termo, veja TUDO,
A. n° 3, e COM PLETAM ENTE), significa “ todo, 
inteiro”: (a) com um substantivo (por exemplo, Mt 
5.29,30; Mc 8.36; 15.1,16,33; Jo 11.50; 1 Co 12.17, 
primeira parte: Jo 2.2; 5.19); em Lc 11.36, onde ocorre 
duas vezes, o termo holon pode ser usado adverbial
mente com o term ophõteinon, "completamente luz”; 
(b) absolutamente, como substantivo (por exemplo, 
Mt 13.33; I Co 12.17. segunda parte).

2. pas (Trâç) (quanto a este termo, veja TUDO,
A, n° 1), tem o sentido de “totalidade" quando usa
do com o artigo (por exemplo. Mt 8.32,34; Rm 8.22).
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3. hapas ( â i ia ç )  (quanto  a este term o, veja 
TUDO A. n° 2), é usado, por exemplo, em Lc 19.37 
(“toda a”); Lc 23.1.

4. holokleros (óXóicXTipoç). derivado do n° 1 e 
kleros, “muito, bastante”, é  usado em 1 Ts 5.23 
(“todo”). Veja INTEIRO (1).

5. hugies (íryiiíç) (cf. em português, “higiene”) é 
usado sobretudo nos Evangelhos acerca de fazer o 
povo doente ficar “ inteiro, são” (Mt 12.13; 15.31; 
Mc 3.5; 5.34; Lc 6.10; Jo 5.4,6,9,11,14,15; 7.23; At
4.10); linguagem “sã” (Tt 2.8). veja SÃOR

6. holoíeles (óXoTeXriq). “inteiramente”, formado 
de A. n° 1, e telos, “fim”, ocorre em 1 Ts 5.23 (“ple
namente”, é, literalmente, “completo inteiro”, ou seja. 
“completamente”); o desejo do apóstolo Paulo é que 
a santificação do crente seja estendida a  toda parte do 
seu ser. A palavra é semelhante ao significado do n° 4;
0 termo holokleros chama a atenção para o indivíduo 
como um “todo”, por “ inteiro”, o termo holoteles, 
para as várias partes que o constituem.^

Nota: Em 1 Tm 4.15, a sentença “ocupa-te ne
las”, é, literalmente, “estai nessas (coisas)” .

B. Verbos.
1. hugiainõ (úyicitiio), “estar em boa saúde”, 

cognato de A. n° 5, é encontrado em Lc 5.31 (“os 
que são sãos”); Lc 7.10 (particípio presente, “são” );
1 Tm 6.3 (“sãs”). Veja os verbetes SÃO e SER SAU
DÁVEL.

2. sõzõ  (oüíCüj), “salvar”, tem, às vezes, o senti
do de “fazer inteiro, ficar são”, e, na voz passiva, 
“ser feito inteiro, ser inteiro” (por exemplo. Mt
9.21,22, duas vezes, e passagens paralelas: At 4.9). 
Veja CURAR. SALVAR.

3. iaomai (ido^iai), “curar”, é usado Mt 15.28 
(“sãos”); At 9.34 (“te dá saúde” ). Veja CURAR.

4. ischuõ (iaxúio), “ser forte” , e encontrado em 
Mt 9.12 (“os sãos”); Mc 2.17. Veja CAPACIDA
DE. B, n°4.

5. diasozõ (Ôiaaoü£üi), “salvar completamente” 
(formado de dia , “através de”, e sõzõ, “salvar”), é 
usado na voz passiva em Mt 14.36 (“sãos”). Veja 
CURAR, FUGIR (1), SALVAR.

INTEMPERANÇA
1. akrasia (àicpaoía) denota literalmente “falta 

de força” (formado de a , elemento de negação, e 
k ra to s , “ fo rç a ” ), po r co n seg u in te , “ fa lta  dc 
autocontrole, incontinência”, sendo usado em Mt 
23.25 (“cheio”); 1 Co 7.5 (“incontinência”).^ Con
traste com o termo akrates, “ impotente, inconti- 
nente”, encontrado em 2 Tm 3.3R

2. anachusis (d v d x ^ K )»  literalmente, “derra
mamento, transbordamento, excesso” (cognato de 
anacheõ, “derramar”), é usado metaforicamente em 
1 Pe 4.4 (“desenfreamento”), em referência à con
duta libertina descrita em 1 Pe 4.3R

Notas: ( 1 ) 0  termo asõtia denota “prodigalida
de. devassidão, vida desregrada” (formado de a, ele
mento de negação, e sõzõ, “salvar”); é traduzido em 
E f 5.18 por “contenda”. Tambcm é usado em Tt 1.6 
e 1 Pe 4.4. Veja REVOLTAR Contraste com o ad
vérbio asõtôs, “perdulariamente”, “vivendo desre- 
gradamente” (Lc 15.13)R Um substantivo sinôni
mo é aselgeia, “ lascívia, conduta abusiva, violência 
libertina”.

(2) Em 1 Pe 4.3, ocorre o termo oinophlugia, 
“embriaguez, libertinagem” (formado de oinos, “vi
nho”, e phluõy “borbulhar. transbordar” )R

INTENÇÃO
1. ennoia (êw o ia ), primariamente “pensamen

to. idéia, consideração”, denota “propósito, inten
ção, desígnio” (formado de en, “em”, e nous. “men
te” ); é encontrado em Hb 4.12; 1 Pe 4.1. Veja MEN- 
TER Contraste com o termo enthumesis, “pensa
mento” [veja IMAGINAÇÃO (1)].

2. logos (Xóyoç), “palavra, relato, exposição”, às 
vezes denota “razão, causa, intenção”, por exem
plo, em Mt 5.32; At 10.29. Veja CAUSA.

Notas: (1) A expressão eis tonto, literalmente, 
“a isso” , ou seja, “a esse propósito”, é traduzido 
em At 9 .2 1 por “para isso”.

(2) O termo eis to, “ao”, seguido por um verbo 
no infinitivo, é traduzido em I Co 10.6 por “para 
que”.

(3) A expressão pros ti, literalmente, “em refe
rência ao que”, é  traduzido em Jo 13.28 por “a que 
propósito” .

(4) Em Jo 11.15, a conjunção hina% “a  fim de 
que”, é  traduzida em E f 3.10 por “para que”.

INTENTAR
1. boulomai (PoúXofiai), “querer, desejar, ansi

ar. tencionar” (expressando resolução fixa, o delibe
rado exercício da vontade), é traduzido em At 5.28 
por “quereis” , e em At 12.4, por “querendo”. Veja 
DESEJAR (1).

2. thelõ (OéXto), “querer, estar disposto, desejar” 
(menos forte e mais freqüente que o n° 1). é traduzido 
em Lc 14.28 por “querendo". Veja DESEJAR (1).

3. mellõ (iiéXXío), “estar a ponto de fazer algo”, 
indica simplesmente a formação de um desejo. E tra
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duzido em At 5.35 por “haveis de fazer” ; em At
20.7, por “havia”; em At 20.13 (primeira parte), por 
“devíamos”; na segunda parte, “devendo" (ARA).

INTERCESSÃO
A. Substantivo.

enteuxis (Iv tcuÇ iç) denota primariamente “ilu
minação em, encontro com” (cognato de B); então, 
“conversação"; por conseguinte, “petição”, signifi
cado freqüente nos papiros; é termo técnico para 
descrever a aproximação a um rei, e, assim, para se 
chegar a Deus em “ intercessão”. É traduzido em 1 
Tm 4.5 por “oração"; no plural, ocorre em 1 Tm 2.1 
(ou seja. buscando a presença e  ouvindo de Deus 
em fav o r de o u tro s).^  Q uan to  aos sinôn im os 
proseuche, deesis, veja ORAR.

B. Verbos.
1. entunchanõ (evTvyxái/b)), prim ariam ente 

“concordar com. harmonizar-se com, encontrar-se 
para conversar"; portanto, “fazer petição", especi
almente “fazer intercessão, pleitear com uma pes
soa”, quer a  favor ou contra outros: (a ) contra (At
25.24, “tem falado”, ou seja, contra Paulo); cm Rm
11.2, refere-se a Elias que “fala” a Deus contra Isra
el; (ò ) a favo r, em  Rm 8 .27 , acerca  da obra 
intercessora do Espírito Santo em favor dos santos: 
Rm 8.34, a respeito de semelhante obra intercessora 
de Jesus; o mesmo se dá em Hb 7.25. Veja FALAR 
CONTRA, LIDAR-1

2. huperentunchanò ( t m c p e i / T i r y x á v i i j ) ,  “fazer 
petição” ou “interceder em favor de outrem” (for
mado de huper, “em favor de”, e o n° 1), é usado em 
Rm 8.26, acerca do trabalho do Espírito Santo cm 
fazer “ intercessão” (veja o n ° l ,  Rm 8.27).^1

INTERIOR
1. en/os (évróç), advérbio que denota “dentro” 

ou “entre”, é usado uma vez com o artigo, como 
substantivo, acerca do “ interior (do copo e do pra
to)”  (M t 23.26; em outro lugar, ocorre em Lc 17.21. 
Veja DENTRO.1

2. esõthen (€aw0€v), advérbio que denota “de 
dentro” ou “dentro”, é usado com o artigo, como 
substantivo, acerca do ser interior, os intentos se
cretos do coração, os quais, declarou o Senhor, Deus 
fez, com o tam bém  a estrutura física visível (Lc
11.39,40). Veja DENTRO, INTERIORMENTE.

INTERIORMENTE
1. esõ (cato), “dentro, interior”, é usado como 

adjetivo em Rm 7.22; 2 Co 4.16 (com o termo “ho

mem” expresso na cláusula precedente, mas não re
petido no original; alguns manuscritos têm esõthen, 
“de dentro” ); E f 3.16. Veja DENTRO, INTERNO.

2. esõthen (eaioOeu) é usado em Lc 11.39, como 
substantivo com o artigo, a palavra “parte” estando 
subentendida: em Mt 7.15. tem seu uso normal como 
advérbio (“ interiormente"). Veja DENTRO.

Nota: Em Rm 2.29, a expressão en to kniptõ, 
literalmente, “em segredo ou oculto” (a palavra “par
te” estando subentendida), é traduzida por “ interi
or” . dito acerca do judeu espiritual, em contraste 
com o que é naturalmente circuncidado e, assim, o é 
exteriormente. Veja ESCONDER, SEGREDO.

INTERMINÁVEL
1. akatalutos (àicaTáXirroç) denota indissolúvel 

(formado de o, elem ento dc negação, kata. “para 
baixo”, e luõ, “so ltar"), e aparece em Hb 7.16 
(“incorruptível"), ou seja, uma vida que tom a seu 
possuidor o detentor do ofício sacerdotal para sem- 
pre.1

2. aperantos (àTrcpavroç), formado de a, ele
mento de negação, e perainò, “completar, terminar, 
findar”, significa “ interminável, infinito”. É dito acer
ca das genealogias (1 Tm 1.4).1| Na Septuaginta, 
consulte Jó 36.26.1

INTERNO
1. esõ (êaoj), advérbio relacionado com eis. “em ”, 

é encontrado em E f 3.16; depois de verbos de movi
mento, denota “a, para" (Mc 15.16); depois de ver
bos de inatividade, “dentro” . Veja DENTRO.

2. esõteros (èacÚTepoç), o grau comparativo do 
n° I, denota “interior” (A t 16.24, acerca de uma 
prisão); em Hb 6.19. com o artigo, e praticamente 
como substantivo, “o interior (do véu)”  (traduzido 
literalmente).T Contraste com o vocábulo em por
tuguês “esotérico” .

Nota: Quanto a “câmara (interno)”, veja APO
SENTO ( l ) ,n °  1.

INTERPOR-SE
mesiteuõ (^çoircútu). “mediar, dar segurança” 

(cognato de mesites. “mediador” ), é usado em Hb
6.17. Veja CONFIRM AR, n° 5.1

INTERPRETAR
A. Verbos.

1. henneneuõ (€p(int*eúu>) (cf. Hermes, o nome 
grego do deus pagão M ercúrio, que era considerado
o mensageiro dos deuses), denota “explicar, inter
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pretar” (em português, “hermenêutica” ), e é usado 
acerca de explicar o significado das palavras num 
idioma diferente, em Jo 1.38 (em alguns manuscri
tos. veja o n° 3); Jo 9.7 (“Siloé”, interpretado por “o 
Enviado”); em Hb 7.2 (Melquisedeque, “por inter
pretação” , literalmente, “sendo interpretado”, rei 
de justiça).^

2. diermeneuõ (Ôiepiirii^úiü), forma fortalecida 
do n° 1 (formado de dia, “através de”, usado inten
sivamente, e o n° 1), significa “ interpretar comple
tamente, explicar” . Em Lc 24.27, é usado acerca de 
Jesus que “ interpretava” aos dois discípulos que 
iam no caminho de Emaús, “o que dele se achava em 
todas as Escrituras”; em At 9.36, temos “que tradu
zido se diz”, literalmente, “sendo interpretado”, 
acerca de Tabita. que significa Dorcas; em 1 Co 12.30 
e 14.5,13,27, é usado com referência ao dom tem
porário de línguas às igrejas; este dom era inferior 
em caráter ao de profetizar, a menos que aquele que 
falasse em “línguas” interpretasse as palavras (1 Co
14.5); de fato, ele devia orar para que pudesse inter
pretar (1 Co 14.13); somente dois, ou no máximo 
três, deviam usar o dom na reuniào e “por sua vez”; 
um devia interpretar: na ausência de intérprete, o 
dom não devia ser exercido (1 Co 14.27). Veja EX- 
POR.1

3. methermeneuõ (^eO€pnrii*eixü), “trocar ou tra
duzir de um idioma para outro” (formado de meta, 
implicando troca, e o n° 1), “ interpretar” , sempre é 
usado na voz passiva no Novo Testamento (“sendo 
interpretado**), acerca de in terpretar os nomes. 
Emanuel (M t 1.23); Gólgota (Mc 15.22); Bamabé 
(At 4.36); em At 13.8, acerca de Elimas, o verbo é 
traduzido por “se interpreta**, literalmente, “é in
terpretado”; é usado acerca de interpretar ou tradu
zir sentenças em Mc 5.41; 15.34; nos melhores 
manuscritos, ocorre em Jo 1.38 (Rabi, interpretado 
“Mestre”); Jo 1.41 (Messias, interpretado “Cris
to”); veja o n° 1R

B. Substantivos.
Interpretação.
1. hermeneia ou hermenia (ép iirç v e ía  ou 

€ppr|v ía), cognato de A. n° 1, é usado em I Co 
12.10; 14.26 (veja A, n° 2)R

2. epilusis (èmXuaiç), derivado de epiluò, “sol
tar, resolver, explicar”, denota “solução, explana
ção”, literalmente “ liberação** (formado dc epi, “para 
cima*’, e Iuõ, “soltar**), ocorre em 2 Pe 1.20 (“ inter
pretação”), ou seja, os escritores da Escritura não 
puseram sua própria construção nas palavras ins
piradas por Deus que escreveram.^

Nota: Quanto à frase “de difícil interpretação”, 
que ocorre em Hb 5.11, veja EMITIR, Nota (1).

Intérprete.
diermenentes (ÔLípu^veuníç), literalmente, “ in

térprete completo” (cf. A, n° 2), é usado em 1 Co
14.28 (a lg u n s m anuscrito s  têm o term o her- 
meneutes)R

INTRODUZIR-SE
A. Verbos.

1. endunõ (évÔWto), adequadam ente, “envol
ver em” (formado de en, “em”, e  dunõ, “entrar” ), 
“vestir” , por exem plo, roupa, tem o significado 
secundário e intransitivo de “entrar furtivamente, 
insinuando em”, e é encontrado com este significa
do em 2 Tm 3.6. Contraste com o verbo enduõ, 
“vestir” R

2. pareisdunõ (TrapeiaÔúi^a), “entrar para den
tro pelo lado" (para, "ao lado de”, e eis, “em”), 
insinuar-se em. pelas caladas, introduzir-se sub- 
repticiamente. é usado em Jd 4.1|

B. Substantivo.
hei-peton (épirerói*) significa “coisa que sc ar

rasta” (cognato de herpõ, “arrastar-se, rastejar”), 
ocorre em Tg 3.7 (“répteis” , que formam só um 
deste  g ênero ): é posto  em  c o n tra s te  com  os 
quadrúpedes e pássaros (At 10.12; 11.6; Rm 1.23). 
Veja SERPENTER

INUMERÁVEL
1. anarithmetos (di’apí0|i€Toç), formado de a, 

elem ento  de negação, n, elem ento  eufônico , e 
arithmeò. “numerar” , é usado em Hb 11.12.t

2. murías (pupidç) denota ou “dez mil” , ou “in
definidamente, miríade, grande número sem nume
ração”, no plural (At 19.19. literalmente, “cinco dez 
milhares*’; Ap 5.11; 9.16); nos textos a seguir, é 
usado acerca de números vastos, “milhares" (Lc 
12.1; A t 21.20: Hb 12.22; Jd 14). Veja GRUPO, 
MILR Contraste com o adjetivo mnrios, “dez mil” , 
que ocorre em M t 18.24; 1 Co 4.15; I4.19R

INÚTIL
1. akuroõ (ÒKUpóto) significa “tornar nulo. p ri

var de força e autoridade” (form ado de a , elem en
to de negação , e kuros, “poder, au to rid ad e” ; 
kurios, “ senhor”, é da mesma raiz), o  oposto do 
verbo karoò, “confirm ar” (veja CONFIRM AR). 
E usado acerca de tom ar “nula" a Palavra de Deus 
(M t 15.6; M c 7.13), e da prom essa de Deus a 
A braão de não ser privado de autoridade pela lei
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430 anos depois (Gl 3.17, “ invalida” ). O term o 
kuroõ c usado em Gl 3.15. Veja A NU LA R, IN 
V A LID A R .!

2. katargeõ (KaTapyéw). “reduzir à inatividade, 
tom ar inútil”, é verbo que ocorre em Rm 3.3,31; 
4.14; Gl 3.17 (cf. akuroõ, n° 1, no mesmo versículo), 
e em Gl 5.4, “separados estais (de Cristo)” . Quanto 
ao significado e  uso da palavra, veja ABOLIR, DES- 
TRUIR.

3. kenoõ (Kevóu>), “tom ar vazio, esvaziar”, é verbo 
que aparece em 1 Co 1.17 (“se não faça vã”). É 
usado acerca dc; (a ) a cruz de Cristo (1 Co 1.17); (b) 
Cristo, esvaziando-se a Si mesmo (Fp 2.7); (c) a fc 
(Rm 4.14); (d) a glória do apóstolo Paulo no minis
tério do Evangelho (1 Co 9.15); (e) gloriar-se em 
favor da igreja em Corinto (2 Co 9.3). Veja INVALI
DAR, VÀO e VAZIO.1l

Nota: Em Rm 9.6, o verbo ekpiptõ, literalmente, 
“sair fora de. como um navio que sai do seu curso” 
(cf. a mesma palavra que aparece em At 27.17, “fo
ram à toa” ), é  traduzido por “faltado”. Veja DE- 
BALDE.

INVALIDAR
1. kenoõ (Kevóto), “esvaziar, tom ar sem efeito”, 

é  usado em Rm 4.14 (“é vã”); 1 Co 1.17 (“se faça 
vã” ); 1 Co 9.15 (“ faze vã” ); 2 Co 9.3 (“seja vã” ). 
Veja INÚTIL. n° 3, VÀO, B, n° 2 VAZIO.

2. aíheteõ (rtOeréiu) (quanto a este verbo, veja 
ANULAR, n° 1), é usado em Gl 2.21 (“aniquilo”); 
Gl 3.15 (“anula”).

3. akuroõ (dtcupóui) (quanto a este verbo, veja 
A NULAR, n° 2), é usado em M t 15.6 (“invali- 
dastes”); Mc 7.13 9 (“invalidando”).

Notas: (1) Em Rm 3.31, o verbo katargeõ é  tra
duzido por “anulamos” . Veja, INÚTIL, n° 2.

(2) Veja também ENTENDIMENTO. ESCÂN
DALO, IMPOSSÍVEL, B.

INVEJA
A. Substantivo.

zelos (írjXoç), “zelo, ciúme” , é traduzido por “ in
veja” em At 5.17; 13.45; Rm 13.13; I Co 3.3; 2 Co 
12.20; Gl 5.20; Tg 3.14,16; em 2 Co 11.2, é usado 
na frase “com zelo de Deus”, literalmente, “com um 
ciúm e de Deus”. Veja INVEJAR.

B. Verbos.
1. zeloõ (CnAóoj), cognato de A. “ter ciúmes, ar

der de ciúm e” (caso contrário, buscar ou desejar 
ansiosamente), é traduzido em At 7.9 e  17.5 por 
“movido de inveja” ; em 1 Co 13.4, por “invejosa”;

em Tg 4.2, por “sois invejosos”. Veja IRRITAR, 
Nora, DESEJAR (1).

2. parazeloõ (7Tapa£riXóoj), “provocar ciúm e” 
(formado de para , “ao lado de” , usado intensiva
mente, e o n° 1), é encontrado em Rm 10.19 e 11.11, 
acerca dos procedimentos de Deus para com Israel 
através dos Seus procedim entos m isericordiosos 
para com os gentios; em Rm 11.14, “ incitar à emu
lação”, acerca do ministério evangélico do apóstolo 
Paulo aos gentios com vistas a incitar em seus com
panheiros nacionais um senso de necessidade e res
ponsabilidade em relação ao Evangelho; em 1 Co 
10.22, fala da provocação de Deus por parte dos 
crentes que comprometem sua relação com Deus ao 
participarem da mesa dos demônios; cm Gl 5.20, 
alude às obras da came.1I

INVEJAR
A. Substantivo.

phthonos (68ói'oç), “ inveja” , é o sentimento de 
desgosto produzido por testemunhar ou ouvir falar 
da vantagem ou prosperidade de outrem. Este sen
tido mal sempre está vinculado a esta palavra (Mt 
27.18; M c 15.10; Rm 1.29; Gl 5.21; Fp 1.15; 1 Tm 
6.4; T t 3.3; 1 Pe 2.1). O mesmo se dá em Tg 4.5, 
onde a pergunta é re tó rica  e fo rtem ente desa- 
provativa. significando que o Espirito (ou espirito) 
que Deus fez habitar em nós, certamente não nos 
teria sido dado se fôssemos culpados de “ inveja”.!

Nota: O termo zelos, “zelo” ou “ciúm e”, tradu
zido por “ inveja” em At 13.45; Rm 13.13; 1 Co 3.3;
2 Co 12.20; Tg 3.14,16, deve ser diferenciado de 
phthonos. que significa “zelo” e “ indignação”. A 
diferença acha-se em que a “inveja” quer privar o 
outro do que ele tem, ao passo que o “ciúm e” deseja 
ter a mesma coisa ou o mesmo tipo de coisa para si. 
Veja ARDENTE. INDIGNAR-SE (2), INVEJA, 
ZELO.

B. Verbos.
1. phthoneõ ((JjOoi-éio), “ invejar” (cognato de A), 

é usado em Gl 5.26.!
2. zeloõ (CnXóto) denota “ser zeloso, movido por 

ciúme” (A t 7.9; 17.5; 1 Co 13.4). Veja a Nota na 
letra A. Veja COBIÇAR, DESEJAR (1), INVEJA, 
IRRITAR.

INVENTOR
epheuretes (€<j>€Up€TTÍ<;), “ inventor, maquinador” 

(cognato dc epheuriskõ. “descobrir” ; formado de 
ep i% “ em ” , usado in tensivam en te , e heuriskõ , 
“achar”), ocorre no plural em Rm 1.30.!
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INVERNO
A. Substantivo.

cheimõn (x€i[iüiv) denota “ inverno” (M t 24.20; 
Mc 13.18; Jo 10.22; 2 Tm 4.21). Veja TEM PES
TADE.

B. Verbo.
paracheimazõ (TTapaxíináÇw) denota “ invemar 

num lugar" (formado de para. “em. a” , e A), é en
contrado em At 27.12 (segunda parte); At 28.11; 1 
Co 16.6; T t 3.12R

Nota: Em At 27.12 (primeira parte), ocorre o 
termo paracheimasia, “ invem ação invem agem ”, 
traduzido por “ invemar” R

INVESTIR
enduõ (éuôúio), na voz média, ‘‘vestir a si mes

mo, estar vestido com", é usado metaforicamente 
em alusào a poder (Lc 24.49). Veja REVESTIR.

Nota: Em Tg 3.13, o adjetivo epistemõn, “ ins
truído, perito”, é traduzido por “inteligente” !

INVISÍVEL
aoratos (àópaToç), literalmente, “nào visto” (for

mado de a. elemento de negação, e horaõ, “ver“ ). é 
encontrado em Rm 1.20, acerca do poder e divinda
de de Deus: do próprio Deus (Cl 1.15; 1 Tm 1.17; 
Hb 11.27): de coisas não vistas, ocultas (Cl 1.16).^J 
Na Septuaginta, consulte Gn 1.2; Is 45.3 “(tesou
ros)” .!

IR A PIQUE
1. buthizõ (0u0í£ü>) e usado literalmente em Lc 

5.7 (“iam a pique” ). Veja SUBMERGIR, n° 1.

IR BUSCAR
metapempõ (h6tgit7€11ttüj), “enviar no encalço 

de” ou “mandar buscar, chamar” (formado de meta, 
“no encalço dc”, e pempô, “enviar”), na voz média, 
ocon-e em At 10.5 e  11.13. Veja CHAMAR.

Nota: Em At 16.37, temos o significado adequa
do de exagõ, “tirar” (“tirem-nos para fora”).

IR TER
1. erchomai (èpxojiaO , “vir”, é traduzido por 

“ ir ter” em Mc 2.13; Jo 10.41. Veja VIR, n° 1R
2. epiporeuomai (eTTiTToptóonai), “ viajar para 

um lugar” (formado dc epi, “para”, e  poreuomai, 
“ ir”), é  traduzido em Lc 8.4 por “vindo ter”R

3. sunagõ (auwíyw), “juntar” ou “reunir” (for
mado de sim, “com”, e agõ. “trazer” ), na voz passi
va, “ser juntado" ou “vir junto”, é traduzido em Jo

18.2 por “se ajuntava” (o aspecto aoristo expres
sando ação repetida vista em crescendo). Veja LE
VAR (2), Nota (1), REUNIR, REUNIR-SE.

Notas: (1) Em Jo 18.20 c At 16.13, o verbo 
sunerchomai, “vir junto, reunir” , é traduzido pelo 
verbo “ajuntar-se”.

(2 )  Em M c 10.1 , é  en co n trad o  o verbo  
sumporeuomai. “vir junto, reunir".

IR
1. poreuomai (T T op eúo^ iai), “ir no caminho, par

tir, proceder de um lugar para outro" (derivado de 
poros, “passagem, vau", em português, “poro” ), 
sempre é usado na voz média no Novo Testamento 
e na Septuaginta. e é o  verbo mais freqüente com o 
significado de “ir” . É usado mais distintamente para 
indicar procedimento, curso ou caminho do que o 
verbo eimi, “ ir” (não encontrado no Novo Testa
mento). É comum ser traduzido por “ir no cami
nho”. no costume oriental, o cncerramento habitual, 
marcando a conclusão dc um caso no tribunal. Por 
conseguinte, no linguajar comum, marcando o fim 
de uma conversa, etc. (por exemplo, Lc 7.22; 17.19; 
Jo4.50; At 9.15; 24.25; cf. Dn 12.9); em Rm 15.24, 
primeira parte, “partir” ; em At 9.3, “ indo no cami
nho”, e em At 26.13, “ iam”. Veja ANDAR, PAR
TIR, VIAGEM.

2. paraporeuomai (T rapcnrop€Ú o^i) denota 
“passar, passar por. passar ao largo de” (formado 
dc para. “por”, e o n° I ), ocorre em Mc 2.23 (alguns 
manuscritos têm o n° 4 aqui). Veja PASSAR.

3. proporeuomai (T T p o iro p e ú o jia i) , “ir antes, ir 
primeiro” (formado de pro, “antes”, e o n° 1), é 
usado em Lc 1.76 e A t 7.40R

4. diaporeuomai (Ô ia T ro p e ú o jia i) , “ir através de, 
passar por” (formado de dia, "através de” , e o n° 1), 
“passar por”, é encontrado em Lc 6.1; 13.22; 18.36 
(“chegando [...] perto”): At 16.4; Rm 15.24 (segunda 
parte). Quanto a Mc 2.23, veja o n° 2. Veja VIAGEM.

5. eisporeuomai (eiarropeúojiai), “ ir para den
tro, entrar” , é usado em, por exemplo, Lc 11.33; At 
9.28; 28.30. Veja ENTRAR.

6. sumporeuomai ( a u p . i r o p é ú o j i a i ) ,  “ir jun to  
com” (formado de sun, “com”, e o n° 1), é usado cm 
Mc 10.1 (“se reuniu” ); Lc 7.11; 14.25; 24.15. Veja 
IR TERR

7. agõ (ayio), “ trazer, conduzir” , é  usado no 
intransitivo e significa “vamos” (como se dissesse, 
“prossigamos”, tendo em vista especificamente o 
ponto de partida), e encontrado em Mt 26.46; Mc
1.38; 14.42; Jo 11.7,15,16; 14.31. Veja TRAZER.
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8. hitpagò (ÚTráyto), “ ir em bora ou ir embora 
devagar, partir, retirar-se”, freqüentemente com a 
idcia de ir sem fazer barulho ou avisar (formado dc 
hupo, “embaixo de”. e o n °  7), é muito freqüente nos 
Evangelhos; em outros lugares, é usado em Tg 2.16; 
1 Jo 2.11; Ap 10.8; 13.10; 14.4; 16.1; 17.8,11. Veja 
PARTIR.

9. periagõ (TTCptáyco), “conduzir em tom o de” 
(formado de peri, “em volta”, e o n° 7), como em I 
Co 9.5, é usado no intransitivo com o significado de 
“ir de um lado para o  outro, circular” (M t 4.23; 
9.35; 23.15, “percorreis”; Mc 6.6; At 13.11). Veja 
LEVAR (2), RODEAR (1).1

10. proagõ (TTpoáyiú), “conduzir à frente”, usa
do no intransitivo significa “ ir antes, ir  prim ei
ro”, geralm ente em alusão a local (por exem plo, 
M t 2.9); figurativam ente, em I Tm 1.18 (“ houve 
acerca de”; veja ARA), acerca do exercício do dom 
de profecia que apontou T im óteo com o escolhi
do por Deus para o serviço a ser-lhe entregue; em
1 Tm 5.24, fala de pecados que “precedem ” o 
julgam ento. Em 2 Jo 9 , onde os m elhores manus
crito s  têm  este  verbo  (em  v ez  de parabainõ , 
“ transgredir”, com o vem os na RC, “prevaricar” ), 
na ARA tem os “ ultrapassa” , acerca de não per
m anecer na doutrina de Cristo. Contraste com MI
4.4. Veja TRAZER.

11. apeimi (a tre i^ i), “ir embora, partir” , é en
contrado em At 17.10.^

12. eiseimi (6 io e i|ii) , “ ir para dentro, entrar” , é 
usado em At 3.3; 21.18,26; Hb 9.6. Veja ENTRAR.1

13. metabainõ (^6Ta(kú wü), “ ir ou passar de um 
lugar para outro”, é traduzido em Lc 10.7 por 
“andeis” . Veja PARTIR.

14. aperchomai (ÒTTepxonai), “ ir embora, par
tir” (apo. “de” ), é usado principalmente nos Evan
gelhos; significa “afastar” em At 4.15 (“sair fora” ). 
Veja PARTIR.

15. anachôreo (àvaxüjp^co) significa “retirar-se”, 
freqüentemente no sentido de evitar o perigo (por 
exemplo. At 23.19, “pondo-se à pane”). Veja PAR
TIR.

16. hupochõreõ (úrroxiupéiü), “ ir para trás, vol
tar, retirar-se” (hupo, embaixo de”, sugerindo priva
cidade), ocorre em Lc 5.16; 9.10. Veja RETIRAR.^

17. proerchomai (npo ípxopai), “ ir antes, pre
ceder, ir adiante ou mais longe” (pro, “antes de”), é 
usado acerca de: (a) lugar (por exemplo, Mt 26.39; 
At 12.10. “ tendo saído” ); (b) de tempo (Lc 1.17; At 
20.5,13; 2 Co 9.5). Veja CHEGAR PRIMEIRO. 
PASSAR.

18. epiduõ (€Tnòújo) significa “ ir para baixo, abai
xar, descer”, é dito acerca do sol em E f 4.26, ou seja, 
para acabar com a ira antes do pôr-do-sol [veja 
RAIVA, A , Nota (2)J. Na Septuaginta, consulte Dt 
24.15; Js 8.29; Jr 15.9.1

19. sunkatabainõ (cnryKaTo^aí i-xo), “ ir para bai
xo com, descer com”, é usado em At 25.5.H Na Sep
tuaginta, consulte SI 49.17.^

20. probainò (irpopaívio), “ ir avante, adiante, 
avançar, continuar”, é  usado acerca de localidade 
(Mt 4.21; Mc 1.19); quanto ao uso metafórico com 
referência a envelhecer, que ocorre em Lc 1.7,18;
2.36, veja AVANÇADO, ERA (1 ).̂ f

2 1. apobainõ (àirofkúiw ), “ ir embora, partir ou 
ir de”, é traduzido em Lc 5.2 “descido”, ou seja, 
desembarcado. Veja VIR, n° 21, Nota, VIRAR.

22. prosanabainõ (TTpocrai'a{kni'u>). “ ir para cima 
ou subir mais alto” (pros, “em direção a”), é usado 
acerca de passar para um lugar de maior honra em 
um banquete (Lc 14.10).^

23. exeimi (€^6i|ii), “ ir para fora, sair” , é usado 
em At 13.42. Veja ALCANÇAR, PARTIR.

24. sbennumi ( o p e i a ^ t ) ,  “extinguir” , é usado 
na voz passiva, acerca de sair da luz de uma tocha 
ou luminária (Mt 25.8, “se apagam”). Veja EXT1N- 
GUIR.

25. teleõ (tcXccü), “terminar” , é encontrado em 
Mt 10.23, acerca de “acabar de percorrer” as cida
des de Israel. Veja FINDAR. TERMINAR.

26. diodeuò (óioôeúü), “viajar por todas as par
tes ou ao longo de” (formado de dia, “através de”, e 
hodos, “caminho”), é usado em Lc 8.1, acerca de 
percorrer as cidades e aldeias de Israel; de “passar” 
por cidades (At 17.1). Veja PASSAR.

27. apodemeõ (àTToÔT][i€u>). “estar no estrangei
ro”, é traduzido em Mt 25.14 por “partindo para 
fora da terra”. Veja VIAGEM.

28. anerchomai (d i^pxo jia i), “ ir para cima, su
b ir” (ana, “para c im a” ), ocorre em Jo 6.3; Gl
1.17,18.1

29. perierchomai (TTepiépxojiai), “ ir ao redor 
ou de um lado para outro”, é  traduzido em 1 Tm 
5.13; Hb 11.37, pelo verbo “andar”. Veja COSTE- 
AR.

30. epicheireõ (èTrix^ipecu), literalmente, “pôr a 
mão para” (epi, “para”, cheir. “mão”), denota “en
carregar-se, responsabilizar-se, empreender”, e ocor
re cm Lc 1.1; At 9.29; 19.13. Veja TOMAR^

Notas: (1) Os verbos relacionados a seguir signi
ficam “vir” e “ir” , com as preposições adequada
mente prefixadas, e são mencionados no verbete VIR:
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erchomai (n° 1); eiserchomai (n° 2); exerchomai (n° 
3 ); dierchomai (n° 5); katerchomai (n° 7); 
parerchomai (Lc 17.7; n° 9); proserchomai, “ ir perto 
de” (A t 8.29; n° 10); sunerchomai, “foi com” (At 
9 .39; 15.38; 21 .16 ; n° 11); anabainõ (n° 15); 
katabainõ (n° 19); paraginomai (At 23.16; n° 13); 
ekporeuõ (n° 33 ); choreò (M t 15.17; n° 24); 
anabainõ (Lc 19.28); ekbainõ (n° 17).

(2) Nos textos a seguir, às vezes os verbos m en
cionados são traduzidos por alguma forma do verbo 
“ir*', mas apresentamos a tradução com mais preci
são de acordo com o verdadeiro significado: (a) zeteõ, 
“buscar, procurar” (Jo 7.19,20; A t 21.31: Rm 10.3); 
(b) peirazõ, “fazer uma tentativa” (A t 24.6); (c) 
peiraõ, “tentar” (At 26.21); (d) epistrephò. “vol
tar” (A t 15.16); (e) huperbainõ, "ultrapassar” (1 Ts
4.6, “oprima”); (/) diistemi, “pôr de parte, excluir, 
fazer um intervalo” (At 27.28. “passando um pou
co mais adiante”); (g ) sineiserchomai, “ ir para den
tro com, entrar com” (Jo 6.22 e 18.15); (h)pherõ, na 
voz média, literalmente, “suportar a si mesmo para 
frente” (Hb 6.1. "prossigamos” ): (/) ekklinõ, “do
brar” ou “virar-se” (Rm 3.12, “extraviaram” ); (j) 
diaperaõ, “atravessar, cruzar” (M t 14.34, “tendo 
passado”); (£) strateuomai, “serv ir na guerra” ( I Co
9.7, “milita”); (/) hodoiporeõ, “estar numa viagem” 
(At 10.9, “ indo eles seu caminho”); (m) embainõ, 
“entrar”  (Mt 13.2 e Lc 8.22,37); (w) apoluõ, “liber
tar” (Lc 23.22; Jo 19.12; At 15.33, “deixaram vol
tar” ; A t 28.18); (o) epibainõ, “ ir em, subir” (At 
21.4; alguns manuscritos têm o verbo anabainõ 
aqui); (p) apangellõ, “anunciar” (A t 12.17); (q) 
aperchimai, “ ir em bora, partir” (M t 5.30, “vá”, 
ARA; alguns manuscritos têm o verbo ballõ aqui, 
“ lançar”; veja RC); (r) peripateò, “caminhar” (Mc
12.38); (s) quanto aos termos “passados”, que ocorre 
em At 14.16, veja PASSAR. n° 17.

IRA
1. orge (òpyf|). Veja RAIVA e Notas (1) e (2).
2. thumos (G ujióç), “ raiva arden te , paixão” 

[quanto a este termo, veja RAIVA Notas (1) e  (2)], 
é  encontrado em Lc 4.28; At 19.28: Rm 2.8; 2 Co 
12.20; Gl 5.20; E f 4.31; Cl 3.8; Hb 11.27; Ap 
12.12; 14.8,10,19; 15.1,7; 16.1; 18 .3(em A p 16.19, 
“ indignação” , e Ap 19.15, “ furor” , é seguido pelo
n° 1)H

3. parorgismos (TiapopyiCT^óç) ocorre em E f
4.26. Veja RAIVA, A, Nota <2)J

Nora: Quanto ao verbo parorgizõ. “provocar a 
ira” encontrado em E f 6.4, veja RAIVA, B, n° 2.

IRMÃ
adelphe (dÔ€À<|>TÍ) é usado acerca dc: (a) relação 

natural (por exemplo, Mt 19.29); referente às “ ir
mãs” de Cristo, os filhos de José e  Maria depois do 
nascim ento virginal de Cristo (por exemplo, Mt 
13.56); (b) “parentesco espiritual” com Cristo, uma 
afinidade marcada pelo cumprimento da vontade do 
Pai (M t 12.50; Mc 3.35); “relação espiritual” fun
damentada na fé em Cristo (Rm 16.1; 1 Co 7.15; 
9.5; Tg 2.15; Fm 2).

Nota: Em Cl 4.10, o termo anepsios (cf. em latim, 
nepos). é traduzido por “sobrinho”. Veja PRIMOR

IRMÃO
adelphos (ãÒeXóóç) denota “ irmão” ou “parente 

próximo”. No plural, “comunidade baseada na iden
tidade de origem ou vida”. É usado acerca de: “(1) 
Crianças masculinas dos mesmos pais (M t 1.2; 14.3); 
(2) os descendentes masculinos dos mesmos pais 
(At 7.23,26; Hb 7.5); (3) crianças masculinas da mes
ma mãe (Mt 13.55; 1 Co 9.5; Gl 1.19); (4) pessoas da 
mesma nacionalidade (At 3.17,22; Rm 9.3). Com a 
palavra ‘homens’ ou ‘varões* (aner. ‘hom em ') ante
posto, só é  usado em form as de tratam ento (At 
2.29,37, etc.); (5) qualquer pessoa, o próximo (Lc 
10.29; Mt 5.22; 7.3); (6) pessoas unidas por interes
se comum (M t 5.47); (7) pessoas unidas por chama
da comum (Ap 22.9); (8) gênero humano (Mt 25.40; 
Hb 2.17); (9) os discípulos, e assim, por implicação, 
todos os crentes (Mt 28.10; Jo 20.17); (10) crentes, 
independente de sexo (M t 23.8; At 1.15; Rm 1.13; 1 
Ts 1.4; Ap 19.10); a palavra ‘irmãs’ só é  usada para 
se referir a crentes em 1 Tm 5.2; (11) crentes, com 
aner, ‘homem’, anteposto, e com o acréscimo da ex
pressão‘ou irmã’ (1 C o7 .l4 ,15 ;T g2 .15 ,hom em em  
distinção da mulher, At 1.16; 15.7,13, mas não em 
At 6.3) (extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg 
e Vine, p. 32).

Notas: (1) Palavras associadas são adelphotes, 
primariamente, “relação fraterna”, e, por conseguin
te. a comunidade que possui esta relação, “frater
nidade” (1 Pe 2.17; veja 1 Pe 5.9)R  phUadelphos 
(formado de phileo, “amar”, e adelphos). “am ar os 
irmãos” (1 Pe 3.8)R  philadelphia, “am or fraterno” 
(Rm 12.10; 1 Ts 4.9; Hb 13.1); “am or dos irmãos” 
(1 Pe 1.22 e  2 Pe 1.7)R pseudadelphos, “ falsos 
irmãos” (2 Co 11.26; Gl 2.4)R

(2) Em Lc 6.16 e At 1.13, temos “ filho” ou “ir
mão”.

(3) Em At 13.1, quanto ao termo suntrophos, 
veja TRAZER. B, Nota (6).
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IRRACIONAL
alogos (ÕÀoyoç), traduzido por “brutos” em 2 

Pe 2.12 (ARA) e  Jd 10 (ARA), significa “sem ra
zão, irracional” , embora, como ressalta J. Hastings, 
“animais brutos” nào seja termo inadequado, visto 
que “bruto” vem do latim brutus, que significa “en
torpecido, irracional” . Em At 25.27, é  traduzido 
por “contra a razão”.^

IRRECONCILIÁVEL
aspondos (d o tto v S o ç )  lite ra lm en te , denota 

“sem libaçào” (formado de a , elem ento de nega
ção, e  sponde, “ libaçào”), ou seja, “sem trégua, 
sem descanso”, visto que uma libaçào acompanha
va o feitio de tratados e pactos; então, “aquele que 
não pode ser persuadido a entrar em concerto”, 
“ implacável” (2 Tm 3.3). A lguns m anuscritos têm 
esta palavra em Rm 1.31

Nota: Trench (New Testament Synonyms, § lii) 
contrasta o termo aspondos com asunthetos; veja 
Nota no verbete INFIEL NO CONTRATO. O ter
mo aspondos pode significar “ infiel à promessa”, o 
termo asunthetos, “que não cumpre o concerto, trai
çoeiro”.

IRREPREENSÍVEL
A. Adjetivos.

1. amemptos (ò ^e^ irroç), “incensurável, incul- 
pável” (form ado de a, elem ento de negação, e 
memphoinai, “achar falta”), é encontrado em 1 Ts
3.13, “ irrepreensível”, ou seja, “livre de toda acusa
ção válida”. Veja CULPAR, B, n° 3.

2. amõmos (ànionoç). Veja DEFEITO, B.
B. Advérbio.

amemptõs (anén irroq), “ incensuravelmente, in- 
culpavclmente”, é usado em 1 Ts 2.10 (“irrepreen- 
sivelmente” ), significando que nenhuma acusação

Nota: O  sinal 1, ao final das considerações sobre 
determinada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste d i
cionário expositivo.

JÁ NÀO
A. Advérbios.

1. eti ( e n ), “ainda, mais, até agora, por ora, como 
ainda” , é traduzido em Lc 16.2 por “já  nào [...]

pode ser mantida, absolutamente nenhuma acusa
ção pode ser feita. Veja CULPAR, C.

IRRITAR
kakoõ (kcikócü), formado de kakos, “mau, tratar 

mal, ferir”, tambem significa “fazer mau afetado, amar
gar” (At 14.2). Veja DANIFICAR, DANO, M A L (l).

Nota: O  verbo zeioõ, cognato de zeõ, “ferver” 
(em português, “zelo”), significa: (a ) “ter ciúmes” 
(A t 7.9; 17.5); “invejar” (1 Co 13.4); “cobiçar” 
(Tg 4.2); no bom sentido ocorre cm 2 Co 11.2 
(“zeloso de” ); (b) “desejar ardentem ente” (1 Co 
12.31: 14.1,39); “ter ardente interesse em, buscar 
com zelo” (Gl 4.17,18). Veja COBIÇAR, DESE
JAR (1), INVEJA, INVEJAR, ZELOSO.^

ISSO MESMO
Notas: (1) Em 2 Co 5.5; 7.11, a frase auto touto, 

“esta mesma coisa, esta coisa em si”, é traduzida 
por “ isso mesmo” .

(2) Em Mt 8.13, o termo ekeinos, com o artigo, 
“aquele”, é feito “naquela mesma”.

(3) Em 1 Co 12.11, o artigo com autos. é traduzi
do por “mesmo”.

ISTO É
A. Advérbio.

hõs (iüç), advérbio relativo que significa “como”, 
é usado em 2 Co 5.19 para introduzir a declaração 
“isto é” , literalmente, “como”.

B. Verbo.
gnõrizo (yviupíCiü), “saber, fazer conhecer, to

mar conhecimento”, é usado em 2 Co 8.1. Veja SA
BER ( l ) ,n °  8.

Nota: Em Rm 8.23, as palavras “a saber” são 
acrescentadas para especificar o significado parti
cular da “adoção” ali mencionada.

J
mais” (com o  elemento de negação separado): cm 
Rm 6.2, por “ainda” . Veja AINDA (1), AINDA (2), 
ALÉM DISSO, ATÉ MESMO, DEMAIS, DESTE 
ENTÀO, MAIS, TAMBÉM.

2. ouketi (oúk€ti), “não mais” (formado dc ou, 
“não”, k . elemento eufônico. e o n° 1), é usado em 
Mc 7.12 (“nada mais”); Jo 15.15 (“já  não”): Rm 
14.15; Gl 2.20; Gl 3.25:4.7; Fm 16. Veja AGORA, 
AINDA (2), DAQUI EM DIANTE, MAIS.

3. meketi (jir)ic€Ti) também significa “nào mais”,
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mas geralmente sugere o que é uma questão de pen
samento ou suposição, ao passo que o n° 1 se refere 
ao que é uma questão de fato. É encontrado em Mc
2.2 (“nem ainda” ); At 25.24; 2 Co 5.15; E f 4.14,17;
1 Ts 3.1,5; 1 Tm 5.23; 1 Pe 4.2. Veja (negativamen
te) DAQUI EM DIANTE, DEPOIS DESTAS COI
SAS, NÃO MAIS.

4 . pleion (ttXc low), o  neutro de pleiõn, “mais”, o 
grau comparativo de polu, “muito”, é  traduzido em 
A t 20.9 por “extenso”.

B. Adjetivo.
pleiõn (irXcúui/), “mais” (cf. A, n° 4), é usado 

com chronos, “tempo”, em A t 18.20 (“mais algum 
tem po”).

JÁ
ede (tíÔt)) sempre é usado para se referir a tempo 

no Novo Testamento e significa “agora, neste mo
mento. por esta época”, às vezes no sentido de “já ”, 
ou seja, sem mencionar ou insistir em mais nada 
(por exemplo, Jo 9.27; 1 Co 4.8; 6.7; 1 Tm 5.15; 2 
Tm 4.6; 1 Jo 2.8).

Notas: ( 1 ) 0  verbo phthanõ, “antecipar, é ante
cipado com”, significa “já  foi atingido’* (Fp 3.16). 
Veja ATINGIR, PRECEDER. VIR.

(2) O verbo proamartanõ, “pecar antes ou pecar 
antes disso”, significa “já  pecou” (2 Co 12.21; 13.2).

JACINTO
A. Substantivo.

huakinthos (úáicii/Ooç) denota prim ariam ente 
“jacinto” , provavelmente a íris azul escuro ou azul 
violácea; então, “pedra preciosa”, é muito provável 
que seja a safira (Ap 21.20).^

B. Adjetivo.
huakinthinos (úaicírôiyoç) significa “jacintino”, 

talvez primariamente tendo a cor do jacinto. Uns 
consideram sua cor como a do lírio martagào, um 
vermelho escuro. De acordo com Swete, a palavra 
em Ap 9.17 é, “sem dúvida, designada a descrever a 
fumaça azul de uma chama sulfurosa”.1

JACTAR-SE
A. Verbos.

1. kauchaomai (K auxáo^ai), e suas palavras re
lacionadas kalakauchaomai, “gloriar-se” ou “jac 
tar-se” e os substantivos katichesis e kauchema, 
“glória" ou “jactância”, ocorre, por exemplo, em 2 
Co 10.15; 11.10,17; E f 2.9. Veja GLÓRIA.

2. megalaucheõ (\içya\avx4i»)>  form ado de 
megala, “grandes coisas”, e aucheõ, “erguer o pes

coço”, por conseguinte, “jactar-se, orgulhar-se”, é 
encontrado em alguns textos de Tg 3.5. Os manus
critos mais autênticos têm as duas palavras separa
das. Indica qualquer tipo de linguagem altiva que 
incita discussão ou provoca os outros.^

B. Substantivos.
1. alazõn (áXa£ióv), “jactancioso, orgulhoso” 

(Rm 1.30 e 2 Tm 3.2), significa primariamente “er
rante pelo país” (derivado de ale, “vagar” ), “vaga
bundo”, por conseguinte, “impostor” .^

2. alazaneia (ãX aCom a), a prática de um alazõn, 
denota charlatanismo, por conseguinte, “exibição 
arrogante” ou “jactância" (Tg 4.16; 1 Jo 2 .16). Veja 
ENSOBERBECER-SE, ORGULHO U

Nota: Em 2 Co 9.4, o termo hupostasis, “apoio, 
firmeza, fundam ento”, significa “confiança” (cf. 
ARA).

JANELA
thuris ( 9 u p íç ) ,  dim inutivo dc thuray “porta”, 

ocorre em At 20.9; 2 Co 11.33.1

JANTAR
A. Verbo.

aristaõ (áp iO T ciu )), prim ariam ente, “ tom ar o 
desjejum” (veja B), foi também usado mais tarde 
com o significado de “jan tar” (por exemplo, Lc
11.37; Jo 21.12,15); obviamente havia a primeira 
refeição do dia.1 N a Septuaginta, consulte Gn 43.25;
1 Sm 14.24; 1 C r 13.7.1

B. Substantivo.
ariston (àpioTov), primariamente, “a primeira 

refeição”, tomada cedo de manhã antes do trabalho; a 
refeição na casa do fariseu (Lc 11.37), era um desjejum 
ou refeição matinal; o jantar chamava-se deipnon. 
Mais tarde, o desjejum foi chamado de akratisma 
(não encontrado no Novo Testamento), e o jantar, de 
ariston, como em Mt 22.4; Lc 11.38; 14.12.1

JARDIM
kepos (icfproç), “jardim ”, ocorre em Lc 13.19, 

em uma das parábolas do Senhor; em Jo 18.1,26, 
alude ao jardim  do Getsêmani; em Jo 19.41, fala do 
jardim  perto do lugar da crucificação do Senhor.1

JARRO
1. xestes (^écm iç) era uma corruptela siciliana 

da medida latina para líquidos sextário, certa de um 
quartilho (equivalente a 0,568 litro); ocorre em Mc 
7.4 (em alguns manuscritos também aparece em Mc
7.8), denota “cântaro” de madeira ou pedra.1
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2. stamnos (crrdiiwx;)* primariamente “jarro  de 
barro” usado para transvasar vinho, por conseguin
te, “qualquer tipo de jarro”, ocorre em Hb 9.4R

JASPE
iaspis (lacrm ç), palavra fenícia (cf. a  palavra 

hebraica, yãsh 'pheh, por exem plo, cm Êx 28.20;
39.16), parece ter denotado uma pedra translúcida 
de várias cores, sob re tudo  a de fogo (A p 4 .3 ;
21.11,18,19). O  sárdio e  o jaspe, de cor semelhante, 
eram. respectivamente, a prim eira e a  última pedra 
no peitoral do sum o sacerdote (Êx 28.17,20)R

JAZER
1. tithemi (TÍOrmi). ‘"pôr. colocar, estabelecer” , 

significa freqüentem ente “deitar, jazer, depositar, 
impor, dispor” , e  é usado de acerca de: (a) “deitar” 
um cadáver numa tumba (M t 27.60; Mc 6.29; 15.47; 
16.6; Lc 23.53,55; Jo 11.34; 19.41,42; 20.2,13,15; 
At 7.16; 13.29; Ap 11.9); “deitar” um cadáver num 
quarto alto (At 9.37); (b) “pôr” o  doente num lugar 
(Mc 6.56; Lc 5.18; At 3.2; 5.15); (c) “pôr” dinheiro 
aos pés dos apóstolos (At 4.35,37; 5.2); (d) Jesus 
“ impor” as màos sobre as crianças (M c 10.16); sobre 
Joào (Ap 1.17, nos melhores manuscritos); (e) “dis
por” a vida: (1) de Jesus (Jo 10.11,17; 10.18, duas 
vezes; 1 Jo 3.16); (2) de Pedro em favor de Jesus (Jo
13.37,38); (3) dos seguidores de Jesus, em benefício 
dos outros (1 Jo  3.16); (4) de alguém, por seus ami
gos (Jo 15.13); (/) “guardar” as declarações no cora
ção (Lc 1.66, voz média, no sentido de “para si mes
m o” ); de “pôr” as palavras de Jesus nos ouvidos 
(voz média, no sentido de “para si mesmo” ): (g) “pôr” 
uma fundação: (1) literalmente (Lc 6.48; 14.29); (2) 
metaforicamente, de Jesus em relação a uma assem
bléia (1 Co 3.10,11); (h ) “pôr” Jesus como “pedra de 
tropeço” para Israel (Rm 9.33); (/) Jesus “pôr” de 
lado as vestes (Jo 13.4); (/) cristãos “pôr” dinheiro 
em estoque para ajudar os necessitados (1 Co 16.2, 
literalmente, “ponha-o”); (Ar) “depositar” dinheiro (Lc
19.21,22). Veja NOMEAR.

2. katatithemi (KaTaTÍOrijii), “colocar” (formado 
de kata, elemento intensivo, e o n° 1), é  usado em Mc 
15.46, acerca do ato de José de Arimatéia “pôr” o 
corpo de Jesus no sepulcro (alguns manuscritos têm 
o n° 1 aqui). Veja FAZER (1), Nota (4), MOSTRAR.

3. ballõ (0dXXio). “ lançar, jogar, colocar, pôr”, é 
usado na voz passiva com o significado de “ser 
posto” (por exemplo, Mc 7.30; Lc 16.20); quanto a 
Mt 8.14 (“jazen d o ” ) e  M t 9.1 (“ deitado” ), veja 
DEITAR-SE, n° (3). Veja LANÇAR.

4. epiballÕ (èmfJdXXto), “deitar sobre”, é  usado 
acerca de agarrar homens para aprisioná-los (At 4.3). 
Veja LANÇAR.

5. kataballõ (KaTa^dXXaj), “ lançar para baixo, 
depositar” (form ado de kata, elem ento intensivo, e
o  n° 3), é usado m etaforicamente em Hb 6.1, na voz 
media, negativamente, acerca de “pôr” uma funda
ção de certas doutrinas. Veja LANÇAR.

6. klinõ (kXíioo), “ fazer dobrar, curvar” ou “fa
zer apoiar, descansar” , é usado em Mt 8.20 e  Lc 
9.58, na declaração do Senhor: “O Filho do Homem 
não tem onde reclinar a cabeça”; é significativo que 
este verbo seja usado em Jo 19.30, acerca do ato do 
Senhor no m om ento da morte em colocar a cabeça 
em posição de descanso, pois em tal m om ento Sua 
cabeça não pendeu solta como em todos os outros 
casos de crucificação. Ele inverteu a ordem natural, 
primeiramente reclinou a cabeça (indicativo de Sua 
subm issão à  vontade do Pai), e depois “entregou o 
espirito” . O  descanso que Ele não encontrou na ter
ra, em contraste com as criaturas que criou, as rapo
sas e pássaros, Ele encontrou no ato consum ado na 
cruz. Veja ARCO.

7. anaklinÕ (di^aKXíuoj), “colocar, fazer reclinar” 
(na voz passiva, “deitar para atrás, reclinar”), é usa
do em Lc 2.7, acerca do ato de Maria “deitar” a 
criança na manjedoura. Veja SENTAR-SE.

8. apotithemi (diroTÍGruii), “pôr para fora de si 
mesmo” (formado dc apo. “de” , e  o n° 1), sempre 
ocorre na voz média no Novo Testamento, é usado 
metaforicamente em Hb 12.1 (“deixando [todo em
baraço])” ; Tg 1.21 (“rejeitando”); em At 7.58. fala 
de “depor” as vestes, depois de havê-las tirado, 
com a finalidade de apedrejar Estêvão. Veja LAN
ÇAR, PÒR.

9. hupotithemi (ÚTTOTÍOrijii), “colocar debaixo, pôr 
para baixo” (form ado de hupo, “debaixo de”, e o n° 
1), é usado m etaforicamente em  Rm 16.4. acerca de 
“arriscar” a  vida. Na voz média, em 1 Tm 4.6, é 
usado acerca de “ propor” coisas a  alguém . Veja 
LEM BRAR-SE.1

10. epitithemi (€TTiTÍ0r|in). “acrescentar a, deitar 
sobre” , é usado acerca de “impor” as mãos nos do
entes, para curá-los (M t 9.18; 19.13,15; M c 5.23; 
6.5; 7.32; 8.23.25; 16.18; Lc 4.40; 13.13; At 6.6; 
8.17.19; 9.12,17; 13.3: 19.6; 28.8); em alguns ma
nuscritos, ocorre em Ap 1.17 (veja o n° 1. letra “</’); 
de “ impor” as màos numa pessoa à guisa de reco
nhecimento público (1 Tm 5.22); de um pastor “pôr” 
uma ovelha nos om bros (Lc 15.5); de “porem ” a 
cruz nos ombros de Jesus (Lc 23.26); de “dar” açoi
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tes (A t 16.23); de “pôr" gravetos no fogo (At 28.3); 
m etaforicamente, de “colocar” cargas nos ombros 
dos homens (M t 23.4); sem elhantemente, de “im
por” mandatos (A t 15.28; cf. At 15.10, “pondo” ). 
Veja A PELID A R, C OLO CA R, FERIDA . O PRI
M ID O , PÔR.

11. anatithemi (dvaTÍOriiu), “pôr para cim a ou 
diante de” (form ado de ana , elem ento intensivo, e o 
n° 1), é  usado na voz média acerca de “pôr” um caso 
diante de uma autoridade (A t 25.14, “contou” ); de 
“expor” um assunto para considerações (Gl 2.2). 
Veja COM UNICAR, DECLARAR.^

12. prostithemi (TTpoaTÍBrjjii), “pôr a. acrescen
tar” (form adode/?ros, elem ento intensivo, e o n ° l ) ,  
é  usado na voz passiva em  At 13.36, *‘foi posto 
(junto de seus pais), acerca do sepultamento de Davi. 
Veja ACRESCENTAR. n° 2.

13. ekteinõ (cicTeívio), “estender para fora ou 
para frente”, especificamente da m ão, é usado acer
ca de “ lançar” âncoras de um navio (A t 27.30). Veja 
ESTENDER (2), LANÇAR, Notas.

14. keimai (kcI^cu), “ ser posto, ja z e r” , é usa
do com o a voz passiva de tithemi, “p ô r”, e é en
contrado  em Mt 3.10 e  Lc 3 .9 , acerca de um m a
chado; Lc 12.19. de bens; Jo 21.9, onde o verbo 
foi om itido  na tradução depois da palavra “bra
sas” (quanto a epikeimai, em  alusão ao peixe, veja 
o  n° 15); 1 Co 3.11. de C risto , com o o fundam en
to. Veja C O LO CA R , D EITA R-SE, FEITO, N O 
M EA R.

Notas: (1) Em Lc 24.12, alguns m anuscritos têm
0 verbo com referência aos lençóis de linho (a cláu
sula está ausente nos m elhores m anuscritos; veja 
ARA); a tradução deveria ser “que jazem ” e não 
“ p o sto s” .

(2) Em Jo 11.41, o  verbo não é encontrado nos 
melhores manuscritos.

15. epikeimai ( c iríre ip ia i), “ser colocado, jazer 
em” (formado de epi. “sobre” , e o n° 14), é usado em 
Jo 21.9 (“posto em cim a” ), acerca de um peixe; em
1 Co 9.16, acerca de uma obrigação. Veja APER
TAR. DEITAR-SE, É IM POSTO. INSTAR.

16. apokeimai (àiTÓKetp.ai), “ser posto para fora 
ou para cima, ser posto de lado ou guardado”, é 
usado acerca do dinheiro num lenço (Lc 19.20); 
metaforicamente, de uma esperança (Cl 1.5); da co
roa da justiça (2 Tm 4.8). Em Hb 9.27, dito acerca 
da morte física, é  traduzido por “está ordenado”. 
Veja NOMEAR.H

17. thesaurizõ (0r|aaupíCio), “pôr para cim a, acu
mular” (cognato de thesauros, “tesouraria, arm a

zém, tesouro"), é usado acerca de “pôr” os tesou
ros, na terra (M t 6.19); no céu (M t 6.20); para si 
mesmo (Lc 12.21); para os últim os dias (Tg 5.3); 
em 1 Co 16.2, alude ao dinheiro para os necessita
dos (aqui o partic íp io  presen te  é traduzido por 
“ajuntar” , literalmente “entesourar” ou “armazenar”, 
o “ponha de parte” é tradução do verbo precedente 
tithemi, veja o n° 1); em 2 Co 12.14. negativamente, 
acerca dos filhos “entesourarem " para os pais; me
taforicamente, de “entesourar” ira (Rm 2.5). Em 2 
Pe 3.7, a voz passiva é usada acerca do céu e da terra 
“entesourados” para o fogo. Veja ENTESOURAR. 
TESO U RO U

18. trachelizõ (TpaxTlXíCiu), “prender e torcer o 
pescoço” (derivado de trachelos, “garganta”), era 
usado acerca de lutadores no sentido de tom ar pela 
garganta. A  palavra é encontrada em Hb 4.13 (“es
tão patentes” ). O sentido literal da palavra parece 
ser “com a cabeça jogada para trás e a garganta ex
posta”. Várias sugestões foram feitas quanto ao sig
nificado preciso da palavra nesta passagem. Uns 
consideraram que a metáfora é retirada da maneira 
de tratar as vítim as prestes a  serem sacrificadas. 
Contudo, pouca ajuda advém destas considerações. 
O contexto serve para explicar o significado e a tra
dução é satisfatória.^

Notas: ( I )  Em A t 25.7, o  verbo pherõ, “ levar, 
trazer” , é traduzido por “ trazendo [...] acusações” .

(2) Em Mc 7.8, o verbo aphiemi, “partir, dei
xar” , é  traduzido por “deixando” .

(3) Quanto ao verbo epilambanõ, “agarrar, apo
derar-se” . veja RETER, n° 7.

JEJUM
A. Substantivos.

1. nesteia (in^crrgía), “jejum , abstinência” (deri
vado de ne, elemento de negação, e  esthiõ, “comer”), 
é usado para descrever (a) abstinência voluntária de 
comida (Lc 2.37; At 14.23; alguns manuscritos têm 
nesteia em Mt 17.21 e Mc 9.29). O “jejum ” tinha se 
tom ado uma prática comum entre judeus c foi conti
nuado pelos cristãos. Em At 27.9, o  “jejum ” se refere 
ao Dia da Expiação (Lv 16.29); essa época do ano 
seria perigosa para a navegação; (b) abstinência 
involuntária (talvez também voluntária), que c con
seqüente em circunstâncias difíceis (2 Co 6.5; 11.27).f

2. nestis (i^TpTiç), “sem comida” (veja o n° 1), 
“jejum ” , é  usado para se referir à falta de comida 
(M t 15.32; M c 8.3).H

Nota: O term o asitia, que ocorre em At 27.21, 
significa “sem comida” (não por falta de suprim en
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tos), ou seja, abstinência de comida. Veja ABSTER- 
SE, e cf. C, mais adiante.

B. Verbo.
nesteuõ (i^aTeújj), “jejuar, privar-se de comer ’ 

(cognato de A. n.os 1 e 2), é  usado acerca do “jejum" 
voluntário (Mt 4.2; 6.16-18; 9.14,15; Mc 2 .18-20; Lc 
5.33-35; 18.12; At 13.2,3). Algumas destas passagens 
mostram que os mestres, a quem os estudiosos ou 
discípulos estavam ligados, davam-lhes instruções es
peciais a respeito do “jejum". Jesus ensinou a necessi
dade de pureza e simplicidade de motivo.

As respostas de Jesus às perguntas dos discípu
los de João c dos fariseus revelam o Seu propósito 
e método. Não há que duvidar que Ele e Seus segui
dores observavam tal jejum  como o do Dia da Expi- 
ação. m as Ele não impôs nenhum “jejum " freqüente 
além disso. O que Ele ensinava era satisfatório para 
a mudança de caráter e propósito que Ele designou 
aos discípulos. A Sua declaração de ser Ele o Noivo 
e a referência à  ausência de “jejum ” (M t 9.15), vir
tualmente envolviam uma reivindicação de ser Ele o 
Messias (cf. Zc 8 .19)R Alguns m anuscritos têm o 
verbo em At 10.30.

C. Adjetivo.
asitos (dcriToç), “sem com ida" (form ado de a. 

elemento de negação, e silos, “grão, comida"), é usa
do em A t 27.33. Contraste com o termo asitia. na 
Nota constante cm A, n° 2R

JESUS
lesoits (lr)CTouç) é uma transliteraçâo da palavra 

hebraica, “Josué", que significa “Jeová é salvação", 
ou seja, “é o Salvador", “nome comum entre os ju 
deus (por exemplo, Éx 17.9; Lc 3.29; Cl 4.11). Foi 
dado ao Filho de Deus na encarnação como Seu nome 
pessoal, em obediência à ordem de um anjo a José. 
marido de Maria, mãe de Jesus, pouco antes de Este 
nascer (M t 1.21). Por este nome. Ele é aludido ao 
longo das narrativas dos Evangelhos, mas não sem 
exceção, como em Mc 16.19,20; Lc 7.13. e em 12 
outros lugares neste Evangelho, e  alguns em João.

“O nome Jesus Cristo ocorre som ente em Mt
1.1,18; 16.21; Mc 1.1; Jo 1.17; 17.3. Em Atos, o 
nome ‘Jesus’ é encontrado muitas vezes. ‘Senhor 
Jesus’ é o uso normal, com o em At 8.16; 19.5,17; 
veja tam bém os relatos das palavras de Estêvão (At 
7.59), de A nanias (A t 9.17) c de Paulo (A t 16.31); 
embora Pedro (At 10.36) c  Paulo (At 16.18) tam 
bém usaram ‘Jesus C risto’” .

‘Nas Epístolas de Tiago, Pedro, João e  Judas, o 
nome pessoal não é encontrado sequer um a vez,

mas em Apocalipse ocorre oito vezes (Ap 1.9; 12.17; 
14.12; 17.6; 19.10. duas vezes: Ap 20.4; 22.16).“

“Nas Epístolas de Paulo, ‘Jesus’ aparece apenas 
13 vezes, e  em Hebreus, oito vezes; no último, o 
título ‘Senhor’ é acrescentado só uma vez (Hb 13.20). 
N as Epístolas de Tiago, Pedro, João e Judas, ho
mens que acompanharam o Senhor nos dias da Sua 
carne; ‘Jesus C risto’ é a ordem invariável do Nome 
c do Título, pois esta era a ordem das experiências 
que tiveram; como ‘Jesus’, eles o conheceram pri
meiro, que Ele era M essias eles reconheceram final
m ente na Sua ressu rre ição . M as Paulo  veio  a 
conhecê-lo primeiro na glória do céu (At 9.1-6), e, 
portanto, sendo sua experiência contrária à dos ou
tros, a ordem inversa, ‘Cristo Jesus’, é de ocorrên
cia freqüente nas suas cartas, mas, com a exceção dc 
At 24.24, não aparece em outro lugar".

“Nas cartas de Paulo, a ordem está sem pre em 
harm onia com o contexto. A ssim . ‘Cristo Jesus’ 
descreve o  Exaltado que se esvaziou a Si mesmo 
(Fp 2.5), e dá testem unho de Sua preexistência; ‘Je
sus C risto ' descreve o menosprezado e rejeitado, 
aquele que foi glorificado depois (Fp 2.11), e dá 
testemunho de Sua ressurreição. ‘Cristo Jesus ' su
gere Sua graça. ‘Jesus C risto ' lem bra Sua glória” 
(extraído de Notes on Thessalonians. de Hogg e Vine, 
pp. 26. 29).

JOELHO
gonu (yóuu) “joelho" (em  latim , genu), é usa

do: {a) m etaforicam ente em Hb 12.12, onde o de
ver ordenado é a  “auto-recuperação corajosa na 
força de Deus” : (b ) literalm ente, acerca da atitude 
do suplicante (Lc 5.8; E f3 .14); da reverência (Rm
11.4; 14.11; Fp 2.10); no escárn io  (M c 15.19). 
Veja AJOELHA R-SE.

JÓIAS
chrusion (xpixjíov), ‘‘ouro”, é usado acerca de 

ornam entos cm 1 Pe 3.3 (ARA). Veja OURO, n° 2.

JO IO
zizanion (£i£chaoi') é um tipo de joio, o mais 

comum entre quatro espécies, que tem praganas e 
cresce nos campos de cereais, fica tão alto quanto o 
trigo e a cevada, e  no aspecto se assemelha ao trigo. 
Os judeus acreditavam que se tratava de trigo dege
nerado. O s rabinos o chamavam “bastardo”. As se
mentes são venenosas para o homem e anim ais her
bívoros. causando sonolência, náusea, convulsões e 
ate morte (são inócuas para as avículas). A s plantas
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podem ser retiradas, mas o costume, como na pará
bola, é deixar para fazer a limpeza perto do tempo 
da colheita (M t 13.25-27,29,30,36,38,40)1 O Se
nhor descreve o jo io  como “os filhos do Maligno”; 
os falsos ensinos sào indissociáveis dos seus pro- 
pagandistas. Quanto à referência que o Senhor fez 
ao Reino, veja REINO.

JOTA
iõta ( iw T a ) , derivado do hebraico, yod, a menor 

letra hebraica, é mencionada pelo Senhor em Mt 
5.18 (junto com o termo keraia. “pequeno chifre, 
til. o ponto ou extremidade” que diferencia certas 
letras hebraicas de outras), para expressar o fato de 
que nem um único item da lei passará ou ficará sem 
cumprimento.^

JUDEU
A. Adjetivos.

1. ioudaios (TouSa loç) é usado: (a) como adje
tivo. com o significado literal, “judeu”, às vezes 
cora o acréscim o de aner, “ homem, varão” (A t 
10.28; 22.3); em At 2 1.39, ocorre em alguns manus
critos com a palavra anthrõpos (homem no sentido 
genérico), os melhores manuscritos omitem a ex
pressão; em At 13.6, literalmente, “um falso profe
ta judeu” ; em Jo 3.22, com a palavra chõra, “terra” 
ou “país”, significa “judaico”, literalmente, “terra 
de judeus”; usado por metonímia para se referir ao 
povo do país; (b ) como substantivo, “judeu , ju 
deus” (por exemplo, Mt 22 \  Mc 7.3). O nome “ju 
deu” é primariamente tribal (de Judá). É encontrado 
pela primeira vez cm 2 Rs 16.6, em distinção a Isra
el, o Reino do Norte. Depois do Cativeiro, o nome 
passou a ser usado primariamente para distinguir a 
raça judaica dos gentios (por exemplo, Jo 2.6; At 
14.1; Gl 2.15, onde denota cristãos da raça “judai
ca”); distingue os judeus dos samaritanos (Jo 4.9); 
dos prosélitos (A t 2.10). A palavra é  muito fre
qüente no Evangelho de João e  em Atos; no primei
ro, “denota especificamente os representantes típi
cos do pensamento judaico em contraste com os 
crentes em Cristo [...] ou com os outros judeus de 
opiniões menos pronunciadas (por exemplo. Jo 3.25; 
5.10; 7.13; 9.22)”  (Lukyn Williams, em Dictionary 
o f  the Bible, de Hastings); tais representantes eram 
encontrados, geralmente, em oposição a Cristo: em 
Atos. eles sào principalmente os que se opunham 
aos apóstolos c ao Evangelho. Em Rm 2.28.29, a 
palavra é usada acerca dos “judeus” ideais, ou seja. 
“judeus” em realidade espiritual, crentes, quer “ju 

deus” ou gentios por nascimento natural. O termo 
feminino, judia, é  encontrado em At 16.1: 24.24.

Também denota Judéia (por exemplo. Mt 2.1; 
Lc 1.5; 23.5; Jo 7.1; 4.3, estando a palavra “país” 
subentendida; cf. a letra “ar”, acima).

2. ioudaikos ( louòaíKÓç) denota “judaica” (Tt 
1-14)1

B. Substantivo.
iondaismos ( ’lo u ô a ío p .ó ç ) , “judaísm o”, denota 

“a religião dos judeus” (Gl 1.13.14), e representa, 
não as crenças religiosas, mas as práticas religiosas, 
não como instituídas por Deus, mas como desen
volvidas e am pliadas destas pelas tradições dos 
fariseus e  escribas. Nos livros apócrifos denota de 
forma abrangente o “governo, leis, instituições e 
religião dos judeus”.^

C. Verbo.
ioudaizõ ( ’lovÔaí£iü), literalmente, “judaizar”, 

ou seja, conformar às práticas e costumes religio
sos, é traduzido cm Gl 2.14 por “viverem como 
judeus”.1

D. Advérbio.
ioudaikõs ( louôaiKoyç), “à maneira judaica”, é 

traduzido em Gl 2.14 por “como judeu”.1

JUGO
A. Substantivos.

1. zugos (Cuyóç), “jugo”, que serve para juntar 
duas coisas e é usado: (1) metaforicamente, acerca 
de: (a ) submissão á autoridade (M t 11.29.30), em 
referência ao “jugo” de Cristo, não simplesmente 
dado por Ele. mas compartilhado com Ele; (b) ser
vidão (At 15.10); em Gl 5.1, em alusão à escravidão 
à lei como suposto meio de salvação; (c) escravidão 
a senhores (1 Tm 6.1); (2) denota “balança” (Ap
6.5). Veja B A LA N Ç A I

2. zeugos (£€ Cryoç), “par de animais” (Lc 14.19). 
Veja PAR.

B. Verbo.
heterozugeõ (é T€ poCiryéco), “ser jungido desi

gualmente” (formado de heteros, “outro de tipo di
ferente”, e A, n° 1), é usado metaforicamente em 2 
Co 6.14.1

JULGAMENTO
I. krisis (icpLoiç) denota primariamente “sepa

ração”, portanto, “decisão, julgamento, juízo”, muito 
freqüentemente no sentido forense, e. especifica
mente, acerca do “julgam ento” divino. Para a varie
dade de seus significados, com referências, veja 
CONDENAR, B, n° 3.
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Notas: ( 1 ) 0  Espírito Santo, disse o Senhor Je
sus, convenceria o  mundo da (peri, “quanto à”). ou 
seja, da realidade do “ju lgam ento” de D eus (Jo
16.8,1 l ; c f .  2 Ts 1.5).

(2) Em Rm 2.5, a palavra dikaiokrisia, “ju lga
mento justo”. combina o adjetivo dikaios, “justo’*, 
com o substantivo krisis, as duas palavras usadas 
separadamente em 2 Ts 1.5R

2. krima (Kpí^ia) denota o resultado que a ação 
significada pelo verbo krinõ, “ju lgar" (quanto ao 
seu significado geral veja CONDENAR, B, n° 1). É 
usado acerca de: {a) uma dccisào dada sobre as fal
tas dos outros (M t 7.2); (b) o “julgam ento” feito 
pelo homem sobre Jesus (Lc 24.20); (c) o “ju lga
mento” de Deus sobre os homens (por exemplo. 
Rm 2.2,3; 3.8; 5.16; 11.33; 13.2; 1 Co 11.29; Gl 
5.10: Hb 6.2; Tg 3.1); por Jesus (por exemplo, Jo 
9.39); (d) o direito de “julgam ento” (Ap 20.4); (e) 
um processo judicial (1 Co 6.7).

3. hemera (r ||i€pa), “ dia” é traduzido em 1 Co 
4.3 por “ju ízo” , onde o “ju ízo  [ou julgam ento] 
hum ano” (literalm ente, “o d ia do homem” ) é  usa
do para aludir ao atual período no qual o mero 
“ju lgam ento" hum ano é exercido, um período de 
r e b e l iã o  h u m an a  c o n tra  D eu s. O  a d je t iv o  
anrhrõpinos. “ hum ano, pertencente ao hom em ” 
{anthrõpos), é, sem dúvida, posto em contraste 
com kuriakos, “pertencente ao Senhor” (kurios, 
“senhor” ), o qual é usado na expressão “o dia do 
Senhor” (Ap 1.10), um período de ju lgam entos 
divinos. Veja DIA.

4. gnõme (■yvtójJLT)), primariamente “meio dc sa
ber" (cognato de ginõskõ. “saber, conhecer” ), veio 
a denotar “mente, entendimento” ; por conseguinte:
(a) “propósito” (At 20.3, “determinou", literalmen
te, “ [foi seu] propósito); (b) “propósito régio, de
creto” (Ap 17.17, “ idéia”); (c) “julgam ento, opi
nião” (1 Co 1.10. “parecer”; Ap 17.13, intento”); 
{d) “deliberação, conselho” (1 Co 7.25, “parecer”; l 
Co 7.40: Fm 14). Veja MENTE, PROPOR, VON- 
TADE.1

Notas: ( l ) Em 1 Co 6.4, o termo kriterion, “tri
bunal” , é traduzido por “pondes na cadeira”. Veja 
JULGAR, B. n° 3, Nota (1).

(2) Em Rm 1.32, o termo dikaiõma, “ordenança, 
ato justo”, é traduzido por “justiça”; em Ap 15.4, 
por “juízos”.

(3) Em At 25.15, o termo katadike, “sentença, 
condenação”, é traduzido por “sentença". Alguns 
manuscritos tèm o termo dike, “justiça”. Veja SEN
TENÇA.

(4) Em Fp 1.9, aparece o termo aisthesis, “per
cepção, discernimento”, e é traduzido por “conhe
cimento” .

(5) Em At 21.25, no registro do decreto dos após
tolos e anciãos de Jerusalém às igrejas gentias, o 
verbo krinõ (veja JULGAR. B, n° 1), é traduzido 
por “já  nós hav emos escrito e achado por bem que”.

B. Adjetivo.
hupodikos (úitóòikoç), “ levado a julgam ento, 

respondivel a" (formado de hupo, “debaixo de", e 
dike. “justiça” ), ocorre em Rm 3.19. é traduzido 
por “condenável”R

JULGAR
A. Substan tivos.

1. krites (KptTiíç), “juiz” (derivado de hino, veja
B. n° 1), c usado acerca dc: (o) Deus, em Hb 12.23, 
onde a ordem no original é “a um Juiz que é Deus de 
todos”: este é verdadeiramente o significado: sugere 
que Ele, que é o Juiz do Seu povo. é. ao mesmo tempo, 
o Deus deles; esta é a ordem cm Hb 10.30; a palavra 
também é usada para se referir a Deus em Tg 4.12; (b) 
Jesus (At 10.42; 2 Tm 4.8; Tg 5.9); (c) um governante 
cm Israel nos tempos dos Juizes (At 13.20); (d) um 
procurador romano (At 24.10); (e) aqueles cuja con
duta fornece o padrão de “julgamento” (Mt 12.27; Lc
11.19); (J) no sentido forense, aquele que investiga e 
decide um caso (Mt 5.25, duas vezes; Lc 12.58, duas 
vezes; Lc 18.2; At 18.15): cm Lc 12.14, alguns manus
critos têm o n° 2: em Lc 18.6, é, literalmente, “o juiz da 
injustiça”, expressando subjetivamente o seu caráter); 
(g) alguém que passa ou arroga para si, julgamento em 
qualquer coisa (Tg 2.4; 4.11).

2. dikastes (òncaaTriç) denota “ju iz” (derivado 
de dike, “direito, audiência judicial, justiça” : cognato 
dc dikazõ. “julgar” ), ocorre em At 7.27,35; alguns 
manuscritos têm a palavra em Lc 12.14 (veja o n° 1); 
enquanto o termo dikastes é um termo forense, o 
termo krites “dá proeminência ao processo mental” 
(Thayer). Em Atenas, o dikastes agia como jurado, 
sendo o krites o “ju iz” que presidia.lj

B. V erbos.
1. krinõ (icpívw) denota primariamente “sepa

rar, selecionar, escolher”; por conseguinte, “deter
minar", e, assim, “julgar, pronunciar julgam ento”. 
“Os usos deste verbo no Novo Testamento podem 
ser analisados assim: (a) assumir o ofício de ju iz 
(M t 7.1; Jo 3.17); (b ) sofrer processo de julgam en
to (Jo 3.18: 16.11; 18.31; Tg 2.1 2); (c) dar sentença 
(At 15.19; 16.4:21.25); (d) condenar (Jo 12.48; At 
13.27; Rm 2.27); (e) executar julgam ento em (2 Ts
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2.12; A t 7.7); (/) estar envolvido num  processo, 
quer com o querelante (M t 5.40; 1 Co 6.1); quer 
com o acusado (A t 23.6); (g) adm inistrar negócios, 
governar (M t 19.28; cf. Jz 3 .10); (h) form ar opinião 
(Lc 7.43; Jo  7.24; A t 4.19; Rm 14.5); (/') fazer uma 
resolução (A t 3.13; 20.16; 1 Co 2.2)” (extraído de 
Notes on Thessalonians, de H ogg e Vine, p. 267). 
Veja C H A M A R . n° 13, C O N C L U IR , C O N D E 
NAR, DECRETAR, D ETERM INAR, ESTIM AR. 
LEI, O RD EN A R. SENTENÇA , PENSAR.

Nota: Em At 21.25, acerca de “já  nós havem os 
escrito e  achado por bem que”; veja JU LG A M EN 
TO , Nota (5).

2. anakrinõ (àuaKpú^oo), “ exam inar, investigar, 
questionar” (form ado de ana , “para cim a", c o n° 1), 
é encontrado em 1 Co 2.14 (“se discernem ”), dito 
acerca das coisas do Espírito de Deus; em 1 Co 2 .15 
(“discerne” ), d ito  acerca do exercício de um ju lga
m ento perspicaz de todas as coisas sobre o valor 
delas, feito por alguém que é  espiritual; no mesm o 
versículo, “é discernido”, ou seja, a m ente m era
m ente natural não pode avaliar os motivos do espi
ritual; em  1 Co 4.3, “ser ju lgado”, ou seja. sobre 
exam inar e dar sentença no que tange ao cum pri
m ento ou não da m ordom ia do apóstolo Paulo; o 
mesm o se dá no final do versículo, “a mim mesm o 
me ju lgo”, e no versículo seguinte (1 Co 4.4, "m e 
ju lga” ); em 1 Co 14.24, “é ju lgado” , ou seja, a luz do 
testem unho escrutinador da assembléia prova a cons
ciência do não regenerado, esquadrinhando-o judici
alm ente. Veja PEDIR. n °7 , D ISCERN IR, A , n° 1.

3. diakrinõ (ôiaicpívtu) denota “separar com ple
tam ente" (form ado de dia, “com pletam ente”, e o n° 
1), “discrim inar, discernir", e, por conseguinte, “de
cidir, ju lgar”  (tam bém  “contender, disputar, hesi
tar, duvidar” ); é usado em l Co 6.5, no sentido de 
arbitrar; em 1 C o 11.31, na prim eira parte, “ju lgás
sem os” (o  verbo krinõ . n° 1, c usado na segunda 
parte); o mesmo se dá em I Co 14.29, “ju lguem ” . 
Veja D ECID IR, A, DISCERNIR. A, n° 2.

Notas: (1) Em 1 Co 6.2 (últim a cláusula) “ju l
gar" representa o substantivo kriterion, que denota 
“tribunal, tribunal de ju stiça”, e, assim , o significa
do é  “são indignos de com parecer perante tribunais 
de m enos im portância?” , ou seja, “ju lgar” assuntos 
de m enor im portância. Uns traduziriam  por “pro
cesso”. m as nào há exem plo claro em outro lugar 
sobre este significado. Veja TRJBULAÇÃO.

(2) Em Hb U . l l , o  verbo hegeomai, “conside
rar, pensar, contar, levar em conta”, é traduzido por 
“teve” . Veja CONTAR (2), n° 2.

JUMENTINHO
põlos (ttúíXoç), “poldro, cria de anim al”, quer 

“potro ou potranca” . tinha o significado geral de 
“anim al jovem ". Em Mt 21.2 e  passagens paralelas, 
é “jum entinho”.

JUMENTO
1. onos (õvoç) é  a palavra com um . O term o 

onarion, a forma dim inutiva de onos. “jum entinho” 
ou “filho de jum ento”, é usado em Jo 12.14, jun to  
com onos*\

2 .  hupozugioti (ÚTToCÚYtot'). literalm ente, "d e 
baixo de ju g o "  (form ado de hupo. “debaixo” , e 
zugos, “ju g o ” ), é  usado com o descrição alternativa 
do m esm o anim al e  ocorre em Mt 21.5 , onde são 
encontradas am bas as palavras: “ Eis que o teu Rei 
aí te  vem . hum ilde e assentado sobre um a jum enta 
e sobre um jum entinho  [onos], filho de anim al dc 
carga [hupozugion]” . Foi num  filho de jum ento  que 
o Senhor se assentou (Jo 12.14). Em 2 Pe 2.16, o 
term o é usado para  se re fe rir ao “ju m e n to ” de 
Balaão.^

JUNTA
1. harmos (áp jióç), “acoplam ento, jun ta , a rti

culação” (cognato de harmozõ, “ajustar, unir” ), é 
encontrado em Hb 4.12, figurativam ente (junto com 
a palavra “m edula"), acerca do ser interior e espiri
tual do hom em , com o há pouco expresso previa
m ente de forma literal na expressão “da alm a c  do 
esp irito”.^

2. haphe (á<t>rí), “ ligadura, articulação, ju n ta” 
(cognato de haptò , “ajustar, firm ar’), ocorre em  E f 
4.16 e  Cl 2.19.1

JUNTAR-SE
1. kollaõ (icoXXáiü), prim ariam ente, “colar ou ci

m entar jun to", então, geralm ente, “unir, jun tar fir
m em ente”, é usado na voz passiva com o  significa
do de “unir-se a, ajuntar-se, apegar-se, chegar-se” 
(Lc 10.11; 15.15: A t 5.13; 8.29; 9.26; 10.28; 17.34; 
Rm 12.9; 1 Co 6.16,17).^

2. proskollaõ  (TrpooKoXXáio), “aderir” , form a 
fortalecida do n° 1, com  pros, “a", elem ento intensi
vo, é  usado na voz passiva, no m odo reflexivo, num 
sentido  m etafórico , com  os sign ificados de: (a) 
“ajuntar-se, unir-se a” (A t 5.36); (6) “apegar-se", 
acerca do marido com relação à esposa (M t 19.5; 
Mc 10.7); em E f 5.31, “se  unirá a” . Veja UN1R-1

3. su(n)zeugnumi (auv<€Úyvup.L), “ju n g ir  ju n 
to” (form ado de sun , “com ”, e  zugos, “ju g o ” ), é
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usado metaforicamente acerca da união no casamento 
(Mt 19.6; Mc 10.9).^

4. sunomoreõ (owoiiopecu), “atingir o limite, 
tocar as raias”, é usado acerca de uma casa que esta
va contígua a uma sinagoga (A t 18.7).J

Noras: (1) Em 1 Co 1.10, o verbo katartizõy “tor
nar completo, aperfeiçoar” (formado de kata, “para 
baixo”, elemento intensivo, e artios, “completo, ar
ticulado, com juntas”), “restabelecer, restaurar”, é 
traduzido por “sejais unidos” . Veja APTO.

(2) Em E f 4.16, o verbo sunarmologeõ, “ajus
tar” ou “enquadrar juntam ente”, é  traduzido por 
“bem ajustado” (cf. E f 2.21).^|

JUNTO AO CAMINHO
hodos (ôôoç), “caminho, estrada, trilha”, é usa

do em M t22.10; Lc 14.23. Em Mc 10.46, “junto ao 
caminho”. Em Mt 22.9, a palavra é usada junto com
o termo diexodoi (“ saídas por” ), e  a expressão é 
corretamente traduzida por “saídas dos caminhos” 
(ou seja, as encruzilhadas). Veja CAMINHO.

JUNTOS
1. homou (ófiou), usado com relação a lugar, em 

Jo 21.2; At 2.1 (nos melhores textos), “juntos, reu
nidos” (“de comum acordo”, que traduz a leitura 
inferior homothumadon: veja ACORDO, A), é usa
do sem a idéia de lugar em Jo 4.36; 20.4.*]

2. hama (â |ia ) , “ imediatamente”, é  traduzido por 
“juntam ente” em Rm 3.12; 1 Ts 4.17; 5.10. Veja 
AO MESMO TEM PO, CEDO, Nota.

Notas: (1) Quanto ao termo pamplethei, que ocor
re em Lc 23.18, veja UMA VEZ, Nota.

(2) Em I Ts 5 .11, é encontrado o termo allelous, 
“uns aos outros” ; em Lc 23.12, a frase meta allelõn, 
literalmente, “uns com os outros”, é traduzida por 
“entre si” ; o  mesmo se dá em Lc 24.14 (“entre si”), 
onde aparece a expressão pros allelous, literalmen
te, “uns com os outros” .

(3) Nos seguintes, ocorre a frase epi to autoy lite
ralmente, “para o mesmo, no mesmo, pelo mesmo” : 
Mt 22.34 (“no mesmo” ); Lc 17.35 (“juntas”); At
1.15 (“jun ta”); A t 2.44 (At 3.1, em alguns textos); 
A t 4.26 (“se juntaram ”); 1 Co 7.5 (“ajuntai-vos”); 1 
Co 14.23 (“num lugar” ). Veja LUGAR, A, Nota (7).

(4) Em At 14.1, aparecc a frase kata to auto, “no 
mesmo” ; pode significar “da mesma maneira” (ou 
seja, quando eles tinham entrado na sinagoga em 
Antioquia da Pisidia).

(5) Em muitos casos, “juntos” faz parte de for
mas de outras palavras.

JURAMENTO
1. horkos (òpicoç) é primariamente o equivalen

te de herkos, “cerca, cercado, aquilo que restringe 
uma pessoa”; por conseguinte, “juram ento” . O man
damento do Senhor em Mt 5.33 era uma condena
ção das restrições minuciosas e arbitrárias impostas 
pelos escribas e fariseus na questão das adjurações 
pelas quais o nome de Deus era profanado. O man
damento é repetido em Tg 5.12. A linguagem do 
apóstolo Paulo (por exemplo, em Gl 1.20 e  1 Ts
5.27) não eram incompatíveis com a proibição de 
Jesus, lida à luz do seu contcxto. Contraste os “ju 
ramentos” mencionados em Mt 14.7,9; 26.72; Mc
6.26.

O texto de Hb 6.16 se refere à confirmação de 
um pacto ou acordo entre os homens, garantindo a 
dispensa das obrigações; em suas disputas, “o jura
mento é final para a confirmação”. Isto é referido, a 
fim de ilustrar o assunto maior: o “juram ento” de 
Deus a Abraão, confirmando Sua promessa (cf. Lc 
1.73; At 2.30)-1i Contraste com os verbos horkizõ e 
exorkizõ. no verbete CONJURAR.

2. horkõmosia (ópK ionoaía) denota “afirm a
ção sob juram ento” (form ado do n° 1 e omnumi, 
“ju ra r”). É usado em Hb 7.20; 7.21 (duas vezes) e 
Hb 7.28, acerca do estabelecim ento do Sacerdócio 
de Cristo, o Filho de Deus, nom eado Sacerdote 
segundo a ordem de M elquisedeque, e “perfeito 
para  sem p re” .^ N a S ep tu ag in ta , co n su lte  Ez
17.18,19.1

Nota: Quanto ao verbo anathematizõ, que ocor
re em At 23.21, “se obrigaram sob pena de maldi
ção”, veja AMALDIÇOAR.

JURAR
omnumi ou omnuõ (õiivutiL ou òjivútü) é usa

do acerca de “afirm ar ou negar por ju ram ento” 
(por exem plo, M t 26.74; Mc 6.23; Lc 1.73; Hb 
3.11,18; 4 .3; 7.21); acom panhado por aquilo pelo 
qual se ju ra  (por exem plo. Mt 5.34,36; 23.16; Hb 
6.13,16; Tg 5.12; Ap 10.6). C ontraste com  CON- 
JU R A R .

Nota: Quanto ao termo peijuros, encontrado em
1 Tm 1.10, veja PERJURAR.

JURISDIÇÃO
exousia (èÉouaía), “poder, autoridade”, é usa

do, por metonímia, para denotar “jurisdição”, em 
Lc 23.7. Quanto aos significados diferentes da pala
vra e de outros exemplos do uso por metonímia. 
veja AUTORIDADE. A, n° 1.
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JURO
tokos ( t ó k o ç ) ,  primariamente “produção, nasci

mento” (derivado de riktõ. “gerar”), então, “ resulta
do, produto” , usado metaforicamente acerca do pro
duto de dinheiro emprestado, "'interesse, usura, juro” 
(M t 25.27; Lc 19.23). Veja JU R O S1

JUROS
Nota: A tradução do termo tokos. “juros” , em 

Mt 25.27; Lc 19.23, é preferível nessas passagens. 
Veja JURO.1

JUSTIÇA
dike (ôí icrj), primariamente “costume, uso”, veio 

a denotar “o que é direito” ; então, “audiência judici
al” ; por conseguinte, “a execução de uma sentença, 
pena” (2 Ts 1.9; Jd 7). Em At 28.4, o termo dike é 
personificado e denota a deusa Justiça ou Nèmesis 
(cm latim , Justitia), a quem o povo de M alta supu
nha que estava a ponto de infligir a pena de morte 
em Paulo por meio da víbora. Veja CASTIGAR, 
V IN G A N ÇA .1

JU ST IFIC A R
A. Substantivos.

1. dikaiõsis (ôiKaiuxnç) denota “o ato de pro
nunciar justo, justificação. absolvição”; seu signifi
cado preciso é determinado pelo verbo dikaioõ, “ju s
tificar” (veja B); é usado duas vezes na Epístola aos 
Romanos, e só ali no Novo Testamento, significan
do o estabelecimento de uma pessoa por quitação 
de culpa Em Rm 4.25, a frase “para nossa justifica
ção”, é, literalm ente, “por causa de nossa justifica
ção” (paralelo à cláusula precedente “por nossos 
pecados” , ou seja, por causa de pecados com eti
dos), e significa, não com vistas à nossa “justifica
ção”, mas por causa de tudo o que era necessário da 
parte dc Deus para que nossa “justificação” fosse 
efetivada na morte de Jesus. Por conta disso, Ele 
ressuscitou dos mortos. Sendo a propiciação per
feita e completa, a ressurreição foi a contraparte 
confirmatória. Em Rm 5.18, a “justificação de vida” 
significa a “justificação que resulta em vida” (cf. 
Rm 5.21). Para que Deus “justifique” o pecador 
que crê com  base na morte dc Jesus, envolve o Seu 
dom gratuito de vida. Sobre a distinção entre os 
termos dikaiõsis e dikaiõma, veja m ais adiante.^ 
Na Septuaginta, consulte Lv 24.22.^}

2. dikaiõma (ôiKatui^ia) tem três significados 
distintos, e parece mais bem descrito de forma am 
pla com o “expressão concreta de justiça” ; é a decla

ração de que uma pessoa ou coisa é justa, e, por 
conseguinte, falando em linhas gerais, representa a 
expressão e o efeito de dikaiõsis (n° 1). Significa: (a) 
“ordenança” (Lc l .6); Rm 1.32, “a justiça de Deus” 
(“a sentença de Deus”, ARA), ou  seja. o que Deus 
declarou ser certo, referindo-se ao Seu decreto de 
punição: Rm 2.26, “os preceitos da lei” , ou seja, as 
justas exigências ordenadas pela lei: o m esm o se dá 
em Rm 8.4, “a justiça da lei”, ou seja, coletivam en
te. os preceitos da lei, tudo o que ela exige como 
certo; em Hb 9.1,10. as ordenanças relacionadas com
o ritual do Tabernáculo; (ò) “sentença de absolvi
ção” pela qual Deus absolve os homens da culpa, 
sendo as condições: (1) a Sua graça em Cristo, medi
ante Seu sacrifício expiatório; (2) a aceitação de Je
sus pela fé (Rm 5.16); (c) o “ato justo”, Rm 5.18, 
“ato de justiça” , não o ato de “justificação” , nem o 
caráter justo  de Jesus (dikaiõma não significa o ca
ráter, assim com o dikaiosune, a justiça), mas a m or
te de Jesus, como ato realizado em consistência com
o caráter e conselhos de Deus; isto está claro por ser 
antítese à “ofensa” na declaração precedente. A l
guns consideram que aqui a palavra significa decre
to de justiça, como em Rm 5.16; a morte de Jesus 
poderia, na v erdade, ter sido considerada como cum
primento de tal decreto, mas à medida que o argu
mento do apóstolo prossegue, a palavra, com o mui
tas vezes é o caso, passa de uma nuança de signifi
cado para outra, e aqui não representa um decreto, 
mas um ato; o mesmo se dá em Ap 15.4 (“ju ízos”), 
e A p 19.8 (“as justiças [dos santos]”).^

Nota: Quanto ao termo dikaiosune, que significa 
“justiça, retidão” , veja RETIDÃO.

B. Verbo.
dikaioõ (ôiicaiótu) prim ariam ente, “ju lgar ser 

certo” , significa, no Novo Testamento: (a) “m os
trar estar certo ou justo; na voz passiva, ser justifi
cado (M t 11.19; Lc 7.35; Rm 3.4; 1 Tm 3.16); (b) 
“declarar ser justo , pronunciar justo”: (1) pelo ho
mem. concernente a Deus (Lc 7.29; veja Rm 3.4, 
acima); concernente a si mesmo (Lc 10.29; 16.15);
(2) por Deus concernente aos homens, que são de
clarados justos perante Ele em certas condições 
impostas por Ele.

Idealmente, o cumprimento completo da lei de 
Deus forneceria a base da “justificação” aos Seus 
olhos (Rm 2.13). Mas tal caso não ocorreu na mera 
experiênc ia  hum ana, c, portanto , n inguem  pode scr 
“justificado” com base nisso (Rm 3.9-20; Gl 2.16; 
3.10,11; 5.4). A partir desta apresentação negativa 
em Rm 3, o apóstolo Paulo passa a m ostrar que.
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consistentem ente com  o próprio caráter ju sto  de 
Deus, e com vistas à  sua manifestação, Ele é, por 
Cristo, com o “propiciação f...] no [en, instrumen
ta l ,  “ p e lo ” ] sa n g u e ’'  (R m  3 .2 5 ; v e ja  A R A ), 
“justificador daquele que tem fé em Jesus” (Rm
3.26), sendo a "justificação'’ a absolvição legal e 
formal da culpa por Deus com o Juiz, o pronuncia
mento do pecador com o justo  que crê no Senhor 
Jesus Cristo. Em Rm 3.24, "sendo justificados" está 
no tem po presente contínuo, indicando o processo 
constante de “justificação" na sucessão daqueles 
que crêem e  são “justificados". Em Rm 5.1, "sendo 
[...] justificados", está no tempo aoristo ou pontu
al, indicando o tempo definitivo no qual cada pes
soa. no exercício da fé, foi “justificada”. Em Rm 8.1, 
a "justificação" é apresentada por “sem condena
ção”. A “justificação” que está em vista aqui é con
firmada pelos capítulos precedentes e  por Rm 8.34. 
Em Rm 3.26, a  palavra traduzida por “justificador** 
é  o particípio presente do verbo, literalmente, “ju s
tificando”; sem elhantemente em  Rm 8.33 (onde o 
artigo é usado), “Deus quem justifica” , é. mais lite
ralm ente. "D eus é  aquele que justificando”, com 
ênfase na palavra “ Deus” .

A “justificação” é prim ária e gratuitam ente pela 
fé, de m odo subseqüente e  com probatório  pelas 
obras. Com respeito à “justificação" pelas obras, a 
suposta contradição entre os apóstolos Tiago e Paulo 
é apenas aparente. Há harmonia nas visões diferen
tes do assunto. Paulo tem em  mente a atitude de 
Abraão para com Deus, a aceitação que o patriarca 
teve da palavra de Deus. Era assunto conhecido 
apenas por Deus. A E písto la aos Rom anos está 
ocupado com o eleito  desta atitude em direção a 
Deus, e não com o  caráter ou ações de Abraão; mas 
no contraste entre a fé e sua falta, isto é, a incredu
lidade (cf. Rm 11.20). Tiago (T g 2.21 -26) está ocu
pado com  o  contraste entre a fé que é real e a  fé que 
é falsa, uma fé infrutífera e morta, que absolutam en
te não é fé.

Repito, os dois escritores têm diante de si épo
cas diferentes da vida dc Abraão: Paulo, o evento 
registrado cm Gn 15. Tiago, o episódio relatado em 
Gn 22. Contraste a palavra “creu", que aparece em 
Gn 15.6, com a palavra “obedeceste” , que ocorre 
em  Gn 22.18.

M ais adiante, os dois escritores usam as pala
vras **fé” e  “obras” em  sentidos um tanto quanto 
diferentes. Com  Paulo, a fé é a aceitação da palavra 
de Deus; com Tiago, é a aceitação da verdade de 
certas declarações sobre Deus (Tg 2.19). que pode

não afetar a conduta da pessoa. A fé, conform e é 
tratada por Paulo, resulta na aceitação para com 
Deus. ou seja, "justificação”, e está ligado a m ani
festar-se. Se não, como diz Tiago: “A  fé pode salvá- 
lo?”  (Tg 2.14). Com  Paulo, as obras são obras mor
tas; com  Tiago, as obras sào obras vivas. As obras 
sobre as quais Paulo fala poderiam ser totalmente 
independentes da fé; as referidas por Tiago podem 
ser feitas som ente onde a fé é real, e  elas atestarão 
sua realidade.

Assim, no que toca à justiça ou “justificação”: 
Paulo está ocupado com  um relacionam ento certo 
com  D eus; T iago, com  a conduta  ccrta . Paulo 
testifica que o descrente pode ser “justificado” pela 
fé; Tiago, que som ente aquele que faz o que é  reto é 
“justificado”. Veja tam bém os verbetes RETIDÃO, 
RETO.

JUSTO
A. Adjetivos.

1. dikaios (É H K d io ç )  era usado prim eiram ente 
para aludir a pessoas observantes de dike, “costu
me, regra, direito” , sobretudo no cumprimento dos 
deveres a deuses e homens, e de coisas que estavam 
em concordância com  o  direito. No N ovo Testa
mento, denota “justo , integro” , um estado de estar 
certo, ter razão ou de conduta correta, ju lgada quer 
pelo padrão divino, quer de conform idade com  os 
padrões humanos, do  que é direito. Dito de Deus, 
designa o perfeito acordo entre a Sua natureza e os 
Seus atos (nos quais Ele é o padrão para todos os 
homens). Veja RETIDÃO. É usado: (1) no sentido 
amplo, acerca de pessoas: (a ) D eus (por exemplo, 
Jo 17.25; Rm 3.26; I Jo 1.9; 2.29; 3.7); (ò) Jesus 
(por exem plo. At 3.14; 7.52; 22.14; 2 Tm 4.8; I Pe 
3.18; 1 Jo 2.1); (c) homens (M t 1.19; Lc 1.6; Rm 
1.17; 2.13: 5.7); (2) acerca de coisas: sangue, meta
fórico (M t 23.35); o julgam ento de Jesus (Jo 5.30); 
qualquer circunstância, fato ou ação (M t 20.4; Lc 
12.57; A t 4.19; E f  6.1; Fp 1.7; 4.8; Cl 4.1; 2 Ts 1.6); 
em  alguns m anuscritos, aparece em M t 20.7; “o 
m andam ento” (ou seja, a lei, Rm 7.12); as obras (1 
Jo  3.12); os cam inhos de Deus (A p 15.3). Veja 
RETO.

2. endikos (cVôikoç), “justo, íntegro” (form a
do de en . “cm ”, c dike, “d ireito” ), é dito acerca da 
condenação daqueles que dizem : “ Façam os m ales, 
p3ra que venham  bens“ (Rm 3.8); da recom pensa 
do prêm io das transgressões com etidas sob a lei 
(H b 2 .2 ) i

Nota: Quanto à distinção entre o n° 1 e o  n° 2, “o
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termo dikaios caracteriza o indivíduo ou o objeto 
até que ele (por assim  dizer) seja um com dike, ‘di
reito ’: o termo endikos, até que ele ocupe a devida 
relaçào com dike: [...] em Rm 3.8. endikos pressu
põe aquilo que foi decidido justam ente, que conduz 
à sentença justa" (Cremer).

B. Advérbio.
dikaiõs (Sucaíwç), “justam ente, corretam ente, 

integramente, conforme o que é direito’*, é dito acer
ca de: (a) o  julgam ento de Deus (1 Pe 2.23); (b) os 
homens (Lc 23.41, “com justiça”; 1 Co 15.34; 1 Ts 
2.10; T t 2 .12 )1

L
Nota: O sinal 1, ao final das considerações sobre 

determ inada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do N ovo Testamento foram m encionadas neste di
cionário expositivo.

LÁ
1. ekei (€K€Í) significa: (a) “ lá” (por exemplo, 

Mt 2 .13; é  freqüente nos Evangelhos); ( b) “para lá” 
(por exem plo, Lc 17.37, “aí” ; Rm 15.24).

2. ekeise (éice ía e ) , “para lá”, significa “ali” em 
At 21.3; 22 .5 1  Na Septuaginta. consulte Jó 39.29.

3. ekeithen (<èk€ I0ei'), “por isso”, é usado em At 
20.13 (“onde”). Veja DALI.

4. enthade (èu-Gáôe), “aqui, de cá, deste lado, 
mais perto”, é encontrado em At 10.18 (“ali” ). Veja 
A QU I, PARA CÁ.

5. autou (airroO), o caso genitivo, neutro, de au
tos, “ele”, literalmente, “dele”, é usado como advér
bio em At 18.19 (“dali” ); At 21.4 (“ali” ); em alguns 
textos, ocorre em At 15.34. Veja AQUI.

Notas: (1) Em Lc 24.18 e A t 9.38 (“ali” ), ocorre 
a frase en aute, que significa “nela”.

(2) Em Jo 21.9, “ali” é usado para traduzir o 
verbo keimai.

(3) Em M t 24.23 (segunda parte), o term o hõde, 
“aqui” , é  traduzido por “ali” .

(4) Em At 17.21, “residentes” é tradução do ver
bo epidemeÕ, “peregrinar” .

LÃ
erion (êpioi') ocorre em Hb 9.19; Ap 1.14.1 

LÁBIO
cheilos ( \€  ÍXoç) é usado acerca de: (a ) o  órgão 

da fala (M t 15.8 e Mc 7.6); a frase, no último texto, 
“honra-me com os lábios” , além de significar pala
vras vazias, pode ter referência a certo costume ju 
daico de pôr à boca a borla do talete (manto de lã 
posto em volta da cabeça e beijado durante a ora
ção), com o sinal da aceitação sincera da lei; também

ocorre  em Rm 3 .13 ; 1 Co 14.21 (c itado  de Is 
28.11,12, onde fala do inimigo assírio com o a m en
sagem de Deus ao Israel desobediente); Hb 13.15; 1 
Pe 3.10; (£) metaforicamente, “a beira ou extremi
dade de coisas”, como a orla do m ar (H b 11.12, 
literalmente, “a praia [do mar]” ) l

LABUTAR
A. Substantivos.

1. kopos (kóttoç) denota primariamente “golpe, 
batida, pancada” (cognato de koptõ, “golpear, cor
tar” ); portanto, “ labuta resultando em cansaço. tra
balho laborioso, dificuldade”; é traduzido por “tra
balho” cm Jo 4.38; 1 Co 3.8; 15.58; 2 Co 6.5; 10.15;
11.23,27; 1 Ts 1.3; 2.9; 3.5; 2 Ts 3.8; Ap 2.2; 14.13 
(em alguns manuscritos, ocorre em Hb 6.10). Nos 
textos a seguir, o substantivo é usado como objeto 
do verbo parechõ, “dispor, dar, causar” , a expres
são significando “aborrecer, incomodar, molestar, 
im portunar”, literalmente, “causar labuta ou difi
culdade”, envergonhar alguém lhe dando ocasião de 
ansiedade, como alguns discípulos fizeram à mulher 
com o ungüento. perturbando-lhe o espírito por suas 
críticas (M t 26.10; Mc 14.6); ou distraindo a aten
ção ou perturbando o descanso de uma pessoa, como
o am igo importuno o fez (Lc 11.7; 18.5); em Gl
6.17, com “ninguém me inquiete”, o apóstolo Paulo 
recusa, na forma de proibição perem ptória, perm i
tir-se se r distraído pelos judaizantes, m ediante a 
proclamação que eles faziam de um falso evangelho 
e por seus ataques maliciosos sobre sua p e s s o a l

2 . ponos (t t ó u o ç)  denota: (a) “ trabalhos, labuta” 
(Cl 4.13, nos melhores manuscritos: alguns têm ze- 
los, “zelo”); (b) “a conseqüência da labuta”, a saber, 
aflição, sofrimento, dor, mágoa (Ap 16.10,11; 21.4). 
Veja D O R .!

Notas: (1) Em Fp 1.22, o  term o ergon, “ traba
lho”, é traduzido por “obra”; o trabalho se refere ao 
que é  feito e pode ser fácil e  agradável: o termo 
kopos sugere os atos, e as aflições recebidas a esse 
respeito.
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(2) Um sinônim o é mochthos, “labuta, sofrim en
to. adversidade, aflição” (2 Co 11.27: 1 Ts 2.9; 2 Ts
3.8).1

B. Verbos.
1. kopiaõ ( kotticuo) , cognato de A, n° 1, tem dois 

significados diferentes: (a ) “crescer em cansaço”: c
(6) “ labutar, trabalhar penosam ente” (veja CON
FERIR, n° 3). É encontrado em Mt 11.28; Jo 4.38 
(segunda pane); A t 20.35; Rm 16.12 (duas vezes);
1 Co 15.10; 16.16; E f 4.28; Fp 2.16; Cl 1.29; 1 Ts 
5.12; 1 T m 4.10; 5.17; 2 Tm 2.6; A p2 .3 ; 1 C o4.12. 
Veja TRABALHO.

2. cheimazõ (xeipidCto), derivado de cheima, “ frio 
de inverno”, primariamente, “expor ao frio do in
verno”, significa “carregar com uma tem pestade”; 
na voz passiva, “ser levado com  a tempestade, ser 
lançado pela tem pestade” (At 27.18).*j

3. sunatheõ (ouvaBéoj), “combater junto com uma 
pessoa” (formado de sitn, “com”, e athleõ. “com ba
ter”), é dito em Fp 4.3, acerca de duas mulheres que 
“trabalharam juntas” com o apóstolo Paulo no Evan
gelho; também ocorre em Fp 1.27. Veja COMBA- 
TER.1

Notas: (1) Em Jo 6.27 e 1 Ts 2.9, ocorre o verbo 
ergazomai, “ trabalhar” , o qual é usado acerca de 
trabalho manual aqui e em 1 Ts 4.11 e E f 4.28; tam 
bém alude ao trabalho para Jesus em geral (1 Co
16.10). Veja COM ETER.

(2) Em Hb 4.11, o  verbo spoudazõ, “ser diligen
te” , é traduzido por “procuremos”.

(3) Em Cl 4.12, o verbo agõnizomai, “esforçar- 
se. lutar corpo a corpo", é  traduzido por ‘‘com ba
tendo”.

(4) Em 2 Co 5.9, o verbophilotimeomai, “buscar 
honra”, e, por conseguinte, “ser ambicioso”, é  tra
duzido por “m uito desejam os” (cf. Rm 15.20; 1 Ts 
4.1D -1

LAÇO
1. pagis (TTayíç), “arm adilha, laço” (cognato de 

pegnumi, “fixar” , e pagideuõ, “enlaçar”; veja EMA
RANHAR), é usado m etaforicamente acerca de: (ar) 
as seduções para o mal pelos quais o diabo “enlaça” 
alguém (1 Tm 3.7; 2 Tm 2.26); (b) as seduções para
o mal que “enlaça” aqueles que “querem ser ricos” 
(1 Tm  6.9); (c) o mal que Israel causou em si mes
mo, pelo qual os privilégios especiais divinamente 
concedidos e centralizados cm Cristo, tom aram -se 
“ laço” para eles. sendo o efeito punitivo da apostasia 
a  rejeição de Jesus e do Evangelho (Rm 11.9); (d) os 
súbitos julgam entos de Deus que vêm sobre aqueles

cujo coração está carregado “de glutonaria, de em
briaguez. e dos cuidados desta vida” (Lc 21.3435).^

2. brochos Opóxoç), “laço, nó corrediço, corda de 
enforcar”, é usado metaforicamente em 1 Co 7.35 (“en
laçar”)^  Na Septuaginta, consulte Pv 6.5; 7.21; 22.25.1

LADO
A. Substantivo.

p leura  (TrXeupa), “ lado” (cf. em português, 
“pleura, pleurisia”), é usado acerca do “ lado” de 
Jesus no qual a lança foi encravada (Jo  19.34; 
20.20,25,27; em alguns manuscritos aparece em Mt 
27.49); em outro lugar, ocorre em At 12.7.^

B. Advérbio.
peran (Trepai/), advérbio, que significa “além , no 

outro lado", é usado: (a) como preposição (por exem
plo, M c 5.1, “à outra margem” ; Lc 8.22, “a outra 
banda”; Jo 6.1, “o outro lado” ; Jo 6.22,25); (b) como 
substantivo com o artigo (por exemplo, M t 8.18,28; 
14.22; 16.5). Veja ALÉM D E ,n °2 .

Nota: (1) Em Lc 9.47, a  preposição para , “pelo 
lado de”, com o caso dativo do pronome heautou, é 
traduzido por “jun to  a si” .

(2) Veja tam bém  DIREITA. JUNTO AO CA
M INHO, OU. TODOS OS LUGARES, n° 3.

LADRÃO
l. kleptes (kX éttttiç) é usado: (a) literalmente 

(M t 6.19,20; 24.43; Lc 12.33,39; Jo 10.1,10; 12.6;
1 Co 6.10; 1 Pe 4.15); (6) metaforicamente, acerca 
dos “ falsos m estres” (Jo 10.8); (c) figurativamente, 
acerca de: (1) a vinda pessoal de Cristo, numa ad
vertência a uma igreja local, com a maioria dos seus 
membros imbuida de mera confissão exterior c con
tam inada pelo mundo (Ap 3.3); em intervenção 
pun itiva para vencer os in im igos de D eus (A p 
16.15); (2) o Dia do Senhor, em julgam ento divino 
sobre o m undo (2 Pe 3.10; 1 Ts 5.2,4); em 1 Ts 5.2, 
de acordo com a ordem no original, “a palavra ‘noi
te* não deve ser lida com o term o ‘o Dia do Senhor’, 
mas com o termo ‘ladrão’, ou seja. não há referência 
ao tem po da vinda, m as som ente à sua maneira. 
Para evitar am bigüidade, a frase pode ser parafrase
ada da seguinte forma: 'A ssim  vem como o ladrão 
vem à noite*. O uso do tem po presente em vez do 
futuro enfatiza a certeza da vinda. [...] A natureza 
inesperada da vinda do ladrão e o despreparo da
queles a quem ele vem, são os elementos essenciais 
na figura: cf. a figura completam ente diferente usa
da em  M t 2 5 .1 -1 3 ” (e x tra íd o  de N otes on 
Thessalonians. de Hogg e Vine. pp. 153, 154).
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2. lestes (Xrça-níç) é  comum ser traduzido por 
“ ladrões", por exemplo, em M t 21.13. Veja SAL
T EA D O R .

LAGAR
1. lenos (Xt^vóç) denota “gam ela, tina, tonel” , 

usado especialm ente para pisar uvas (M t 21.33). 
N ão raramente eles eram cavados na terra ou esca
vados em pedra, com o nas tinas de pedra na Pales
tina de hoje. Em Ap 14.19; 14.20 (duas vezes) c Ap
19.15 (onde o term o oinos é acrescentado, literal
mente, “o lagar do vinho” ), a palavra é usada meta
foricamente com referência à execução dos ju lga
mentos divinos sobre os inimigos reunidos dos ju 
deus ao final desta era prelim inar ao estabelecim en
to do Reino m ilen a rl

2. hupolenion (úttoXtíwoi') era a “vasilha” ou a 
“gam ela” colocada em baixo da própria prensa (for
mado de hupo. “embaixo de”, e  o n° 1), para receber
o suco (M c 12.1, ‘ia g a r” )<f N a Septuaginta, con
sulte Is 16.10; J1 3.13; Ag 2.16; Zc 14.101

LAGO
limne (Xí^in^), “ lago”, é usado: (a) nos Evange

lhos, apenas por Lucas, acerca do m ar da Galiléia 
(Lc 5.2; 8.22,23,33), chamado G enesaré em Lc 5.1 
(M ateus e M arcos usam o termo thalassa. “ mar” );
(b) acerca do “lago” de fogo (Ap 19.20; 20.10,14,15; 
218)1

LÁGRIMA
dakruon ou clakru (ôáKpuoi' ou ÔáKpu), cognato 

de dakruõ, “chorar, pratear", é usado no plural (Mc 
9.24; Lc 7.38,44 [com o sentido de lavar os pés do 
Senhor com “lagrim as”]; A t 20.19,31; 2 Co 2.4; 2 
Tm  1.4; Hb 5.7; 12.17; Ap 7.17; 2 1 .4 )1

LAMÁ
lama (Xap.á) é  a palavra hebraica que significa 

“Por quê?” A variante lema é a forma aram aica (M t 
27.46; Mc 15.34, A R A )1

LAMA
borboros (0óp0opoc;), “ lama. lodo, sujeira”, ocor

re em 2 Pe 2 .2 2 1  Na Septuaginta, consulte Jr 38.6 
(duas vezes), a respeito da “ lama” no calabouço em 
que Jerem ias foi lan ça d o l

LAMBER
epileichõ (èmXeíxto), “ lam ber sobre” (formado 

de epi, “sobre”, e leichõ, “ lamber” ), é  dito acerca de

cachorros em Lc 16.21. A lguns manuscritos têm 
apoleichõ, “ lam ber ao largo de”.*[

LAMENTAR (1)
1. klaiõ (kXgíicü), “ lamentar” , quer com lágrimas 

ou qualquer expressão exterior de pesar (Ap 18.9). 
Veja PRATO.

Nota: O substantivo associado é klauthmos, “cho
ro” . Contraste com o verbo dakruõ, “chorar” (Jo
11 .35)1

2. koptõ (kótttüj), prim ariam ente, “bater, golpe
ar” , portanto, “cortar fora, decepar" (M t 21.8; Mc
11.8), é usado na voz média para se referir a bater 
em si mesmo, bater no peito, como lembrança de 
pesar e dor. por conseguinte, “ lam entar" (M t 11.17; 
24.30; Lc 8.52; 23.27; Ap 1.7; 18.9). Veja COR
TAR (1), L A M E N T O l C ontraste  com  o term o 
kopetos, “ lam entação”, encontrado em At 8 .2 1

3. pentheo (TTevftéüi) denota “ lamentar, prante
ar” , especialm ente pelos mortos (2 Co 12.21; veja 
tam bém Ap 18.11,15,19). Contraste com o  termo 
penthos, “prantear” . Veja LAM ENTO.

Notas: ( 1 ) 0  verbo threneõ, “cantar um  canto 
fúnebre, lamentar” , é usado em Mt 11.17; Lc 7.32; 
23.27 e  Jo 16.201 A palavra threnos, “ lam entação”, 
ocorre em Mt 2 .1 8 1

(2) O  term o odurmos, derivado de oduromai, 
“ lam entar” (verbo não encontrado no Novo Testa
mento), denota “ lamento, pranto” (M t 2.18 e 2 Co 
7-7)1

(3) Contraste com o verbo lupeomai, “ lamen
tar” ; veja tam bém New Testament Synonyms, de 
Trench, § lxv.

LAMENTAR (2)
Notas: (1) Quanto ao verbo alalazÕ, traduzido 

em M c 5.38 por “pranteavam ”, veja TINIR.
(2) Quanto ao verbo koptõ, traduzido em Ap 1.7 

por “se lam entarão”, e em Ap 18.9 “prantearão”, 
veja LAM ENTAR (1).

(3) Quanto ao verbo pentheõ , traduzido em Ap
18.15,19, por “ lam entando” (em  am bos os lugares), 
veja LAM ENTO.

(4) Quanto ao term o klauthmos. traduzido em 
M t 13.42,50 por “pranto” (em am bos os lugares), 
veja PRANTO.

(5) Em M t 11.17 e Lc 7.32, o  verbo threneõ. 
“ la m e n ta r" , é tra d u z id o  re sp e c tiv a m e n te  p o r 
“ can ta m o -v o s  la m e n ta ç õ e s” e “ can ta m o s  la 
mentações”. Veja LAM ENTAR (1), Nota (1), LA
M EN TO .
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LAMENTO
A. Verbos.

1. koptô (k ó tttlj), “cortar” ou “bater” , é usado 
na voz média para aludir a “bater no peito ou na 
cabeça cm lam entação” (cf. Lc 23.27), é usado em 
Mt 24.30. Veja CORTAR (1), LAMENTAR ( I ), n°
2, LAMENTAR (2).

2. pentheõ (ircrôéu), “prantear por, lamentar” , 
é usado acerca de: (a) luto em  geral (M t 5.4: 9.15; 
Lc 6.25); (b) a tristeza pela m orte de um ente queri
do (M c 16.10); (c) a “ lam entação” pela queda da 
Babilônia e  do sistema babi!ônico(A p 18.11,15,19); 
(d) a tristeza pelo pecado ou por tolerá-lo (Tg 4.9;
1 Co 5.2); (e) a tristeza por aqueles numa igreja 
local que não m ostram  arrependim ento pelo mal 
praticado (2 Co 12.21, “chore”). Veja LAMENTAR
(1), n°3 .1

3. threneõ  (OpTivéio), “ lam entar, lastim ar, cho
ra r” (cognato  de threnos, “ lam en tação , can to” ), 
é usado acerca de: (a )  em sen tido  geral, os d isc í
pulos durân te  a au sência  do S enhor (Jo  16.3);
(b) os que  se en tristeceram  pelos so frim en tos e 
cruc ificação  im inente do S enhor (L c 23 .27 , “ la
m en tav am ” ; a p a lav ra  p reced en te  “ batiam  no 
peito” é koptõ , n° 1); (c) a  “ lam en tação” pelos 
m ortos (M t 11.17; Lc 7.32). Veja LAM EN TAR
(1), N o ta ( \ ) .1

Notas: (1) Trench ressalta que é freqüente que o 
verbo pentheõ vir jun to  com o verbo klaiõ, “chorar” 
(2 Sm 19.1; Mc 16.10; Tg 4.9; Ap 18.15), o que 
indica que pentheõ  é  usado sobretudo para aludir à 
manifestação exterior de pesar (com o com koptõ e 
threneõ), em contraste com lupeomai, que pode ser 
usado para sc referir ao pesar interior (New Testament 
Synonyms, § xlv); ainda que no grego clássico pentheõ 
fosse usado para aludir a pesar sem manifestações 
violentas (Grimm-Thayer).

(2 ) Entre as pessoas abastadas era com um  con
tratar lam entadores profissionais (hom ens e m u
lheres), que acom panhavam  o  corpo m orto ao se
pulcro com m úsica formal e o cântico de cantos 
fúnebres. N a m orte da filha de Jairo , flautistas 
hom ens estavam presentes (M t 9.23; veja. porém , 
J r  9.17).

B. Substantivos.
1. odurmos (òôuppóç), “ lam entação, pranto, 

luto”, é  encontrado em M t 2.18 e 2 Co 7.7. Veja 
LAMENTAR (1), Nota  (2)1f

2. penthos (iré v6oç). cognato de A, n° 2, “ lam en
to, pranto” , é  usado em Tg 4.9; Ap 18.7 (duas ve
zes); Ap 18.8; 21.4. Veja TRISTEZA .f

LÂMPADA
1. lampas (Xa^TTdç) denota “ tocha, archote” 

(cognato de larnpõ, “brilhar”), freqüentem ente ali
mentado, com o uma “ lâm pada”, com o óleo de uma 
pequena vasilha usada para tal fim (o angeion de 
Mt 25.4); tal vasilhame continha pouco óleo e pre
cisava ser cheio com freqüência. Rutherford (The 
New Phrynichus) ressalta que o termo veio a ser 
usado como o equivalente de luchnos (n° 2). como 
na Parábola das Dez Virgens (M t 25.1,3,4,7,8; veja 
tam bém  Jo 18.3; A t 20.8. “ luzes”; Ap 4.5; 8.10). 
Veja Nota  m ais adiante.^ Contraste com o termo 
phanos, “tocha”, que ocorre em Jo 18.3 (traduzido 
por “ lanternas” ).1

2. luchnos (A úx^Ç ) é uma “lum inária” portátil 
geralm ente co locada em  um estrado  (ve ja  VE- 
LADOR); a palavra é usada: (a) literalmente (M t 
5.15; Mc 4.21; Lc 8.16; 11.33,36; 15.8; A p 18.23;
22.5); (b) metaforicam ente, acerca de Jesus como o 
Cordeiro (Ap 21.23); de João Batista (Jo 5.35); do 
olho (M t 6.22 e Lc 11.34); da prontidão espiritual 
(Lc 12.35); da “palavra dos profetas” (2 Pe 1.19, 
“luz”). Veja LUZ.H

Nota: Trench ressalta que “luchnos não c uma 
‘vela' (candeia, derivado de candeo, a luz proveni
ente da queim a de cera branca, e. portanto, qualquer 
tipo de vela), mas é um aparelho de iluminação ali
mentado a óleo. Nem lampas é uma ‘lâm pada’, mas 
uma ‘tocha’ ” (New Testament Synonyms, § xlvi). A 
língua original do A ntigo ou do N ovo Testamento 
não menciona sequer uma vez o termo “vela”. A 
figura daquilo que se alimenta de sua própria subs
tância para fornecer luz. seria totalm ente im pró
pria. Uma lâmpada é alim entada a óleo, que em seu 
sim bolism o é figurativo do Espírito Santo.

LANÇA
lonche (Xóyxii), prim ariam ente “ponta dc lan

ça”, então, “ lança” ou “arpão”, ocorre em Jo 19.34; 
alguns textos têm em M t 27.49.^ Q uanto a  Jo 19.29, 
há uma antiga conjetura. m encionada por Ficld (No
tes on lhe Translation o f  the New Testament), sobre 
a repercussão de que a  esponja foi posta numa lança 
(hussos. “ d a rd o ” , o p ilo  ro m an o , em  vez  de 
hussõpos, “ hissopo” ).

LANÇAR EM PRISÃO
A. Verbo.

phulakizõ (<J)iAaicí£üj), “encarcerar”, cognato de 
phulax, “guarda, guardião”, phulassõ, “guardar” , e
B, mais adiante, c usado em At 22.19.^
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B. Substantivo.
philake (<J>uXcncn), além de seus outros significa

dos, denota “prisào”, em 2 Co 6.5 (plural) e Hb
11.36. Veja REFÚGIO.

LANÇAR
A. Verbos.

1. ballõ (0óXXü>), “ lançar, arremessar, em oposi
ção a golpear” , é freqüente nos quatro Evangelhos e 
no Apocalipse; em outros lugares, só é usado em 
A tos. Em Mt 5.30, alguns m anuscritos têm  este 
v e rb o ; os m a n u sc rito s  m a is  a u tê n t ic o s  têm  
aperchomai, “partir” , “ ir” . Veja ARROJAR, BA
T E R , D ER R A M A R  (1), EN V IA R, ESTER C O . 
G O LPEA R . JA ZER . LEVANTAR-SE, M ETER, 
PÔR.

2. rhiptô (píirrio) denota “ lançar com movimen
to súbito, m over abruptamente, lançar para a fren
te , a tira r” (M t 15.30; 27 .5 ; Lc 4 .35 ; 17.2; A l 
27.19*29). Em Mt 9.36, “desgarrados” , é dito acer
ca de ovelhas. Em At 22.23, diz respeito a “atirar” 
roupas de si (na sentença seguinte é usado o verbo 
ballõ, n° 1, acerca de “lançar” pó no ar). Veja AR- 
ROJAR, ESPALHAR.f

3. ekpipiõ  (€ kttítttcü), literalm ente, “ resultar, 
desavir” , é  traduzido em At 27.29 por “dar em ro
chedos”. Veja DEBALDE, CAIR, FALHAR, INÚ
TIL.

V ários verbos compostos, que sào constituídos 
por ballõ ou rhiptõ, com preposições prefixadas, 
denotam lançar no sentido expresso por uma pre
posição.

Verbos com postos com o verbo ballõ sào os se
guintes (Nos 4  a 10):

4. apoballõ (à~o(kíXÀoj), “ lançar fora. rejeitar, 
pôr de lado, jogar fora” (M c 10.50; H b 10.35)1

Nota: O termo apobole, “jogar fora’* (cognato do 
n° 4), é usado acerca de Israel em Rm 11.15; em 
outro lugar, ocorre em At 27.22, “perderá (a vida)” .f

5. ekballõ (éKfkíXXtü), “ lançar para fora de, lançar 
de, lançar para a frente”, é muito freqüente nos Evan
gelhos e em Atos; em outros lugares, ocorre em Gl 
4.30; 3 Jo 10; Tg 2.25; Ap 11.2. Veja ARRANCAR. 
D EIX A R , D E R R IB A R . E N V IA R , IM PU L SO , 
M ETER, PÔR, TOM AR, TRAZER, n° 28.

6. emballõ (èp.fkíXXío). “ lançar em ”, é  usado em 
Lc 12.51

7. epiballõ (€TU0áXXiú), “ lançar em ” ou “ lançar 
sobre” , é usado neste sentido em Mc 11.7 e 1 Co 
7.35. Veja BATER (n° 5), CAIR, n° 11, ESTEN
DER, n° 2, JA ZER. PÔR, n° 8.

8. kataballõ (KaTafiáXXio) significa “ lançar para 
baixo”  (2 Co 4.9; Hb 6.1). Veja JA Z E R 1  Alguns 
manuscritos têm este verbo em Ap 12.10 (em vez 
de ballõ).

9. amphiballõ (àp4)i(ktXXu>), “ lançar ao redor”, 
ocorre em Mc 1.161

10. periballõ (TT€pi0áXXco), “ lançar em tom o” ou 
“lançar ao redor”, é usado em 23 de suas 24 ocor
rências, dizendo respeito a vestir roupas, etc. (Mc 
14.51; A t 12.8). Em Lc 19.43, é usado acerca de 
“cercar uma cidade com uma trincheira ou paliça
da”. Veja PÔR, REVESTIR, n°6 .

Verbos com postos com o verbo rhiptõ são os 
seguintes (N0* 11 e  12):

11. aporiptõ (ÒTTopÍTTTw), “ lançar para fora” (At
27.43), acerca de náufragos que se lançam ao m a r l

12. epiriptõ (èiTipÍTrTüj), “ lançar sobre” : (a) lite
ralm ente, fala de “vestes arrem essadas sobre um 
jum ento” (Lc 19.35); (b) figurativamente, fala de 
“lançar o cuidado sobre Deus” (1 Pe 5 .7 )1

O utros verbos são (n.os 13 ao 18):
13. apõtheõ (àmodéti)), “empurrar para fora” ( for

mado de apo, “para fora“ , e  õíheõ, “em purrar”), é 
usado no Novo Testamento na voz média e significa 
“em purrar de si mesmo, lançar fora, m ediante rejei
ção” (A t 7.27,39; 13.46; Rm 11.1,2; 1 Tm 1.19). 
Veja M ETER, P Ô R 1

14. kathaireõ  (Ka0cup€to), form ado de kata, 
“para baixo”, e haireõ, “tom ar, lançar para baixo, 
dem olir” . Em 2 C o 10.5, fala de fortalezas e im agi
nações. Veja D E R R IB A R , D E ST R U IR , PÔ R , 
T O M A R .

Nota: O  substantivo correspondente kathairesis, 
“arrem esso para baixo”, é traduzido por “destrui
ção” (2 Co 10.4 e 13.10).

15. dialogizomai (òiaXoyiCopai), “argum entar” 
(formado de dia, “através de”, e  logizomai, “argu
mentar” ), é  traduzido em Lc 1.29 por “considerar” . 
Veja ARRAZOAR. DISPUTAR, PENSAR.

16. apotithemi (d7roTÍ0r)pi), “ tirar, despir, pôr 
à parte” , denota, na voz m édia, “ tira r de si m es
m o, lançar fora”, é usado figurativam ente para 
a lud ir às obras das trevas (R m  13.12, o tem po 
aoristo  denotando um  ato definido). Veja JA ZER , 
n° 8, PÔ R, n° 5.

17. ektithemi (€KTÍ0r||ii), “expor, lançar para fora. 
expulsar” (formado de ek, “para fora”, e tithemi, 
“pôr” ), é dito acerca de um recém-nascido (At 7.21). 
Em At 7.19, o verbo poleõ, “ fazer”, é usado junto 
com ekthetos, “expôs”, forma verbal de ektithemi. 
Veja EXPOR.
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18. periaireõ (TT€piaip€ü)), “ levar para fora”, é 
usado em  A t 27.40, com o term o náutico, “ levan
tando”. Veja TOM AR.

Notas: (1) Quanto ao verbo zemioõ (“jogar fora”), 
que ocorre em Lc 9.25, veja PERDER (2).

(2 ) Q uanto  ao  verbo katakremnizõ  (L c 4 .29, 
“precipitarem ”), veja ARROJAR.^]

(3) Q uanto ao verbo oneidizõ (M t 27.44, “ lan
çaram [...] em rosto” ), veja INJÚRIA.

(4) Quanto ao verbo paradidòmi (M t 4.12, “es
tava preso” ), veja ENTREGAR.

(5) Quanto ao verbo atheteõ (1 Tm  5.12, “an i
quilado” ), veja REJEITAR.

(6) Q uanto ao verbo ekteinõ (A l 27 .30, “ lan
çar”), veja JA ZER, n° 13.

(7) Q uanto ao term o tapeinos (2 Co 7.6, “abati
dos” ), veja INFERIORIDADE.

B. Substantivo.
bole (PoAií) denota “lançam ento” (cognato de 

ballõ, “ lançar”), e  é  usado em Lc 22.41 na frase “um 
tiro de pedra”, acerca da distância que o Senhor deu 
entre Si e os discípulos no jard im  do G etsèm ani.1

Nota: Em Tg 1.17, o  term o aposkiasnia (deriva
do de aposkiazõ, “ lançar som bra” ), é traduzido por 
“som bra (de variação)”.

C. Adjetivo.
adokimos (áôÓKtpioç) significa não suportar uma 

prova, rejeitado (form ado de a, elem ento de nega
ção, e  dokimos, “ testado, aprovado” ). É dito acerca 
de coisas, por exem plo, a terra (H b 6.8) e pessoas 
(Rm 1.28). O corre em 1 Co 9.27, “reprovado”, ou 
seja, desaprovado e, por conseguinte, rejeitado do 
testem unho presente, com  perda de recom pensa 
futura; 2 Co 13.5-7, “reprovado”, ou seja, aquilo 
que não passará no teste; 2 Tm  3.8, “réprobos (quan
to à fé)”; T t 1.16, “ reprovados” . Veja REJEITAR. 
REPROVADO.^

LANCEIRO
dexiolabos (Ô€£ioAáfSo<;), formado de dexios, “a 

(m ão) d ireita”, e  lambanõ, “apoderar-se, agarrar” , é  
usado no plural em At 23.23. A lguns textos têm 
dexiobolos, que significa “aquele que lança com a 
m ão direita” {ballõ, “ lançar”), “fiindeiros com a mão 
direita” .^

LANTERNA
phanos ((Jkiwç) denota ou “ tocha", ou “ lanter

na” (derivado de phainõ , “ fazer brilhar, dar luz”), 
ocorre em Jo  18.3, onde é distinto de lampas (veja 
LÂM PADA, n° 1); era “um  archote ou tocha que

consistia em tiras de m adeira resinosa am arradas 
juntam ente” (Rutherford). “Tocha” parece ser o  sig- 
nificado.lj

LAR
A. Substantivo e Expressões.

1. oikos (oÍ koç). “casa, habitação”, é usado: (a) 
com  a preposição eis, “a, para”, com  o significado 
“para casa”, literalm ente, “para uma casa” (M c 8.3; 
8.26; Lc 15.6, literalm ente, “na casa” ); (6) com  a 
preposição en , “em”, “em casa” (1 Co 11.34; 14.35);
(c) com a preposição kata, “para baixo” (A t 2.46. 
“em casa”; A t 5.42).

Notas: (1) Em Mc 3 .19, “para uma casa”, parece 
ser significado m ais provável. Veja CASA.

(2) Em 1 Tm 5.4, a expressão ton idion oikon, é 
traduzida por “a própria casa” (A R A ), acerca da 
necessidade de que os filhos m ostrem  devoção ali; a 
ARC traduz por “a sua própria fam ília”, sendo a 
casa, por metoním ia, posta no lugar da família.

2. O plural neutro de idios, “próprio da pessoa” , 
com  o  artigo, precedido pela preposição eis, “ a, 
para”, literalm ente, “para as suas próprias (coisas)”, 
é traduzido em At 21.6 por “para casa” ; em  Jo 19.27, 
“cm sua casa” (sendo que a palavra “casa” está gri
fada).

Notas: { 1) Em Jo 16.32, esta expressão é traduzida 
por “para sua própria casa” (acerca da dispersão 
predita dos discípulos); c f  Jo  1.11, “ o que era seu”.

(2) Q uanto ao term o oikia, que ocorre em Mt
8.6, “em casa”, veja CASA.

3. Em Lc 24.12 (A R A ), o pronom e reflexivo 
haitton (em alguns manuscritos heauton), precedi
do pela preposiçãopros, é traduzido por “para casa” 
(literalm ente, “para si mesm o” ), acerca da retirada 
de Pedro do sepulcro do Senhor; cm Jo  20.10, a 
m esm a construção é usada, no plural, acerca de 
Pedro e João na m esm a ocasião, e  traduzido por 
“para casa”.

B. Adjetivo.
oikourgos (oiKOupyóç), “trabalhando em casa” 

(form ado de oikos, “casa”, e um a raiz de ergon, 
“trabalho”), é  usado em Tt 2.5, “ trabalhadoras de 
c a s a ” , na in ju n ç ã o  d a d a  às m u lh e re s  id o sa s  
concernente ao treinam ento das m ulheres jovens. 
Alguns m anuscritos têm oikouros, vigiar ou guar
dar a casa, formado de oikos, “casa”, e ouros, “guar
da” , traduzido por “donas de casa” (R C ).f

C. Verbo.
endemeõ  (èvòrip.eiü), literalm ente, “estar entre o 

seu povo” (form ado de en, “em ”, e demos, “ povo”;
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endemos, “aquele que está em seu próprio lugar ou 
em sua própria terra”), “estar presente” . É usado 
metaforicam ente acerca da vida terrena dos crentes 
(2 C o 5.6, a palavra “presente” está subtendida en
tre “estam os” e “no corpo”); em 2 C o 5.8, acerca da 
vida no céu dos espíritos dos crentcs que já  morre
ram (“habitar", ou seja, “estar presentes” ); em 2 Co
5.9, em casa" ("presente ) se retére novamente à 
vida na terra. Em cada versículo, o verbo é posto em 
contraste com ekdemeõ que significa: “estar longe 
do lar, estar ausente; em 2 Co 5.6, “estamos ausen
tes” . ou seja, longe do lar [do Senhor]); cm 2 Co 5.8, 
“estar ausente” (ou seja, longe da “casa” do corpo); 
em 2 Co 5.9, “presentes” , refere-se novam ente à 
vida sobre a  terra. Em cada versículo, o verbo 
endemeõ é posto em contraste com o verbo ekdemeõ, 
“estar longe dc casa, estar ausente”: em 2 Co 5.6. 
“vivem os ausentes”, ou seja, longe de “casa” (do 
Senhor); em 2 Co 5.8, “deixar este corpo” (isto é, 
longe da “casa” do corpo); o mesmo em 2 C o 5.9, 
“ausentes”. A implicação de estar “em casa com o 
Senhor” depois da morte é  um testem unho contra a 
doutrina da inconsciência do espírito, quando este é 
liberto do corpo natural.1

LARGO
A. Adjetivo.

euruchõros (eupúxojpoç), formado de eurus, “ lar
go” , echõra, “ lugar”, significa, literalmente, “(com) 
um  lugar largo” , ou seja. “ largo, espaçoso”  (M t 
7-13).1

B. Verbo.
platunõ (TrXarúiatí), relacionado com o term o 

plak. “superfície plana e larga” , significa “alargar” . 
E dito acerca dos filactérios em Mt 23.5; é  usado 
figurativamente em 2 C o 6.11,13, “ser alargado, alar
gar-se”, no sentido ético, acerca do coração.1 

Substantivo.
plaíos (ttAcítoç) denota “ largura” (E f 3.18; Ap 

20.9; 21.16, duas vezes).

LATÃO RELUZENTE
chalkolibanon (xaXKoXípavov). Veja METAL, 

n°4.

LATIM
rhõmaisti (pconaicrn), advérbio, “em latim”, ocor

re em  Jo 19.20, literalmente, “em rom ano” !]
Nota: Em Lc 23.38, alguns manuscritos têm o 

adjetivo rhomaikos. “do latim”, concordando com 
“ letras” .

LAVADEIRO
gnapheus (ymcj>€uç), cognato de knaptõ, “cardar 

lã” , denota “carda  de pano” ou “o que  v este” 
(gnaphos. “carda espinhenta de pano”; por conse
guinte, “pente de carda”); é usado acerca das vestes 
do Senhor em  Mc 9.3.*!

LAVAGEM
1. baptimos (0 a im a tió ç )  denota “o ato de lavar, 

lavagem”, com referência especial à purificação (Mc
7.4, em alguns textos; Mc 7.8; Hb 6.2, “batism os”; 
Hb 9.10, “abluções” ). Veja BATISMO.1

2. loutron (Xoirrpóv), “banho, lavagem” (cognato 
de louõ, veja LAVAR, n° 3), é usado metaforicamen
te acerca da Palavra de Deus, como o instrumento 
de limpeza espiritual (E f 5.26); cm Tt 3.5, acerca da 
“lavagem da regeneração” (veja REGENERAÇÃO).^ 
Na Septuaginta, consulte Ct 4.2; 6.6.1

LAVAR
1. niptõ (vítttw) c  usado primariamente acerca 

de “ lavar parte do corpo” (Jo 13.5,6; 13.8, duas 
vezes, figurativamente na segunda cláusula; Jo 13.12; 
13.14, duas vezes); em 1 Tm  5.10. inclui o sentido 
figurativo; na voz média, “ lavar-se” (M t 6.17; 15.2; 
Mc 7.3; Jo 9.7.11.15; 13.10).1 Q uanto ao substan
tivo correspondente, veja BACIA.

2. aponiptõ (àTroiáTrrca), “ lavar para fora, tirar 
(m ancha) lavando”, é usado na voz media em Mt
27.24.1

3. louõ (Xoúo>) significa “ tom ar banho, lavar o 
corpo” : (a ) voz ativa (At 9.37; 16.33); (b) voz pas
siva (Jo 13.10, “está lavado”); em Hb 10.22 (tendo 
[...] o corpo lavado”), literalmente, “tendo sido la
vado quanto ao corpo”, é metafórico do efeito da 
Palavra de Deus nas atividades do crente; (c) voz 
média (2 Pe 2.22). A lguns m anuscritos inferiores 
têm o verbo louõ em vez de fuõ, “soltar”, em Ap 1.5 
(“ lavou” ; veja ARA).1

4. apolouõ (ÒTroXoixü), “ lavar para fora. tirar 
(mancha) lavando”, é usado na voz média, metafori
camente, “ lavar-se”, em At 22.16 (“ lava”), onde a 
ordem para Saulo de Tarso “ lavar”  os seus pecados 
indica que. mediante confissão pública, ele daria tes
tem unho da rem oção dos seus pecados e da com 
pleta mudança de sua vida passada; este ‘"tirar la
vando” não era em si mesmo a própria rem issão dos 
pecados, o que ocorrera na sua conversão; a voz 
média implica seu próprio interesse particular no 
ato (com o com  o verbo precedente, literalm ente, 
“batiza-te” , ou seja, “ fica-te batizado”); o aspecto
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aoristo marca a decisão dos atos; em 1 Co 6 .1 1, 
“haveis sido lavados”; aqui a voz media (na passiva 
na ARA; a ARC não distingue entre este e os dois 
passivos seguintes) indica novamente que os con
vertidos em Corinto, mediante sua obediência à fé, 
deram testemunho voluntário da total mudança es
piritual divinamente ocorrida neles.^ Na Septuagin
ta, consulte Jó 9.30.^

5 . plunò (ttXúvuj) é  usado acerca de “ lavar obje
tos inanimados”, por exemplo, “redes” (Lc 5 .2 , al
guns textos têm o verbo apoplunõ); “vestes”, figu
rativamente (Ap 7 .1 4 ; 2 2 .1 4 . nos melhores textos; 
outros textos têm o verbo poieõ, “ fazer” , seguido 
por tas entotas amou, “os seus mandamentos” ).^

6. rhantizõ (pavríC w ), “aspergir, borrifar”, é 
usado na voz média em Mc 7.4, em alguns textos 
antigos, alude aos atos dos fariseus em sua atenção 
assídua à limpeza de si mesmos depois de voltarem 
d o  m ercad o  (a lg u n s tex to s tem  o  v e rb o  haptizõ aqu i). 
Veja ASPERSÃO.

7. brechõ (ppéxtu), “molhar”, é traduzido em Lc 
7.38,44 pelo verbo “regar” . Veja CHUVA, B.

8. baptizõ (pa?TTÍ£u)) é encontrado em Lc 11.38 
(“se [nào] lavara”). Veja BATISMO.

Nora: Com respeito aos n011, 3 e 5, a Septuagin
ta em Lv 15.11 contém todos os três com suas ca
racterísticas distintivas, sendo o n° 1 usado para as 
m ãos, o n° 3 para o corpo inteiro e o n ° 5  para 
roupas.

LAVOURA
geõrgion (yeiópyiov), cognato de geõrgos (for

mado de ge, “terra, solo”, e ergo ou erdõ, “fazer”), 
denota “ lavoura, cultivo”, e ocorre em 1 Co 3.9, 
onde a igreja local é descrita sob a metáfora da terra 
cultivada, sugestivo do trabalho diligente do após
tolo Paulo e de seus companheiros missionários, 
tanto no ato de ministrar o Evangelho quanto no de 
cuidar da igreja em Corinto; também é sugestivo dos 
efeitos da frutificação espiritual.^ Contraste com o 
verbo geõrgeomai, “ lavrar a terra” , que ocorre em 
Hb 6.7.^

LAVRADA
Nota: Esta é a tradução da voz passiva do verbo 

geõrgeõ, que ocorre em Hb 6.7: “ lavrar o solo. pra
ticar como agricultor” . Veja CULTIVAR.t

LAVRADOR
geõrgos (Yeojpyóç), formado de ge, “terra, solo”, 

e  ergo (ou erdõ), “fazer” (em português. “George”),

denota: (a) “agricultor, fazendeiro” , um lavrador do 
solo (2 Tm 2.6; Tg 5.7); (b) “vinhateiro, viticultor” 
(M t 2 1 .3 3 -3 5 ,3 8 ,4 0 ,4 1 ; M c 2 .1 ,2 ,7 ,9 ; Lc
20.9,10,14,16); em Jo 15.1, Jesus fala do Pai como 
o “ lavrador”, Ele como a Videira, os discípulos como 
as varas ou ramos, sendo o objetivo dar muito fruto, 
a vida em Cristo produzindo o fruto do Espirito, ou 
seja, o caráter e modos em conformidade a Cristo.^

LAVRAR
A. Substantivo.

arotron (õporpoi'), “arado" (derivado de aroõ, 
“arar”), ocorre cm Lc 9.62.^

B. Verbo.
arotriaò (dpoTpidco). cognato de A. forma mais 

recente de aroõ, “arar”, é traduzido pelo verbo “la
vrar” em Lc 17.7 e 1 Co 9.10.^

LEÃO
leõn (Aéu>t') ocorre em 2 Tm 4.17, sendo prova

velmente metafórico do iminente perigo de morte (a 
figura é representada pela frase inteira e não só pela 
palavra “ leão” ); uns supõem que a referência seja 
aos leões do anfiteatro: os comentaristas gregos con
sideravam que o “ leão” era Nero; outros entendem 
que é Satanás. Nào é improvável que a linguagem 
reinvoque o SI 22.21 e Dn 6.20. A palavra também 
é usada metaforicamente, em Ap 5.5, onde Jesus é 
chamado “o Leão da tribo de Judá“ . Em outros luga
res, tem o significado literal (Hb 11.33; 1 Pe 5.8; Ap 
4.7; 9.8,17; 10.3; 13.2).^ Considerando as ocorrên
cias no Antigo e no Novo Testamentos, as alusões 
dizem respeito às três grandes características do 
“ leão": (1) sua majestade c força, indicadores da 
realeza (por exemplo. Pv 30.30); (2) sua coragem 
(por exemplo, Pv 28.1); (3) sua crueldade (por exem
plo, SI 22.13).

LEGIÃO
legiõn (Xe-yic/ji'), soletrado de outra forma como 

legeõn, “ legião”, ocorre em Mt 26.53 (acerca de 
anjos); Mc 5.9,15 e Lc 8.30 (acerca dc demônios). 
Entre os romanos, uma “legião” era primariamente 
um corpo escolhido (legõ. “escolher” ) de soldados, 
div idido em dez coortes. contando com 4.200 a 6.000 
homens (em grego, speira, veja BANDO). No tem
po de nosso Senhor, formava um exército completo 
de infantaria e cavalaria rom  mais de 5.000 homens. 
As “legiões” somente foram levadas para a Judéia 
quando da erupção da guerra judaica (66 d.C.), visto 
que anteriormente eram empregadas nas províncias
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fronteiriças do Império Romano. Dc acordo com o 
seu uso no N ovo Testam ento, a palavra tem um 
outro e mais geral significado “de grande número, 
m uitos” .^

LEGISLADOR
nomothetes (vonoOérTiç), “ legislador” (veja LEI, 

A, n° 2, e  B, n° I), ocorre em Tg 4.12, acerca de 
Deus, como o  ‘‘Legislador’*; portanto, criticara  lei é 
presum ir tom ar o lugar dEle, com a presunção de 
decretar uma lei melhor.TJ

LEGITIMAMENTE
A. Verbo.

exesti (c ^ c g ti ), verbo im pessoal, significando 
“é perm itido , é  legal, é leg itim o, é lic ito” (ou 
interrogativamente. “é legal?” ), ocorre em sua maio
ria nos Evangelhos Sinóticos e em Atos (por exem 
plo, A t 2.29; 8.37; 16.21; 21.37); em outros luga
res, vem os em Jo 5.10; 18.31; 1 Co 6.12; 10.23; 2 
Co 12.4. Veja DEIXAR IR. PODER (3).

Nota: Quanto ao termo ennomos, veja C, n° 2, 
no verbete LEI.

B. Advérbio.
nominõs (pojiíi^oç), “ legalmente, legitimamen

te”, é usado em 1 Tm 1.8. “a lei é boa, se alguém dela 
usa legitimam ente”, ou seja, concordem ente ao seu 
desígnio; o significado aqui é que, ainda que nin
guém possa ser justificado ou obter vida eterna pela 
instrumental idade da lei, o crente tem de té-la no 
coração e cumprir suas exigências; andando não “se
gundo a carne, m as segundo o espírito” (Rm  8.4), 
ele a  usará “ legalm ente” . Em 2 Tm 2.5, é  usado 
acerca de com bater nos jogos e seguir as regras.^j

LEI
A. Substantivos.

1. nomos (vójioç), cognato de nemõ. “dividir, 
distribuir” , significava primariamente “aquilo que é 
prescrito”: por conseguinte, “uso, costum e”, e, por
tanto, “ lei. lei prescrita por costum e ou por estatu
to” ; a palavra ethos, “costume” , foi retida para de
signar “ lei”  não escrita, enquanto que o term o nomos 
tom ou-se o nome estabelecido para apontar “ lei” 
decretada por estado e estabelecida como padrão 
para a adm inistração da justiça.

No N ovo Testamento é usado acerca de: (a) “ Lei” 
era geral, por exemplo. Rm 2.12,13, expressando 
um princípio geral relativo à “ lei” ; Rm 2.14 (última 
parte); Rm 3.27; “ Por qual lei?” , ou seja, “ Por qual 
tipo de princípio (a jactância foi excluída)?” ; Rm

4.15 (últim a parte); Rm 5.13, referindo-se ao perío
do entre a transgressão de A dão e a doação da lei; 
Rm 7.1 (prim eira parte); contra as graças que cons
tituem o fruto do Espírito “ não há lei” (Gl 5.23); o 
alvo ostensivo da lei é conter as tendências naturais 
maldosas dos homens, no estado decaído; contudo, 
na prática, a  lei se acha não som ente ineficaz, mas, 
na verdade, provoca essas tendências para uma maior 
atividade. A intenção do dom do Espirito é  cons
tranger o crente a  uma vida na qual as tendências 
naturais nào tenham lugar e produzir nele os opos
tos diretos. Portanto, a lei não tem  nada a dizer 
contra o fruto do Espírito; por conseguinte o crente 
não apenas nào está sob a lei (Gl 5.18), mas a lei não 
tem cam po de ação na sua vida, já  que —  e na m edi
da que —  ele é  guiado pelo Espirito” (extraído de 
Notes on Gaiatians. de Hogg e Vine, p. 298).

(6) A força ou influência que im pele à ação (Rm
7.21,23, primeira parte).

(c) A lei mosaica, a “ lei” do Sinai: (1) com o 
artigo definido (por exemplo. M t5 .I8 ; Jo 1.17; Rm 
2 .1 5 ,1 8 ,2 0 ,2 6 ,2 7 ; 3 .19 ; 4 .1 5 ; 7 .4 ,7 ,1 4 ,1 6 ,2 2 ; 
8.3,4,7; Gl 3.10,12,19,21,24; 5.3; E f 2.15; Fp 3.6; 1 
Tm 1.8; Hb 7.19; Tg 2.9); (2) sem o artigo, desse 
m odo acentuando a lei mosaica em sua qualidade 
com o “ lei”, por exemplo, Rm 2.14 (primeira pane); 
Rm 5.20; 7.9 (onde a ênfase na qualidade acha-se 
em que “o mandam ento que era para vida”, ou seja,
o que Paulo pensava que fosse meio para vida. ele 
descobriu que “era para morte”, ou seja, tem o  efei
to de revelar o seu verdadeiro estado); Rm 10.4; 1 
Co 9.20; G l 2.16,19,21; 3.2,5; 3.10 (prim eira par
te); Gl 3.11,18,23; 4.4,5; 4.21 (prim eira parte); Gl 
5.4.18; 6.13; Fp 3.5,9; Hb 7.16; 9.19; Tg 2.11; 4.11; 
com relação à  declaração em Gl 2.16, de que “o 
homem nào é justificado pelas obras da lei”, a au
sência do artigo antes de nomos indica a asserção de 
um principio, “pela obediência à lei”, mas evidente
mente a lei mosaica está em vista. Aqui o apóstolo 
Paulo está afirmando que a submissão à circunstân
cia acarreta necessariamente a obrigação de cumprir 
toda a “ lei”. A circuncisão pertence à parte cerimoni
al da “ lei” , mas. ainda que a lei mosaica seja. de fato, 
divisível em cerimonial e em moral, tal distinção nào 
é  feita ou mesmo presumida na Escritura. A  declara
ção assevera a liberdade do crente da “lei” de Moisés 
em sua totalidade como meio de justificação.

(d) Por metonímia, os livros que contém a “ lei”:
(1) o  Pentateuco (por exem plo, Mt 5.17; 12.5; Lc 
16.16; 24.44; Jo 1.45; Rm 3.21; Gl 3.10); (2) os 
Salmos (Jo 10.34; 15.25); os Salmos, Isaías, Ezequiel
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e Daniel (Jo 12.34); os Salmos e Isaías (Rm 3.19. 
junto com os versículos 10 a 18); Isaías (1 Co 14.21); 
disso tudo o que se pode deduzir é que “a lei”, em 
seu sentido mais abrangente, era um título alternati
vo de “As Escrituras”.

As expressões a seguir especificam as “ leis’* de 
diversos tipos: (a) “a lei de Cristo” (Gl 6.2), isto é, 
ou a “ lei”  dada por Ele (como no Sermão da M onta
nha e em Jo 13.14,15; 15.4), ou a “lei” ou principio 
pelo qual o próprio C risto viveu (M t 20.28; Jo
13.1); estas não sào alternativas factuais, pois a 
“ lei” im posta por Cristo era sem pre aquela pela 
qual Ele viveu nos “dias da sua carne” . Ele confir
mou que a “ lei” é de autoridade divina (cf. Mt 5.18); 
não obstante, Ele apresentou um padrão de vida 
mais alto do que a obediência superficial à tradução 
legal corrente da “lei”, padrão que, sem exterminar a 
“ lei”, Ele encarnou em Seu caráter e vida (veja, por 
exemplo, Mt 5.21-48; esta brecha com o legalismo, 
é  vista sobretudo no que diz respeito à parte ritual 
ou cerimonial da “ lei” em seu âmbito geral); Ele se 
mostrou superior a todas as interpretações huma
nas dela; (6) “a lei da fé”  (Rm 3.27), ou seja, um 
princípio que exige fé somente por parte do ho
mem; (c) “a lei do meu entendimento” (Rm 7.23), o 
princípio que governa a  nova natureza em virtude 
do novo nascimento; (d) “a lei do pecado” (Rm 7.23),
o princípio pelo qual o pecado exerce sua influência 
e poder, a apesar do desejo de fazer o que é certo; “a 
lei do pecado e da morte” (Rm 8.2), a morte sendo o 
efeito; (e) "a lei da liberdade” (Tg 1.25; 2.12), termo 
inclusivo de todas as Escrituras, não uma “lei” de 
compulsão forçada, mas que obtém obediência pron
ta pelo desejo e deleite do indivíduo renovado do 
qual é assunto; para a “lei” ele olha e  em seu ensino 
ele se deleita; ele está “debaixo da lei [ennomos, “na 
lei” , implicando união e  sujeição] de Cristo” (1 Co
9.2 l;c f ., por exemplo, SI 119.32,45,97; 2 Co 3.17); 
(/) *‘a lei real” (Tg 2.8; real, isto é, pertencente à 
realeza), ou seja, a “lei” do amor, real na majestade 
do seu poder, a “ lei”  na qual todas as outras depen
dem (M t 22.34-40; Rm 13.8; Gl 5.14); (£)*‘a lei do 
Espirito de vida” (Rm  8.2), ou seja, o princípio 
animado pelo qual o Espírito Santo age como Doa
dor de vida (cf. Jo 6.63); (h) “a lei da justiça” (Rm
9.31), ou seja» um princípio geral que apresenta a 
justiça como objetivo e resultado dc guardar uma 
“lei”, particularmente a “ lei” de Moisés (cf. Gl 3.21);
(i) “a lei do mandamento carnal” (Hb 7.16), ou seja, 
a “ lei” relativa ao sacerdócio arônico que designava 
os homens condicionados pela circuncisão e limita

ções da carne. Na Epístola aos Hebreus, a “ lei” é 
discorrida sobretudo referente ao contraste entre o 
sacerdócio de Cristo e o estabelecido sob a “ lei” de 
Moisés, e em relação ao acesso a Deus e à adoração. 
Nesses aspectos, a “ lei nenhuma coisa aperfeiçoou” 
(Hb 7.19). Houve a anulação do precedente manda
mento e a introdução de uma m elhor esperança (Hb
7.18,19). Isto foi estabelecido sob o novo concerto, 
um concerto instituído com base em “melhores pro
messas” (Hb 8.6).

Notas: (1) Em Gl 5.3. a declaração de que ser 
circuncidado tom a o indivíduo devedor do cumpri
mento de toda a “ lei” , diz que a “ lei” é composta dc 
ordens distintas, cada uma essencial para o todo, e 
pressupõe a unidade da “ lei”; em Gl 5.14, a declara
ção de que “toda a lei” é cumprida em um manda
mento concernente ao amor, diz que o mandamento 
distinto é combinado com outros para tom ar a “ lei” 
completa.

(2) Em Rm 8.3, “o que era impossível à lei”, é, 
literalmente, “a incapacidade [adunaton, o neutro 
do adjetivo adunatos. “ incapaz” , usado como subs
tantivo] da lei” ; pode significar ou “a fraqueza da 
lei” , ou “o que era impossível à lei” ; o último é 
preferível; o significando é  o mesmo em termos de 
efeito; a “ lei” não podia dar nem a liberdade da con
denação. ou a comunicação da vida.

(3) Quanto à diferença entre o ensino de Paulo e
o de Tiago com respeito à  “ lei”, veja JUSTIFICAR.

(4) Quanto a At 19.38, “há audiências”, veja 
PÁTIO, n° 1.

(5) Quanto ao termo nomodidaskaloi, “douto
res da lei” , que ocorre em Lc 5.17 e 1 Tm 1.7 (no 
singular, em At 5.34), veja PROFESSOR.

2. nomothesia (vo^oôeaía) denota “ legislação” 
(formado do n° 1, e tithemi, “colocar, pôr”), e  é 
encontrado em Rm 9.4 (“a lei” , veja ARA). Con
traste com B, n° 1

B. Verbos.
1. nomotheteo (vo|io0€T éü>), quando é usado: (a) 

no intransitivo, significa “fazer leis” (cf. A , n° 2, 
acima); na voz passiva, “ser suprido com leis” (Hb
7.11, “recebeu a  lei” , literalmente, “foi suprido com 
lei” ); (6) no transitivo, significa “ordenar pela lei, 
decretar” ; na voz passiva (Hb 8.6). Veja CONFIR- 
M A D O .1

2. krinõ (Kpíwu), “avaliar, estimar, julgar**, signi
fica “ ir à lei” , c  é usado na voz média em Mt 5.40 
(“pleitear” ); I Co 6.1,6. Veja ESTIMAR.

Nota: Em 1 Co 6.7, "terdes demandas" é tradu
ção da expressão echõ krimata, “ter processos”.
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3. paranomeõ ('rrapavopéüj), “ transgredir a lei” 
(fonnado de para, “contrário  a’*, e nomos), é usa
do no particípio presente em At 23.3, e  traduzido 
por “contra a lei’*, literalm ente, “transgredindo a
l e r . i

C. Adjetivos.
1. nomikos (wpiKÓç) denota "relacionado com 

a lei” ; em T t 3.9. é traduzido “acerca da lei**, descre
vendo “debates”. Veja DOUTOR DA LEI.

2. ennomos (€m>|U)Ç) significa; (a) “ legal, lici
to, legítimo”, literalmente, "na lei” (formado de en, 
“em ”, e nomos, veja A, n° 1), ou. estritam ente, “o 
que está dentro do alcance da lei” , é encontrado em 
At 19.39. acerca dos tribunais legais em Éfeso; (6) 
“sob a  lei” , em relação a Cristo (1 Co 9.21). onde é 
contrastado com anomos (veja o n° 3. mais adian
te); a palavra conforme foi usada pelo apóstolo Pau
lo. não sugere meramente a condição de estar debai
xo da “ lei” , mas a  intimidade de uma relação estabe
lecida na lealdade de uma vontade dedicada ao Mes
tre. Veja LEGITIM AM ENTE.

3. anomos (âvo jioç) significa “sem lei” (form a
do de a , elem ento de negação, e nomos, veja A , n°
1) e tem  este significado em  1 Co 9.21 (quatro 
vezes). Veja A BO M IN Á V EL, M AU, SEM  LEI, 
T RA N SG R ESSO R .

D. Advérbio.
anomõs (di'ónu>ç), “sem lei”  (a forma adverbial 

de C, n° 3), é usado em Rm 2.12 (duas vezes), onde 
“sem lei pecaram ” significa a ausência de algum a 
“ lei”  especificam ente revelada, com o a “ lei” do 
Sinai; “sem lei tam bém  perecerão” pressupõe que 
a ausência da tal “ lei” não evitará seu destino; aqui 
não está em vista a “ lei”  da consciência. A frase 
“sob a lei” é, literalm ente, “ na lei” , e  não é igual ao 
adjetivo ennomos (C , n° 2), m as são duas palavras 
d istin tas.^

LEITE
gala (yáXa)é  usado: (a) literalmente (1 Co 9.7); 

(b) m etaforicam ente, acerca do ensino espiritual 
rudim entar (1 Co 3.2; Hb 5.12,13; 1 Pe 2.2); nesta 
última referência, o significado depende em grande 
parte do significado da palavra logikos, traduzido 
por “racional” . Enquanto logos denota “ palavra”, o 
adjetivo logikos nunca é usado com o significado de 
“da palavra", nem o contexto em 1 Pe 1.23 compila 
este significado. Porquanto seja verdade que a Pala
vra de Deus, como “leite” , alimenta a alma. e tal fato 
está envolvido na exortação, a única outra ocorrên
cia no Novo Testamento do adjetivo logikos é  Rm

12.1. onde é traduzido por “racional” , ou seja, (cul
to) razoável, sensato, inteligente, em oposição à 
oferta de um animal irracional: então aqui, o alimen
to  pode ser entendido que é o alimento de natureza 
espiritualm ente racional, o qual. agindo pela mente 
regenerada, desenvolve o crescim ento espiritual. A 
Palavra de Deus nào é  dada de forma que seja im
possível entendê-la, ou que requeira uma classe es
pecial de pessoas para interpretá-la; seu caráter é 
tal que o Espírito Santo que a deu pode desdobrar 
suas verdades até para o novo convertido (cf. 1 Jo
2.27).U

LEMBRAR-SE
A. Verbos.

1. mimneskõ (^iljii^ícjkcü), da m ais antiga for
ma mnaomai, na voz ativa, significa “ recordar” ; 
na voz m édia, “ recordar-se de” , p o r conseguinte, 
“ lem brar-se, estar cônscio atento de” : a form a mais 
recente só  é encontrada no presen te  em Hb 2.6 e 
13.3; o perfeito  ocorre em 1 Co 11.2 e  2 Tm 1.4, 
e é usado com um significado de presente. Tam
bém é encontrado em Lc 1.54; 2 Pe 3.2; A p 16.19 
(voz passiva). A voz passiva tam bém  é usada em 
A t 10.31 (“estào  em m em ória” ). Veja TER EM 
M E N T E .

2. mnemoneuõ (nvTipoveúto) significa “ trazer à 
memória, recordar, lem brar-se”; é usado de modo 
absoluto cm Mc 8.18; em todos os outros lugares 
tem um objeto: (a ) pessoas (Lc 17.32; Gl 2.10); em
2 Tm 2.8, “ lembra-te de que Jesus [...] ressuscitou 
dos m ortos”, Paulo nào estava lembrando Tim óteo 
(nem precisava) que Jesus Cristo ressuscitou dos 
mortos, o que Tim óteo precisava fazer era “se lem
brar” (m anter cm mente) daquele que ressuscitou, a 
Fonte e  o Provedor de todas as exigências do após
tolo; (b) coisas (por exemplo. M t 16.9; Jo 15.20; 
16.21; A t 20.35; Cl 4.18; 1 Ts 1.3; 2.9; Hb 11.15; 
13.7; Ap 18.5); (c) uma cláusula, representando uma 
circunstância, etc. (Jo 16.4; A t 20.31; E f 2.11; 2 Ts 
2.5; Ap 2.5; 3.3); em Hb 11.22 significa “fazer men
ção de”. Veja MENÇÀO.1

3. anamimneskõ (di'api|ii'iía»Cü>), formado de 
ana, “para trás” , e o n° 1, significa na voz ativa 
“recordar, trazer à mente” (1 Co 4.17; 2 Tm 1.6): na 
voz passiva, “ lembrar-se, trazer à  (própria) m ente” 
(M c 11.21: 14.72; 2 Co 7.15; Hb 10.32).H

4. hupomimneskõ (ÚT7op.ip.i'ryjKu>) significa “ fa
zer a pessoa se lembrar, pôr alguém  em mente de” 
(formado de hupo. “debaixo de” , im plicando fre
qüentem ente sugestão, e o n ° l ) ,  ocorre em Jo 14.26
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(“vos fará lembrar” ); 2 Tm 2.14 (“traze estas coisas 
à memória” ); Tt 3.1 (“admoesta-os”); 3 Jo 10 (“tra
rei à memória”); Jd 5 (lembrar-vos” ). Em Lc 22.61, 
é usado na voz passiva, Pedro “lem brou-se da”, 
literalmente, ‘‘foi posto em mente”

5. epanamimneskõ (éTraídajiiiiurictkoj), “recor
dar de novo” (formado de epiy “sobre”, e o n° 3), é 
usado em Rm 15.15, “vos trazer outra vez (isso) à 
memória”. Veja MENTE.^

Nota: Em 1 Tm 4.6, o verbo hupotithemi, “pôr 
embaixo, sugerir” , é traduzido por “propondo”. Veja 
MENTE.

B. Substantivos.
1. anamnesis (dvá^iMicriç), “ recordação, lem 

brança” (form ado de ana, “ para cim a” ou “ de 
novo”, e  A, n° 1), é usado: (o) no m andam ento de 
Jesus na instituição da Ceia do Senhor (Lc 22.19;
1 Co 11.24,25, não “em m em ória de” , m as tra
zendo afetuosam ente Sua Pessoa à m ente); (ò ) 
acerca da “recordação, lem brança” de pecados (Hb
10.3, “com em oração”); mas aqui o prefixo ana 
não significa “ de novo” ; o  que é  indicado, com 
respeito aos sacrifícios efetuados sob a lei, não é 
sim plesm ente um trazer exterior à  “ lem brança”, 
mas um despertar da m ente.^ Na Septuaginta, 
consulte Lv 24.7; Nm 10.10; e os títulos dos SI 
38 e 70.1

2. hupomnesis (ím óni'r|aiç) denota “recordação, 
lembrança, lembrete”; em 2 Tm 1.5, é  usado com 
lambanõ, “receber”, literalmente, “ tendo recebido 
uma lembrança” (“trazendo à memória” ); também é 
encontrado em 2 Pe 1.13 ("admoestaçòcs” ) c 2 Pe
3.1 (“exortação” ).t

Nota: Faz-sc uma distinção entre o n° 1 e o n° 2, 
em que o termo anamnesis indica uma “ lembrança” 
sem auxilio, e o termo hupomnesis, uma “lembran
ça” instigada por outrem.

3. rnneia ( j i i^ ía )  denota “recordação, lembran
ça” ou “menção”. Veja MENÇÃO.

4. mneme (|xuTÍ|ir|) denota “memória” (cognato 
de mnaomai, A . n° 1), “recordação, lembrança, men
ção” (2 Pe 1.15, “ lembrança”; aqui, porém, é usado 
com poieõ, “ fazer” , voz média, e alguns sugerem 
que o significado seja “fazer menção” ).c

LEME
pedalion (m )õá\io i'), “ leme” (cognato dc pedos, 

“ lâmina de remo”), ocorre em At 27.40; Tg 3.4.^
Os pedalia eram na verdade remos de direção, 

dois dos quais eram usados como “ leme” em navios 
antigos.

LENÇO
soudarion (couôópioi'), palavra latina, sudarium 

(derivado de sudor. “suor” ), denota: (o) “pano para 
enxugar a face”, etc. (Lc 1920; At 19.12); Em Lc 1920, 
a referência pode ser a uma toalha ou qualquer tipo de 
pano de linho ou até um tipo de touca, qualquer um 
dos quais poderia ser usado para esconder dinheiro;
(b) “cobertura para cabeça de morto” (Jo 11.44; 20.7).^1

LENÇOL
othone (òOów)) denotava primariamente “ linho 

bom”, depois, “lençol”, é  encontrado em A t 10.11;
11.5.R Contraste com o termo othonion, “ linho”.

LEOPARDO
pardalis (T T dpòaX iç) denota “ leopardo” ou “pan

tera”, um animal caracterizado por velocidade de 
movimento e  salto imprevisto. Em Dn 7.6, é simbó
lico das atividades de Alexandre, o Grande, e  a for
mação do império grego, o terceiro visto na visão ali 
registrada. Em Ap 13.2, o poder imperial, descrito 
também como “besta”, é visto a concentrar em si as 
mesmas características mencionadas em Dn 7. |̂

LEPRA
lepra (Xéirpa), cognato de lepros (veja LEPRO

SO), é  mencionado em Mt 8.3; Mc 1.42; Lc 5.12,13.^1 
Na eliminação de outras doenças, c usado o verbo 
“curar” ( iaomai), mas na remoção da “lepra”, é utili
zado o verbo “limpar" (katharizõ), exceto na decla
ração relativa ao samaritano (Lc 17.15: “Vendo que 
estava sào”). Os textos de Mt 10.8 e Lc 4.27 indicam 
que a doença era comum na nação. Somente 12 casos 
são registrados no Novo Testamento, mas estes são 
selecionados especificamente. Quanto às ordens do 
Senhor para o leproso mencionado em Mt 8, e  aos 
dez leprosos, em Lc 17. veja Lv 14.2-32.

LEPROSO
lepros (Xcirpóç), adjetivo, usado primariamente 

acerca da “psoríase” , caracterizada por uma erup
ção de placas ásperas e escamosas: mais tarde, “ le
proso” , mas usado primariamente como substanti
vo, “leproso” (M t 8.2; 10.8; 11.5; Mc 1.40; Lc4.27; 
7.22; 17.12); especificamente acerca de Simão, men
cionado em Mt 26.6; Mc 14.3.^

LER
A. Verbo.

anaginõskõ (ãrayii^ócrKüj). primariamente, “sa
ber com certeza, saber de novo, reconhecer” (for
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mado de ana, “de novo” , e ginõskõ. “saber” ), é usa
do acerca de: “ ler” caracteres escritos (por exemplo, 
Mt 12.3,5; 21.16; 24.15); a “ leitura'* particular das 
Escrituras (At 8.28.30,32); a “ leitura” pública das 
Escrituras (Lc 4.16; At 13.27; 15.21; 2 Co 3.15; Cl
4.16, três vezes; 1 Ts 5.27; Ap 1.3). Em 2 Co 1.13, 
há um trocadilho intencional; primeiramente, “ne
nhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que 
já  sabeis [anaginõskõ]", significa que não há signifi
cado escondido ou m isterioso em suas epístolas; 
qualquer dúvida que possa ter surgido e sido ex
presso a esse respeito, ele quer d izer o que diz; 
então, segue o verbo semelhante epiginõsko, “reco
nhecer”, “ou também reconheceis, e espero que tam
bém até ao fim as reconhecereis” . A paronomásia 
quase não dá para ser reproduzida em nosso idio
ma. Sem elhantem ente, em 2 Co 3.2, os verbos 
ginõskõ, “saber, conhecer”, e anaginõskõ, “ ler” . são 
postos nessa ordem  e aplicados m etaforicamente à 
igreja em Corinto como sendo uma carta, uma m en
sagem ao mundo, escrita pelo apóstolo e seus cole
gas m issionários através do m inistério do Evange
lho que eles fizeram e a conseqüente mudança na 
vida dos convertidos, uma carta “conhecida e lida 
por todos os hom ens”. Quanto às outras ocorrênci
as de paronom ásias, veja, por exem plo, Rm 12.3 
(phroneõ, huperphroneõ e sophroneõ): 1 Co 2.13,14 
(sunkrinõ  e anakrinõ); 2 Ts 3.11 (ergazomai e 
per ierg a zo m a i)\  1 C o  7.31 (chraom ai e 
katachraomai); 1 Co 11.31 (diakrinò e krinõ): 1 Co
12.2 {agõ e  apagõ); Fp 3.2,3 (kaiatome e peritome).

B. S u b stan tiv o .
anagnõsis (áuáyvüjcn ç) no grego não bíblico de

notava “reconhecimento” ou “pesquisa” (o último 
significado é encontrado nos papiros); então, “ lei
tura”; no Novo Testamento alude à “ leitura” públi
ca das Escrituras (A t 13.15; 2 C o 3.14); em 1 Tm
4.13, o contexto deixa claro que a referência é ao 
cuidado requerido na leitura das Escrituras a um 
grupo, dever que sem pre exige a exortação: “presta 
atenção” . Mais tarde, os leitores nas igrejas foram 
chamados de anagnõstai.̂ | Na Septuaginta, consul
te N e 8.8.^

LESTE
anatole (ü^aToXií), primariamente “ levantamen

to”, por exemplo, do sol e das estrelas, corresponde 
a anatellõ, “fazer subir” , ou, no intransitivo, “sur
gir” , o qual tam bém é usado para se referir à luz 
solar como também a outros objetos da natureza. 
Em Lc 1.78, é usado metaforicamente acerca de Cris

to com o “o Oriente” (“o sol nascente”, ARA), Aque
le por meio de quem a luz entrou no mundo e bri
lhou imediatamente em Israel para dispersar as tre
vas que estavam em todas as nações (cf. Ml 4.2). 
Em outros lugares, denota o “oriente”, o  “ leste” , 
com o o lugar do nascim ento do sol (M t 2.1,2,9; 
8.11; 24.27; Lc 13.29; Ap 7.2; 16.12; 21.13). Em 
geral, o  “oriente” representa o lado das coisas no 
qual o nascimento do sol dá luz. Na própria cidade 
divina (Ap 21.13), a referência às portas da banda 
“ do levante [oriental]” indica a saída da influência 
do lado oriental da cidade. Veja ORIENTE.^J

LETRA
1. gramma  (y p d p p .a ) denota prim ariam ente 

“aquilo que é traçado ou desenhado, quadro”: por
tanto, “aquilo que é escrito”: (a) “caractere, letra do 
alfabeto” (2 Co 3.7); em Gl 6.11, a referência não é 
à extensão da epístola (Paulo nunca usa gramma, 
quer no singular ou no plural, para aludir às suas 
epístolas; acerca delas ele usa o termo epistole, n°
2), m as ao tam anho dos caracteres escritos por sua 
mão (provavelm ente deste versículo até o final da 
epístola, conform e o  uso do tem po passado, “es
crevi” , segundo o idiotism o grego, o  qual é  equiva
lente ao nosso “estou escrevendo”). Além disso, a 
p a la v ra  “ le tra s ”  e s tá  aq u i no caso  d a tiv o , 
grammasin, “com (que grandes) letras”; (b) “escri
tura. documento escrito, contrato”  (Lc 16.6,7, “con
ta”); (O  “carta, por via de correspondência” (At
28.21); (d) as Escrituras do A ntigo Testamento (2 
Tm 3.15); (e) “aprendizagem, estudo” (Jo 7.15; At
26.24, literalmente, “muitas letras”); nos papiros, o 
analfabeto é  referido como alguém que não sabe “le
tras” , “o  que nunca significa nada mais que a inabi
lidade de escrever” (M oulton e M illigan); (/) “a le
tra” , as ordens escritas da Palavra de Deus, em con
traste com a operação interior do Espírito Santo 
sob o novo concerto (Rm 2.27,29; 7.6: 2 Co 3.6); 
(g) “os livros de M oisés’* (Jo 5.47).^1

2. epistole (€TncfToXií). Veja EPÍSTOLA.

LEVANTAR-SE
1. anistemi ( d i n c r r r i p i ) ,  “levantar-se ou fazer se 

levantar”, em conformidade com seu uso intransitivo 
ou tran sitivo  (fo rm ado  de ana, “para  c im a”, e 
histemi, “estar”), é  usado: (a) para descrever uma 
mudança física de posição: por exemplo, “ levantar- 
se” de dorm ir (M c 1.35); de uma reunião numa sina
goga (Lc 4.29); o ato ilegal do sum o sacerdote “le
vantar-se” no tribunal (M t 26.62); o inválido “ le
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vantar-se” da cama (Lc 5.25); o discípulo “ levantar- 
se*’ de sua profissão para seguir Cristo (Lc 5.28; cf. 
Jo 11.31); a ação de “ levantar-se” da oração (Lc 
22.45); um gnipo inteiro (A t 26.30; I Co 10.7); (6) 
m etaforicamente, para aludir a “ levantar-se” anta- 
gonicam ente contra pessoas: por exemplo, oficiais 
contra pessoas (A t 5.17); um líder scdicioso (At
5.36); o “ levantar-se” de Satanás (Mc 3.26); os fal
sos mestres (A t 20.30); (c) para se referir a  “ levan
tar-se” para uma posição de proeminência ou po
der: por exemplo, Cristo com o Profeta (A t 3.22;
7.37); com o o Servo de Deus no meio da nação de 
Israel (At 3.26); com o 0 Filho de Deus no m eio da 
nação (A t 13.32,33; aqui não se refere à ressurrei
ção, mas diz respeito à encarnação; a menção da Sua 
ressurreição está no versículo seguinte, no qual é 
ressaltada mediante contraste e pelo acréscim o de: 
“dos m ortos”); como Sacerdote (Hb 7.11,15); como
0 Rei sobre as nações (Rm 15.12); (d) para designar 
um despertar espiritual da letargia (E f  5.14); (e) 
para descrever a ressurreição dos mortos: (1) a res
su rre ição  de Jesus (M t 17.9; 20 .19 ; M c 8.31; 
9.9,10,31; 10.34; Lc 18.33; 24.7,46; Jo 20.9; A t 
2.24,32; 10.41; 13.34; 17.3,31; 1 Ts 4.14); (2) a 
ressurreição dos crentes (Jo 6.39,40,44,54; 11.24; 1 
Ts 4.16); a ressurreição dos descrentes (M t 12.41). 
Veja ELEVAR, ESTAR e  RESSUSCITAR.

2. exanistemi (è^aincrnjiii), forma fortalecida do 
n° 1 (ex, ou seja, ek , prefixo intensivo), significa 
“ le v a n ta r” (M c 1 2 .1 9 ; Lc 2 0 .2 8 ) ; no  m odo 
intransitivo “levantar-se” (A t 15.5).^

3. egeirõ ( é y e í p o )  é usado muitas vezes no Novo 
Testamento no sentido de “levantar” (voz ativa) ou 
“ levantar-se” (voz média e voz passiva): (a ) diz 
respeito a levantar-se de estar sentado, deitado, 
doente (por exemplo, Mt 2.14; 9.5,7,19; Tg 5.15; 
Ap 11.1); (ò) refere-se a fazer aparecer, ou, na voz 
passiva, aparecer ou levantar-se para ocupar um 
lugar no meio das pessoas (M t 3.9; 11.11; Mc 13.22; 
A t 13.22); é dessa forma aludido a Cristo em At
13.23 (cf. o  n° 1, letra “c” ); (c) alude a despertar, 
incitar ou “levantar” contra (M t 24.7; Mc 13.8); (d) 
diz respeito a “erigir construções” (Jo 2.19,20); ( e ) 
descreve “ levantar” dos mortos; (1) a ressurreição 
de C risto (M t 16.21), e m uitas vezes em outros 
lugares (m as não em Filipenses, 2 Tessalonicenses,
1 Tim óteo, Tito, Tiago, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 
João e Judas); (2) a ação de Cristo “ levantar” os 
mortos (M t 11.5; Mc 5.41; Lc 7.14; Jo 12.1,9,17);
(3) o  ato dos discípulos “ levantarem ” os m ortos 
(M t 10.8); (4 ) a ressu rre ição  dos c ren tes  (M t

27.52; Jo 5.21; 1 Co 15.15,16,29,32,35,42-44,52;
2 Co 1.9; 4.14), dos descrentes (M t 12.42; cf. Mt 
12.41, n° 1).

O verbo egeirõ se põe em contraste com o verbo 
anistemi (quando usado com referência à ressurrei
ção) no aspecto de que egeirõ é usado com freqüên
cia tanto no sentido transitivo de “levantar” quanto 
no in transitivo  de “ levan ta r-se” , ao passo que 
anistemi é comparativamente raro no uso transiti
vo. Veja DESPERTAR.

4. diegeirõ ( ô i e y c í p o j ) ,  forma fortalecida do n°3 
(dia, “através de”, prefixo intensivo), significa “acor
dar, despertar do sôno”. A voz ativa não é  usada no 
modo intransitivo. Em Mt 1.24, “José, despertan
do do sono”, o particípio passivo é, literalmente, 
“sendo despertado”. Em Mc 4.39 (“ele, despertan
do” ), a  tradução literal é, “ele, sendo despertado”. 
Em Jo 6.18, é usado o imperfeito da voz passiva e a 
tradução deveria ser: “O m ar estava sendo desper
tado” . Veja DESPERTAR, n° 2.

5. ginomai (y ívo iia i), “ tom ar-se, acontecer” , às 
vezes é traduzido adequadam ente por “ levantar-se” 
(por exemplo, Mt 8.24; Mc 4.37). No mesmo sen
tido, fala do levantamento de uma perseguição (M t 
13.21; M c 4 .17, aqui poderia ser traduzido por 
“ocorrendo” ); tum ulto (M t 27.24); enchente (Lc 
6.48); fome (Lc 15.14); questão (Jo 3.25); murmu- 
ração (A t 6.1); tribulação (A t 11.19); alvoroço na 
cidade (A t 19.23); dissensào (A t 23.7); grande bra
do (A t 23.9). Veja SER CONVENIENTE.

6. anabainõ (ávalkríttd), “subir, ascender" (Lc 
24.38; Ap 13.1; 17.8; 19.3). Veja BROTAR, CRES
CER, ENTRAR, IR, SUBIR (1), SUBIR (2), VIR.

7. sunephistemi (auve<Jx.<jTTini), “ levantar jun 
to” (form ado de sun, “jun to”, epi, “para cim a” , e 
h is temi, “estar”), é usado em At 16.22 acerca do 
“ levantamento” conjunto de uma multidão contra 
Paulo e  Silas.^l

8. eiserchomai (e iaep x o jia i), literalm ente, “ ir 
para den tro , en tra r” (fo rm ado  de eis, “em ”, e 
erchomai, “ ir”), é traduzido uma vez m etaforica
mente com referência a um razoamento entre os dis
cípulos sobre qual deles seria o maior (Lc 9.46). 
Veja VIR. ENTRAR, IR.

9. anateliõ (dixtTéXXco), “surgir” , é usado especi
almente acerca de coisas na criação natural, por exem
plo, o  “surgimento” do Sol. Lua e estrelas; metafo
ricamente, diz respeito à luz (M t 4.16); ao sol (Mt 
5.45; 13.6; Mc 4.6; 16.2, “quando o sol tinha surgi
do”; Tg 1.11); a uma nuvem (Lc 12.54); à  estrela- 
d ’alva (2 Pe 1.19); em Hb 7.14, fala m etaforicamen
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te da encarnação de Cristo: “Nosso Senhor proce
deu de Judá”, m ais literalm ente: “N osso Senhor 
surgiu de Judá” , como o  surgimento da luz do sol. 
Veja BROTAR, SUBIR (1 )1

Notas: (1 ) Um substan tivo  co rresponden te , 
anatole, significa “ leste, oriente”, ou seja, o lugar do 
“nascimento do sol” .

(2 )  Em  A t 2 7 .1 4 , o v e rb o  ba llõ , “ b a te r” 
(intransitivo), é traduzido por “deu”.

LEVAR (1)
1. bastazõ OaoTáCio) significa “suportar como 

fardo”. E usado com o  significado de: (a) “apanhar” 
qualquer coisa, como, por exemplo, pedras (Jo 10.31);
(6) “ levar" algo (M t 3.11; Mc 14.13; Lc 7.14; 22.10; 
At 3.2; 21.35; Ap 17.7); “trazer” no corpo (Lc 10.4; 
Gl 6.17), dentro do corpo (Lc 11.27); “ levar”  um 
nome em testemunho (At 9.15); metaforicamente, 
fala de uma raiz que “sustenta” ramos (Rm 11.18);
(c) “ levar” um fardo, quer fisicamente, como, por 
exemplo, uma cruz (Jo 19.17), ou, metaforicamente, 
em relação aos sofrimentos suportados pela causa de 
Cristo (Lc 14.27; Ap 2.3); diz respeito à resistência 
física (M t 20.12); aos sofrimentos “suportados” em 
favor de outros (M t 8.17; Rm 15.1; Gl 6.2); às verda
des espirituais não capazes de serem “suportadas” 
(Jo 16.12); à recusa de “suportar" os homens maus 
(Ap 2.2); aos regulamentos religiosos impostos em 
outros (At 15.10); ao peso da sentença de Deus a ser 
executada em seu devido tempo (Gl 5.10); ao efeito 
do julgam ento de Cristo, a ser “suportado" pelos 
crentes devido ao fracasso na questão de cumprir as 
obrigações do discipulado (Gl 6.5); (d) a “ levar” à 
guisa de levar à força (Jo 12.6; 20.15). Veja CARRE
GAR, T O M A R .t

2. pherõ  (<t>€pa)), “trazer” ou “levar” (Lc 23.26; 
Jo 2.8, duas vezes; Jo 12.24; 15.2, duas vezes; Hb
13.13). Veja TRAZER, n° 1, e as palavras com enta
das ali.

3. anapherõ (d i^a^poj), formado de ana, “para 
cim a” , e o n° 2, é usado para se referir a “ levar 
pessoas para um lugar mais alto”, e, neste sentido, é 
usado para aludir à ascensão do Senhor (Lc 24.51). 
É usado duas vezes para se  referir ao sacrifício 
propiciatório do Senhor, ao suportar nossos peca
dos na cruz (H b 9.28 e 1 Pe 2.24). Veja CARRE
GAR, LEVAR (2), OFERECER, TRAZER.

4. ekpherõ (€Ktt>€poj), formado de ek, “para fora”, 
e o n° 2, é usado, literalmente, acerca de “transpor
tar algo ou carregar para fora”, por exemplo, uma 
roupa (Lc 15.22); pessoas doentes (A t 5.15); um

cadáver (A t 5.6,9,10); da impossibilidade de “ le
var” alguma coisa deste mundo na morte (1 Tm 6.7). 
Os m anuscritos mais autênticos têm esta palavra 
em Mc 8.23, a respeito do cego a quem o Senhor 
tirou da aldeia. Também é usado acerca da terra que 
‘‘produz" algo (Hb 6.8). Veja CARREGAR, TRA- 
ZER.1

5. peripherõ (iTepi<{>€pní), formado de peri, “so
bre”, e o n° 2 , significa “ levar daqui para acolá ou 
carregar de um lado para outro” e é usado literal
mente para aludir a carregar doentes (Mc 6.55), ou 
aos sofrim entos físicos suportados em comunhão 
com Cristo (2 Co 4.10); metaforicamente, diz res
peito a ser “ levado” de um lado para outro por dife
rentes doutrinas ruins (E f 4.14; Hb 13.9; Jd 12). 
Veja CARREGAR.

6. hupophero (ÚTroc^pto), literalmente, “resistir 
debaixo de” . Fala de “suportar” as tentações (1 Co
10.13); perseguições (2 Tm 3.11); aflições (1 Pe
2.19). Veja SUPORTAR (2).^

7. phoreõ (<Jx>p€ü)), forma freqüentativa de pherõ , 
deve ser diferenciada deste por denotar, não o sim
ples ato de levar, m as uma condição perm anente ou 
habitual. Por exemplo, diz respeito à autoridade ci
vil que “traz” a espada como símbolo de execução 
(Rm 13.4); ao estado natural da existência física 
nesta vida, dito como “a imagem do terreno”, e ao 
futuro corpo espiritual do crente, “a im agem do 
celestial” (1 Co 15.49), sendo que a palavra “ ima
gem” denota a forma atual e não a mera similitude. 
Veja U S A R (l).

8. tropophoreõ  (TpoTTo<t>op€ü)), form ado de 
tropos, “maneira", e phoreõ, “resistir” é encontra
do em At 13.18 (“e suportou os seus costumes no 
deserto"), onde algum as autoridades antigas têm o 
verbo trophophoreõ: “ Ele os suportou com o um 
pai que cria” (formado de trophos, “alimentador, 
ama-de-leite” , e phoreõ, “ levar”).R

9. airõ (a í pio) significa: (a) “ levantar, erguer, to
m ar sobre si e  carregar o que foi tomado, fisicam en
te” (seu uso mais freqüente), ou, quando aplicado à 
mente, “suspender, manter em expectativa”, como 
em Jo 10.24, literalmente: “Até quando terás a nos
sa alma suspensa?”; (6) “ tirar o que está ligado a 
algo, retirar", como, por exemplo. Cristo que “tira” 
o pecado do mundo (Jo l .29); Cristo “se manifes
tou para tirar os nossos pecados” (1 Jo 3.5), onde, 
não está em vista a  natureza da expiação. mas o seu 
efeito na v ida do crente. Veja CARREGAR, DUVI
DAR, n° 6, ELEVAR, SOLTAR (1), PÒR, n° 17, 
REM OVER, TOM AR.
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10. poieô  (ttoi€iü), “ fazer” , às vezes significa 
“produzir, dar” (Lc 8.8; 13.9; Tg 3.12; Ap 22.2). 
Veja COM ETER, FAZER (1).

11. stegõ (a réyw ), prim ariam ente, “proteger” 
ou “preservar cobrindo”, por conseguinte significa 
“evitar algo que ameaça, am parar contra, manter-se 
firme contra”, e, assim , “suportar, agüentar, con
trolar-se” (1 Co 9.12). A idéia de sustentar o que é 
colocado sobre uma coisa é proeminente em 1 Ts
3.1,5 e 1 Co 13.7. Veja SOFRER, SUPORTAR (1 ).%

12. anechomai ( á i^ x 0^ 01) significa “manter-se 
contra uma coisa”, e, assim, “suportar, ser pacien
te” —  formado de ana, “para cim a”, e echomai, a 
voz média de echõ, “ter, manter” (por exemplo, Mt 
17.7; 1 Co 4.12; 2 Co 11.1,4,19,20; Hb 13.22. etc.). 
Veja SOFRER, SUPORTAR (1), SUPORTAR (2).

13. metriopatheò (ji€TpioTra0€üj), “ tratar com 
mansidão ou moderação, suportar gentilmente” (for
mado de me trios, “moderado”, e paschõ, “sofrer”), 
é usado em Hb 5.2. A idéia é não ficar indevidamente 
transtornado pelas faltas e ignorância dos outros; 
ou, talvez, preferivelm ente, se refira a sentir um 
pouco, em contraste com o sentim ento pleno ex
pressado no verbo snmpatheõ (Hb 4.15), com refe
rência a Cristo como o Sumo Sacerdote. Veja COM 
PAIXÃO, n° S i

14. makrothumeõ (|iaicpo0uii€U)), “ser de tem 
peramento longo” (formado de makros, “ longo”, e 
thumos, “ tem peram ento” ), é traduzido por “ tar
dio” em Lc 18.7 (“demorado”, ARA). Veja PACI
ÊNCIA, SOFRER.

Notas: (1) Quanto ao term o “dar (ou prestar) 
testem unho”, veja TESTIFICAR (2).

(2) Quanto ao verbo “navegar” , que aparece em 
A t 27.15, veja FACE (1).

(3) Em I Co 10.13, ocorre o  adjetivo anthrõpinos, 
“humano” (derivado de anthrõpos, “homem”).

(4) No que tange ao verbo karpophoreõ, “dar 
fruto”, que ocorre, por exemplo, em Mc 4.20 (for
mado de karpos, “ fruto”. c o n °  7), “produzir” , veja 
FRUTO.

(5) Em At 20.9, o  verbo katapherõ foi traduzido 
por “cair” . Veja DAR, n° 12.

LEVAR (2)
1. agõ (ayc*>), “ levar, trazer, carregar, condu

zir” , é usado, por exem plo, em Mc 13.11; Lc 4.1; 
4.9,29; 22.54; 23.1,32; Jo 18.28 (tem po presen
te); A l 8.32; m etaforicam ente, acerca da benigni- 
dade de Deus (Rm  2.4); do Espírito de Deus (Rm
8.14 e Gl 5.18); dos poderes das trevas que insti

gam à idolatria (1 Co 12.2): de várias concupiscên- 
c ia s  (2  T m  3 .6 ; a lg u n s  m a n u s c r ito s  têm  
aichmalõteuõ). Em Lc 24.21, o verbo agõ é  usado 
acerca da passagem de um dia e traduzido por “é 
(já hoje o terceiro d ia)” ; aqui o verbo deve, prova
velmente, ser considerado impessoalmente, de acor
do com o  uso idiomático, no sentido de “há a pas
sagem  do terceiro d ia”. Veja G UARDAR (2), Nota
(2), TRA ZER, n° 10.

2. anagõ (àváyoj), “ levar para cim a” (formado 
de ana, “para cim a”, e o n° 1), é usado acerca de 
Cristo ser “ levado”, pelo Espirito ao deserto (M t 
4.1; Lc 4.5); pelos anciãos do povo em seu concilio 
(Lc 22.66). Veja TRAZER, n° 11.

3. apagõ (ÒTráyiü), “ levar embora” (formado de 
apo, “para fora” , e o n° 1), é usado acerca de um 
caminho que “leva” à morte (M t 7.13); à vida (Mt
7.14); daqueles que “levaram” Jesus do jardim  do 
Getsêmani (M c 11.44; em alguns manuscrilos, em 
Jo 18.13); para Anás (os melhores manuscritos têm
o  n° 1 aqui); para Caifás (M t 25.57; Mc 14.53); 
para Pilatos (M t 27.2); para a sala de audiência, ou 
Pretório(M c 15.16); para a crucificação (M t 27.31; 
Lc 23.26; em alguns m anuscritos, ocorre em Jo
19.16); de “levar” um animal para beber (Lc 13.15); 
de ser “ levado” à  idolatria (1 Co 12.2). A lguns ma
nuscritos têm apagõ em At 24.7 (“tirou” ). É tradu
zido em At 12.19 por “ju stiçar” (m atar); em At
23.17, por “ leva”. Veja MORTE. C , n° 3, TRA 
ZER, n° 12.1

4. periagõ (Treptáyiu), usado no transitivo, de
nota “ levar por todos os lados” (1 Co 9.5). Quanto 
ao uso no intransitivo, veja IR. n° 9.

5. pherõ  (<|>épw), “ levar, carregar”, é usado meta
foricamente acerca de uma porta de ferro que “dá” 
para uma cidade (At 12.10). Veja TRAZER, n° 1.

6. hodegeõ (óòTyyéio), “conduzir o caminho”. Veja 
GUIAR, B. n° 1.

7. eisagõ (eiadyw ), “trazer para dentro”, é tra
duzido em At 21.37 por “ introduzir” . Veja TRA
ZER, A . n° 13.

8. sunapagõ (a u i-a ird y u j) , sem pre na voz passi
va, “ser guiado ou levado conduzindo com ”, é tra
duzido em 2 Pe 3.17 por “sejais juntam ente arreba
tados”. Veja CARREGAR.

9. exagõ (cfdyio), “ levar para fora”, é  usado em 
Mc 15.20 (em alguns manuscritos, ocorre em Mc
8.23. os melhores têm ekpherò, “ tirar”); Lc 24.50; 
Jo 10.3; A t 7.36; 7.40 (“tirou” ); A t 13.17; 21.38; 
Hb 8.9. Veja TRAZER, n° 14.

10. anapherõ (di'a<t>€püj), “ levar ou conduzir
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completam ente”, é traduzido em Mc 9.2 por “le
vou” Veja TRAZER, n° 2.

11. eispherõ (etofcpto), “trazer para dentro” , é 
traduzido em Mt 6.13 por “ induzas”, e  em Lc 11.4, 
por “conduzas", acerca da tentação. Veja TRAZER, 
n°4.

12. planaõ (TrXavdio), “levar para fora do cami
nho certo, desencaminhar, desviar” (cognato de pla
ne, “perambulaçào, peregrinação”), é traduzido pelo 
verbo “enganar” e usado metaforicamente em Mt 
24.4,5,11 e Mc 13.5,6.

13. apoplanaõ (áTrmrXaráto), “ fazer ir para fora 
do caminho certo, errar o caminho, desviar-se" (for
mado de apo, "para longe de”, e o n° 12), é usado 
metaforicamente acerca de “conduzir em erro”, Mc 
13.22 (“enganarem”); voz passiva, em 1 Tm 6.10 
(“se desviaram” ).^

AJotas: (1) Em Ap 13.10, alguns manuscritos têm
o verbo sunagõ, “trazer para junto, reunir”, tradu
zido por “leva (em cativeiro)” .

(2) Quanto ao verbo diagò, “levar uma vida”, 
que ocorre em 1 Tm 2.2 (“tenhamos uma vida”), 
veja VIVER, n° 7.

(3 ) Q uanto  ao verbo  thriambeuõ, “conduzir 
em  triu n fo " , que aparece  em 2 Co 2 .14 , veja  
T R IU N F O .

(4) Veja também MÃO.

LEVAR À FORÇA
1. surò (oúptu) “arrastar, puxar", é encontrado 

em At 8.3, acerca de levar a julgam ento ou castigo. 
Veja ARRASTAR.

2. katasurõ (tcaracrúpto), forma intensiva do n°
1, literalmente, “puxar para baixo”, ou seja, “com 
força” (formado de kata, “para baixo” , e o n° 1), por 
conseguinte, “arrastar com força, levar à força", é 
usado em Lc 12.58. acerca de conduzir uma pessoa 
perante um juiz.^

LEVE
A. Adjetivo.

elaphros (èXa<t>póç), “de peso leve, facil de su
portar", é usado acerca do fardo dado por Jesus 
(M t 11.30); das aflições (2 Co 4 .17).t

B. Verbo.
kouphizõ (Kou<t>í£w), “ tom ar leve, a liv iar” (o 

adjetivo kouphos, não encontrado no Novo Testa
mento, denota “ leve. suave, vazio”), é  usado acerca 
de “aliviar" um navio (At 27.38).

Nota: Quanto ao termo “aliviaram”, que ocorre 
em At 27.18, veja ALIVIAR.

C . Substantivo.
elaphria (èXa<t>pía). “ leveza, leviandade" (2 Co 

1.17). Veja LEVIANDADE.

LEVIANDADE
elaphria (eXa<|>pía) denota ligeireza, volubilida

de, leviandade, “ inconstância” (2 Co 1.17).^ O ad
jetivo correspondente é  elaphros, “ leve”, que ocor
re em M t 11.30; 2 Co 4.17.1

LHES
Nota: Este pronome e todos os casos oblíquos 

de “eles" (“os, as, a eles, a elas, eles, elas”), junta
mente com os pronomes reflexivos “se, a si mes
mos, a si mesmas, eles mesmos, elas mesmas, si 
próprios, si próprias”, traduzem o plural em várias 
formas de: (1) autos [veja DELES, (1)] (por exem
plo. Mt 3.7); (2) heatou [veja DELES, (2)] (por 
exemplo, Mt 15.30); (3) houtos ou toutous [veja 
DELES, (4)] (por exemplo, A t 21.24); (4) ekeinos 
[veja DELES, (5)] (por exemplo, Mt 13.11). Em 
relação a allelòn, “de uns aos outros", e suas outras 
formas, é encontrado em Mc 8 .16 (“entre si”); Mc 
9.34; 15.31; Lc 4.36 (“uns e outros”); Jo 6.52; 11.56;
16.17 (“uns para os outros” ); Jo 19.24; A t 4.15;
26.31 (“uns com os outros”); A t 28.4,25; Rm 2.15 
(“juntam ente” ).

LIBERAÇÃO
A. Substantivos.

1. anesis (m * a i ç), “soltura, relaxamento", é tra
duzido em At 24.23 por “brandura”. Veja INDUL
GÊNCIA.

2. aphesis (ã<J>€(n<;), “ liberação, libertação, sol
tura, perdão", é traduzido em Lc 4.19 por “ liberda
de". Veja PERDÃO.

3. eleutheria (éXeuOçpia). Veja LIVRE.
4. exousia (iÇ ovaia), “autoridade, d ire ito” , 

é usado em 1 Co 8 .9 , “que essa liberdade” , ou 
“que esse d ireito  que vós afirm ais” . Veja AU
T O R ID A D E .

B. Adjetivo.
eleutheros (è\£Ütefx>ç)é traduzido em 1 Co 7.39 

por “ livre”. Veja LIVRE.
C . Verbos.

1. apoluõ (dTroXúüj). quando aos seus significa
dos, veja DEIXAR IR, n° 3, é traduzido pelo verbo 
“soltar" em At 26.32 e Hb 13.23. Veja DESPEDIR.

2. apostellõ (ãT T o a réX À w ), “enviar, despachar", 
é traduzido em Lc 4.19 por “pôr em liberdade". 
Veja ENVIAR.
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Nota: Em At 27.3, o  verbo epitrepõ é  traduzido 
por "perm itiu”. Veja DEIXAR, item I.

LIBERALIDADE
A. Substantivo.

1. haplotes (ó itX o ttíç )  denota: (o) “simplicidade, 
sinceridade, veracidade" (derivado de haplous, “sin
cero, simples, singelo”, em contraste com dipUous, 
“duplo, dobre”), ocorre em Rm 12.8; 2 Co 11.3; E f
6.5 e  Cl 3.22; em alguns manuscritos, encontramos 
em 2 Co 1.12; (b) “simplicidade conforme é manifes
ta na doação generosa”, “ liberalidade, generosidade” 
(2 Co 8.2; 9.11,13). Veja ABUNDÂNCIA. n° 2.U

2. charis (xáp iç ) é traduzido em 1 Co 16.3 por 
“dádiva”. Veja ABUNDÂNCIA, n° 3.

B. Advérbio.
haplõs (áTrXiõç), “ liberalmente, com singeleza de 

coração”, é  usado em Tg 1.5, acerca de Deus como o 
Doador gracioso e “ liberal” . A palavra pode ser con
siderada: (a) no sentido lógico, significando incon
dicionalm ente. sim plesm ente; ou: (b) no sentido 
moral, generosamente (quanto ao duplo significado 
compare A, n° 1 ).^ Sobre esta passagem, Hort es
creve o seguinte: “Os escritores mais recentes in
cluem sob uma palavra o tipo todo magnânimo e 
honrado do caráter no qual a singeleza de mente é a 
característica central”.

LIBRA
1. litra (XÍTpa) era uma moeda siciliana, o equi

valente a uma libra ou asse latino (de onde a unidade 
métrica, “ litro”); no Novo Testamento é usado como 
medida de peso, “ libra” (Jo 12.3; 19.39).^

2. mna (uWi), “mina”, palavra semitica, que signi
fica tanto “peso” com o “soma de dinheiro”, 100 
siclos (cf. 1 Rs 10.17, maneh; Dn 5.25,26, mene). 
no grego ático 100 dracm as, em peso cerca de 430 
gram as (veja PEÇA), ocorre em Lc 19.13; 19.16 
(duas vezes); Lc 19.18 (duas vezes); Lc 19.20;
19.24 (duas vezes); Lc 19.25.^1

LIDAR
1. poieõ ( t to u ü j) ,  “fazer” , descrevia quase qual

quer tipo de ato. quer completo ou repetido, é tra
duzido pelo verbo "fazer” em Lc 1.25; 2.48.

2. prospherõ (Trpocr<J>éfxo), “ trazer” ou “levar a” 
(formado de pros, “para”, epherõ, “ levar” ), signifi
ca, na voz média, comportar-se cm relação a alguém, 
lidar com qualquer pessoa de certa maneira (Hb 12.7, 
“Deus vos trata” ). Veja APRESENTAR, OFERE
CER, TRAZER.

3. sunchraomai (a u y x p á o f ia i) , literalm ente, 
“usar com” (formado de sun, “com”, e chraomai, 
“usar” ), “ter uso em comum”, e, por conseguinte, 
“ter conduta com”, é mencionado, em Jo 4.9, acerca 
dos judeus e samaritanos.li

Notas: (1) Em At 25.24, o verbo entunchanõ, 
"concordar com, encontrar-se e falar com”, e, por 
conseguinte, “rogar a uma pessoa” por meio de plei
tear com ela, é  traduzido por "tem falado”, acerca 
dos judeus ao apelarem a Festo contra Paulo. Veja 
INTERCESSÃO.

(2) O verbo katasophizomai, "exceder em astú
cia por meio de fraude, conquistar por meio de dis
positivos sutis” (form ado de kata , "para baixo”, 
elemento intensivo, e sophizò. “tram ar sagazmente 
ou astuciosamente” ; cf. em português, “sofism a”, é 
traduzido em At 7.19 por “usando de astúcia”, acerca 
dos procedimentos de Faraó para com os israelitas.^] 
Esta é a palavra empregada na Septuaginta em Êx
1.10. Veja DOLO (2 ).fi

(3) Em 1 Ts 2.11, na tradução em inglês Revised 
Version, a frase “ lidamos com”, não tem palavra 
correspondente no original, mas c inserida para des
tacar as formas participiais dos verbos “exortar” e 
“consolar” , como a mostrar a prática constante dos 
apóstolos em Tessalônica. A incompletitude da sen
tença no original ilustra a maneira informal da epís
tola.

(4) O  verbo chraomai. “usar” , ocorre em 2 Co
13.10.

LIGADO (1)
(I) Por obrigação:
opheilõ (ò<t>€ÍXiu), “dever, quer por dívida, quer 

por obrigação” (2 Ts 1.3 c 2.13, onde o apóstolo 
Paulo expressa sua obrigação de dar graças por seus 
leitores). Veja IMPORTAR.

Nota: O  term o dei “é necessário” (veja É N E
CESSÁRIO). expressa não a obrigação (como im
p lica  o te rm o  o p h e ilõ ), m as a c e r te z a  ou 
inev itabilidade do que é fadado a acontecer. Por exem
plo. Jo 3.14: “Assim importa que o Filho do Ho
mem seja levantado”, quer dizer, é inevitável que tal 
ocorra: e At 4.12: "Pelo qual devamos ser salvos”, 
ou seja. há certeza de salvação.

(II) Por ligação:
perikeimai (TrepÍKtiiiai), literalmente, “jazer ao 

redor” (formado de peri, “ao redor” , e kesmai, “ja 
zer” ), “estar rodeado”, é usado acerca de correntes 
que prendem cm volta da pessoa (At 28.20); em 
Mc 9.42 e Lc 11.2. diz respeito a pendurar algo em
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volta do pescoço; em Hb 5.2, fala de estar metafori
camente rodeado de doenças; em Hb 12.1, alude 
àqueles que deram testemunho da sua fé. Veja RO
DEAR (1), PENDURA R.^

Nota: Quanto aos termos “maniatar” , que ocorre 
em At 22.5, e “preso", que aparece em At 24.27, 
veja LIGAR, n° I . No que tange à expressão “atar 
com correias”, que ocorre em At 22.25, veja LI
GAR, n° 7. Com referência a Lc 8.29, veja LIGAR, 
n°6.

LIGADO (2)
1. sunistem i (a u v ío T T m t), e no tran sitiv o  

sunistaõ, "estar junto" (formado de sun, “com”, e 
histemi, "estar”), em 2 Pe 3.5 é  traduzida por “ tira
da”, acerca da terra que foi antigamente organizada 
por Deus em relaçào às águas. Veja APROVADO. 
CONSISTIR, FAZER (2), RECOM ENDAR, PÔR.

2. sumbibazò (ou^PtpdCw), “unir, juntar, ligar”, 
ocorre em E f 4.16, em relação à Igreja como Corpo 
de Cristo. Veja CONCLUIR, INSTRUIR. LIGA
DO (3), REUNIR, PROVAR (1).

LIGADO (3)
sumbibazò (ou|i£ipá£(c>) significa “fazer fundir- 

se, ajustar, ajuntar ou unir jun to”. Ocorre em E f
4.16 (“ligado” ); Cl 2.2 (“unidos”), onde uns atribui
riam o significado alternativo, “ instruir” (como. por 
exemplo, em 1 Co 2.16); Cl 2.19 (“ ligado”), é dito 
da igreja como corpo do qual Cristo é  a Cabeça. Veja 
LIGADO (2).

Nota: Em A t 10.11, alguns manuscritos têm o 
verbo deõ, “atar. amarrar” , acerca dos quatro cantos 
do lençol visto por Pedro. A ARA tem “baixado”, 
que traduz o verbo kathiemi, encontrado nos me
lhores textos.

LIGAR
1. deõ (Ô€w), “ ligar, am arrar” , é usado: (o) lite

ralm ente. acerca de qualquer tipo de “ ligação” 
(por exem plo, A t 22.5; 24.27); (b) figurativam en
te, acerca da Palavra de Deus, que não está “pre
sa” (2 Tm  2.9, ou seja, seu m inistério , curso e 
eficácia não eram  dificu ltados pelas algem as e 
prisões sofridas pelo apóstolo Paulo). Uma m u
lher que andava curvada, tinha sido “ presa” por 
Satanás m ediante obra de dem ônio (Lc 13.16). 
Em At 20.22, Paulo fala que ele m esm o está “ li
gado [...] pelo esp írito”, quer dizer, com pelido 
por suas convicções, sob o poder constrangedor 
do E spírito de D eus para ir a Jerusalém . As Es

crituras afirm am  que uma esposa está “ ligada” ao 
seu m arido (Rm  7.2; I Co 7.39); e o m arido à 
esposa (1 C o 7.27). A s palavras do Senhor ao 
apóstolo Pedro registradas em Ml 16.19, no que 
tange a " ligar” , as quais tam bém  são ditas a todos 
os discípulos em Mt 18.18. significam , no pri
meiro caso. que o  apóstolo Pedro, pelo m inisté
rio da Palavra da Vida. manteria os incrédulos fora 
do Reino de Deus e adm itiria aqueles que cres- 
sem. O m esm o sentido se dá em Mt 18.18, inclu
indo o exercício de m edidas d iscip linares na esfe
ra da igreja local. A aplicação do sentido rabínico 
de p ro ib ir  é q u estio n áv e l. V eja ATAR. G R I
LHÕES, LIG AD O  (3), Nota.

2. perideõ (Trepiôétu), formado de perí, “ao re
dor”, e o n ° l ,  “ ligar em volta”, éusado  cm Jo 11.44 
acerca do lenço que envolvia o rosto de Lázaro.^ 
Contraste com Jó 12.18, na Septuaginta.

3. hupodeõ (úttoÔ€ü>), form ado de hupõ, “em 
baixo de”, e o n° 1, “ ligar em baixo de”, é  usado 
acerca do ato de am arrar sandálias (A t 12.8; temos 
“calçar” em Mc 6.9 e E f 6.15).^

4. katadeò (KdTaSíuj). formado de kata, “para 
baixo”, e o n° 1, “ligar, am arrar ou atar”, é usado em 
Lc 10.34 a respeito do ato do bom samaritano.^

5. sundeõ (aw Sétu). formado de sun. “junto”, e 
o n° 1, “ ligar jun to”, implica associação. É usado em 
Hb 13.3 acerca daqueles que estão presos juntos na 
prisão.^]

6. desmeuõ ou desmeõ (6€ap.€Úu) significa “pôr 
em correntes ou qualquer tipo de liame” (Lc 8.29; 
At 22.4), ou “ ligar um fardo na pessoa” (M t 23.4). 
O verbo está relacionado com o n° 1

Notas: (1) C ontraste com os term os desmos, 
“faixa, laço, corrente” (por exemplo, Lc 13.16). e 
desmios, “amarrado” (A t 25.14, “preso”; Hb 13.3). 
Veja CADEIA, GRILHÕES, PRESO.

(2) O  term o sundesmos (veja o  n° 5, acim a), 
“aquilo que liga jun to”, ocorre em Cl 2.19. Veja 
GRILHÕES.

7. proteinõ (TrpOT€ti'ü)), literalmente, “estender 
à frente” (formado de proy “à frente”, e teinõ, “es
tender” ), e usado em At 22.25, em referência aos 
preparativos feitos para o açoitamento, provavel
mente, estendendo o corpo para ficar tenso a fim de 
tom ar mais severo o castigo. Veja ATAR.^

LIMITE
horothesia (ópoOeaía), a “fixação de um limite”, 

em vez de ser o próprio limite (formado de horos9 
“limite”, e  tithemi, “pôr”), é usado em At 17.26.^
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LIMPAR
A. Adjetivo.

katharos (KaGapóq), “ livre de mistura impura, 
sem mancha, im aculado”, é  usado: (a) fisicamente 
(por exemplo, Mt 23.26; 27.59; Jo 15.3; Hb 10.22: 
Ap 15.6; 19.8,14; 21.18,21); em Jo 13.10, o Se
nhor. falando figurativamente, ensina que aquele que 
foi completam ente “ limpo” nào precisa de renova
ção radical, mas só ser “ limpo” de todo pecado no 
qual ele pode cair. (&) em sentido levítico (Rm 14.20; 
T t 1.15, “puras” ); (c) eticamente, com o significado 
de livre dc desejo corrupto, de culpa (M t 5.8; Jo 
13.10,11; At 20.26; 1 Tm 1.5; 3.9; 2 Tm 1.3; 2.22; 
T t 1.15; T g  1.27); irrepreensível, inocente —  signi
ficado raro para esta palavra (At 18.6); ( d) cm  sen
tido levítico e ético combinados cerimonialm ente 
(Lc 11.41. “ E eis que tudo vos será lim po”). Veja 
CLARO, C, Nora. (2) PURO.1

B. Verbos.
1. katharizo (Ka0apí£u)), cognato de A, significa:

(1) “ fazer limpo, limpar”, acerca de: (a ) manchas e 
sujeira físicas, como no caso de utensílios (M t 23.25; 
figurativamente em Mt 23.26); de doenças, como a 
lepra (M t 8.2); (b) em  sentido moral, da corrupção 
do pecado (At 15.9; 2 Co 7.1; Hb 9.14; Tg 4.8, 
“ limpo” da culpa do pecado; E f 5.26; 1 Jo 1.7); (2) 
“pronunciar limpo no sentido levítico” (M c 7.19: 
At 10.15; 11.9); “consagrar mediante limpezas” (Hb 
9.22,23; 10.2). Veja PURIFICAÇÃO, PURIFICAR.

2. diakatharizõ (8iaica6apíCtü), “ limpar com ple
tam ente”, é usado em Mt 3.12.1j

Nota: Quanto ao verbo kathairõ, que ocorre em 
Jo 15.2. veja PURIFICAR. n° 1. Quanto ao verbo 
diakathairõ. usado em Lc 3.17, veja PURIFICAR. 
n°3.

C. Substantivos.
1. katharismos (K aQ apiajióç), cognato de A. 

denota “ limpeza, purificação” : (a) tanto a ação quan
to os resultados, no sentido levítico (Mc 1.44; Lc 
2.22; 5.14; Jo 2.6; 3.25); (/>) no sentido moral, refe
re-se a pecados (H b 1.3; 2 Pe 1.9). Veja PURIFI
C A ÇÃ O , PU RIFICAR.1

2. katharotes (KaGapÓTTjç). cognato de B, “ lim
peza. pureza”, é  usado no sentido levítico em Hb
9.13. Veja PURIFICAR.^

Nora: Em 2 Pe 2.18, alguns manuscritos inferio
res têm o termo ontõs no lugar dc oligõs.

LÍNGUA DOBRE
dilogos (SíXoyoc;) significa primariamente “di

zer a mesma coisa duas vezes” ou “dado a repeti

ções” (formado dc disy “duas vezes”, e logos, “pa
lavra” ou “fala”); por conseguinte, “dizer algo a  al
guém e dar a outrem uma visão diferente do que foi. 
enganador, falso” (1 Tm 3.8).^

LÍNGUA
A. Substantivos.

1. gtõssa (•yAiõaaa) é usado acerca de: (1) “ línguas 
[...] como que de fogo”, que apareceram no Dia de 
Pentecostes; (2) “1 íngua”, como órgão da fala (por exem
plo, Mc 7.33; Rm 3.13; 14.11; 1 Co 14.9; F p2 .11 ;T g  
1.26; 3.5,6,8; 1 Pe3.10; 1 Jo3 .18 ;A p  16.10); (3) (̂ r) 
“ idioma, língua”, junto com os termos phule. “tribo”. 
laos, “ p ovo” , ethnos , “ nação ” , sete vezes em 
Apocalipse (Ap 5.9; 7.9; 10.11; 11.9; 13.7; 14.6; 17.15); 
(b) “o dom sobrenatural de falar em outro idioma sem 
tê-lo aprendido”; em At 2.4-13. as circunstâncias fo
ram registradas do ponto de vista dos ouvintes; para 
aqueles, em cuja língua as declarações foram feitas, 
pareciam como fenômeno sobrenatural; para outros, a 
gaguez de bébedos; o  que foi dito não foi dirigido pri
mariamente à audiência, mas consistia em recontar “as 
grandezas de Deus” (cf. At 2.46); em I Coríntios, ca
pítulos 12 e 14, é dito que o uso do dom de “ línguas" 
é exercido nas reuniões das igrejas locais: 1 Co 12.10 
fala do dom em termos gerais, e forma par com o dom 
de “interpretação de línguas"; 1 Co 14 dá instruções 
relativas ao uso do dom, sendo o objetivo supremo a 
edificação da igreja; a menos que a “língua” fosse inter
pretada. o falante não falaria “aos homens, senão a 
Deus” (1 Co 14.2); ele estaria se edificando (I Co
14.4), a  menos que ele interpretasse (1 Co 14.5). em 
cujo caso sua interpretação seria do mesmo valor que
o dom superior de profetizar, visto que ele estaria 
edificando a igreja (1 Co 14.4-6); ele tem de orar para 
que possa interpretar (1 Co 14.13); se não houvesse 
intérprete, ele devia se manter em silêncio (1 Co 14.28), 
pois todas as coisas deviam ser feitas “para edificação” 
(1 Co 14.26). “Se eu for [...] falando em línguas estra
nhas, que vos aproveitaria” , diz o apóstolo Paulo (ex
pressando o grande objetivo em todo ministério oral), 
“se vos nào falasse ou por meio da revelação, ou da 
ciência, ou da profecia, ou do ensino?” ( I Co 14.6). As 
“línguas” eram para sinal, não para os crentes, mas 
para os incrédulos (1 Co 14.22), e especialmente para 
os judeus incrédulos (veja 1 Co 14.21); cf. as passa
gens cm Atos.

“O s dons espirituais, como profecia, línguas e 
ciência term inarão no fim da presente era. A  ocasião 
em que eles cessarão c descrita assim: ‘quando vier
o que é perfeito ' (v. 10), ou seja. no fim da presente
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era. quando, então, o conhecimento e o caráter do 
crente se tom arão perfeitos na eternidade, depois 
da segunda vinda de Cristo (v. 12; 1.7). Até chegar 
esse tem po, precisamos do Espirito e dos seus dons 
na congregação. N ão há nenhuma evidência aqui, 
nem em qualquer outro trecho das Escrituras, de 
que a manifestação do Espírito Santo através dos 
seus dons cessaria no fim da era apostólica". (Bíblia 
de Estudo Pentccostal)

2. dialektos (òidXeKTOç), “ idioma, linguagem” 
(em português, "dialeto” ), é encontrado cm At l . 19; 
2.6,8; 21.40; 22.2; 26.14. Veja IDlOMA-1

B. Adjetivo.
heteroglòssos (€T€póyXiüoaoç) é usado em I Co

14.21 "doutras línguas" (heteros, "outro de um tipo 
diferente”); Veja OUTRO (2), e A, nç 1; “outras 
línguas”

C . Advérbio.
hebraisti (ou ebraisti, segundo Westcott e  Hort) 

('EppaiCTTÍ). denota: (a) "em  hebreu”, ou seja, "na 
língua hebraica” (Ap 9.11; 16.16); (A) no vernáculo 
aram aico da Palestina (Jo 5.2, "em  hebreu”: Jo 
19.13,17; 19.20 "em  hebraico” ; Jo  20 .16, "em  
hebraico” , ARA).^

Nota: Contraste com o termo hellenisti, "em gre
go”. encontrado em Jo 19.20; At 21.37 (‘‘o grego” ).^ 
Veja também o termo rhõmaisti, no verbete LATIM.

LINGUAGEM MÁ
1. blasphemia (0Xaa<t>Tmía) é traduzido em E f

4.31 por "blasfêm ia”. Veja BLASFEMAR.
2. katalalia (tcaTaXaXía). "linguagem má”, é tra

duzido em 1 Pe 2.1 por "m urm urações”. Veja CA
LÚNIA.

LINHAGEM
1. genos (yévoç), cognato de ginomai, "tom ar- 

se”. denota: (a ) "fam ília” (At 4.6, "linhagem ”: At 
7.13; 13.26, “geração”); (b) "descendência” (At 
17.28; Ap 22.16); (c) "nação, raça” (M c 7.26; At 
7.19; 18.2,24; 2 Co 11.26, "irm ãos”; Gl 1.14, "na
ção"; Fp 3.5; 1 Pe 2.9, "geração” ); em At 4.36, "na
tural” : genos não significa "país”, a palavra aqui 
significa "ascendência” (os judeus que tinham se 
mudado para Chipre no tem po do reinado de Ale
xandre, o Grande, ou até antes); (d) "tipo, sorte, 
espécie, classe, variedade, gênero” (M t 13.47; 17.21. 
cm alguns manuscritos; Mc 9.29; 1 Co 12.10; 12.28, 
"variedades”; 1 Co 14.10).«i Veja GERAR, B.

2. phusis (4>úaic;), entre seus vários significados, 
denota "natureza, a constituição ou poder natural

de uma pessoa ou coisa”, e é encontrado duas vezes 
em Tg 3.7 (na segunda ocorrência, literalmente, "tipo 
humano” ). Veja NATURAL, NATUREZA.

Notas: (1) O pronom e indefinido tis, "alguns, 
certo, um”, é usado como adjetivo com o substanti
vo aparche. "prim ícias”, em Tg 1.18, "com o”.

(2) Em 1 Co 15.37, "doutra qualquer semente” é 
tradução de uma frase que, literalmente, se lê: "al
guns do restante [loipos]".

(3) Em 2 Co 6.13, "(em recompensa) disso”, é, 
literalmente, "(para) a mesma (recompensa)”.

LINHO
1. sindõn (aí^Ôcoi') era um “pano de linho fino, 

artigo de fabricação doméstica” (Pv 31.24) usado: 
(ai) como artigo de vestuário ou agasalho, o "lençol” 
de Mc 14.51,52; (b) como mortalha (M t 27.59; Mc 
15.46; Lc 2 3 .53).^j N a Septuaginta, consulte Jz
14.12 ("lençóis” ); Pv 31.24 (veja acim a).^ A Misná 
(a grande coletânea de decisões legais feita pelos 
rabinos antigos) registra que o material era, às ve
zes, usado para cortinas.

2. linon (Xívoi») denota: (a) "linho, fibra do li
nho, cana” (M t 12.20); (b) “ linho, pano dc linho” 
(Ap 15.6; os melhores textos têm lithos, "pedra” ). 
Veja MORRÂO.

3. othonion (óÔóviov), "pedaço de linho fino”, é 
usado no plural, acerca das faixas de pano com as 
quais o corpo do Senhor foi amarrado, depois de ter 
sido envolvido com o sindõn (Lc 24.12, "lenço”; Jo 
19.40; 20.5-7).^ N a Septuaginta, consulte Jz 14.13 
("mudas de vestes” ); Os 2.5,9.1| A palavra é o dimi- 
nutivo de othone, "lençol” (veja LENÇOL).

4. bussos Oúcxaoç), "linho fino”, feito de um 
gênero  especial de linho, é palav ra de origem  
aram aica, especialmente usada para a ludirá palavra 
síria byssus (em árabe, bôs. ainda é usado para alu
d ir  a " linho” nativo). C ontraste  com a palavra 
hebraica, bús, cm todas as passagens do A ntigo Tes
tam ento citadas aqui, menos em Ez 27.7; com a 
palavra siríaca biisú. Em Lc 16.19. É o material 
mencionado em 1 C r 4.21, fabricado pela casa de 
Asbéia; 1 C r 15.27, bussinos, n° 5 (o roupão de 
Davi); 2 Cr 3.14, bussos (o véu do Templo); 2 Cr
5.12, bussinos (a roupa dos levitas cantores); Et 
1.6 (os cordões dos pendentes no jardim  do rei); Et
8.15 (a capa de M ardoqueu); Ez 27.7 (bussos, no 
com ércio sírio com Tiro). No N ovo Testamento, 
em Lc 16.19, alude à roupa do homem rico.1

5. bussinos (fJúoaivoç), adjetivo formado do n°
4, denotando "feito de linho fino”. É usado acerca
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da roupa da Babilônia m ística (Ap 18.12,16), e do 
tra je  c o n d iz e n te  da e sp o sa  do  C o rd e iro  (A p
19.8,14), descrevendo figurativamente “os atos de 

ju s t iç a  d o s  s a n to s ” (A R A ). A p re s u n ç ã o  da 
Babilônia é evidente no fato de que ela se arruma 
com o que só é digno da noiva de Jesus.*] Quanto 
aos exem plos do uso na Septuaginta, veja o n° 4.

LÍRIO
krinon (kçávov) ocorre em  Mt 6.28 e Lc 12.27; 

no prim eiro texto, o  Senhor fala de “os lírios do 
cam po”; o “ lírio” referido era uma flor de cor rica, 
provavelm ente incluindo os gêneros gladíolo e  íris.
O  prim eiro “cresce entre os grãos, freqüentem ente 
sobrepujando-os e ilum inando os vastos cam pos 
com suas várias tonalidades desde a púrpura rosada 
até a púrpura violeta escura e azul. [...] Q ualquer 
um que já  esteve entre os campos de trigo da Galiléia, 
[...] perceberá imediatamente a  conveniência da alu
são de nosso Salvador. Todos eles têm  um  talo 
juncoso , que, quando seco, se tom a com bustível 
perfeito  para os fom os. A s íris bonitas [...] têm  
flores magníficas e se ajustariam à comparação de 
nosso Salvador até m elhor que o anterior. Mas são 
plantas de pastos e pântanos, e raramente encontra
das em campos cultivados. Porém, se entendemos 
que ‘os lírios do cam po' são os lírios selvagens, estes 
também seriam incluídos na expressão. A compara
ção de nosso Salvador seria então como um ‘fotogra
fia com posta', uma referência a todas as cores es
plêndidas e formas bonitas das numerosas plantas 
selvagens compreendidas sob o nome ‘lírio* ” (G. E. 
Post, em Dictionary o f  the Bible, de Hastings).

LISONJA
kolakia  ou kolakeia  (KoXaKÍa ou KoXciKeía). 

cognato de kolakeuõ, “ lisonjear” , é  usado em 1 Ts
2.5, acerca de “palavras lisonjeiras", adotadas como 
“capa dc cobiça", ou seja, palavras que a “ lisonja" 
usa, não sim plesm ente como esforço para dar pra
zer, mas por motivos egoístas.^

LITÓSTROTOS
lithostrõtos (XiÔóoTpojToç), adjetivo, denotando 

“pavim entado com  pedras" (form ado de lithos, “pe
dra", e stronnuõ, “espalhar"), sobretudo acerca de 
trabalho arranjado ou disposto em xadrez, é usado 
com o substantivo em Jo 19.13, acerca de um lugar 
perto do pretório em Jerusalém , cham ado Gabatá. 
transliteração grega de uma palavra aram aica.^ Na 
Septuaginta, consulte 2 C r 7.3; Et 1.6; C t 3.10.1Í

LIVRAR
exaireõ (è&upéio), “tirar para fora, extrair" (for

mado de ek, “de”, e  haireõ, “ levar”), é usado acerca de 
“ livrar” pessoas e circunstâncias, sendo encontrado 
em At 23.27. Veja ARRANCAR, ENTREGAR, n° 8.

LIVRAR-SE
1. apallassõ (áiraXXáooiú), “ livrar-se de", é  usa

do na voz passiva em Lc 12.58. Veja ENTREGAR. 
A, n° 6.

2. andrizõ (àvSpíCio) significa “ fazer um homem 
de” (aner, “hom em ”); na voz média, em 1 Co 16.13, 
“portai-vos varonilm ente” !

LIVRE
A. Adjetivo.

eleutheros (tXeúOtpoq), prim ariam ente fala da 
“ liberdade de ir onde quer que se goste”, é usado 
acerca dc: (a ) a “ liberdade de restrição e obrigação” 
em geral (M t 17.26; Rm 7.3; 1 Co 7.39, “ livre”, 
acerca do segundo casam ento de uma mulher; 1 Co 
9.1,19; I Pe 2.16); da lei (Gl 4.26); do pecado (Jo
8.36); com respeito à justiça (Rm  6.20), ou seja, a 
justiça que não põe nenhum tipo de obrigação em 
nós, não tem os relação com ela; (b) num sentido 
civil, “ livre” da escravidão ou da servidão (Jo 8.33;
1 Co 7.21,22, segunda parte; 1 Co 12.13; G l 3.28; 
E f  6.8; A p 13.16; 19.18); quanto a  I Co 7.22, pri
meira arte, veja C, n° 2; com o substantivo, “ livre” 
(Gl 4 .22,23,30.31, no fem inino; Cl 3 .1 1; A p 6.15).^]

Nota: Em Hb 13.5, “sejam vossos costum es sem 
avareza”, tam bém pode ser traduzido por 'sede li
vres do am or do dinheiro” , sendo tradução abrevia
da do adjetivo aphilarguros (“não am ante do di
nheiro” ) com  o  substantivo tropos, “mentalidade**; 
por conseguinte, “que vossa m entalidade seja livre 
do am or do dinheiro” .

B. Verbo.
eleutheroõ (èXeuOepótu). “tom ar livre” (cognato 

de A), é usado acerca da libertação de: (a) pecados 
(Jo 8.32.36; Rm 6.18,22); (b) a  lei (Rm  8.2; Gl 5.1, 
veja, porém , a letra C, mais adiante); (c) a escravi
dão da corrupção (Rm  8.21). Veja ENTREGAR.^

Nora: Em Rm 6.7, o  verbo dikaioõ. significa “ju s
tificar” , ou seja, "está justificado” no sentido legal; 
a morte anula todas as obrigações. A pena de morte 
que Jesus suportou é valida para o crente através de 
sua identificação com Cristo em Sua morte: tendo 
sido crucificado no que tange à sua natureza não 
regenerada e justificado do pecado, ele anda em no
vidade de vida em Cristo.
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C . S ubstan tivos.
1. e leu th e r ia  ( e X e u O e p ia ) ,  “ l ib e rd a d e ” 

(cognato  de A e B), ocorre  em Gl 5.1: “ Estai, 
po is , firm es na liberdade com  que C ris to  nos 
lib erto u ” . A com binação  do  su b stan tiv o  e do 
verbo acentua a perfeição do ato . o tem po aoristo  
(ou pontual) indicado seu caráter m om entâneo e 
abrangente; foi feito  de um a vez por todas. A 
tradução “para a liberdade” talvez dê o s ign ifi
cado preferível, ou seja, “ não para nos trazer em 
ou tra  form a de escrav idão  foi que C ris to  nos 
libertou, na qual nascem os, m as para nos to rnar 
livre da escrav idão” .

A palavra é  traduzida duas vezes por “ liberda
de” em Gl 5.13. A fraseologia é a de alforria da 
escravidão, que entre os gregos era efetuada por 
convenção legal, de acordo com a qual o escravo 
alforriado era comprado por um deus: visto que o 
escravo não podia prover o dinheiro, o senhor o 
pagava na tesouraria do templo na presença do es
cravo, quando então se tirava um documento que 
continha as palavras "para a liberdade”. Ninguém 
mais o poderia escravizar novamente, já  que ele era 
propriedade do deus. Daí, a palavra apeleutheros, 
n° 2. A palavra também é traduzida em 1 Pe 2.16 
por “ liberdade” . Em 2 Co 3.17, a palavra denota 
“liberdade” de acesso à presença de Deus. Veja LI
BERALIDADE.

2. apeleutheros (dircXçúôcpoç), "liberto” (for
mado de apo. "de“, e A), é usado em 1 Co 7.22, 
“ liberto do Senhor". Veja a ilustração apresentada 
no n° 1. Aqui, a palavra mais completa põe cm rele
vo a em ancipação espiritual em contraste com o 
“liberto” natural.

Nota: (1) Em At 22.28, a palavra politeia, deno
ta cidadania (veja CIDADÃO); na sentença seguin
te, o  grego é. literalmente: “Mas eu já  nasci”; a pala
vra necessária a ser fornecida é “romano”, proveni
ente do versículo precedente; por conseguinte, “eu 
nasci romano”.

(2) Quanto a "dom  gratuito” (charisma), que 
ocorre em Rm 5.15,16: 6.23, veja DOM (1).

D. Advérbio.
dõrean (ôiopedi'), derivado de dõrea. “presen

te”, é usado como advérbio no sentido de “livre
mente, de graça” (M t 10.8; Rm 3.24; 2 Co 11.7; Ap 
21.6; 22.17). Aqui o pensamento proeminente é a 
graça do Doador. Veja CAUSA.

Notas: (1) Em At 26.26. o verboparrhesiazomai, 
“ser ousado no falar” , é traduzido por “falo com 
ousadia” .

(2) Em At 2.29, o substantivo parrhesia com a 
preposição meta, “com” , é traduzido por “ livre
mente”, literalmente, “com livre fala” .

(3) Quanto ao verbo charizomai. “dar livremen
te ou gratuitamente”, que ocorre em Rm 8.32; 1 Co
2.12, veja DAR.

(4) Em 2 Ts 3.1, o verbo trecho, “correr”, é  tra
duzido por “tenha livre curso”; a tradução mais cor
reta seria “corra”.

(5) Quanto ao verbo charitoõ, “dar livremente 
ou gratuitamente”, que aparece em E f 1.6 (ARA), 
veja ACEITAR, Nora.

(6) Quanto a “bebido bem”, que vemos em Jo 
2.10 (veja ARA), veja BEBER, B, n°2.

LIVRO
1. bibtos OípXoç) (em português, “Bíblia” ) era a 

parte interior ou, antes, a substância celular do talo 
do papiro (em português, “papel”). Veio a denotar
o papel feito desta casca no Egito e, depois, um 
“ livro”, rolo ou volume escrito. É usado para se 
referir aos “ livros” das Escrituras: o “ livro” ou rolo 
do Evangelho de Mateus (M t 1.1); o Pentateuco, 
como o “ livro” de Moisés (Mc 12.26); Isaías, como
o “ livro das palavras do profeta Isaías” (Lc 3.4); os 
Salm os (Lc 20.42 e At 1.20); “os profetas” (At 
7.42); “o livro da vida” (Fp 4.3; Ap 3.5; 20.15). Só 
uma vez é usado acerca de escritos seculares (At
19.19).!

2. biblion OipXíoi'), diminutivo do n° 1, no grego 
helenístico quase tinha perdido sua força diminuti- 
va e estava deslocando biblos no uso comum. De
nota “rolo de papel” ou “ livro pequeno” . É usado 
em Lc 4.17,20, acerca do “ livro” de Isaías; em Jo 
20.30, acerca do Evangelho de João; em Gl 3.10 e 
Hb 10.7, a respeito do Antigo Testamento inteiro; 
em Hb 9.19, referente ao “ livro” dc Êxodo; em Ap 
1.11; 22.7,9,10; 22.18 (duas vezes); e Ap 22.19, 
acerca de Apocalipse; em Jo 21.25 e  2 Tm 4.13, 
sobre os “ livros” em geral; em Ap 13.8; 17.8; 20.12;
21.27. a respeito do “livro” da vida (veja Nota, mais 
adiante); em Ap 20.12, acerca dos outros “livros” 
serem abertos no Dia do Julgam ento, contendo, 
parece, o registro das ações humanas. Em Ap 5.1 -9,
o “ livro” representa a revelação dos propósitos e 
conselhos de Deus relativos ao mundo. O  mesmo se 
dá com o “livrinho” em Ap 10.8. Em Ap 6.14, bibtion 
é usado acerca de um rolo dc papel, o  enrolamento 
do qual ilustra a remoção do céu.

Em Mt 19.7 e Mc 10.4, a palavra é usada a res
peito de carta de divórcio. Veja CONTAR
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Nota: Em Ap 22.19, os manuscritos mais autên
ticos trazem xulon, “árvore [da vida]” , cm vez dc 
biblion.

3. hiblaridion (Éh0Xapí6iov), outro diminutivo 
do n° 1. sempre significa “ livro pequeno, livrinho’’ 
(Ap 10.2,9,10). Alguns textos também o têm em 
Ap 10.8, em vez da palavra biblion (m as veja o 
início do n° 2).^

LIXO
peripsema (tt€ pid>ri(ia), “aquilo que é enxugado” 

(cognato de peripsaõ, “enxugar tudo em volta”; for
mado de peri, “ao redor”, e psai5, “enxugar” ), por 
conseguinte, “escória, refugo, sujeira”, é usado me
taforicamente em 1 Co 4.13 (“lixo”). Este termo e o 
sinônimo perikathamia, “refugo, lixo. porcaria, coisa 
sem valor” , “cra usado sobretudo para aludir a cri
minosos das mais baixas classes, condenados, que 
eram sacrificados como ofertas expiatórias, [...] por 
causa da vida degradada que levaram*’ (Lightfoot).^

LOBO
lukos (Xúkoç) ocorre em Mt 10.16; Lc 10.3; Jo

10.12 (duas vezes): metaforicamente, é usado em 
Mt 7.15; At 20.29.1

LODO
pelos (TrrjXóç), “ lodo. barro”, especialmente como 

era usado pelo pedreiro ou oleiro, é empregado para 
se referir a “barro” úmido em Jo 9.6,11,14,15, em 
relação à cura que Cristo fez no cego. Em Rm 9.21, 
diz respeito ao “barro” do oleiro, que tem autorida
de legitima sobre o barro, como ilustração das prer
rogativas dc Deus nos Seus procedimentos para com 
os homens.^

LOGO
Nota: Esta é a tradução do term o euthus em  Mt 

13.20 e Mc 1.30.

LOGRAR
1. apataõ (àiTaTácu), “enganar” (1 Tm 2.14). Veja

o n° 2.
2. exapaíaõ (éÇaTTaTckü), forma fortalecida do nw

1. A tradução mais adequada em 2 Co 11.3, seria: 
“Como a serpente logrou completam ente Eva” O 
mesmo se dá em 1 Tm 2.14, nos melhores manus
critos, onde esta forma mais forte é usada acerca do 
engano que Satanás causou em Eva, literalmente, 
“completamente lograda”; o verbo mais simples, n°
1, é usado acerca de Adão. Em cada uma destas

passagens, é utilizada a forma fortalecida. O  mesmo 
se dá acerca da influência do pecado (Rm 7.11); do 
auto-engano (1 Co 3 .18); dos homens maus que cau
sam divisões (Rm 16.18); dos mestres enganosos (2 
Ts 2.3). Veja ENGANO.Ij Na Septuaginta, consulte 
Êx 8.29.1

3. paralogizomai ( r ra p a X o y í£ o iia i) , literal e pri
mariamente, “considerar erradamente", por conse
guinte significa “argum entar falsamente” (formado 
de para , "de, impróprio”, c logizomai, “argumen
tar” ) ou “enganar por falso argumento” ( Cl 2.4 e Tg
1.22). Veja ENGANO, ERRO (2).^

4. deleazõ (ôeX€CÍ£ü>) significava originalmente 
“apanhar por isca” (derivado de delear. “ isca”), por 
conseguinte “ lograr, atrair mediante agrados” (Tg 
1.14; 2 Pe 2.14,18). Veja ENGODAR.^]

Nota: Em Cl 2.18, o verbo katabrabeuõ, “fazer 
julgamento contra, condenar”, é traduzido por: “Nin
guém vos prive a  seu bel-prazer [ou, vos prive da 
vossa recom pensa]" (“Ninguém se faça árbitro con
tra vós outros” , ARA). O verbo era usado em refe
rência à decisão de um árbitro contra um corredor, 
daí as traduções (ou paráfrases) nas versões em 
nosso idioma. Veja ROUBAR.

LOMBOS
osphus (òocbúc;) é  usado: (o) no sentido natu

ral (M t 3.4; M c 1.6); (6 ) com o “o lugar do poder 
gerativo” (H b 7 .5,10); m etaforicam ente em At 
2.30; (c ) m etaforicam ente: (1) c ingir os “ lom bos” 
em prontidão para o serv iço ativo ao Senhor (Lc
12.35); (2) o m esm o, com a verdade (E f 6.14), ou 
seja, p reparar-se para m anter a sinceridade e a 
realidade perfeitas, com o o contrativo no caráter 
cristão contra a hipocrisia e a falsidade; (3) cingir 
os “ lom bos” do entendim ento (1 Pe 1.13), suges
tivo da agilidade necessária à sobriedade e para 
firmar a esperança perfeitam ente “ na graça [ofe
recida] na revelação de Jesus C risto” (o partici- 
pio presente, “cingindo” , é introdutório  ao res
tante do versículo).^

LONGANIMIDADE
A. Substantivo.

makrothumia (paKpoGunía). “paciência, clemên
cia. indulgência, resignação, longanimidade” (formado 
de makros, “ longo”, e  thumos. “temperamento” ), é 
encontrado em Rm 2.4: 9.22; 2 Co 6.6: Gl 5.22; E f 
4.2; Cl 1.11; 3.12; 1 Tm 1.16; 2 Tm 3.10; 4.2; Hb 
6.12; Tg 5.10; 1 Pe 3.20; 2 Pe 3.15. Veja PACIÊN
CIA, e Nota no verbete SUPORTAR (1 ).^
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B. Verbo.
makrothumeò (^aKpoOunéio), cognato de A, “ser 

paciente, ser resignado, ser Iongánimo, suportar, 
tolerar’*, literalmente, “ser de tem peram ento lon
go", é usado em Lc 18.7 (“ [é] tardio"); 1 Ts 5.14; Tg 
5.7,8; 2 Pe 3.9. Veja PACIÊNCIA, LEVAR (1), n°
14. SUPORTAR (2), SOFRER.

Nota: “A longanimidade é a qualidade de auto
domínio em face da provocação que não retalia im
petuosamente ou castiga prontamente; é o oposto 
da raiva, e está associado com a misericórdia, e é 
usado acerca de Deus (Êx 34.6. na Septuaginta; Rm 
2.4; 1 Pe 3.20). A paciência é a qualidade que não se 
rende às circunstâncias ou sucumbe sob às provas: 
é o oposto do desalento e está associado com a 
esperança (1 Ts 1.3); não é usado acerca de Deus" 
(extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine, 
pp. 183. 184).

LONGO
A. A djetivos.

1. makros (^aKpóç) é usado acerca de orações 
“longas” (M t 23.14. em alguns manuscritos; Mc 
12.40; Lc 20.47). Denota “ longe" em Lc 15.13; 19.12. 
Veja DISTANTE (2).^

2. hikanos fucaróç), “suficiente, muito, longo", 
é usado com chronos, “tem po”, em Lc 8.27; em Lc
20.9 e 23.8 é usado o plural, literalmente, “ tempos 
longos”; ocorre tam bém em At 8.11; 14.3. Veja 
CAPACIDADE, C, n° 2, MUITO, MUITOS.

3. polus (ttoXúç), “muito", é usado com chronos, 
“ tempo”, em Mt 25.19; Jo 5.6: em At 27.21. com 
asitia, “já  muito que se não comia”. Veja COM UM, 
Nota (1).

4. tosou tos (tocjoü toç), “muito, tanto”, é usado 
com chronos em Jo 14.9 e Hb 4.7.

5. posos (ttóctoç) , “quanto”, é usado com chronos 
em Mc 9.21, “ quanto tempo”.

6. hosos (ôaoç), “quanto, tanto", é  usado depois 
da preposição epi (eph ’), e como adjetivo qualifi
cando chronos, significando “por tanto tem po”, em 
Rm 7.1; 1 Co 7.39; Gl 4.1; veja também B, n° 4.

Notas: ( l )  Em At 14.28, o adjetivo oligos, “pe
queno”, com o elem ento de negação ou, “não”, e 
qualificando chronos, é traduzido por “não pouco 
tem po” .

(2) Quanto ao adjetivo comparativo, pleiõn, veja 
JÁ NÀO, B.

B. Advérbios.
1. polus (ttoXúç), em uma ou outra de suas for

mas neutras, singular ou plural, é usado acerca de:

(a) grau, “grandemente, muito, muitos” (por exem
plo, M c 1.45); (b) tempo (por exemplo. A t 27.14). 
Contraste com A, n° 3. Veja CHAGA, ENQUAN
TO, G RA ND E (1), MUITAS VEZES, M UITO, 
SEVERAM ENTE.

2. eph ’ hikanon (é ò ’ iicai'óv), literalmente, "até 
muito (tempo)”, é traduzido em At 20.11 por “ lar
gamente até”. Contraste com A, n° 2.

3. heõspote (ècuç ttó tç  ), literalmente, “até quan
do?”. significa “por quanto tem po? (M t 17 .17, duas 
vezes; Mc 9.19, duas vezes; Lc 9.41; Jo 10.24; Ap 
6 . 10).

4. eph' hoson (è4>’ ooov) significa “já  que, en
quanto, contanto que, desde que, uma vez que” (for
mado epi, “sobre”, c hosos, “quanto"), ocorre em 
Mt 9.15: Mc 2.19; 2 Pe 1.13. Veja SEGUNDO O 
QUE, n° 2.

Notas: (1) Quanto ao advérbio, veja JÁ NÀO.
(2) Em 2 Pe 2.3. o advérbio ekpalai, “desde tem 

pos antigos, desde outrora" (formado de ek, “de", e 
palai, "de tempos antigos, de outrora”), é  traduzido 
por “já  de largo tem po”.

LOUCO
A. Adjetivos.

1. aphròn (tfypcui') significa “sem razão” (for
mado de a , elemento de negação, e phren. “mente” ), 
“ falta de sanidade e sobriedade mentais, hábito men
tal despreocupado e desconsiderado" (Hort), ou “a 
falta de percepção criteriosa da realidade das coisas 
naturais e espirituais [...] ou a ordenação impruden
te da vida da pessoa com respeito à salvação” (G. 
Vos, em Hastings ’ Bible Dictionary). É traduzido 
por “ louco, insensato, néscio” em Lc 11.40; 12.20; 
Rm 2.20; 1 Co 15.36; 2 Co 11.16 (duas vezes); 2 Co
11.19 (em contraste com phronimos, “prudente, 
sensato” ); 2 Co 12.6,11; E f 5.17; 1 Pe 2.15.<|

2. anoetos (ctirôriToç) significa “não entenden
do” (formado de a, elemento de negação, e  noeo, 
“perceber, entender”), não se aplica à nous, “men
te” (Lc 24.25). Em Rm 1.14 c Gl 3.1,3, significa 
“ insensato, disparatado”, desonrosa falta de com
preensão; às vezes, transmite uma repreensão mo
ral (em contraste com sôphrõn, “sóbrio, equilibra
do, ponderado, controlado” ) e descreve aquele que 
não governa as suas concupiscências (T t 3.3). Em I 
Tm 6.9, é associado com desejos maus, luxúrias. 
Veja IN SEN SA TO l

3. mõros (jiwpóç) denota primariamente “lerdo, 
lento” (derivado de uma raiz muh, “ser tolo” ); por 
conseguinte, “estúpido, tolo, louco, insensato"; é
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usado acerca de: (a) pessoas (M t 5.22, “ louco” ; 
aqui a palavra significa moralmente desprezível, um 
sem-vergonha, uma repreensão mais seria que “raca”;
o último menospreza a mente do homem e o chama 
de estúpido, louco; mõros menospreza seu coração 
e caráter; daí, a condenação mais severa do Senhor: 
ocorre em M t 7.26; 23.17,19; 25.2,3,8; 1 Co 3.18; 
em 1 Co 4.10, o  apóstolo Paulo usa a palavra para si 
mesmo e seus com panheiros (ou seja, na opinião 
dos oponentes); (6) coisas (2 Tm  2.23, “questões 
loucas e sem instrução”); o mesm o se dá em Tt 3.9; 
em 1 Co 1.25, “a loucura de Deus” , não é o  term o 
mòria, a “ loucura" com o qualidade pessoal (veja C, 
n° 1), mas com o adjetivo, aquilo que é  considerado 
pelo ignorante como política ou m aneira “ louca” de 
proceder, literalm ente, “as (coisas) loucas”; o m es
mo se dá em 1 Co 1.27, “as (coisas) loucas deste 
m undo”

4. asunetos (àaú v cT o ç ) denota “ sem  d iscer
nim ento” ou “sem  entendim ento” (form ado de a , 
elem ento de negação, e suniemi, “entender” ); por 
conseguinte “ insensato”, com o em Rm 1.21 (acerca 
do coração); Rm 10.19. Veja ENTENDIM ENTO.

Nota: Quanto ao term o “néscios”, que ocorre em 
E f 5.15, veja INSENSATO, n° 3.

B. Verbos.
1. mõrainõ (|iüjpaú'tu) é usado: (d) no sentido 

causai, “tom ar louco” (1 Co 1.20); (b) no sentido 
passivo, “ ficar louco” (Rm 1.22). Em Mt 5.13 e Lc
14.34, é dito do sal que perdeu o  sabor e ficou insí
pido. Veja CHEIRO.1

2. paraphroneõ (irapa^poi^cu), “estar ao lado 
de si mesm o, estar fora de si” (form ado de para , 
“contrário a”, e phren , “mente”), “estar desordenado, 
enlouquecido” (2 Co 11.23, “com o fora de mim ”) .l

C. Substantivos.
1. mõria (jicupía) denota “ loucura” (cognato de

A, n° 3, e  B, n° 1), e é  usado em 1 Co 1.18*21,23; 
2.14; 3.19.1

2. aphrosune (d<f>pooúi'i)), “insensatez” , é  en
contrado em Mc 7.22; 2 Co 11.1,17,21. Veja DES- 
VARIO.1

Nota: O  termo mõrologia denota “discurso lou
co” (E f 5.4). Veja PARVOÍCE.1

LOUVOR
A. Substantivos.

I . ainos (a lvoç), prim ariam ente “narrativa, nar
ração”, veio a  denotar “ louvor” ; no N ovo Testa
m ento se refere som ente a D eus (M t 21 .16 ; Lc
18.43).1

2. epainos (éttcuvoç), form a fortalecida do n°
1 (epi, “sobre” ), denota “aprovação, elogio , lou
vor” ; é usado acerca de: (a) aqueles por cu ja  con
ta e causa, com o herança de D eus, deve-se a tr i
bu ir “ louvor” a Deus, em relação à Sua g lória —  a 
exib ição  do Seu cará ter e operações (E f  1.12); em 
E f 1.14, de todo o grupo , a ig re ja , v isto  com o “a 
possessão  de D eus” ; em  E f 1.6, com  referência 
particu lar à  g lória da Sua graça para com  eles; em 
Fp 1.11, com o o resultado dos “ fru tos de ju s tiç a ” 
m anifestados neles pelo  poder dc C risto ; (b) o 
“ louvor” dado p o r D eus, aos ju d eu s  esp iritua l
m ente —  Judá significa “ louvor” (Rm  2.29); dado 
aos cren tes no fu turo  T ribunal de C risto  (1 Co
4 .5 , onde o artigo  defin ido  indica que o  “ louvor” 
será exatam ente conform e as ações de cada pes
soa); com o no assun to  das a tuais p rovações, “ na 
revelação  de Jesus C risto” (1 Pe 1.7); (c) tudo o 
que é  “ louvável” (Fp 4 .8); (d) a  aprovação  pelas 
igrejas daqueles que trabalham  fielm ente no m i
n istério  do  E vangelho (2 Co 8 .18); (e ) a aprova
ção dos benfeito res pelos governan tes hum anos 
(R m  13.3; 1 Pe 2.14).1

3. ainesis (a íi^ cn ç ) , “ louvor” (cognato do n° 1), 
é  encontrado em Hb 13.15, onde é representado 
metaforicamente com o oferta sacrifical.1

Notas: (1) Em 1 Pe 2.9, ocorre o  term o arete, 
“virtude, excelência” .

(2) Em Jo 9.24, a frase “dá glória a Deus”  signi
fica “confessa os teus pecados” (cf. Js 7.19, que 
indica a genuína confissão dos fatos na vida da pes
soa que dá glória a Deus); o term o “glória” tam bém 
ocorre em Jo 12.43 (duas vezes); 1 Pe 4.11.

B. Verbos
1. aineõ (airéiú), “falar em louvor de, louvar” 

(cognato de A. n° 1), sempre é usado acerca do “ lou
vor” a Deus dado: (a) por anjos (L c 2.13); (b) por 
hom ens (Lc 2.20; 19.37; 24.53; A t 2.20,47; 3.8,9; 
Rm 15.11 [o n° 2 em alguns textosj; Ap 19.5).1f

2. epaineõ (eiraivéiu), cognato de A, n° 2 , é tra
duzido pelo verbo “ louvar” em 1 Co 11.2,17,22. 
Veja RECO M END AR, n° 1.

3. humneo (Újivéüj) denota: (a) no transitivo, 
“cantar, louvar, enaltecer, cantar ao louvor de” (em 
português, “hino”), ocorre em A t 16.25 (“canta
vam hinos” ); Hb 2.12 (“cantar-te-ei louvores”, lite
ralm ente, “cantar-te-ei hinos” ); (6) no intransitivo, 
“cantar” (M t 26.30; M c 14.26), em am bos os luga
res em alusão ao cântico dos hinos pascais (SI 113—  
118, 136), cham ados pelos ju d eu s  de o G rande 
Hallel.1
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4. psallõ (<|idXXu>), primariamente, “beliscar” ou 
“tanger” (corda de arco. etc.), entào, ‘‘tocar** (ins
trumento de cordas com os dedos), na Septuaginta, 
“cantar salmos”, denota, no Novo Testamento, “can
tar hinos, cantar louvores” ; ocorre em Tg 5.13. Veja 
CANTAR, SALM OD1AR.

5. exomologeõ (èfopoXoyeu») é usado em Rm 
15.9, “eu te louvarei” . Veja CONFESSAR, A . n° 2, 
letra “c”.

Nota: Em Lc 1.64, o  verbo “eulogeo", “ abenço
ar” , é traduzido por “ louvando”.

LUA
1. selene ( ü € \ r | i 'T ) ) ,  derivado de selas, “brilho” 

(as palavras hebraicas sào yareach, “peregrinação”, 
e lebânâh , “b ranco” ), ocorre  em M t 24.29; Mc 
13.24: Lc 21.25; A t 2.20; 1 Co 15.41; Ap 6.12; 
8.12; 12.1; 21.23. Em Ap 12.1, “(uma m ulher ves
tida do sol, tendo) a  lua debaixo dos pés”, é  sugesti
vo de autoridade derivada, da mesma m aneira que o 
fato de ela estar vestida do sol é  sugestivo de auto
ridade suprema; tudo no simbolism o da passagem 
centraliza-se em Israel. Em Ap 6.12. o simbolismo 
sem elhante do sol e da “lua” é  sugestivo de autori
dade suprem a sobre o mundo, e de autoridade deri
vada. no tem po da execução dos julgam entos divi
nos sobre as nações ao final da presente era.^I

2. neonenia  ou  noum eniua  ( i '60 |iT |VÍa ou 
i*ou|iTp’iúa), denotando “lua nova” (formado de neos, 
“ novo”, e  men, “m ês”; veja MÊS), é usado em Cl
2.16, acerca de uma festa judaica.^ A tradição judai
ca acrescentou características especiais na liturgia 
da sinagoga com  relação à observ ância do primeiro 
dia do mês, o tem po da “lua” nova.

N o A ntigo Testam ento, o term o “ lua nova” é 
usado em 1 Sm 20.27; Os 5.7. Q uanto à ligação com 
os dias de festa, veja Lv 23.24; Nm 10.10; 29.1; SI
81.3.

LUGAR
A. Substantivos.

I. topos (tóttoç) (em português, “tópico, topo
grafia” ) é  usado acerca de uma “região” ou “locali
dade”, ocorre com freqüência nos Evangelhos (por 
exemplo. Lc 2.7; 14.22) e em Atos; alude a um lugar 
que uma pessoa ou coisa ocupa, um sofá à mesa 
(po r exem plo, Lc 14.9,10); ao destino de Judas 
Iscariotes (A t 1.25): à condição dos “indoutos” ou 
dos que não têm dom numa reunião na igreja (1 Co
14.16); à bainha de uma espada (M t 26.52); a um 
lugar num livro (Lc 4.17; veja também Ap 2.5; 6.14:

12.8); m etaforicamente, alude a “condiçào, ocasiào, 
oportunidade” (A t 25.16, “defender-se” ; Rm 12.19; 
E f 4.27). Veja OPORTUNIDADE, QUARTO.

2. chõrion (xwptou), “região” (dim inutivo de 
chõra, “terra, país” ), é usado acerca do jardim  do 
Getsêm ani (M t 26.36; Mc 14.32). Veja CAMPO.

3. huperoche (ínrepoxn), “ lugar alto” (1 Tm  2.2). 
Veja A UTORIDADE, n° 3.

4. perioche (nepioxTÍ), primariamente “circun
ferência, perímetro, circuito” (form ado de peri, “em 
volta” , eechõ, “ter” ), por conseguinte, denota “por
ção circunscrita” , aquilo que está contido, e em refe
rência a um escrito ou livro, “porção ou passagem 
de seu conteúdo” (A t 8.32).1[

5. ahoaterion  (czKpoarnpiov) denota “ lugar de 
audiência” (cognato de akroaomai, “escutar”), ocorre 
em At 25.23 (“auditório”).*]!

6. prõtoklisia (npioTOKÀioía). Veja PRINCIPAL
(1), B, n° 7.

Notas: (1) Quanto ao term o ope, “buraco** (Tg
3.11, “fonte” ), veja ABRIR; CAVERNA.

(2) Q uanto a “alfândega” (M t 9.9; M c 2.14), 
veja TRIBUTO (2), n° 2.

(3) Em Hb 4.5, “neste lugar” , é, literalmente, 
“neste” , ou seja, “nesta (passagem)” .

(4) Em Lc 6.17, o term o topos jun to  com o  termo 
pedinos, “nível” , é  traduzido por “ lugar plano” .

(5) Quanto ao termo amphodon, traduzido em 
Mc 11.4 por “entre dois cam inhos”, veja RUA (2).H

(6) Quanto ao term o eremia . “ lugar deserto”, 
veja DESERTO (1), A.

(7) Em 1 Co 11.20 e  14.23, a frase epi to auto , 
literalmente, “para o mesmo”, é  traduzido por “num 
lugar”; talvez seja igual a “na assembléia” .

(8) Quanto a “oculto” (Lc 11.33), veja EM CUL
TO.

(9) Q uanto a “ lugar para oração” (A t 16.13), 
veja ORAR.

(10) Quanto a Fp 1.13 (“por todos os dem ais 
lugares” ), veja PRETÓRIO.

(11) Quanto a “pedregais” (M c 4.16), veja PE- 
DREGAL.

B. Verbos.
1. anachõreõ (ávaxtupéü)), “retirar-se” (form a

do de ana, “para atrás”, e chõreõ, “dar lugar, reti
rar-se” ), é encontrado em Mt 9.24. Veja PARTIR, 
n° 10.

2. eikõ (eiKoj), “entregar, dar” , é traduzido em Gl
2.5 por “cedem os” .^

3. ginomai (y ív o p a i) , “ tornar-se, suceder”, é 
traduzido em Hb 9.15 por “intervindo (a m orte)”.
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referindo-se não às circunstâncias de uma disposi
ção testamentária, mas ao sacrifício de Jesus como 
base do novo concerto.

Nota: Quanto ao verbo chõreõ. que ocorre em Jo 
8.37 (“entra”), veja CURSO. B.

C . A dvérbios
1. hõde (iüò€), “aqui, para cá”, é encontrado em 

Lc 23.5. Veja AQUI.
2. pantachou (TravTaxou), “em todos os luga

res”. é traduzido em At 24.3 por “em todo o lugar”. 
Veja TODOS OS LUGARES. n° 2.

Notas: (1) Quanto a “em vários lugares” (M t
24.7, etc.), veja VÁRIOS, B, Nota.

(2) Nos seguintes textos temos o  significado cor
reto: em Mc 6.10, ekeithen. “dali” ; em Hb 2.6 e 4.4, 
pou . “em certo lugar”: em Mt 12.6, hõde, “aqui”; 
em Mc 6.10, hopou ean, “na casa em que” (literal
mente, “onde quer que”).

(3) O adjetivo entopios, “daquele lugar”, ocorre 
em At 21.12.!

(4) Em Tg 2.3, o  termo kalõs, “bem”, é traduzi
do por “num lugar de honra”. Veja ACOLÁ, CA
VEIRA, CÉU, DESPENHADEIRO. HABITAR, 
M ERCADO, SANTO.

LUNÁTICO
seleniazõ (aeXqiáaíuj), literalmente, “ser golpe

ado pela lua”, ou seja, que é sujeito à influência da 
lua (derivado de selene, “ lua”), é usado na voz pas
siva com o significado ativo de “epiléptico” em vez 
de “ lunático” (M t 4.24; 17.15); a palavra portugue
sa correspondente é “ lunático”. Supunha-se que a 
epilepsia era influenciada pela lua.!

LUTA
pale (ttóXii), “ luta” (cognato d epallõ, “balançar, 

vibrar”), é  usado figurativamente em E f 6.12. acerca 
de conflito espiritual engajado pelos crentes (“ lu
tar”; veja ARA).!

LUZ
A. S ubstan tivos.

1. phõs (<t>iôç), cognato dc phaõ, “dar luz” (das 
raízes pha- e phan-, expressando “luz conforme é 
vista pelos olhos”, e, metaforicamente, conforme 
“alcança a mente”, de onde phainõ, “ fazer apare
cer”, phaneros, “evidente”, etc.); cf. em portugu
ês, “ fósforo” (literalm ente, “que traz a luz” ). “P ri
mariamente, luz é uma emanação luminosa, prova
velm ente de força, proveniente de certos corpos 
que permitem os olhos discernirem forma e cor. A

luz requer um órgão adaptado para sua recepção 
(M t 6.22). Quando não há a participação dos olhos, 
ou quando estes, por algum motivo, estão debilita
dos, a luz é inútil. O homem, naturalm ente, é inca
paz de receber a luz espiritual, já  que lhe falta a 
capacidade pelas coisas espirituais (1 Co 2.14). 
Por conseguinte, os crentes são cham ados ‘os fi
lhos da luz’ (Lc 16.8), não meramente porque re
ceberam uma revelação de Deus, mas porque no 
novo nascimento eles receberam a capacidade es
piritual para isso”.

“A fora o fenôm eno natural, a luz é usada na 
Escritura acerca de: (a ) a glória do lugar da habita
ção de Deus (I Tm 6.16); (b) a natureza de Deus 
(1 Jo 1.5); (c) a im parcialidade de Deus (Tg 1.17);
(d) o favor de Deus (SI 4.6), do Rei (Pv 16.15), de 
um homem influente (Jó 29.24); (e) Deus, com o o 
Uuminador do Seu povo (Is 60.19,20); (/) o Se
nhor Jesus como o Uuminador dos hom ens (Jo
I.4 ,5 ,9 ; 3.19; 8.12; 9.5; 12.35,36,46; At 13.47); 
(g )  o p o d e r  i lu m in a d o r  d a s  E s c r i tu ra s  (SI 
119.105); e dos ju lgam entos e m andam entos de 
Deus (Is 51.4: Pv 6.23, cf. SI 43.3); (h ) a direção 
de Deus (Jó 29.3; SI 112.4; Is 58.10); e , ironica
mente, a direção do homem ( Rm 2.19); (/) a salva
ção  (1 Pe 2 .9); ( /)  a ju s tiça  (R m  13.12; 2 Co
II .14 .15 : 1 Jo 2.9,10); (£) o testem unho a Deus 
(M t 5.14,16; Jo 5.35); (/) a prosperidade e bem - 
estar geral ( Et 8.16; Jó 18.18; Is 58.8-10)” (extra
ído de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine. p. 
159, 160).

2.phõster ((Jxoctttíp) denota “ luminar, astro, luz”, 
ou “doador de luz”; é usado figurativamente acerca 
dos crentes, que brilham nas trevas espirituais do 
mundo (Fp 2.15); em Ap 21.11, é usado acerca de 
Cristo como a “luz” refletida e brilhando pela cida
de celestial (cf. Ap 21.23).! Na Septuaginta, con
sulte Gn 1.14,16.!

3. phõtismos (<jxoTionóç), “ iluminação, luz” , é 
usado metaforicamente em 2 Co 4.4, acerca da “luz” 
do Evangelho, e em 2 Co 4.6, acerca da “ilumina
ção” do conhecimento da glória de Deus.! Na Sep
tuaginta, consulte Jó 3.9; SI 27.1; 44.3; 78.14; 90.8;
139.11.!

4. phengos (òéyyoç), “brilho, lustro”, é usado 
acerca da “ luz” da lua (M t 24.29; Mc 13.24), de 
uma luz (Lc 11.33, alguns manuscritos têm phõs 
aqui).!

5. luchnos (Xúxwç)* “ luz de mão”. Veja LÂM
PADA.

6. lampas (X apiT rdç), “tocha” . Veja LÂMPADA.
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B. Verbos.
1. phõtizõ (<Jxutí£ü>), usado: (o) no intransitivo, 

significa “brilhar, dar luz” (Ap 22.5); (b) no transi
tivo: (1) “ iluminar, alumiar. tom ar brilhante, ser ilu
minado” (Lc 11.36; Ap 21.23); na voz passiva (Ap
18.1); metaforicamente, acerca da iluminação ou 
esclarecimento espiritual (Jo 1.9; E f 1.18; 3.9, “de
monstrar”; Hb 6.4; 10.32); (2) “trazer à luz, elucidar, 
esclarecer”, ocorre em 1 Co 4.5 (acerca do ato de 
Deus no futuro); 2 Tm 1.10 (acerca do ato de Deus 
no passado). Veja ILUMINAR.-}

2. epiphauskõ (67ri(t>aúaKuj), ou possivelmente 
epiphauõ, “brilhar adiante”, é traduzido em E f 5.14 
por “elucidará”, acerca da glória de Jesus que ilumi
na os crentes que cumprem as condições, dc forma 
que, ao serem guiados pela “ luz” dc Cristo, eles 
reflitam o Seu caráter. Veja RESPLANDECER.^ 
Contraste com o verbo epiphõskõ, “amanhecer” (na 
verdade, forma variante de epiphauskõ).

3. lampõ (Xó^ttüj), ‘‘dar a  luz de uma tocha”, é 
traduzido em Mt 5.15 por “dar luz”. Veja RES
PLANDECER.

4. epiphainõ (íTnéaívüj), no transitivo, “mos

trar adiante” (formado de epi, “sobre”, e  phainõ, 
“ fazer brilhar*), é usado no intransitivo e metafori
camente em Lc 1.79, traduzido por “alumiar”. Veja 
APARECER. RESPLANDECER.

5. haptõ, (ffirrw) “acender fogo” e. assim, dar 
“ luz”. Veja ACENDER, n° 1, Nota.

6. kaiõ (Kdíto), “queimar”, é traduzido por em 
Mt 5.15 por “se acende”. Veja QUEIMAR.

7. astraptõ (dorpcÍTTTio), “reluzir, lampejar, bri
lhar subitamente, iluminar como raio” (cognato de 
astrape, “raio” ), ocorre em Lc 17.24; 24.4 (“res
plandecentes”). Veja RESPLANDECENTE ( l ) i

Nota: Em Lc 2.32, o substantivo apokalupsis, 
“descerramento, revelação”, precedido pela prepo
sição eis, “a, com vistas a”, é traduzido por “alumi
ar” . Veja REVELAÇÃO.

C. A djetivo.
phõteinos ((fxirretvóç), derivado de phõs (A, n° 

1), “ luminoso, brilhoso” é usado em Mt 6.22 (“terá 
luz” ); Lc 11.34; 11.36 (duas vezes), figurativamen
te, acerca da pureza dos olhos, que agem como luz 
do corpo; em Mt 17.5 (“luminosa”), acerca de uma 
nuvem. Veja BRILHO.^

M
Nota: O sinal ao final das considerações sobre 

determinada palavra no verbete ou subverbete, in
dica que todas as suas ocorrências no original grego 
do Novo Testamento foram mencionadas neste di
cionário expositivo.

M ACHADO
axine ( á ( í i ’T]), “machado”, cognato de agnumi, 

“quebrar”, é achado em Mt 3 .1 0  e Lc 3.9.1!

M ACHO
arsen ou arren (àpOT|v ou àppf|i') é traduzido 

por “varão” em Rm 1.27 (três vezes); Ap 12.5 (em 
alguns manuscritos, em Ap 12 .13); ocorre em Mt 
19.4; Mc 10.6; Lc 2 .2 3 ; Gl 3 .2 8 , “(não há) macho 
(nem femea)”, ou seja. não se obtém distinção sexu
al em Cristo; o sexo não é barreira quer para a salva
ção. quer para o desenvolvimento das graças cris
tãs. Veja HOMEM.^

MADEIRA
1. xulon (fúXoi') denota “madeira, madeira para 

qualquer uso” (1 Co 3 .1 2 ; Ap 1 8 .1 2 , duas vezes). 
Veja ÁRVORE, BORDÃO, TRONCO.

2. hule (uXn) denota “madeira, floresta” (Tg 3.5, 
“bosque” ).^ Veja ASSUNTO, Nota (3).

MADURO
xerainõ (frjpam o) denota “secar, murchar”, é 

traduzido em Ap 14.15 por “madura”, dito figurati
vamente da colheita da terra, simbolizando a  condi
ção do mundo, político, sobretudo relacionado com 
Israel (J1 3.9,14), e  religioso, inclusivo de toda a 
cena da cristandade (M t 13.38). Veja SECAR.

MÃE
1. meter (jiiíttip) é usado acerca de: (a) a relação 

natural (por exemplo, Mt 1.18; 2 Tm 1.5); (b) figu
rativamente: (1) “aquele que toma o lugar de mãe” 
(Mt 12.49,50; Mc 3.34,35; Jo 19.27; Rm 16.13; 1 
Tm 5.2); (2) “a Jerusalém celestial e espiritual” (Gl
4.26). que é “ livre”  (não presa por lei imposta ex
ternamente. como se estivesse sob a lei de Moisés), 
“a qual é mãe de todos nós”, ou seja, dos cristãos, a 
metrópole, a cidade-mãe, usado de modo alegórico, 
exatamente como a capital de um país é “a sede do 
seu governo, o centro das suas atividades e o lugar 
onde as características nacionais são expressas por
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com pleto” ; (3) sim bolicam ente, “ B abilônia” (Ap
17.5), com o a fonte de onde procedeu a prostitui
ção religiosa de m isturar os ritos e doutrinas pagãs 
com a fc cristã.

Nota: Em Mc 16.1, o artigo, seguido pelo caso 
genitivo do nome “T iago”, a palavra “m ãe" estando 
om itida, é um a m aneira idiom ática de expressar a 
frase “a m ãe de T iago”.

2. metrolõas ou metralõas (priTpoXt^ac; ou 
pr|TpaÀqkxç) denota “m atricídio” (formado do n° 1 e 
aloiaõ. “golpear”), e  ocorre em 1 Tm  1.9; provavel
m ente tem , porém , o significado m ais am plo de 
“matadores”, como ocorre em outros lugares no Novo 
Testam ento.^

3. ametõr (àprÍTiop), “sem  mãe” (formado de a , 
elem ento de negação, e o n° 1), é  usado em Hb 7.3, 
acerca do registro em Gênesis sobre M elquisedeque. 
onde certos detalhes concernentes a ele são om iti
dos de propósito para conform ar a descrição dos 
fatos sobre Jesus com o o Filho de Deus. A  palavra 
é encontrada neste sentido nos escritos de Eurípides,
o dram aturgo, e de Heródoto, o historiador. Veja 
também PAl.^j

M A G IST R A D O
1. strategos (OTpaTryyóç), além  de sua aplica

ção  ao  “ cap itão  do  T em plo” (ve ja  C A PITÃ O ), 
d e n o ta  “ m a g is t r a d o ” ou “ g o v e rn a d o r” (A t
16.20,22,35,36,38). Estes eram , na term inologia 
latina, os duvmviri ou praetores, assim cham ados 
em cidades que eram  colônias rom anas. E les eram 
assistidos por lic to res ou “ sargen tos” , que lhes 
executavam  as ordens. N as circunstâncias de At
16, eles excederam  os poderes que tinham , dando 
ordens para cidadãos rom anos serem  açoitados; 
p o r consegu in te , to rnaram -se  sup lican tes. Veja 
C A P IT Ã O .

2. archõn  (ãpxuju), “g overnan te , p rín c ip e” , 
deno ta , em  Lc 12.58, “au to rid ad e  local, m ag is
trado , que  atuava na capac idade  daquele  que re 
ceb ia  reclam ações e possu ía  au toridade m aior do 
que o ju iz , a quem  o  “m agistrado” rem etia o caso. 
Veja G O V E R N A N T E , PR IN CIPA L (1 ), P R ÍN 
C IPE .

Notas: (1) Em Lc 12 .11 ,0  term o arche, “com e
ço, reinado, principado”, é traduzido por “m agis
trados” ; a palavra, porém , denota “governantes" em 
geral; daí, “governadores” (ARA).

(2) Q uanto a T t 3.1, “principados*’, veja O BE
DIÊNCIA, B. n° 3.

M A IO R  PARTE
1. pleiõn (ttXc lo i'), o  neutro de pleiõn , “m ais”, é 

usado adverbialm ente e  traduzido por “ m ais” (acer
ca de grau) em Lc 7.42 (sem o artigo); Lc 7.43 (com
o  artigo); 1 Co 10.5 (“maior parte” ); Fp 1.14. Veja 
M AIS.

2. pleistos (TrXeicrroç), o grau  superlativo  de 
polus, é usado: (a) com o adjetivo em  Mt 11.20; 
21.8 (“m uitíssim a” ); (b) no neutro, com o artigo, 
adverbialm ente, no sentido de “no m áxim o” (1 Co
14.27, “quando muito”); (c) com o elativo (ou seja, 
intensivamente), em M c 4.1 (nos melhores manus
critos; alguns têm polus), “ grande (m ultidão)” .

3. malista (p.áX iora), advérbio, o  superlativo de 
mala, “m uito”, é usado em At 20.38. Veja MOR
M EN TE.

Nota: Quanto às com binações na tradução com 
outras palavras, veja  A L E G R E M E N TE , ALTO, 
CRER, C , Nota (4), SEVERO, SUPERAR.

M A IO R
1. meizõn (ueí£wi') é o grau comparativo de megas 

[veja G RANDE (1), n° 1], que ocorre, por exemplo, 
em Mt 11.11; 13.32; 23.17; Lc 22.26. E m T g 3 .1 ,é  
traduzido por “pesado duro [ou seja. maior] (juízo)”. 
É usado no plural neutro em Jo 1.50 (“coisas maio
res”); Jo 14.12 (literalmente, “coisas maiores” ); 1 Co
12.31 (“melhores”). Veja O  MAIOR, n° 2.

Nota: Em M t 20.31, o neutro de meizõn, usado 
com o advérbio, é traduzido por "cada vez [...] mais” . 
Veja MAÍS.

2. meizoteros (jiciíÓTepoç), com parativo duplo 
de megas (cf. o n° 1, acim a), é  usado em 3 Jo  4. 
acerca de alegria.^

3. pleiõn  (ttXcíüjiO, o  com parativo de polus [veja 
G RA ND E (1), n° 2], é usado: (a) com o adjetivo, 
“maior, m ais” (por exem plo, A t 15.28); (b) como 
substantivo (por exem plo. Mt 12.41; 12.42); nes
tes exem plos, o neutro pleiõn , “algo m aior” , é  “uma 
forma fixa ou estereotípica” da palavra; em 1 Co
15.6. “a  m aior parte" (plural masculino); (c) como 
advérbio (por exem plo, M t 5.20. literalm ente, “(se 
a vossa justiça  não exceder) m uito grandem ente (a 
dos escribas e fariseus)”; o mesm o se dá em Mt 
26.53 (“m ais"); Lc 9.13. Veja AINDA (2), CIM A. 
JÁ  NÀO , M A IO R  PARTE, M AIS, M UITOS.

4. perissoteros (TTÉpiaoórepoç), o com parativo 
de perissos. “além do mais, abundante”, significa 
“m ais abundante, maior” , por exem plo, acerca de 
condenação (M c 12.40; Lc 20.47). Veja ABUNDAR.
C, n° 2.
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MAIS ALTO
A. Advérbio.

1. anõteron (di*ÚT€pOi'), o neutro de anõteros, 
“mais alto”, o comparativo de anõ (veja C, no ver
bete ALTO), é usado como advérbio de lugar em Lc
14.10 ("m ais para cim a”); quanto ao significado 
“acim a”, que aparece em Hb 10.8. veja CIMA.^

B. Verbo.
huperechõ (ÚTT€p€'xü>), literalm ente, “m anter 

sobre algo", como sendo superior, é usado metafo
ricamente em Rm 13.1, acerca de governantes, como 
autoridades "superiores” (cf. 1 Pe 2.13, "superi
o r”). Veja M ELHOR (2), PASSAR, SUPERAR, 
SUPERIOR.

MAIS BAIXO
A. Adjetivos.

1. katõteros (iccmÓTepoç), o grau comparativo 
de katõ, “em baixo de” , é usado em E f 4.9, acerca da 
descida de Jesus “às partes mais baixas da terra”; 
duas das várias interpretações desta frase sào: (1) 
que a terra está em vista em contraste com o céu; (2) 
que a região é o hades, o sheol do Antigo Testamen
to. Já que a passagem está descrevendo os efeitos 
nào somente da encarnação, mas da morte e da res
surreição de Jesus, a segunda interpretação deve ser 
aceita (contraste, por exemplo, com o SI 16.10; 63.9; 
onde a  Septuaginta tem o superlativo; SI 139.15; At
2.31). Além disso, como diz Westcott, é muito im
provável que a frase fosse usada para descrever a 
terra. A palavra mere (plural de meros), "partes”, 
nào teria força em tal significado.^

2. eschatos (co xo toç), “último, extremo, o mais 
baixo”, é traduzido em Lc 14.9,10. por "derradei
ro”, acerca do lugar "mais inferior” numa refeição. 
Veja ÚLTIMO.

B. Verbo.
elaítoõ (éXaTTÓco) denota “fazer menor” (cognato 

de elattõn. “menor” ), e é usado na voz ativa em Hb 
2.7: "(tu o) fizeste (um pouco) menor”, e na voz 
passiva, em Hb 2.9: “ fora feito (um pouco) menor”, 
e em Jo 3.30: “(que eu) diminua” (literalmente, "seja 
feito menor”).^

MAIS DO QUE VENCEDORES
1. hupernikaõ (ÚTT€pWKáüj), “ser mais do que 

vencedor” (formado de huper, “acima de”, e  nikaõ, 
"vencer”), "ganhar uma extraordinária vitória”, é en
contrado em Rm 8.37, literalmente, "somos super 
vencedores”, ou seja, somos preeminentemente vi- 
toriosos.^

MAIS MOÇO
1. neõteros (i^túTepoç) (quanto a este termo, 

veja MOÇO, n° 1), ocorre em Lc 15.12,13; 22.26 
("menor” ); I Tm 5.1 (“jovens”); 1 Tm 5.2 (no femi
nino, “moças”); 1 Tm 5.11 ("[viúvas] mais novas”); 
lT m 5 .1 4 (v e ja  VIÚVA); 1 Pe 5.5. Quanto a Tt 2.6, 
veja MOÇO, n° LU

2. elassõn (éAÀáaaoi') é traduzido em Rm 9.12 
por “menor”. Veja MENOS.

MAIS
A. Advérbios.

1. mallon (jiâXXov), o  grau comparativo de malay 
"muito, muitíssimo”, é  usado acerca de: (a) aumen
to, “mais”, com palavras qualificativas: com pollõ, 
“muito” (por exemplo. Mc 10.48, “cada vez mais”; 
Rm 5.15; 5.17, “muito mais”; Fp 2.12); com poso, 
“quanto” (por exemplo. Lc 12.24, “quanto mais”; 
Rm 11.12); com tosoutõ, “tanto” (Hb 10.25, “tanto 
mais”); (b) sem uma palavra qualificativa, à guisa de 
comparação, “o mais” (por exemplo, Lc 5.15, "ain
da mais”: Jo 5.18; At 5.14, “cada vez mais”; Fp 1.9, 
“mais e mais”; 1 Ts4.1,10; 2 Pe 1.10); em At 20.35, 
por perifrase, é traduzido por “mais (bem-aventu
rado)”; em Gl 4.27, “mais (do que)”, literalmente, 
"preferivelmente (do que)” ; (c) com palavras quali
ficativas, semelhantemente à letra “o” (por exem
plo, Mc 7.36). Veja ANTES DE TUDO.

2. eti ( I t i ) ,  “contudo, até agora, ainda”, é usado 
para aludir à intensidade e às vezes traduzido por 
“m ais” em Mt 18.16 (“ainda”, ARA); Hb 8.12;
10.2,17 (“[ja]mais~); Hb 11.32; Ap 3.12 (“[ja]mais”, 
ARA); Ap 7.16 (duas vezes); Ap 9.12 (“ainda”); Ap 
18.21-23 (“[ja]mais”, c “mais”, cinco 5 vezes); Ap 
20.3; 21.1 (“já ”); Ap 21.4; 22.3. Veja também, n° 2.

3. ouketi (ouK€Ti), formado de ouk, "não”, e o n°
2, combinado numa palavra, é traduzido por “não 
mais, já  não”, por exemplo, em Mt 19.6; Lc 15.19,21; 
At 20.25,38; E f  2.19. Veja AGORA, Nota (2), 
DAQUI EM DIAN TE. DEPOIS DESTAS CO I
SAS, JÁ NÃO.

4. perissoteron (Trepioaorepov), o neutro do grau 
comparativo de perissõs, “mais abundante”, é usa
do num advérbio, “mais”, por exemplo, Lc 12.4; 2 
Co 10.8; Hb 7.15 ("muito mais”). Veja ABUNDAR,
C, n° 2.

Nota: Quanto aos advérbios correspondentes 
perissõs e perissoterõs, veja ABUNDAR, EXCE
DER.

5. meizon (jie ÍCw). o  neutro de meizõn, “maior”,
o grau comparativo de megas, “grande”, é usado
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com o advérbio e traduzido em  M t 20.31 por “cada 
vez m ais”. Veja MAIOR.

6. huper (ínrep), preposição, “acim a de, sobre, 
etc.”, é usado com o advérbio em 2 Co 11.23, “(eu 
ainda) m ais”.

7. hoson (õcroí'), o neutro de hosos, “quanto”, é 
usado adverbialm ente em M c 7.36 (prim eira parte, 
“quanto m ais”).

B. Adjetivos
Alguns com uso adverbial.
1. pleiõn (irXeíui'), o  grau com parativo de polus, 

“muito", é usado: (a) como adjetivo, por exemplo 
(Jo 15.2; A t 24.11; Hb 3.3); (b) como substantivo 
ou com um substantivo subentendido (por exem 
plo, Mt 20.10; Mc 12.43; A t 19.32; 27.12; I Co
9.19); (c) como advérbio (M t 5.20, “exceder” , lite
ralm ente, “ [abundar] m ais [que]”; M t 26.53; Lc
9.13). Veja CIM A, n° 3, Nota, MAIOR.

2. perissos (irepicraóç), “ mais que suficiente, 
além do mais, abundante1* (substituto popular do n°
3), é encontrado, por exemplo, em Mt 5.37.47. Em 
Jo 10.10, a  forma neutra é traduzida por “com abun
dância”.

3. períssoteros (TTeptaaÓTepoç), o  grau com pa
rativo do n° 2, é traduzido em Mt 11.9 e  Lc 7.26 por 
“m uito mais (do que)” . Veja ABUNDAR, C.

Notas: ( I )  Em Mt 25.20. ocorre o term o a lios. 
“ou tro”.

(2) Em T g 4.6, é encontrado o adjetivo meizõn, 
“maior** (veja A. n° 5, acima). Veja GRAÇA (no 
final).

(3) Vários usos da palavra “mais” ocorrem com 
relação a  outras palavras, sobretudo no grau com 
parativo. A frase “mais do que” é tradução de certas 
preposições e partículas: em Rm 1.25, para, “ao 
lado de. com parado com ”, é  traduzido por “mais 
[...] do que” (cf. Rm 12.3, huper, “acima de, so
bre"); Mt 10.37 (duas vezes); Fm 21. Em Mc 14.5, 
epanõ, “acim a, sobre”, é  traduzido “mais de” . Em 
Lc 15.7, a partícula e, “do que”, é necessariam ente 
traduzida por “m ais do que” (cf. Lc 17.2 e 1 Co
14.19, “do que”). Em Mc 8.14, a  conjunção ei, “se”, 
com o elem ento de negação me, literalmente, “se 
não”, significando “exceto” , é traduzido por “ se
não”.

MAJESTADE
1. megaleiotes (neyaXeiÓTTiç). Veja G RA ND E

ZA  (2).
2. megalõsune (peyaX tüaú^Ti), derivado  de 

megas, “grande”, denota “grandeza, m ajestade” ; é

usado para designar Deus Pai, e significa a Sua gran
deza e dignidade (H b 1.3 e 8.1), c uma atribuição dc 
louvor que reconhece os atributos de Deus (Jd 25 ).*

MAL (1)
A. Adjetivos.

1. kakos (kokóç) representa “tudo o que é  mau 
em caráter, vil, desprezível” , em distinção (onde 
quer que a distinção seja observável), derivado de 
poneros (veja o  n° 2), que indica “o que é mau em 
influência e efeito, maligno” . O  term o kakos é o 
term o m ais abrangente e freqüentem ente cobre o 
significado de poneros. O termo kakos é antitético 
dc kalos, “justo , recom endável, bom em caráter” , e 
a agathos, “benéfico, útil, bom em ação” ; por con
segu in te , deno ta  o que  é inú til, incapaz, ruim : 
poneros é essencialm ente antitético de chrestos. 
“bondoso, cortês, útil” ; por conseguinte, denota o 
que é destrutivo, prejudicial, mal. Como evidência 
de que poneros e kakos têm muito em comum, ain
da que nào sejam intercam biáveis, cada um  é usado 
para descrever pensam entos (cf. Mt 15.19 com Mc
7.21); palavras, fala (cf. Mt 5.11 com 1 Pe 3.10); 
ações (cf. 2 Tm  4.18 com 1 Ts 5.15); homem (cf. 
M t 18.32 com M t 24.48).

O uso de kakos pode ser dividido amplamente 
com o segue: diz respeito: (a) ao que é  ética ou mo
ralmente “m a r ,  quer referente a pessoas (por exem
plo, Mt 21.41; 24.48; Fp 3.2; A p 2.2), ou a qualida
des, emoções, paixões, ações (por exemplo, M c 7.21; 
Jo  18.23,30; Rm 1.30; 3.8; 7.19,21; 13.4; 14.20; 
16.19; I Co 13.5; 2 Co 13.7; 1 T s5 .15 ; 1 T m 6.10 ;
2 Tm  4.14; 1 Pe 3.9,12); (b) ao que é  prejudicial, 
destrutivo, nocivo, pernicioso  (por exem plo, Lc 
16.25; A t 16.28; 28.5; Tt 1.12; T g 3.8; Ap 16.2, 
onde kakos e poneros vêm nessa ordem: “má e ma
ligna**). Veja B, n° 3. Quanto a palavras com postas 
dc kakos. veja mais adiante.

2. poneros (TToi'T]póç), cognato de ponos, “ la
bor, labuta, faina, lida” , denota “mal que causa la
bor, dor, aflição, mal maligno*’ (veja o n° 1). É usado: 
(a) com o significado de “ruim, desprezível”, no 
sentido físico (M t 7.17.18); no sentido m oral ou 
ético, “mau, malvado, cruel” ; acerca de pessoas (por 
exemplo, Mt 7.11; Lc 6.45; A t 17.5: 2 Ts 3.2: 2 Tm
3.13); de espíritos “m aus” (por exemplo, Mt 12.45; 
Lc 7.21; A t 19.12.13.15.16); dc uma geração (M t 
12.39.45; 16.4; Lc 11.29); de coisas (por exemplo, 
Mt 5 .11: 6.23; 20.15; Mc 7.22; Lc 11.34; Jo 3.19; 
7.7; At 18.14; G l 1.4; Cl 1.21; I Tm  6.4; 2 Tm 4.18; 
H b3.12; 10 .2 2 ;T g 2 .4 ;4 .16 :1  J o 3 .1 2 :2 Jo  1 1 ;3 Jo
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10); (b) com o significado de trabalhoso, doloroso 
(E f 5.16; 6.13; Ap 16.2). Contraste com o termo 
poneria, “ iniqüidade, maldade, perversidade*’. Quan
to ao uso como substantivo, veja B. n° 2.

3. phaulos (4>a&Xoç) denota primariamente “su
perficial, insignificante, futil, lançado de um lado 
para o outro por todo vento”; dai, “banal, comum, 
ruim”, no sentido de ser desprezível, vil, abjeto ou 
infame, pertencente a uma ordem relés de coisas. 
Em Jo 5.29, aqueles que praticaram coisas “más” 
(phaula), sào postos em contraste com aqueles que 
fizeram coisas boas (agatha); o mesmo contraste c 
apresentado em Rm 9.11 e 2 Co 5.10, em cada um 
dos quais os m anuscritos m ais au tênticos têm 
phaulos em vez de kakos; aquele que pratica coisas 
“más” odeia a luz (Jo 3.20); ciúme e discussão são 
acompanhados por “toda obra perversa’* (Tg 3.16). 
É usado como substantivo em T t 2.8 (veja B, n° 4). 
Veja INFAME, MAL (2), R U IM !

B. Substantivos.
1 . kakia (kclklci), primariamente, “maldade” em 

termos de qualidade (cognato de A, n° 1), denota:
(a) “maldade, depravação, malignidade” (por exem
plo. A t 8.22; Rm 1.29; Tg 1.21); (£) “o mal da 
dificuldade, aflição” (Mt 6.34, só e somente aqui 
traduzido por “mal”). Veja MALDADE, M ALÍ
CIA (1).

2. poneros (ttoi^PÓç), adjetivo (A, n° 2), é usa
do como substantivo, para descrever: (o) Satanás 
como o “mal”, o “maligno” (Mt 5.37; 6 .13; 13.19,38; 
Lc 11.4. era alguns textos: Jo 17.15; E f 6.16; 2 Ts 
3.3; 1 Jo 2.13.14; 3.12; 5.18,19); (A) os seres huma
nos (M t 5.45; 13.49; 22.10; Lc 6.35; 1 Co 5.13); 
provavelmente, Mt 5.39; (c) neutro, “(coisas) más” 
(M t 9.4: 12.35; Mc 7.23: Lc 3.19; “aquilo que é 
mau” (Lc 6.45; Rm 12.9; A t 28.21).

3. kakon (kokóv), o neutro de A, n° 1, é usado 
com o artigo, como substantivo (por exemplo, At 
23.9; Rm 7.21; Hb 5.14); no plural, “coisas más” 
(por exemplo, 1 Co 10.6; 1 Tm 6.10, “toda espécie 
de males”).

4. phaulon (<JxaüXoi')> o neutro de A, n° 3, é usado 
como substantivo em Tt 2.8.

5. kakopoios (KaicoTTcHÓç), o gênero masculino 
do adjetivo, denota “malfeitor” (formado de kakon, 
“mal” , e poieõ, “fazer” ), e ocorre em I Pe 2.12,14;
4.15 (em alguns manuscritos aparece em Jo 18.30 e
1 Pe 3.16).! Quanto a uma palavra sinônima, veja 
Nota (1). Contraste com o verbo comentado mais 
adiante. Na Septuaginta. consulte Pv 12.4; 24.19. 
Veja MALFEITOR !

Notas: ( 1 ) 0  termo kakourgos, “mau trabalha
dor. mau obreiro** (formado de kakon, “mal”, e ergon, 
“trabalho” ), é traduzido em 2 Tm 2.9 por “malfei
tor” . Contraste com Lc 23.32,33,39.!

(2) O termo adikema, “ injustiça” (formado de a , 
elemento de negação, e dikaios, “justo”), é traduzi
do em At 24.20 por “ iniqüidade”. Veja FAZER 
AGRAVO, INIQÜIDADE.

C . Verbos.
1. kakoõ (kcíkóoj), “maltratar” (cognato de A, n°

1), é verbo que ocorre cm At 7.6,19; 14.2 (“irrita
ram”). Veja AFLIÇÃO, ATORMENTAR, DANI
FICAR, DANO, IRRITAR.

2. kakopoieõ (KaKoiToiéüj) significa “fazer o mal*’ 
(cf. B, n° 5), é verbo que ocorre em Mc 3.4; Lc 6.9;
1 Pe 3.17; 3 Jo II . Veja DANO-!

Nota: Contraste com o verbo kakologeÕ, “ falar 
m al” (veja A M ALDIÇOAR, FALAR); o verbo 
kakopatheõ, “suportar o mal” [veja SOFRER, SU
PORTAR (2)]; o termo kakopatheia. “sofrendo afli
ção” (veja SOFRER); o verbo kakoucheõ, “sofrer 
adversidade” (veja SOFRER).

D. Advérbio.
kakõs (kok&ç), “mal. malvadamente. maliciosa

mente”, cognato de A, n° 1, é usado no sentido fisico, 
“estar doente” (por exemplo, Mt 4.24; Mc 1.32,34; 
Lc 5.31; veja ENFERMIDADE). Em Mt 21.41, este 
advérbio é usado com o adjetivo: “Dará afrontosa 
morte aos maus”, mais literalmente, “Ele vai destruir 
esses homens (maus como eles sào)”, com ênfase no 
adjetivo; (b) no sentido moral, falar malvadamente 
(Jo 18.23; At 23.5); pedir malvadamente (Tg 4.3). 
Veja CHAGA, DURO, ENFERMO (1), ERRADO.

MAL (2)
kakos (kcikóç), “ruim, mau”, é usado no neutro 

como substantivo em Rm 13.10 e traduzido por 
“mal”. Veja RUIM.

Nota: Quanto ao termo phaulos, que ocorre em 
Jo 5.29, veja MAL (1), A, n° 3.

MALDADE
1. poneria (irovTipía), cognato de poneros (veja 

MAU, n° 1), é encontrado, por exemplo, em At
3.26. Veja INIQÜIDADE, n° 4.

2. kakia (tcaKÍa), “mal”, é usado em At 8.22 
(“iniqüidade”); T g 1.21 (“malícia” ). Veja M A L (l),
B, n° l . MALÍCIA (1).

Notas: (1) Quanto a 1 Jo 5.19, veja MAU, n° 1.
(2) Em At 25.5, a palavra atopos é traduzida por 

“crime”.
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MALDIZENTE
diabolos (ô idpoA oç). ad je tivo , “difam ador. 

caluniador, que acusa falsamente”, é usado como 
substantivo em 1 Tm 3.11 (“maldizentes” ), onde a 
referência é àqueles que são dados a encontrar faltas 
no comportam ento e  conduta dos outros, e a espa
lhar suas insinuações e críticas pela igreja. Também 
é encontrado em 2 Tm  3.3; T t 2.3 (“caluniadoras”). 
Veja ACUSADOR, DIABO.

MALFEITOR
1. kakourgos (Kcucoõpyoç), adjetivo, literalmen

te. “que trabalha m al” (formado de kakos. “mal”, e 
ergon, “ trabalho” ), é usado como substantivo em 
Lc 23.32,33,39 e 2 Tm 2.9. Veja MAL (1). B, Nota
(1). Na Septuaginta, consulte Pv 2 l.I5 .lj

2. kakopoios ( k c ik o t t o ió ç ) ,  adjetivo, literalmen
te. “que faz o mal” , é usado em 1 Pe 2.12,14; 4.15 
(em alguns manuscritos, ocorre em 1 Pe 3.16). Veja 
M A L (l) , B, n° 5.1

MALÍCIA (1)
kakia (ícaKÍa), “maldade em termos de qualida

de” (o oposto de arete, “excelência”), “o  caráter 
maligno em geral” (Lightfoot), é  encontrado em Mt
6.34; At 8.22; Rm 1.29; 1 Co 5.8; 14.20; E f4 .31 ;C l 
3.8; T t 3.3; Tg 1.21; 1 Pe 2.1.16. Veja M A L (1 ).B . 
n°1.1

Nota: Em 2 Jo 11, ocorre o termo poneros, “ruim. 
mau” [veja MAL (1). A . n° 2].

MALÍCIA (2)
1. rhadionrgia  (p a ò io u p y ía )  literal e p rim ari

am ente denota “ fácil no trabalho” (form ado de 
rhadios, “ fácil” , e ergon , “ trabalho” ), “ facilida
de, p regu iça” ; por consegu in te , “ im prudência, 
irresponsabilidade, m aldade”, é encontrado em At
13.10 (“ m alícia” ).H Nos papiros, é  usado acerca 
de “roubo” .

2. rhadiourgema (p a ô io ú p y r jp a ), “ato impru
dente. ato irresponsável” (cognato de n° 1), ocorre 
em At 18.14 (“enorme").^

MALIGMDADE
kakoetheia (KaKorçteia). literalmente, “maneira 

má, caráter mau” (formado de kakos, “mau *, e ethos, 
"m aneira”), por conseguinte, “disposição má” que 
tende a pôr a pior construção em tudo, “malícia, 
malevolência, astúcia”, ocorre em Rm 1.29, acom
panhado de dolos. “engano”.f

MAMOM
mamõnas (paiiuw âç), palavra aram aica comum 

para aludir a “riquezas”, cognata de uma palavra 
hebraica que significa “ser firme, constante*' (de onde 
“amém” ), por conseguinte, “aquilo que será confia
do” ; Gesênio considera que esta palavra é derivada 
de uma palavra hebraica que significa “tesouro” (Gn
43.23); é personificada em Mt 6.24; Lc 16.9,11,13.^

MANÁ
manna (\iávva), o alim ento provido sobrena

turalm ente para Israel durante a jo rnada  no deser
to (quanto a detalhes, veja Êx 16 e Nm 11). O 
equivalente hebraico é dado em Êx 16.15, man 
hu. As traduções sào: “o que e?” ; “é m aná”. É 
descrito  no SI 78.24,25 com o “o trigo  do céu” e 
“o  pào dos poderosos” (“o  pão dos de an jos”, 
A RA ), e em 1 Co 10.3, com o “m anjar” espiritual. 
A vasilha designada para con ter o m aná com o 
mem orial perpetuo, era de ouro (H b 9 .4 , com Êx
16.33). O Senhor fala que o m aná é sim bólico 
dEle, o verdadeiro Pão do Céu, que dá a v ida e ter
na e  o susten to  aos que, pela fé, participam  dEle 
espiritualm ente (Jo 6.31-35). O  “m aná” escondi
do é prom etido com o um a das recom pensas dos 
vencedores (Ap 2.17); sendo assim  é sugestivo 
da excelência moral de Jesus em Sua vida na terra, 
oculta dos olhos dos hom ens, por quem  Ele foi 
“m enosprezado e rejeitado” ; o cam inho dos ven
cedores é  um reflexo da Sua vida.

Nenhuma das substâncias naturais, chamada de 
“maná” deve ser identificada com o que Deus proveu 
para Israel.^]

MANADA
agele (dyéÀTi), derivado de agõ, “conduzir” , é 

usado, no N ovo Testam ento, som ente acerca de 
porcos (M t 8.30-32; Mc 5.11,13; Lc 8.32,33).1

MANCHA
A. Substantivos.

1. spilos (cnnXoç), “mancha, nódoa, mácula”, é 
usado metaforicamente, acerca de: (a ) marca moral 
(E f 5.27); (ò) pessoas Iascivas e revoltadas (2 Pe
2 .!3 ).1

2. spilas (críTiXáç) é traduzido em Jd 12 por 
“manchas. Veja ROCHA, n° 2.

B. Verbo.
spi/oõ (ctttlXóoj), cognato de A. n° 1. é usado em 

Jd 23, na cláusula “aborrecendo até a roupa man
chada da carne”, a roupa representando aquilo que.
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sendo  co lo cad o  em co n ta to  com  o e lem en to  
contaminante da carne, fica sujo. Veja ROUPA, n° 3 
(último parágrafo). Veja CONTAMINAR. n° 4.

C. Adjetivo.
aspilos (àam X oç), "sem  mancha, limpo, ima

culado, puro" (formado de a, elemento de negação, e
A), é usado acerca: de um cordeiro (I Pe 1.19); me
taforicamente, acerca de guardar um mandamento 
sem alteração e em seu cumprimento (1 Tm 6.14); 
do crente com relação ao mundo (Tg 1.27), e livre de 
toda corrupção à vista de Deus (2 Pe 3.14).^

Nota: Quanto ao termo amo/nos, encontrado em 
Hb 9.14, veja DEFEITO, B.

MANDAMENTO
1. diatagma (ÔidTcryjia) significa “aquilo que é 

imposto por decreto ou lei” (Hb 11.23). Ressalta o 
caráter concreto do “mandamento” mais que o ter
mo epitage (n° 4). Contraste com COM ANDAR. n°
1. Quanto ao verbo que aparece em Hb 11.22, veja
o n° 3, no verbete COMANDAR.^

2. entole (éKroXií), cognato dc entellõ (veja CO
MANDAR, n° 3), denota, em geral, “ injunção, man
dato. comando, preceito, mandamento”. É o  termo 
mais freqüente e usado para se referir a preceitos 
morais e  religiosos (por exemplo, Mt 5.19); é fre
qüente nos Evangelhos, sobretudo em João e suas 
Epístolas. Veja também, por exemplo, Mc 10.5; At 
17.15; Rm 7.8-13; 13.9; 1 Co 7.19; E f2.15;C 14.10; 
Hb 9.19.

3. entalma («in-aXua), cognato do n° 2, destaca 
mais especialmente “a coisa ordenada, comissão, 
encargo, ordem” (M t 15.9; M c 7.7; Cl 2.22)U

4. epitage (ém rayTÍ), cognato de epitassõ (veja 
COM ANDAR. n° 4), ressalta a “autorização da 
ordem”. É usado em Rm 16.26; 1 Co 7.6,25; 2 Co 
8.8; 1 Tm  1.1; T t 1.3; 2.15. Veja AUTORIDADE U

Notas: (1) Q uanto ao term o parangelia  (cf. 
parangeüò, comandar, n° 6), “proclamação”, veja 
CARGA.

(2) Em Ap 22.14 a tradução: “ lavam as suas 
vestiduras”, segue os manuscritos mais autênticos.

MANDAR
1. entellomai (€VTéXXojiai) é traduzido em Hb

9.20 por “mandado”. Veja COM ANDAR.
2. epitassõ (èTriTdaaoj), literalm ente, “arranjar 

ou organizar do começo ao fim, encarregar, coman
dar”. é traduzido em Fm 8 por “m andar”. Veja C O 
MANDAR. Contraste com o verbo keleuò, “orde
nar” .

MANHÃ
A. Adjetivos.

1. prõtos (upcoioç), “cedo, de manhã cedo” (de
rivado de pro , “antes de”), e usado como substan
tivo na forma fem inina prõia , “m anhã”, em Mt
27.1 e Jo 21.4 (em alguns m anuscritos, ocorre em 
Mt 2 1 .18 e Jo 18.28 em lugar do B, n° 1). Sua força 
adjetival é retida ao considerar que o verbo qualifi
ca o substantivo hòra, “hora”, ou seja, “numa hora 
cedo”.1

2 .prõinos (Típtólvoç), forma mais recente do n°
1, qualifica aster. “estrela” , em Ap 2.28 e 22.16 
(onde alguns manuscritos têm o n° 3). O fato dc 
que Jesus dará ao vencedor “a estrela da m anhã” 
indica que Ele próprio tem um interesse especial 
nisso, visto que Ele em passagem anterior se des
creve com o “a estrela da m anhã”. Para Israel, Ele 
aparecerá como “o  sol da justiça” ; com o a estrela 
da “ m anhã” que o precede, Ele aparecerá para o 
arrebatam ento da Igreja.^

3. orthrinos ou orthrios (òp0pLi«óç ou ópOptóç). 
“pertencente à aurora ou à  manhã”, ocorre em al
guns manuscritos em Ap 22.16 (veja o n° 2). Veja 
AMANHECER, B, Nota.

B. Advérbio.
/7rô/'(TTptüí), “cedo”, é traduzido por “pela ma

nhã, de m anhã” em  M t 16.3; 20.1 (com  hama, 
“ cedo” , portan to , “ de m adrugada”); M t 21.18; 
Mc 1.35; 11.20; 13.35; 15.1 (“ logo ao am anhe
cer” ); “cedo”, em Mc 16.2 (com  lian. “m uito”, 
portanto, “de manhã cedo” ): Mc 16.9 (“na m a
nhã” ); em Mt 21.18 e Jo 18.28 (nos m elhores 
textos em lugar de A, n° 1); Jo 20.1 (“de m adruga
da” ); A t 28.23 (com  apo, “de” , portanto, “pela 
m anhã” ).̂ f

C . Substantivo.
orthros (õpGpoç) denota “alvorada, amanhecer” 

(Lc 24.1; Jo 8.2; A t 5.21). Veja AM ANHECER, 
B-H

D. Verbo.
orthrizõ (òpTpi£u>). “fazer qualquer coisa cedo 

de m anhã”, é traduzido em Lc 21.38 por “dc manhã 
cedo” H

MANIFESTAÇÃO
phanerõsis  (4>ai/€ p iuai ç ) , “ m an ife s tação ” 

(cognato d e phaneros e phaneroõ: veja MANIFES
TAR), ocorre em 1 Co 12.7 e 2 Co 4.2.^

Nota: Em Rm 8.19, o termo apokalupsis. “des
cobrimento. desnudamento, exibição, revelação”, é 
traduzido por “manifestação”. Veja REVELAÇÃO.
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MANIFESTAM ENTE
1. parrhesia (napp rja ia ), “ liberdade de expres

são, liberdade de palavra, ousadia, coragem ”, é  usa
do adverbialm ente no caso dativo e  traduzido por 
“abertam ente m anifestam ente”, em alusão a uma 
declaração de Jesus (M c 8.32); a uma declaração 
pública (Jo 7.13); à aparição pública de Jesus (Jo
11.54); ao Seu testem unho público (Jo 7.26; 18.20); 
precedido pela preposição en, “em ”, Jo 7.4, literal
mente, “em ousadia” (cf. Jo  7.10. “m anifestam en
te” ). Veja CORA GEM , B.

2. phanerõs  (<j>ai'€püiç), “ m anifestadam ente, 
abertam ente”. Veja EVIDENTE. B.

Notas: (1) Em Gl 3.1, “ foi já  represen tado” é 
tradução do  verbo prographõ , literalm ente , “es
c rever an tes” , com o do A ntigo  Testam ento (Rm  
15.4; cf. Jd 4), e de um a carta an terio r (E f  3.3). 
Em Gl 3 .1 , porém , “é provavelm ente usado em 
outro sentido , nào exem plificado  nas E scrituras, 
m as não incom um  à linguagem  dos d ias de hoje: 
‘proclam ado’, ‘anunciado por cartaz’, assim  com o 
um m agistrado proclam ava o  fato de que um a exe
cução havia  sido  feita , anunciando  por cartaz  sua 
proclam ação em  lugar público. O  apósto lo  Paulo 
dá prosseguim ento  à sua m etáfora do *mau-olha- 
do ’ ; com o preventivo de tal dano era com um  afi
xar am uletos nas paredes das casas, quando  bas
tava um a olhadela neles e supunha-se que neu tra
lizava qualquer má influência à  qual a pessoa pu
desse estar sujeita. * A despeito ’, d iz  ele. com  efe i
to , ‘do fato de que o Jesus crucificado  fora anun
ciado  d iante de vossos próprios olhos em nossa 
pregação, vós vos perm itistes ficar [...] fascina
dos pelos in im igos da c ruz  de C risto , quando vós 
só tínheis de o lhar para Ele a fim de escapardes 
da influência m aligna desses in im igos’ (cf. o in te
ressante e  instru tivo  paralelo  em Nm 21 .9)” (ex 
tra ído  de Notes on Galatians, de H ogg e Vine, pp. 
106, 107).

(2) Em alguns m anuscritos, é encontrada em Mt 
6.4,6,18, a frase en to phanerõ. literalm ente, “no 
m anifesto” (“publicam ente” ).

(3) Q uanto ao term o emphanes, traduzido em 
A t 10.40 por “se m anifestasse”, veja M A NIFES
TAR.

(4) Em A t 16.37, o caso  dativo  do ad jetivo  
demos tos, “pertencente ao povo” (demos, “povo” ), 
“público”, usado adverbialm ente, e  traduzido em 
At 18.28 e  20.20 por “publicam ente” . Quanto ao 
p róp rio  ad je tivo , “ púb lico” , veja At 5 .18 . Veja 
PÚ BLIC O .^

A. Adjetivos.
1. emphanes (€^<t>aiTÍç), “m anifesto, manifesta

do” (cognato de emphainõ, “m ostrar em, exibir” ; 
formado de en, “em ”, e phainõ , “fazer brilhar” ). É 
usado: (o) literalm ente (A t 10.40); (b) m etaforica
m ente (R m  10.20). Veja M ANIFESTA M ENTE-! 
Contraste com B, n° 2.

2. phanerõs (<J>ai»e póç), “aberto à visão, visível, 
manifesto” (a raizphan-. que significa “brilho”, existe 
tam bém  no n° 1), é  encontrado em Lc 8.17; A t 4.16;
7.13 (“conhecido” ); Rm 1.19; 1 Co 3.13; 11.19; 
14.25; Gl 5.19; Fp 1.13; 1 Tm  4.15; 1 Jo 3.10. Veja 
A PARECER, B, Nota  (2), SA BER (1), B, n° 2, 
M A N IFESTA M EN TE, POR FORA.

3. aphanes (àó a in íç ) denota “ não visto, escon
dido, oculto” , é encontrado em Hb 4.13 (“não m ani
festo”); formado de a . elemento de negação, e phainõ, 
“ fazer brilhar” .!  Na Septuaginta, consulte Ne 4.8; 
Jó 24.20-!

Notas: (1) Em 1 Co 15.27, o term o delos, “evi
dente”. é  traduzido por “claro”.

(2) Em 2 Tm  3.9, o  term o ekdelos, forma inten
siva de delos, significa “totalm ente evidente”, sen
do traduzido por “m anifesto”.!

(3) Em 1 Tm  5.25, o  termo prodelos, “evidente 
de antem ão, claram ente evidente”, é traduzido por 
“manifestas”. Veja EVIDENTE.

B. Verbos.
1. phaneroõ ( ^ i^ p ó o j) ,  “tom ar visível, claro, 

manifesto, evidente”, conhecido (cognato de A, n°
2), é usado sobretudo nos escritos dos apóstolos 
João e Paulo), ocorre nove vezes no Evangelho, nove, 
em 1 João , duas, em  A pocalipse; nas E písto las 
Paulinas (inclusive H ebreus), 24 vezes; nos outros 
Evangelhos, só aparece em M arcos, três vezes; em 
outros lugares, vem os em 1 Pe 1.20; 5.4.

O  verdadeiro significado é “descobrir, desnudar, 
revelar” . O corre em M c 16.12; 16.14 (“apareceu”); 
Jo  21.1,14; Rm 1.19; 2 Co 3.3; 5.10 (“com pare
cer” ); 2 Co 7.12; 2 Co 11.6 (“tem os feito conhecer 
totalm ente” ); Cl 1.26; 3.4; 1 T m  3.16; 2 Tm 1.10 
(cf. Rm 16.26; 2 Co 4.10,11; 1 Pe 1.20); Hb 9.26; 1 
Pe 5.4; 1 Jo 2.28; 3.2; Ap 3.18). Veja APARECER,
A, n° 4.

2. emphanizõ (eu4>aríCw), cognato de A, n° 1, é 
traduzido em  Jo 14.21,22; Hb 11.14 pelo verbo 
“m anifestar” . Veja APARECER, A, n° 5.

N ota: Q u an to  ao  a d v é rb io  p ha n erõ s,
“manifestadamente”, veja EVIDENTE, M ANIFES
T A M E N T E .

MANIFESTAR
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MANJAR
1. brõm a  (0 p ú j^ a ) . “c o m id a ” (co g n a to  de 

bibrõskõ, ‘‘com er” . Jo 6 .1 3 f ), com ida só lida em 
con traste  com  le ite , é  encon trado  em  M t 14.15; 
M c 7.19; Lc 3.11; 9 .13 ; Jo  4 .34 ; Rm 14.15 (duas 
vezes); Rm 14.20; 1 Co 3 .2 ; 1 C o 6 .13 (duas 
v ezes); 1 C o 8 .8 ,13; 10.3;1 Tm  4 .3 ; Hb 9 .10 ;
13.9.1

2. bròsis O piliaiç), cognato do n° 1, denota: (o) 
“o  ato de com er” (1 Co 8.4; veja COM ER); (6 ) 
“com ida”, ocorre em Mt 6.19; 6.20 (“ ferrugem” ); 
Jo 4.32 (quanto a Jo 4.34. veja o n° 1); Jo 6.27 (duas 
vezes, a segunda vez m etaforicamente, acerca da 
com ida espiritual); Jo 6.55; Rm 14.17; 2 Co 9.10 
(“pão” ); Cl 2.16; Hb 12.16 (“manjar”). Veja CO 
M ER, B.1

3. brõsimos (ppcúci^oc;), “comestível” , é usado 
em Lc 24.41 (“alguma coisa que comer”). Veja C O 
M ER, C.1

4. trophe (Tpo<t>TÍ), “ nutrição , com ida”. Veja 
M A N TIM EN TO , n° 1.

5. phago  (òáyiü), “com er”, é  usado como subs
tantivo, no infinitivo, literalmente em M t 25.35,42; 
Lc 8.55. Veja COM ER, n° 2.

6. trapeza (rpdTT€£a), “ mesa” (em  português, 
“ trapézio”), é usado, por m etonímia. acerca de “co
m ida na mesa”, em At 16.34 (cf. “mesa” em Rm
11.9; 1 Co 10.21). Veja MESA.

Notas: (1) Quanto ao term o prosphagion. que 
ocorre em Jo 21.5, “algum a coisa que com er”, veja 
COM ER, B, n° 2.

(2) Em Lc 12.42, o term o sitometrion denota 
“ porção medida de comida” (É formado de sitos, 
comida e metros, “dentro da medida”).

(3) Em Mt 15.37 e M c 8.8, ocorre o plural de 
klasma, “pedaços partidos” (derivado de klaõ, “que
brar” ).

(4) Em Jo 12.2, o verbo anakeimai, “ reclinar-se 
à mesa” , é  traduzido por “estavam à mesa”; em Mc
6.26 , de acordo com os m elhores m anuscritos, 
anakeim ai, “ re c lin a r-se  à  m esa” ; a lg u n s  têm  
sunanakeimai, “estavam  com ele” ; em  M c 6.22, 
sunanakeimai. “reclinar-se à mesa jun to”, é tradu
zido por “estavam com ele à mesa” .

(5) Em At 15.29, o plural neutro de eidõlothutos, 
“ sacrificado  a ído los” , é traduzido  p o r “co isas 
sacrificadas aos ídolos”. Veja SACRIFICADO AOS 
ÍDOLOS.

(6) Quanto ao verbo kataklinõ, “sentar-se (recli
nar-se) para com er”, veja SENTAR-SE, n° 7.

MANJEDOURA
phatne ((JxáTVTi), “m anjedoura”  (Lc 2.7,12,16), 

também denota “estábulo” (Lc 13.15).^ Assim, na 
Septuaginta. a palavra denotava não só “manjedou
ra”, mas, por metonímia, “estábulo” ou “estrebaria” 
(Pv 14.4) que continha a “m anjedoura”.

MANSO
A. Adjetivo.

praüs ou praos (iTpatíç ou 77paóç) denota “gen
til, m oderado, submisso, m anso”; quanto ao seu sig
nificado, veja o substantivo correspondente, mas 
adiante, em B. Cristo usa o adjetivo acerca da Sua 
própria disposição (M t 11.29); Ele o  apresenta na 
terceira das Suas bem-aventuranças (M t 5.5); é dito 
dEle como o  Messias Rei (M t 21.5, citado de Zc
9.9); é um adorno da profissão cristã (1 Pe 3.4).^ 
Contraste com o term o epios, “gentil, de disposição 
calma”, que ocorre em 1 Ts 2.7; 2 Tm 2.24.^

B. Substantivos.
1. praü tes  ou  p ra o /e s , fo rm a m ais an tig a  

(TTpaúrriç ou T ipaoníç) denota “m ansidão” . Em 
seu uso na Escritura, no qual tem um significado 
mais extenso que nos escritos gregos seculares, não 
consiste só no “comportam ento exterior da pessoa; 
nem ainda em suas relações para com o próximo; 
tam pouco na sua mera disposição natural. Antes é 
uma entretecida graça da alma; c cujos exercícios são 
prim eira e  primariamente para com Deus. É o tem
peram ento de espírito no qual aceitamos Seus pro
cedim entos conosco como bons. e. portanto, sem 
disputar ou resistir; está relacionado de perto com a 
palavra tapeinophrosune [hum ildade], e resulta d i
retamente dela (E f 4.2; Cl 3.12; cf. os adjetivos na 
Septuaginta em S f 3.12, ‘humilde e pobre '); [...] é 
som ente o  coração humilde que também é manso, e
o qual, como tal, não luta contra Deus e mais ou 
menos sc debate e combate com Ele. Esta mansidão, 
porém, sendo em primeiro lugar uma mansidão pe
rante Deus, também o é diante dos homens, até de 
homens maus, proveniente de um senso de que es
tes, com os insultos e danos que possam infligir, 
são perm itidos e em pregados por Ele para castigo e 
purificação dos eleitos” (Trench. New Testament 
Synonyms, § xlii). Em Gl 5.22, está associado com o 
termo enkrateia, “tem perança, autocontrole, auto
domínio” .

O significado de praütes “não é expresso pron
tamente em nosso idioma, pois os termos mansi
dão, brandura, comum ente usados, sugerem fraque
za e pusilanim idade em m aior ou m enor extensão,
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ao passo que praütes não d iz  nada disso. Não 
obstante, é difícil encontrar uma tradução menos 
aberta à  objeção que ‘mansidão’; ‘gentileza’ foi su
gerido. mas como praütes descreve uma condição 
da mente e coração, e visto que ‘gentileza’ é  apro
priada preferivelmente para ações, esta palavra não 
é melhor que a outra. Deve ser entendido claramen
te que a  mansidão manifestada pelo Senhor e reco
mendada para o crente c o fruto de poder. A supo
sição comum é que quando o homem é manso, é 
porque ele não pode se ajudar; mas o Senhor era 
‘m anso’ porque Ele tinha os recursos infinitos de 
Deus à Sua disposição. Descrita negativamente, a 
mansidão é o oposto da arrogância e egoismo; é a 
equanimidade de espírito que não é nem altivo nem 
deprimido, simplesmente porque não está de modo 
algum ocupado com o ego".

“ Em 2 Co 10.1, o apóstolo apela para a ‘mansi
dão [...] de C risto’. Os cristãos são incumbidos de 
mostrar ‘toda mansidão para com todos os homens* 
(Tt 3.2), pois a mansidão fica bem nos ‘eleitos de 
Deus’ (Cl 3.12). A esta virtude o ‘homem de D eus’ 
é exortado; ele deve seguir a ‘m ansidão' para o seu 
próprio bem ( l Tm 6.11; os melhores textos têm o 
n° 2 aqui), e no seu serviço, e mais especificamente 
em seus procedimentos para com os ‘ignorantes e 
errados’, ele deve exibir um ‘espírito de m ansidão' 
(1 Co 4.21; Gl 6.1); mesmo ‘os que resistem* de
vem ser corrigidos em mansidão (2 Tm 2.25). Tiago 
exorta seus ‘amados irmãos’ para receberem *com 
mansidão a palavra [...] enxertada’ (Tg 1.21). Pedro 
ordena a ‘mansidão’ para apresentar a razão da es
perança cristã (1 Pe 3.15)”H (extraído de Notes on 
Gaiatians, de Hogg e Vine, pp. 294, 295).

2. praüpathia (7Tpaü7raTÍa), “disposição mansa, 
mansidão” (formado de praus, “manso”, e paschõ, 
“tolerar” ), é  encontrado nos melhores textos em 1 
Tm 6.11.1

MANTIMENTO
1. trophe (Tpo<j>TÍ) denota “nutrição, com ida” 

(cognato de trephõ, “criar, nutrir, alim entar” ). E 
usado literalmente nos Evangelhos, em Atos e Tg 
2.15; metaforicamente, em Hb 5.12,14, “mantimento 
sólido”, ou seja, assuntos da fé mais profundos do 
que a instrução elementar. A palavra ocorre, por 
exemplo, em Mt 3.4; 6.25; 10.10; 24.45; Lc 12.23; 
Jo 4.8; At 2.46 (“pão” ); A t 9.19; 14.17; 27.33,34,36; 
Tg 2.15.U

2. diatrophe (6iaTpo<t>ií), “sustento, alimento, 
comida” , forma fortalecida do n° 1 (dia, “através de.

completamente”, sugerindo provisão suficiente), é 
usado em 1 Tm  6.8.1

3. brõsis Opcuaic;), “comida, o ato de com er” 
(cognato de bibrõsko, “com er”) é traduzido em 2 
Co 9.10 por “pão”. Veja COM ER, FERRUGEM, 
M A N JA R .

4. sitometrion (aiTopéTpiov), “porção de comi
da” medida (formado de sitos, “grão, trigo”, e metreô, 
“medir”), é usado em Lc 12.42.1

5. brõma (Ppu>|ia), cognato do n° 3, significa “ali
mentos, comida”, e ocorre em Mt 14 .15; Lc 3 .11; 9.13.

Nota: Quanto ao termo asitia, “sem comida”, 
veja ABSTER-SE.

MANTO
peribolaion (TTepipóXaiov), literalmente, “aqui

lo que é lançado ao redor”, é traduzido em Hb 1.12 
por “manto”. Veja COBRIR, VÉU.

MANUSEAR
1. pselaphaõ (4»r|Xa<t>áw), “sentir, tocar, pegar, 

apalpar” , ocorre em Lc 24.39 (“tocai-me” ), no con
vite do Senhor aos discípulos para eles aceitarem a 
evidência da Sua ressurreição, pelo fato de Ele estar 
inteiramente entre eles; em 1 Jo 1.1, no testemunho 
do apóstolo João (contra o  erro gnóstico de que 
Jesus tinha sido somente um espírito) de que ele e 
seus companheiros apóstolos tinham “tocado” nEle. 
Veja SENTIR.

2. thinganõ (Oiyyávoj) significa: (a) “tocar, ma
nusear, manejar”. Em Cl 2.21, “manuseies”, e o pri
meiro verbo (haptõ, “agarrar”), “toqueis” , ou seja, 
“não toques, não proves, não manuseies” ; “tocar” é 
a tradução apropriada; em Hb 12.20, é dito acerca 
de anim ais tocarem no monte Sinai; (6) “tocar à 
guisa de ferir” (Hb 11.28). Veja TOCAR. Na Septu
aginta, consulte Êx 19.12.1

Nota: A forma encurtada encontrada nas pala
vras mencionadas é um tempo aoristo (ou pontual) 
do verbo.

3. doloõ (8oXóo>), “corrom per’, é usado em 2 Co
4.2, “nem falsificando (a Palavra de Deus)”, no sen
tido de usar de engano (dolos); o significado é próxi
mo ao de adulterar (cf. o verbo kapeleuô, que ocorre 
em 2 Co 2.17).1

4. atimazõ (cmpáCw), “desonrar, insultar” , é  tra
duzido em Mc 12.4 por “afrontado” . A lguns ma
nuscritos têm o verbo alternativo atimaõ. Veja DE
SONRAR, MENOSPREZAR.

5. orthotomeò (òp0oTo^€ü>), “cortar reto” , como 
na construção de uma estrada (formado de orthos,
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“reto”, e temnõ, “cortar” ), é usado m etaforicamente 
em 2 Tm 2.15, acerca de “manejar” bem a Palavra de 
verdade. A ênfase está em orthos\ a Palavra de Deus 
deve ser “manejada” rigidamente ao longo da linha 
do seu ensino. Se a metáfora é tirada de arar a terra, 
fazendo um sulco reto, a palavra expressa um culti
vo cuidadoso, a Palavra de Deus vista como terra 
projetada a dar os melhores resultados do seu m i
nistério e na vida. Veja DIVIDIR.^j

N a Septuaginta, em Pv 3.6 e 11.5, o conhecimen
to da sabedoria de Deus e  o procedimento justo  do 
reto sào ordenados como a  produzir um andar reto 
na vida.H

MÃO
cheir(x€Íç>). “m ão”, é usado, além de seu signifi

cado comum: (o) nas frases idiomáticas, “pela mão 
de”, “à mào de”, etc., com o sentido de “pela agên
cia de” (At 5.12; 7.35; 17.25; 14.3; Gl 3.19; cf. Lv 
26.46; Ap 19.2); (b) metaforicamente, pelo poder 
de Deus (por exemplo, Lc 1.66; 23.46; Jo 10.28,29; 
A t 11.21; 13.11; Hb 1.10; 2 .7 ; 10.31); (c )  por 
metonímia, pelo poder (por exemplo, M t 17.22; Lc 
24.7; Jo 10.39; At 12.11).

MAR
A. Substantivos.

1. thalassa (QóÁacoa) é usado: (a) primariamente 
em sentido literal, por exemplo, o  “mar” Vermelho 
(At 7.36; 1 Co 10.1; Hb 11.29); o “mar” da Galiléia 
ou Tiberíades (Mt 4.18; 15.29; Mc 6.48,49 [onde os 
àtos dô Jesus dão testemunho à Sua deidade]; Jo 6.1;
21.1); em geral (por exemplo, Lc 17.2; At 4.24; Rm 
9.27; Ap 16.3; 18.17; 20.8,13; 21.1); em combinação 
com o  n° 2 (M t 18.6); (b ) metaforicamente, acerca de 
“homens ímpios”  descritos em Jd 13 (cf. Is 57.20);
(c) simbolicamente, na visão apocalíptica: de um “mar 
de vidro, semelhante ao cristal” (Ap 4.6), emble
mático da permanente pureza e santidade de tudo o 
que diz respeito à autoridade e procedimentos judici
ais de Deus; de um “m ar de vidro misturado com 
fogo” (Ap 15.2), e, estando junto a  ele, aqueles “que 
sairam vitoriosos da besta” (Ap 13.1-18); da condi
ção bravia e  inquieta das nações (Ap 13.1 [a posição 
foi assumida pelo dragão e nào por João]; veja Ap 
17.1,15); do meio deste estado surge a besta, simbó
lico do poder gentil final que dom ina as nações 
federadas do mundo romano (veja Dn 2; 7, etc.). 
t  Nota: Quanto à mudança dc “m ar” em Dt 30.13, 
para “abism o” em Rm 10.7, veja POÇO DO ABIS
MO, B.

2. pelagos (tt€ Xa-yoç), “o  m ar profundo , as 
profundezas”, é encontrado em M t 18.6, e usado 
acerca do “m ar” concernente à Cilícia em At 27.5. 
Veja PROFUNDEZA, n° 2.1 O termo pelagos sig
nifica “a  vasta expansão de m ar aberto”, o  termo 
thalassa, “o m ar em contraste com a terra” (Trench, 
New Testament Synonyms, § xiii).

B. A djetivos.
1. enalios (êráX ioç), “no m ar”, literalmente, “de 

ou pertencente à água salgada” (derivado de hals, 
“sal”), ocorre em Tg 3.7.^|

2. paralios (TrapóÀtoç), “pelo m ar”, ocorre em 
Lc 6.17. Veja COSTA.1

3. parathalassios (TrapaBaXácraioç), “pelo m ar”, 
aparece em M t 4.13. Veja COSTA, Nota 2.^

4. dithalassos (ÔiQóXaaaoq) significa primaria
mente “dividido em dois mares” (formado de dis, 
“duas vezes”, e  thalassa, “m ar”); então, “dividindo
o m ar”, como um recife ou projeção rochosa que 
colide com o “m ar” (At 27.41).^

MARANATA
maran-atha (jiapài' à0d), expressão usada em 1 

Co 16.22, é a ortografia grega para duas palavras 
aramaicas, as quais uns outrora supunham serem uma 
declaração ímprecatória ou “uma maldição reforçada 
por uma oração”, idéia contrária às significações trans
mitidas por seu uso em documentos cristãos primiti
vos, por exemplo, em “O Ensino dos Apóstolos”, 
documento do começo do século II, e nas “Constitui
ções Apostólicas” (vol. vii, p. 26), onde a palavra é 
usada da seguinte maneira: “ Reúna-nos em Teu Rei
no que Tu preparaste. Maranata, Hosana ao Filho de 
Davi; bendito é aquele que vem, etc.”

A primeira parte do termo, terminando em “n”, 
significa “Senhor” ; quanto à segunda parte, os pais 
a consideravam como tem po passado, “veio”. Os 
expositores modernos a consideram equivalente ao 
presente, “vem”, ou ao futuro, “virá” . Certos estu
diosos aram aicos julgam  que a última parte consiste 
em ta, e reputam que o term o seja uma exclamação: 
“Nosso Senhor, vem” , ou “Ó  Senhor, vem”. O cará
ter do contexto, porém, indica que o apóstolo está 
fazendo uma declaração em vez de expressar um 
desejo ou fazer uma oração.

Q uanto à razão por que era usado, tratava-se 
provavelmente de um brado corrente entre os cris
tãos primitivos, como a encarnar a consum ação dos 
seus desejos.

“A principio, o título Marana ou Moron, usado 
para falar com Jesus e sobre Ele, nào era mais que a
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designação respeitosa do Mestre por parte dos dis
cípulos.” D epois da ressurreição, eles usavam o tí
tulo dEle ou para Ele em aplicação a Deus, “mas 
aqui deve ser lembrado que os judeus de fala aramaica 
não designavam , salvo excepcionalm ente. Deus 
como ‘Senhor’; de forma que na seção ‘hebraísta’ 
dos cristãos ju d eu s  a expressão ‘nosso  S enho r’ 
( M arana) só era usada em  referência  a Jesus” 
(Dalman, The Words o f

MARAVILHA
A. Substantivos.

1. teras (T €paç), “ algo estranho” que leva o 
observador a se m aravilhar, sem pre é usado no 
plural e geralm ente depois do term o semeia , “si
nais” ; o  oposto ocorre em A t 2.22,43; 6.8; 7.36; 
em At 2.19, o  term o teras aparece sozinho (“pro
dígios”). O  sinal tem  o propósito de apelar para o 
entendim ento, a “ m aravilha” apela para a im agina
ção, o poder (dunamis) indica que sua fonte é  so
brenatural. As “m aravilhas” são m anifestas com o 
operações divinas em 13 ocorrências (nove vezes 
em Atos); três vezes são atribuídas à obra de Sata
nás por agentes hum anos (M t 24.24; Mc 13.22 e  2 
Ts 2.9).

2. thambos (0á |i0oç), “espanto, pasmo, assom 
bro”, é  usado em At 3.10 (“pasm o” ). Veja ASSOM 
BRO, A, n° 2.

Notas: (1) Quanto ao termo thauma, “maravi
lha”, traduzido por “adm iração” em Ap 17.6, veja 
MARAVILHAR-SE.

(2 ) Em A p 12.1,3 e  13 .13, oco rre  o term o 
semeion, “sinal” .

(3) Em At 3 .11, o  termo ekthamhos (formado de 
ek, elem ento intensivo, e o n® 2). é traduzido por 
“ a tôn ito”.^

(4) Quanto ao termo pseudos, encontrado em 2 
Ts 2.9, “de m entira” , veja FALSO, B. Contraste 
com A SSOM BRO. B, n.os 3 e 4.

B. Verbo.
Nota: Quanto ao verbo thaumazõ, veja M ARA

VILHAR-SE; quanto ao verbo existemi, usado em 
At 8.13, veja A SSOM BRO, B. n° 1.

MARAVILHAR-SE
A. Substantivo.

thaum a  (0 a O p a ), “m arav ilh a” (co g n a to  de 
theaomai. “ fitar maravilhado” ), é  achado nos ma
nuscritos mais autênticos em 2 Co 11.14, “(nào é) 
m arav ilha” (a lguns m anuscritos têm  o  adjetivo  
thaumastos\ veja C, m ais adiante); em Ap 17.6,

“m aravilhei-m e”, dito da surpresa de João diante da 
visão da m ulher descrita com o a Babilônia, a Gran- 
de.^ Na Septuaginta, consulte Jó 17.8; 18.20; em 
alguns m anuscritos, Jó 20.8 e 21.5.^1 Contraste cora
os term os teras, “ m aravilha” ; semeion , “sinal” ; 
thambos, “m aravilha”; ekstasis, “assom bro”.

B. Verbos.
1. thaumazõ (0aupá£to) significa “espantar-se, 

admirar-se, maravilhar-se” (cognato de A); é  encon
trado em Lc 2.33; 8.25; 9.43; 11.14; 2 Ts 1.10 (acer
ca da Pessoa de Cristo na hora da manifestação da 
Sua parousia, na segunda vinda). Veja MARAVI
LHA.

Nota: Em Mt 9.8, o verbo phobeõ, “te r m edo”, é 
traduzido por “m aravilhou-se” .

2. ekthaumazõ (€K0aupá£iu) de ík  e 8aupá£üj, 
forma fortalecida do n° 1 (ek, elem ento intensivo), é 
encontrado nos melhores m anuscritos em Mc 12.17 
(alguns manuscritos têm o n° l ) . f

C. Adjetivo.
thaumastos (OaupaoTóç), “m aravilhoso” (cog

nato de A e B), é  dito acerca de: (a) a ação do Senhor 
ao tom ar a Pedra rejeitada em cabeça de esquina 
(M t 21.42; M c 12.11); (b) a surpresa do outrora 
cego de que os fariseus não sabiam de onde Jesus 
era, e, não obstante, tivesse lhe dado visão (Jo 9.30, 
“a m aravilha” ); (c) a luz espiritual para a qual os 
crentes são levados (1 Pe 2.9); (d) a visão dos sete 
anjos que têm as sete últim as pragas (Ap 15.1); (/) 
as obras de Deus (A p 15.3).^

MARAVILHAS
Notas: (1 ) Em Mt 7.22, o term o dunamis (no 

plural) é traduzido por “ maravilhas". Veja PODER
(4).

(2) Em At 2.11, o adjetivo megaleios. “magnífi
co”, no plural neutro com o artigo, é  traduzido por 
“as grandezas”.^

(3) Em M t 21.15, o  plural neutro do adjetivo 
thaumasios, “ maravilhoso”, é  usado como substan
tivo, literalmente, “m aravilhas”.

MARCA
1. charagma (x ó p ay p a) denota “selo, impres

são. m arca”, traduzido em Ap 13.16.17 por “sinal” . 
Veja ESTAMPA.

2. stigma  (< rríypa) denota “ marca tatuada” ou 
“m arca queim ada em , m arca de ferro em brasa” 
(cognato de slizõ. “p icar” ), é traduzido em Gl 6.17 
por “ m arcas” .^ E provável que o apóstolo Paulo 
se refira aos sofrim entos físicos que ele tinha su
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portado desde que começou a proclam ar Jesus como 
M essia s  e S en h o r (p o r  ex em p lo , em  L istra  e 
Filipos). E provável tam bém  que esta referência às 
suas cicatrizes tivesse a  intenção de rea lça ra  insis
tência dos judaizan tes sobre um a m arca física que 
não lhes custou nada. Em contraste com  a  circun
cisão que eles exigiam  com o prova de obediência à 
lei, ele estabeleceu as provas indeléveis sustenta
das em  seu próprio  corpo, de sua lealdade para 
com o  Senhor Jesus. Q uanto à  origem  da figura era 
realm ente com um  um senhor m arcar com  ferro em 
brasa seus escravos, m as este idiotism o não sugere 
que o apóstolo tivesse sido m arcado com ferro em 
brasa pelo seu Senhor. Soldados e crim inosos tam 
bém  eram  m arcados com ferro em brasa ocasional
m ente; mas a nenhum  destes é análogo o  caso de 
Paulo, conform e descrição aqui. O devoto religio
so se m arcava com ferro em brasa com  a m arca 
peculiar do deus cujo culto  ele  usava de preferên
cia; assim . Paulo foi m arcado com ferro em brasa 
com  as m arcas de sua devoção ao Senhor Jesus. É 
verdade que tais m arcas eram  proibidas pela lei 
(Lv 19.28), em bora Paulo nào tivesse infligido em 
si m esm o”.

“A s m arcas de Jesus não podem ser considera
das as marcas que o Senhor traz no corpo por causa 
da crucificação; eram de caráter diferente” (extraído 
de Notes on Galatians, de Hogg e Vine, p. 344).

3. skopos ( ctkottóç) ,  prim ariam ente "guarda, vi
gilante” (com o na Septuaginta, por exem plo, Ez
3 .1 7 ), p o rtan to , “ m arca  na qual fixar o  o lh o ” 
(cognato de skopeõ , “olhar em” ), é usado m etafori
camente em Fp 3.14, acerca de uma “meta” ou “alvo”. 
Veja META.1

MARCAR
1. epechõ (€TT€xi*>), literalm ente, “m anter sobre” 

(form ado de epi, “sobre, em ”, e  echõ. “ manter” ), 
significa (com o parecho) “conservar, segurar” (Fp
2.16), acerca da palavra da vida; portanto, “m anter 
a m ente em, observar”, traduzido em Lc 14.7 por 
“reparando”, o ato do Senhor observar aqueles que 
escolhiam  os principais lugares. Veja A CA U TE
LAR. ESTORVAR. RETER.

2. skopeõ (aicoTréto), “olhar em, ver, observar, 
con tem plar” (cognato  de skopos, “m arca” ; veja 
MARCA, n° 3), é usado m etaforicam ente acerca de 
“olhar” . Ocorre em  Rm 16.17 (“noteis” ), sobre a 
advertência contra aqueles que causam  divisões, e 
em  Fp 3.17, observar os que andam segundo o exem
plo do apóstolo Paulo e  seus com panheiros de m i

nistério. para seguirem  seus procedim entos. Veja 
ACAUTELAR, Nota (1), OLHAR.

MARFIM
elephantinos (èXc^áuTivoç), adjetivo de elephas 

(de onde em português, “elefante” ), significa “m ar
fim” (A p 18.12).U

MARIDO
A. Substantivo.

aner (àvqp) denota, em geral, “homem , macho 
adulto” (em  contraste com atuhropos que geralm en
te denota “ser hum ano, m acho ou fêmea”); é usado 
acerca do homem em várias relações, o contexto 
decidindo o significado; significa “m arido” (por 
exem plo, M t 1.16,19; Mc 10.12; Lc 2.36; 16.18; Jo 
4.16-18; Rm 7.23). Veja HOM EM .

B. Adjetivos
1. philandros (4>í Aarôpoç), prim ariam ente, “ho

mem que am a”, significa “am ando um  m arido” (Tt
2.4), em instrução às esposas jovens para amarem 
seus maridos, literalmente, “(serem) amantes de seus 
m aridos” .^ A  palavra ocorre com freqüência em 
epitáfios.

2. hupandros (ím auSpoç), literalm ente, “sob (ou 
seja, sujeito a) um hom em ”, casado, e, portanto, de 
acordo com a lei romana, debaixo de autoridade legal 
do marido, ocorre em Rm 7.2-1

MARINHEIRO
nautes (i^aÓTiiç), “m arinheiro, m arujo, homem 

do mar, navegador” (derivado de naus, “ navio”, em 
português, “nau, náutico” ), é  encontrado no plural 
em At 27.27,30; Ap 18.17.1

MÁRMORE
marmaros (ndpiiapoç) denotava prim ariam en

te qualquer “pedra que brilha" (derivado de marainõ, 
“brilhar’*); por conseguinte, “mármore” (Ap 18.12).\

MASSA
phurama  (<J>úpana) denota “aquilo que é m istu

rado ou am assado” (cognato de phuraõ , “m istu
rar” ); por conseguinte, “m assa”, quer m assa de pão 
(Rm  11.16; c f  Nm 15.21; 1 Co 5.6,7; G l 5.9; veja 
FERM ENTO); quer massa de barro de oleiro (Rm
9.21).1

MATANÇA
1. sphage (a<J>ayn) é  usado em duas citações da 

Septuaginta: A t 8.32 (de Is 53.7), e Rm 8.36 (do SI
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44.22); na últim a, a citação é  posta em ênfase de 
triunfo, sendo a passagem  citada uma declaração de 
tristeza. Em T g 5.5, não há insinuação a Jr 12.3, os 
ricos suntuosos, enriquecendo-se pela injustiça, gas
tando as riquezas em  seus prazeres, estão cevando
o  “coração, com o num  dia de m atança”.^

2. kope ( k o t t t í) ,  “golpe” (cognato de koptõ, “go l
pear, esm urrar, cortar"), significa “m atança”, em Hb
7.1 .̂ 1 N a Septuaginta. consulte Gn 14.17; D t 28.25; 
Js 10.20.1

3. phonos (óói'oç), “m atança, assassínio”, é  tra
duzido cm At 9.1 por “m orte’\  Veja HOM ICÍDIO.

M ATAR (1)
1. apokteinõ (cíttoktcí vio), “ m atar” , é  usado; (a ) 

fisicam ente, por exem plo, M t 10.28; 14.5; Jo 1831); 
freqüentem ente alude à m orte de Jesus; tam bém  
ocorre em Ap 2.13; 9.15; 11.13; 19.21); (b) m etafo
ricam ente, aparece em  Rm 7.11, acerca do poder do 
pecado, que é  personificado, com o “tom ando oca
sião pelo m andam ento” e infligindo engano e morte 
espirituais, ou seja, separação de Deus, realizada 
pela apresentação do m andam ento à consciência, 
irrom pendo no im aginário estado de liberdade; o 
argum ento m ostra o poder da lei. não para libertar 
do pecado, m as para aum entar sua pecam inosidade; 
em 2 Co 3.6, “a  letra m ata” , significa não o sign ifi
cado literal da E scritura em  contraste  com  o esp i
ritual, m as o poder da lei em  dem onstrar o  conhe
cim ento da cu lpa e  sua pena; em E f 2.16, “m atan
do [...] a inim izade”, descreve a obra de Jesus m e
d iante a Sua m orte em anular a in im izade, “ a lei” 
(E f  2.15), entre os judeus e os gentios, reconcilian
do os regenerados judeus e gentios com  D eus em 
unidade espiritual “em um corpo” . Veja M ORTE.
C , n° 4 , MATAR (2).

2. anaireõ (dvaipéio) denota: (a) “ tom ar para 
cima, erguer” (formado de ana, “para cim a”, e  haireõ, 
“tomar” ), é dito da filha de Faraó em “tom ar” Moisés 
(A t 7.21); (b) “ levar em bora” no sentido de tirar 
(Hb 10.9), acerca da prescrição legal dos sacrifícios, 
para introduzir à vontade de Deus a oferta sacrifical 
da m orte de Jesus; (c) “ m atar", usado apenas fisica
m ente —  não m etaforicam ente com o o n° 1 (por 
exem plo, Lc 22.2); em  2 Ts 2.8, em vez do futuro 
deste verbo, alguns textos lêem o futuro de analiskõ. 
“consum ir” . Veja M ORTE, C, n° 2 , MATAR (2).

3. thuõ (6úio) denota principalm ente “oferecer os 
prim eiros frutos a um deus” ; portanto: (a ) “sacrifi
car matando uma vítim a” (A t 14.13,18; 1 Co 10.20); 
em 1 C o 5.7, “ foi sacrificado”, acerca da m orte de

Jesus com o nossa Páscoa; (6) “m atar, assassinar” 
(M t22 .4 ; Mc 14.12; Lc 15.23,27,30; 22.7; Jo  10.10; 
A t 10.13; 11.7).1

4. phoneuõ  (òoveixo). “assassinar” , cognato de 
phoneus. “assassino”, é traduzido pelo verbo “m a
tar" (M t 5.21, duas vezes; xMt 19.18; M t 23.31,35; 
Mc 10.19; Lc 18.20; Rm 13.9; T g 2 .U . duas vezes; 
T g 4 .2 . A RA ; T g 5.6).1

5. thanatoõ (OavaTÓw), “dar a m orte a, matar, 
executar”  (derivado de thanatos, “m orte”), é  encon
trado em  Rm 8.36; 2 C o 6.9. Veja MORTE, C , n° 1.

6. diacheirizõ (òtaxcipíCw ), prim ariam ente, "ter 
em m ãos, m anejar, manusear” (cheir, “m ão”), é usa
do na voz m édia no sentido de “pôr as m ãos em ” 
com  a intenção de “m atar”, ou “ m atar” de fato (A t 
5.30; 26.21). Veja MATAR (2).1

7. sphazõ  ou sphattõ (o4xz£<x> ou <7<t>QTTü>). “m a
tar. sacrificar” , especialm ente vítim as para sacrifí
cio, é freqüentem ente traduzido pelo verbo "m atar” 
(A p 6.4; 13.3. “ferida de m orte” ). Veja FERIDA. 
MATAR (2). C ontraste com o  verbo katasphazõ , 
“exterm inar", que ocorre em Lc 19.27;^ o  term o 
sphage, “ m atança”, que aparece, por exem plo, em 
A t 8.32, e  o  term o sphagion, “vitim a para a m atan
ça”, que vem os em  At 7.42.^j

M ATAR (2)
1. apokteinõ (àiroic7€Íi*o), a palavra habitual para 

aludir a “m atar”, é  encontrado, por exem plo, em Lc
11.49; A t 7.52; Ap 2.13; 9.15; 11.13; 19.21; em Rm
7.11, “m atou”, usado m etaforicam ente acerca de 
pecado, que se  serv e do m andam ento: E f  2.16, “ma
tando”, dito m etaforicam ente acerca da inimizade 
entre judeus e  gentios. Veja MATAR (1), n° 1.

Nota: A lguns m anuscritos têm  o verbo apokteinõ 
em Jo  5.16 (“m atá-lo” ).

2. anaireõ (ái^aipéco), “ tom ar para fora, levar 
em bora, destruir, m atar", é usado em Mt 2.16; At 
2.23; 5.33,36; 9.29; 10.39; 13.28; 22.20; 23.15; em
2 Ts 2.8, os m elhores textos têm este verbo (em 
lugar de analiskõ. “consum ir” ); p o r conseguinte, 
“m atará”, acerca da destruição do hom em  do peca
do. Veja MATAR (1). n° 2.

3. sphazõ ou sphattõ (a<f>dCco ou a^áT ro j), “ ma
tar” , especialm ente acerca de vitim as para sacrifício 
(cognato de sphage, veja MATANÇA), é  usado acer
ca de: (ci) a tom ada da vida hum ana (1 Jo  3.12. duas 
vezes: A p 6.4; 13.3 [aqui se refere prov avelm ente a 
assassinato, “ ferida (de m orte)” ]; Ap 18.24); (b) 
Cristo, com o o Cordeiro de sacrifício  (A p 5 .6 ,9 ,12; 
6.9; 13.8). Veja MATAR (1), n° 7.1



4. katasphazõ (KaTaa4xá£w), “exterminar” (for
mado dc kata, usado intensivamente, e o n° 3), é 
encontrado em Lc 19.27.1 N a Septuaginta. consulte 
Ez 16.40; Zc 11.5.1

5. diacheirizõ (Ôiaxeipí£to), “pôr mãos em. ma
tar”, é traduzido em At 5.30 por “matastes”. Veja 
MATAR (1, n °6 .

6. phoneuõ (4>oi'€Úa>), “matar, assassinar”, é  en
contrado em Mt 23.35. Veja MATAR (1), n° 4.

Nota: Quanto ao verbo thuõ, encontrado em At
11.7, “mata”, veja MATAR (1), n° 3.

MAU
1. poneros (Troi^póç) [quanto a este termo, veja 

RUIM, n° 2, MAL (1), A e B, n° 2], é encontrado 
em Mt 12.45 (duas vezes); Mt 13.19 (“maligno”); 
Mt 13.49; Mt 18.32; 25.26; Lc 11.26; 19.22; At 
18.14; I Co 5.13; Cl 1.21; 2 Ts 3.2; e nas passagens 
a seguir. Satanás é mencionado como “o mau, o 
maligno”: Mt 13.38; Lc 11.4; Jo 17.15; E f6 .1 6 ;2  
Ts 3.3; 1 Jo 2.13,14; 3.12 (primeira parte); 1 Jo 
5.18,19; em 3 Jo 10, a palavra é traduzida por “ ma
liciosas".

2. athesmos (àGeajioç), “sem lei” (formado de
a , elemento de negação, e thesmos, “ lei, costume” ), 
“ impiedoso”, ocorre em 2 Pe 2.7 (“abomináveis” );
2 Pe 3.17.1 Um exemplo do uso da palavra é encon
trado nos papiros, onde um pai rompe o noivado da 
filha, porque ele ficou sabendo que o noivo dela 
estav a  se en treg an d o  a ações in d isc ip lin ad as 
(M oulton c M illigan, Vocabulary o f  the Greek 
Testament).
i +■ Notas: (1) Em Mt 21.41, o termo kakos [quanto 
a este termo, veja RUIM, n° 1, MAL (1), A , n° 1 ], é 
traduzido por “maus”.

(2) Em At 2.23 e 2 Ts 2.8, o term o anomos, 
“sem lei” , é traduzido por “ injustos” e “ iníquo”.

MEDIADOR
. mesites ( jico íaT qç), literalm ente, “mediador, 
intermediário, agente” (formado de mesos, “meio”, 
ceim i, “ ir”), é  usado de dois modos no Novo Testa
mento: (a) “alguém que medeia” entre duas partes 
com vistas a produzir paz, com o em 1 Tm 2.5, 
embora mais do que mera “mediação” esteja em vis
ta, pois a salvação dos homens tom ava necessário 
que o  próprio Mediador possuísse a natureza e atri
butos daquele para quem Ele age. e igualmente par
ticipasse da natureza daqueles por quem Ele age 
(exceto o pecado); somente sendo possuidor da dei- 
dade e da humanidade é que Ele poderia compreen

MATAR

der as reivindicações de um e as necessidades dos 
outros; ademais, as reivindicações e as necessidades 
só poderiam ser satisfeitas por alguém que, sendo 
comprovado que Ele mesmo não tem pecado, ofere- 
cer-se-ia a Si mesmo um sacrifício expiatório em 
favor dos homens; (6) “alguém que age como garan
tia” para afiançar algo que, caso contrário, não seria 
obtido. Assim, em Hb 8.6; 9.15; 12.24, Jesus é  a 
Garantia de “um melhor concerto” , “um novo tes
tamento”, “uma nova aliança”, garantindo suas clá
usulas para o Seu povo.

Em Gl 3.19, fala que Moisés é um “mediador”, e 
é feita a declaração de que “o medianeiro não o é de 
um só” (Gl 3.20), quer dizer, de uma só das partes. 
A qui o contraste está entre a prom essa dada a 
Abraão e a doação da lei. A lei era um concerto 
ordenado entre Deus e os judeus, exigindo o cum
primento de ambas as partes. Mas com a promessa 
feita a Abraão, todas as obrigações foram assumi
das por Deus. o que está implícito na declaração: 
“ mas Deus é um”.^ Na Septuaginta, consulte Jó 
9.33 (“árbitro”).^

MÉDICO
iatros ( i a T p ó ç ) ,  cognato de iaomai, “curar, mé

dico”, ocorrc em Mt 9.12; Mc 2.17; 5.26; Lc 4.23;
5.31 (em alguns manuscritos, também ocorre em Lc 
8.43); Cl 4.14.1

MEDIDA
A. Substantivos.

1. metron (ji€Tpov) denota: (1) “aquilo que é 
usado para medir, medida” : (o) “vasilha”, figurati
vamente (M t 23.32; Lc 6.38, duas vezes); em Jo 
3.34, com a preposição ek: “(não lhe dá Deus o 
E sp írito ) por m edida” (tradução  que deve ser 
corrigida; a palavra em itálico “lhe” deprecia o signi
ficado; veja ARA). Jesus nào só tinha o Espírito 
Santo sem “medida”, mas Deus assim dá o Espírito 
por Ele a outros. É o Cristo ascendido que dá o 
Espirito aos que recebem Seu testemunho e apõem 
a chancela no fato de que Deus é verdade. O Espíri
to Santo não é dado por medida, nem em porções, 
como se Ele fosse mera influência; Ele é dado pes
soalmente cm cada crente, no momento do novo 
nascimento; (ò) “barra graduada” ou “régua para 
medir” , figurativamente (M t 7.2; Mc 4.24); literal
m ente (no Ap 21.15, nos melhores manuscritos; 
Ap 21.17); (II) “aquilo que é medido, determinada 
extensão, porção medida” (Rm 12.3; 2 Co 10.13, 
duas vezes); em E f 4.7, “(segundo a) medida (do

MEDIDA777
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dom de C risto)”, o dom  da graça é “m edida” e dada 
de acordo com  a vontade de Jesus; qualquer que seja
o dom, dEle é a doação e o  ajuste; E f  4 .13, “a medida 
(da estatura com pleta de C risto)", o  padrão da esta
tura espiritual é a plenitude do que é essencialm ente 
de Cristo; E f 4.16, “(segundo a ju s ta  operação [da 
m edida] de cada parte)”, ou seja, de acordo com  a 
operação eficaz do m inistério teito  na devida •'m e
dida” por parte de cada um.^l

2. meros (pépoç), "parte, porção", é  usado com 
a preposição apo, “de", com  o significado de “com  
algum a m edida” (Rm 15.15. “em parte” ). Veja COS
TA, PARTE.

3. saton (aQTOV) é um a medida hebraica de capa
cidade para secos (em hebraico, seah), cerca de um 
ceiam im  e m eio (M t 13.33; Lc 13.21); “ três m edi
das" seriam a quantidade certa para um assado (cf. 
Gn I 8 .6 ; j z 6 .19; I Sm 1.24); a "efa” das duas últi
mas passagens era igual a três sata .\

4. koros (KÓpoç) denota um coro. a m aior m edi
da hebraica de capacidade para secos (dez efas), 
contendo aproxim adam ente II alqueires (Lc 16.7; 
os cem  “alqueires” im portavam em quantidade m ui
to considerável).^

5. batos (pdToç) denota um bato, m edida judaica 
de capacidade para Kquidos (o equivalente a um efa), 
contendo entre 30 e 34 litros (Lc 16.6).^|

6. choinLx (x<)ü'if). “m edida” de capacidade para 
secos de cerca de um litro, aproxim adam ente “tanto 
quanto sustentaria um a pessoa de apetite m odera
do por um dia” , ocorre em Ap 6.6 (duas vezes). 
N orm alm ente oito chênix podiam  ser com prados 
por um dinheiro (ou denário); esta passagem  prediz 
circunstâncias nas quais o denário é o preço de um  
chênix.^ N a Septuaginta. consulte Ez 4 5 .10 ,11, onde 
representa o  efa e o bato hebraicos.^

Notas: ( I )  Em 2 C o  10.14, é usado o verbo 
huperekteinõ, "estender excessivam ente”.

(2) Em 2 Co 1 1 .9 ,0  verbo prosanapteroõ, “en
cher até em cim a por acréscim o, abastecer com ple
tam ente” , é traduzido p o r “supriram ". Veja SU 
PRIR.

(3) Q uanto ao term o “sobrem aneira” (2 Co 1.8; 
Gl 1 .13), veja A BU ND AR, A, n° 4, SUPF.RAR. B.

(4) Em M c 6.51, alguns m anuscritos têm a ex
pressão ek perissou, "além  de m edida”.

(5) Quanto ao term o “exaltasse", que aparece em
2 Co 12.7, veja EXALTAR, A, n° 4.

B. A dvérb ios.
1. huperballontãs (ínrepf3aAÀói'Tu>ç), “além da 

m edida" (form ado de huper, “acim a de, além de” , e

ballõ, “ lançar”; quanto ao verbo huperballõ. veja 
EXCEDER), é traduzido em 2 Co 11.23 por “sem 
m edida” (ARA).IJ

2. perissõs (n e p ia o ú iç ) ,  ocorre em M c 10.26. 
Veja EXCEDER, B. n“ 4.

3. huperperissòs (úrrepTrepiaoüiç), aparece em 
Mc 7.37. Veja A BU ND AR, D, n° 3.1

C . A djetivo .
ametros (dpeT poç), “sem m edida” (form ado de

a , elem ento de negação, e A, n° 1), é usado no plural 
neutro numa expressão adverbial em  2 Co 10.13,15, 
eis ta ametra, literalm ente, “às (coisas) sem  m edi
da” : “(não nos gloriarem os) fora de m edida” ; “(não 
nos gloriando) fora de m edida”, referindo-se à esfe
ra divinam ente designada pelo apóstolo Paulo para
o seu m inistério do Evangelho; este tinha alcançado 
C orinto, e pelo aum ento da fé dessa igreja, passaria 
para outras regiões. Os seus oponentes não tiveram  
nenhum escrúpulo em se introm eter em esferas de 
trabalho de outros hom ens.^

D. V erbos.
1. metreõ (peTpéio), “m edir” (cognato de A, n°

1), é  usado acerca de; (a) "espaço, núm ero, valor, 
etc.- (Ap 11.1,2; 21.15-17); m etaforicam ente (2 Co 
10.12); (b) no sentido de “medir” , dar por “ m edida” 
(M t 7.2, alguns m anuscritos têm  o n“ 2 aqui; M c 
4.24; em alguns m anuscritos aparece em Lc 6.38, 
veja o n° 2).^

2. antimetreõ (ái/TineTpé(u), "m edir de volta” 
(form ado de anti. "para trás. de volta” , e  o  n° I ), é 
usado na voz passiva e encontrado em alguns m a
nuscritos em Mt 7.2 (os mais autênticos têm  o n°
I ); em  Lc 6.38, os m ais autênticos têm este verbo.^ 
N ão é  encontrado na Septuaginta.

M EDITAR
1. meletaõ (neX eráuj), prim ariam ente, “cuidar 

de, tom ar conta de ’ (cognato de melete, “cuidado"; 
cf. metei, “é um  cuidado” ), denota; (a) “atender, 
praticar ’ (1 Tm 4.15); praticar é o  sentido prevale- 
cente da palavra, e o  contexto  não é contra este 
significado na seguinte tradução: “Sê diligente nes
tas coisas’ ; alguns m anuscritos têm a palavra em 
Mc 13.11; (b) “ponderar, im aginar” (A t 4.25). Veja 
IM A G IN A R .^

2. prortieletaõ (irpopeAeTauj), "p rem editar”, é 
usado em Lc 21.14.^

Nota: N a passagem  co rre sp o n d en te  em M c
13.11, os m anuscritos m ais au tên ticos têm o ver
bo prom erim naò, “ e s ta r  an s io so  de an tem ão ", 
v e ja  o  n° 1.



MEDO 779 MEDO

M ED O
A. S ubstan tivos.

1. phobos (4x’>(3oc;) primeiramente tinha o signi
ficado de “arroubo, fuga” , aquilo que é causado pelo 
susto; então, “aquilo que pode causar arroubo, fuga” : 
(o) "medo, pavor, terror”, sempre com este signifi
cado nos quatro Evangelhos; também ocorre, por 
exemplo, em At 2.43; 19.17; 1 Co 2.3; 1 Tm 5.20; 
Hb 2 .1 5 ; 1 Jo  4 .1 8 ; A p 11 .11 ; 18 .10 ,15 ; po r 
metonímia. aquilo que causa “medo” (Rm 13.3). Em 
1 Pe 3.14, '"não temais com medo deles”, é uma 
adaptação da Septuaginta de Is 8.12, “não temais o 
seu temor”; por conseguinte, alguns consideram que 
significa, em ambas as passagens, “o que eles te
m em ”, mas em vista de, por exemplo, Mt 10.28, 
parece m elhor entender como aquilo que é causado 
pela intimidação dos adversários; (b) “medo reve
rente”: (1) de Deus, como m otivo controlador da 
vida, nas questões espirituais e morais, e não mero 
“m edo" do Seu poder e punição justa, mas um medo 
saudável de desagradá-lo, um “medo” que bane o 
terror que foge da Sua presença (Rm 8.15), e que 
influencia a disposição e atitude daquele cujas cir
cunstâncias são guiadas pela confiança em Deus, 
pela habitação do Espírito de Deus (A t 9.31; Rm 
3.18; 2 Co 7.1; E f 5.21; Fp2.12; 1 Pe 3.2,15); em 1 
Pe 1.17, temos uma expressão abrangente: o “medo” 
reverente de Deus nos inspirará um cuidado cons
tante ao lidarmos com os outros no “temor” de Deus; 
a associação de “tem or e tremor", como ocorre, por 
exemplo, em Fp 2.12, tem na Septuaginta uma im
portância muito mais rígida (por exemplo, Gn 9.2; 
Êx 15.16; Dl 2.25; 11.25; SI 55.5; Is 19.16); (2) de 
superiores (por exemplo, Rm 13.7; 1 Pe 2.18). Veja 
TERRO R.

L . 2. deilia (ÔetXía), “ medo, tem or" (derivado de 
àeos, “susto” ), ocorre em 2 Tm 1.7. Esse espírito 
não nos c dado por Deus. A palavra denota “covar
dia e tim idez”, e nunca é usada em sentido bom, 
com o o n° 1 Contraste com as palavras deilos, B, 
n° 2, mais abaixo, e  deiliaõ, “estar tem eroso, com 
medo” (Jo 14.27).!

L 3. eulabeia (eúXájJeia) significa, primeiramente, 
“cautela, prudência, precaução"; portanto, “reve
rência, medo religioso" (Hb 5.7; 12.28, nos melho
res manuscritos, “reverência"); em geral, “apreen
são, mas medo especialm ente santo”, “o medo e o 
am or entrosados que, com binados, constituem  a 
devoção do homem a Deus; o Antigo Testamento 
coloca a ênfase no medo, o N ovo Testamento (...] 
no amor, embora então houvesse am or no medo dos

santos de Deus, com o hoje deve haver m edo no 
am or deles” (extraído de New Testament Synonyms, 
de Trench, § xlviii).^ Na Septuaginta, consulte Js 
22.24; Pv 28.14.1

Nota: Em Lc 21 .11, o termo phobetron (cognato 
do n° 1), traduzido por “coisas espantosas” , denota 
terror, ou seja, objetos ou instrum entos de terror.^l

B. Adjetivos.
1. phoberos (4>o|iepóç), “ tem eroso, m edroso" 

(cognato de A, n“ 1), só é usado no sentido da voz 
ativa  no N ovo T estam ento , ou se ja , que causa 
“m edo”, terrível (Hb 10.27,31; 12.21)1

2. deilos (ÒeiAóç), “covardem ente” (veja A, n°
2), “ tím ido”, é  usado em Mt 8.26; Mc 4.40; Ap
21.8 (aqui os “tím idos” são os prim eiros na lista 
dos transgressores).^

3. ekphobos (çk<1>o[3oc;) significa “completamente 
assustado” (form ado de ek, “para fora”, elemento 
intensivo, e A, n° 1), ocorre em Hb 12.21 (com eimi, 
“estar"), “estou todo assustado” (veja o n° 4); Mc
9.6, “estavam assom brados”.^

4. entromos (ív rp o n o ç), "trem endo de medo” 
(formado de en, “em”, elem ento intensivo, e tremõ, 
“tremer, estremecimento” ; em português, “ tremer, 
tremor” ), é usado com ginomai, “ tom ar-se” , em At 
7.32; 16.29; com eimi, "estar”, em Hb 12.21, “ tre
mendo" (alguns m anuscritos têm ektromos aqui). 
Veja TREM ER. TRÊM ULO.^ A distinção entre o 
n“ 3 e o  n° 4, com o vemos em Hb 12.21, é que o 
termo ekphobos acentua a intensidade do “medo", 
ao passo que o termo entromos, o efeito interior, 
“tremo interiormente (ou com estremecimento)” .

C . A dvérbio.
aphobõs (à<t>ó0oç) denota “sem medo” (forma

do de a, elem ento de negação, e A, n“ 1), é dito 
acerca de servir ao Senhor (Lc 1.74); de estar entre o 
povo do Senhor como servo dEle (1 Co 16.10); de 
m inistrar a Palavra de Deus (Fp 1.14); do mal dos 
falsos pastores espirituais (Jd 12).1 Na Septuagin
ta, consulte Pv 1.33.11

D. V erbos.
1. phobeò (c|x>|}éü)), em grego mais antigo, “pôr 

em fuga” (veja A, n° 1), no Novo Testamento sem
pre está na voz passiva, com o significado de: ou (a) 
“temer, ter medo”, seu uso mais freqüente (por exem
plo, At 23.10, de acordo com os melhores manus
critos; veja o n° 2); ou (b) "m ostrar medo reverente" 
(veja A, n° 1, letra “b")\ (1) de homens (M c 6.20; E f 
5 .33); (2 ) de D eus (po r exem plo , A t 10.2,22; 
13.16.26; Cl 3.22; 1 Pe 2.17; Ap 14.7; 15.4; 19.5); 
as letras “a ” e “b" estão combinadas em Lc 12.4,5,
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onde Jesus adverte Seus seguidores a nào ter medo 
dos homens, mas a “temer” a Deus. Veja MARAVI
LHAR-SE, B, n° 1, Nota.

2. eulabeomai (çú X a l^o iia i), “ ser cauteloso, 
precaver-se” (veja A. n° 3), significa agir com a reve
rência produzida por “medo" santo (Hb 11.7).

Notas: ( l ) Em At 23 .10, alguns manuscritos têm 
este verbo com o significado da letra **a" do n° 1.

(2) Em Lc 3.14, ocorre o verbo diaseiõ. que sig
nifica “ tremer violentamente, intimidar, extorquir 
mediante violência, chantagem”. Veja VIOLÊNCIA.

MEDULA
muelos (nueÀóç), “medula”, ocorre em Hb 4.12, 

onde. por uma metáfora natural, a fraseologia muda 
do material para o espiritual.*!

MEIA-NOITE
mesonuktion (peoouÚKTiou), adjetivo que de

nota “à ou da meia-noite”, é usado como substanti
vo em Mc 13.35; Lc 11.5: At 16.25; 20.7.11

Nota: Em Mt 25.6. “à meia-noite” é tradução do 
adjetivo mesos. c o substantivo nux. “noite”, numa 
expressão adverbial combinada. Em At 27.27. “ lá 
pela meia-noite” é tradução de uma expressão ad
verbial que consiste em kata. "para, em direção a”, 
seguido por mesos. “meio”, e nux, “noite”, com o 
artigo, literalmente, “em direção a (o) meio da noi
te*. Veja MEIO (2).

MEIO (I)
1. pantõs (návTüjç), advérbio de pas , “tudo”, 

denotando “inteiramente, completamente, totalmen
te” , é usado em 1 Co 9.22, “por todos os meios”. 
Quando o apóstolo Paulo diz: “Fiz-me tudo para 
todos, para, por todos os m eios, chegar a salvar 
alguns”, ele está tão-somente falando de sempre se 
acomodar às várias condições humanas ern consis
tência com a fidelidade à verdade, sem complacên
cia não bíblica com os homens, mas no exercício da 
abnegação; “por todos os meios*' diz respeito ao 
contexto precedente (1 Co 9.18), e enfatiza o seu 
desejo de ser usado na salvação de alguns. É encon
trado em At 21.22 (“já ”). Alguns manuscritos têm a 
palavra neste sentido em At I S.21. Veja COM PLE
TAMENTE, B, n° 1.

2. põs (ttíoç), “qualquer, de alguma maneira, de 
qualquer forma”, é usado depois da conjunção: (a) 
ei. “se” , significando “se por qualquer meio” (por 
exemplo, At 27.12; Rm 1.10; 11.14; Fp 3.11); (/>) 
me, com o  sentido de “para que não. para que por

nenhum meio” (por exemplo, 1 Co 8.9; 9.27: 2 Co 
2.7; 9.4; 11.3; 12.20; Gl 2.2; 4.11. “receio”; 1 Ts 
3.5, “temendo”).

3. ek, (€k) “para fora de. de. por”, sugerindo “a 
origem da qual algo é feito”, às vezes é traduzido 
por “com ” (por exemplo, Lc 16.9); “por*’ (2 Co
1. 11) .

4. dia (òter), “por. por meio de”, quando seguido 
pelo caso genitivo, é instrumental, por exemplo, 2 
Pe 3.6 (“pelas quais” ).

5 .põ s  (ircôç), advérbio interrogativo (diferente 
do n° 2). “como, de que m odo”, é encontrado em 
Lc 8.36: Jo 9.21. Contraste com a Nota (4), mais 
adiante.

Notas: (1) A palavra tropos, “maneira, modo, 
meio”, às vezes é usada numa expressão prepo
sicional, por exemplo, 2 Ts 2.3 (“de maneira algu
ma”. literalmente); 2 Ts 3.16 (“de toda maneira”, 
literalmente).

(2) O duplo negativo ou me. ou seja, “de modo 
algum, nada disso, absolutamente não”, é encontra
do em Mt 5.26 (“de maneira nenhuma” ); Lc 10.19 
(“ nada [...1 algum” ); Lc 12.59 (“não”).

(3) Em At 4.9, a frase eu, “cm” ou “por”, com 
tini (derivado de tis, “quem ”), literalmente, “em 
quem”, é traduzido por “do modo como”.

(4) Em Hb 9.15, o verbo ginomai, “vir a ser. 
tom ar-se. suceder”, usado em seu segundo partici- 
pio aoristo, é traduzido por “intervindo (a morte)”.

(5) Em Ap 13.14. a preposição dia, seguida pelo 
caso acusativo, é  traduzida por “com (sinais)**, ou 
seja, “por causa dos (sinais)” .

MEIO (2)
A. Adjetivo e Advérbio.

mesos (jiéíjoç). adjetivo que denota “meio. no 
meio ou central” , é usado em Lc 22.55 (“assentou- 
se Pedro entre eles”, literalmente, “um alguém do 
meio [deles]”); Lc 23.45 (acerca do rasgar do véu 
“ao meio”; aqui o adjetivo pertence idiomaticamen
te ao verbo “rasgou-se”, e não deve ser considerado 
literalmente, como se significasse “o véu do meio”); 
Jo 1.26 (“no meio de vós [está um]”, literalmente, 
"um alguém do meio” ); At 1.18 (onde a necessidade 
de evitar a tradução literal é  óbvia). Contraste com 
as expressões “ao meio-dia, à meia-noite” (veja 
M EIA-NOITE, M EIO-DIA).

Notas: (1) O termo mesos é usado adverbial
mente em expressões preposicionais: (a ) ana mesos 
(por exemplo. 1 Co 6.5, “entre” ; Mt 13.25, “no 
meio do”: Ap 7 .17): (b) dia mesos (por exemplo. Lc
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4.30; 17.11, “pelo meio” ); (c) en mesos (Lc 10.3, 
“ao meio de; Lc 22.27, “entre” ; 1 Ts 2.7); com o 
artigo depois de en (por exemplo, M t 14.6. “dian
te”); (d) eis mesos (Mc 14.60, “no meio”. ARA); 
com o artigo (por exemplo, Mc 3.3. “para o  meio”, 
literalmente); (e) ek mesos, “fora do caminho”, lite
ralmente. “do meio” (Cl 2.14; 2 Ts 2.7. onde, po
rém, não está necessariamente em vista o afasta
mento; não há verbo acompanhante que significa 
afastamento, como em cada uma das outras ocor
rências da expressão): com o artigo (por exemplo. 1 
Co 5.2; 2 Co 6.17); veja CAM INHO; (/) kata mesos 
(At 27.27, “ lá pela meia-[noite]” ).

(2) O  neutro, meson, é usado adverbialmente em 
Mt 14.24, em alguns manuscritos, “no meio (do 
mar)”; em Fp 2.15, aparece nos melhores manuscri
tos (onde alguns manuscritos têm en mesos).

(3) Quanto a Ap 8.13. veja CÉU, A. n° 2.
B. Verbo.

mesoô (ueaóco), “estar no meio”, é usado acerca 
de tempo em Jo 7.14. traduzido por “no meio (da 
festa)” , literalmente, “(a festa) estando no meio”.c

M EIO MORTO
hemithanes (è jiiG avríç), de hemi. “m eio” , e 

thneskõ, “morrer *, é usado em Lc 10.30.^

MEIO-DIA
Nota: Em At 2 6 .13. “ao meio-dia” é tradução do 

adjetivo mesos, “meio”, e o substantivo hemera, 
“dia” , numa expressão adverbial combinada. Veja 
M EIO (2).

MEL
meli (neXt) aparece com o adjetivo agrios. “sil

vestre". em Mt 3.4; Mc 1.6. Em Ap 10.9,10. ocorre 
como exemplo de doçura *| Visto que o “mel” é pas
sível de fermentação, foi excluído das ofertas a Deus 
(Lv 2 .11). O “mel” líquido, mencionado no Sl 19.10 
(“licor dos favos” ) e em Pv 16.24 é considerado o 
melhor tipo de mel. Um pequeno frasco de mel fa
zia pane do presente lev ado ao profeta Aias pela 
esposa de Jeroboão (1 Rs 14.3).

M ELHOR (1)
1. prõtos ( i r p i Ú T o ç )  é  uma das duas palavras 

traduzidas por “melhor*. Em Lc 15.22, “a melhor 
roupa” e, literalmente, “a primeira roupa”, ou seja. 
a mais importante, a principal, a primeira em cate
goria ou qualidade. Veja A N TES. COM EÇA R, 
PASSADO (1), PRIMEIRO, PRINCIPAL (1).

2. meizõn (|í€Í£üji'), “maior” , é traduzido por 
“m elhor” em 1 Co 12.31, “os melhores dons”, mai
ores, não em qualidade, mas em importância e valor. 
É o grau comparativo de megas, “grande” ; o super
lativo, megisios, só é usado em 2 Pe 1.4. Veja AN- 
CIÀO, MAIOR, MAIS.

M E L H O R  (2)
1. kreissõn (Kpt iaoojt'). derivado de kratos, “for

te” (que denota poder em atividade e efeito), serve 
como o  grau comparativo de agathos. “bom” (bom 
ou justo, intrinsecamente). O  termo kreisson é ca
racterística específica da Epístola aos Hebreus. onde 
é usado 12 vezes. Indica o que è: (a ) vantajoso ou 
útil (1 Co 7.9,38; 11.17; Hb 11.40; 12.24; 2 Pe 2.21; 
Fp 1.23, onde é unido com mallon, “mais”, e pollò , 
“muito, muito mais, de longe”, “ainda muito me
lhor”); (b) excelente (Hb 1.4; 6.9; 7.7.19.22; 8.6: 
9.23; 10.34; 11.16,35)1

2. kaion. . mallon (KaXXòv... |ióÀXoi')> o neutro 
de kalos, com mallon. “mais”, é usado em Mc 9.42: 
“M elhor(literalm ente, “muito melhor” ) lhe fora que 
lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de mo
inho”. Em Mc 9.43.45,47, kalos c usado sozinho 
(“melhor” ).

Nota: Em Lc 5.39, os textos mais autênticos têm 
eh  resto s , “b o m ” , em v ez  do  c o m p a ra tiv o . 
chrestoteros, “melhor” .

MELHORAR
õpheleõ (axJ>€X€io) na voz ativa significa “ajudar, 

socorrer, ser útil” : na passiva, “receber ajuda, deri
var lucro ou vantagem ”. Em Mc 5.26. “nada lhe 
aproveitando**, acerca da mulher que tinha um fluxo 
de sangue. Veja PROVEITO ( l ), A, nw 2, 3 e B.

MEMBRO
meios ([léXoç), “mem bro do corpo” , é usado:

(a) literalm ente, em M t 5.29,30; Rm 6 .13 (duas 
vezes); Rm 6.19 (duas vezes); Rm 7.5; 7.23 (duas 
vezes); Rm 12.4 (duas vezes); l Co 12.12 (duas 
vezes); 1 Co 12.14.18-20,22,25; 12.26 (duas ve
zes); Tg 3.5,6; 4.1; em Cl 3.5, “ m ortificai. pois os 
vossos m em bros que estão sobre a terra” ; visto 
que nosso corpo e seus “m em bros” pertencem à 
terra, e são os instrum entos do pecado, assim sào 
cham ados (cf. Mt 5.29.30; Rm 7.5,23, citados aci
ma); a m ortificação não é fisica, mas ética; assim 
com o os “m em bros” físicos têm  individualidades 
distintas, assim  os mem bros maus, dos quais os 
“m em bros” físicos sào agentes, são por analogia
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co n sid e rad o s exem plos do m odo pe lo  qual os 
‘"membros” trabalham , se não forem  m ortificados; 
não é precisam ente o m esm o que “o  velho hom em " 
(Rm  7.9). ou seja, a velha natureza, em bora haja 
uma ligação: (b ) metaforicamente, “os crentes como 
m em bros de C risto '' (1 Co 6.15, prim eira pane); 
de uns aos outros, Rm 12.5 (com o se dá com a 
ilustração natural, assim  ocorre com  a analogia es
piritual, não há apenas unidade vital e  harm onia 
em operação, m as diversidade, tudo sendo essen
cial à efetividade; a unidade não é devida à organi
zação exterior, mas à união com um  e vital cm Cris
to); em Rm 12.5, há ênfase em “m uitos", “em Cris
to" e  “m em bros"; I Co 12.27 (acerca dos “m em 
bros" dc um a igreja local com o um corpo); E f  4.25 
(dos “m em bros" de toda a Igreja com o o corpo 
m ístico de C risto); I Co 6.15 (segunda parte, da
quele que pratica a fomicação).*

MEMÓRIA
mnetnosunon O irTinócuroí') denota “ memorial, 

com em orativo", aquilo que m antém viva a memória 
de alguém ou de algo (derivado de mnemõn, “còns- 
cio. ciente"), ocorre em M t26.13: Mc 14.9: A t 10.4.^

MENÇÃO
A. Substantivo.

mneia ( |ii'C ia). “ recordação, m enção" (cognato 
de rnimnesko, “ recordar, lem brar-se” ), sem pre é 
usado com relação à oração, sendo usado em Rm 
1.9; E f 1.16; Fp 1.3: I Ts 1.2; 3.6; 2 Tm 1.3; Fm 4. 
Em alguns m anuscritos é encontrado era Rm 12.13, 
em vez de chreiais, “ necessidades”. Veja LEM - 
BRAR-SE.1 Contraste com o term o mneme, “me
mória, recordação”, que aparece em 2 Pe 1.15.^

B. Verbo.
nmemoneuõ (iiuruioueúü)), o qual mais norm al

mente significa “cham ará mente, lembrar” , significa 
“ fazer menção de” (Hb 11.22). Veja LEM BRAR- 
SE.

MENDIGAR
A. Verbos.

1. epaiíeõ (€TTaiT€io), forma fortalecida do verbo 
aiteõ, é verbo usado em Lc 16.3.U

2. prosaiteõ (TTpocjatTíiiu), literalm ente, “pedir 
mais além” (form ado d e pros . “para”, usado inten
sivamente, e aiteõ, “pedir”), “pedir com veemência, 
im portunar, continuar pedindo”, é  dito acerca do 
mendigo cego em Jo 9.8. Em Mc 10.46 e  Lc 18.35, 
certos manuscritos trazem este verbo: os mais au

tênticos têm  prosaites, “mendigo”, palavra usada 
em Jo 9.8, com o também o verbo.^l

B. A djetivo.
ptõchos (‘íttcuxóçX adjetivo que descreve “aque

le que se abaixa e se agacha”. é usado como substan
tivo, “ mendigo” —  derivado d e ptossÕ, “agachar-se 
ou esconder-se de m edo ou vergonha*’ (Lc 14.13,21, 
“ pobres"; Lc 16.20.22); com o adjetivo, “pobres”, 
cm Gl 4.9, ou seja, muito pobres, na miséria, indi
gentes. incapazes de enriquecer, descrição metafó
rica da religião dos judeus.

Enquanto que o  term o prosaites é descritivo de 
“ mendigo” e enfatiza sua “m endicância”, o termo 
ptõchos acentua sua condição muito pobre. Veja 
POBRE.

MENEAR
kineõ (kl 1*6(0), “ m over”, é usado acerca daqueles 

que escarneceram o Senhor quando crucificado e 
mencaram a cabeça em direção à cruz como que zom
bando desse suposto fim de Sua carreira (M t 27.39; 
Mc 15.29). Contraste com 2 Rs 19.21; Jó 16.4; SI 
22.7: 109.25; Is 37.22). Veja M OVER. n° 1.

MENINA
1. korasion (K opdaiov), d im inutivo  de kore, 

“ m enina”, denota “garotinha, menininha”  (é apro
priadam ente uma palavra coloquial, usada com fre
qüência depreciativam ente, mas não desse modo 
pelos escritores mais recentes); 110 Novo Testamento 
só é usada na conversação fam iliar (M t 9.24,25; 
14.11; Mc 5.41,42; 6.22,28).^

2. paiàion (ua íô io i') , dim inutivo de pais, denota 
“criança nova” (masculina ou feminina) em Mc 5.39- 
41 (primeira linha). A ARA traduz por “criança”, 
como a fazer distinção entre a narrativa dos fatos e
o tratam ento sim ples para a pequena menina, na 
qual. e na oração seguinte, korasion é usado (veja 
ARA e o  n° I). Veja CRIANÇA.

3. paidiske (rraiòicricn) denota “m enina nova” 
ou “escrava’*, ocorre em Jo 18.17; At 12.13; 16.16. 
Veja CRIAD A, ESCRAVO.

MENINO
pais (to Íc ;) denota “menino” (em contraste com 

paidion, diminutivo de pais, e com teknon, “crian
ça” ). Com referência a Cristo, é traduzido adequada
mente por: “o  menino Jesus” (Lc 2.43): “o teu santo 
Filho Jesus” (At 4.27,30). O  mesmo ocorre no caso 
de outros (M t 17.18 e Lc 9.42, “menino"). Veja CRI
ADA, CRIADO (2). CRIANÇA, MOÇO, SERVO.
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M E N O S D E C O R O S O
aschemõn (àaxtiMwv), “ informe, deselegante, 

feio” ( formado dc a, elemento de negação, e schema. 
“ forma”), o oposto dc euschemõn, “gracioso”, é 
usado cm 1 Co 12.23 (“menos decorosos”).^ Na 
Septuaginta, consulte Gn 34.7: Dt 24.3."j

Nota: Quanto ao verbo aschemoneõ. traduzido 
em 1 Co 7.26 por “ trata dignamente”, veja COM 
PORTAR-SE. n° 4.

MENOS RIGOR
anektos (di^icTóç) [cognato de anechô, na voz 

média, “suportar”, veja SUPORTAR (2), n° 5], é 
usado em sua torma comparativa, anektoteros, em 
Mt 10.15; 11.22,24; Lc 10.12.14; alguns textos têm
o termo em Mc 6 .11 .f

MENOS
1. elassõn (èÂ.daaiui’) serve como grau compara

tivo de mikros, “pequeno" (veja MÍNIM O), e de
nota “ menos" em: (í/) qualidade, de vinho (Jo 2.10. 
“ inferior”); (h) idade (Rm 9.12, “menor”; 1 Tm 5.9. 
“com menos”, neutro, adverbialmente); (c) posição 
(Hb 7.7). Veja DEBAIXO. MOÇO, PIOR.H

2. mikroteros (|UKpÓTepoç), o comparativo de 
mikros, é traduzido por “menor” em Mt 13.32 e 
Mc 4.31. Veja MÍNIMO.

3. hessõn (iiaatuv), "inferior” , é usado no neutro 
adverbialm ente em 2 Co 12.15 (“ menos”). Veja 
PIOR.

M ENOSPREZAR
A. Verbos.

1. exoutheneõ (èfouOei^to), “tom ar sem impor
tância'* (formado de ev, “para fora”, e oudeis, “ nin
guém”, escrito alternativamente, outheis), “consi
derar como nada. m enosprezar totalmente, tratar 
com desprezo”. Ê verbo que ocorre em Lc 18.9; 
23.11; At 4.11: Rm 14.3.10: 1 Co 1.28; 16.11:2 Co 
10.10: Gl 4.14; 1 Ts 5.20. Quanto à im portante 
tradução em 1 Co 6.4. veja CONTA (1 )H

Nota: Em Mc 9.12, alguns manuscritos têm este 
verbo; os mais autênticos têm a soletração alternati
va exoudeneõ, “não dar valor a, não fazer caso de”.

2. kataphroneõ (»c<iTa<j>poi'eu))» literalm ente, 
“pensar para baixo sobre ou contra alguém” (forma
do de kata. “para baixo’\  e phreny “mente” ), por 
conseguinte, significa “pensar insignificantemente 
em. menosprezar" (Mt 6.24: 18.10; Lc 16.13; Rm 
2.4: 1 Co 11.22; 1 Tm 4.12: 6.2; Hb 12.2; 2 Pe
2.10)H

3 .periphroneõ (“ cpKbpováü) denota literalmente 
“pensar em tomo de uma coisa, virar em cima da 
mente”, por conseguinte, “ter pensam entos além 
de. menosprezar” (Tt 2.15).l

Notas: ( 1 ) 0  verbo atheteõ. literalmente, “deslo
car, pôr à parte, rejeitar” , ocorre em Lc 10.16: 1 Ts 
4.8; 1 Tm 5.12; Hb 10.28; Jd 8. Veja ANULAR. 
INVALIDAR. n° 2, REJEITAR.

( 2 ) 0  verbo atimazò, “desonrar * (formado de as 
elemento de negação, e time, “honra"), aparece em 
Tg 2.6. Veja DESONRAR. INSULTAR, VERGO
NHA. C. n° 1

(3) O verbo oligoreò, “pouco sc preocupar por, 
considerar insignificantemente” (cognato de oligos, 
“pouco, pequeno” ), ocorre em Hb 12.5. Veja PRES
TAR ATENÇÀO.«!

(4) A frase logizomai eis ouden significa “reco
nhecer como nada” ; na voz passiva, “ser contado 
como nada”: ocorre em At 19.27 (“seja estimado 
em nada” ).

B. Adjetivo.
átimos (cíti|io <;). “sem honra”, veja Nota (2), 

acima, é traduzido em 1 Co 4.10 por “vis” , literal
mente. “sem honra” (M t 13.57; Mc 6.4). O grau 
comparativo atimoteros, “menos honrado”, é usado 
em 1 Co 12.231

Nota: O termo aphilagathos. “que não ama o 
bem” (formado de a, elemento de negação, phileõ, 
"amar”, e agathos, “bom” ), é usado em 2 Tm 3.3 
(“sem am or para com os bons” ). Veja AMANTE.^!

C. Substantivo.
kataphronetes (KaTa4>poi'r|Tiíç), literalmente, 

“aquele que pensa para baixo contra”, por conse
guinte. “menosprezador. desprezador" (veja A, n°
2), é encontrado em At 13.411 Na Septuaginta, 
consulte Hc 1.5; 2.5 e S f 3.4.H

MENSAGEIRO
1. angelos (ày-yeXoc;). “mensageiro, anjo. o en

viado”, é traduzido "mensageiro”, acerca de João 
Batista (M t 11.10; Mc 1.2; Lc 7.27); no plural, 
acerca dos mensageiros de João (Jo 7.24); daqueles 
a quem Jesus enviou adiante dEle, quando estava de 
viagem para Jerusalém (Jo 9.52); do espinho na car
ne de Paulo, “mensageiro dc Satanás” (2 Co 12.7); 
dos espiões recebidos por Raabe (Tg 2.25). Veja 
ANJO.

2. apostolos (clmÓotoXoç). “apóstolo”, é encon
trado em 2 Co 8.23, concernente a Tito e “a nossos 
irmãos”, os quais Paulo descreve à igreja em Corinto 
como “embaixadores das igrejas” (veja ARA), em
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relação às ofertas dos irmãos na Macedônia para os 
necessitados na Judéia; em Fp 2.25, acerca de 
Epafrodito como o “enviado” da igreja em Filipos 
para o apóstolo Paulo no auxilio das suas necessi
dades (veja ARA). Veja APÓSTOLO.

MENSAGEM
1. angelia (áyyekia), cognato de angelfõ, “tra

zer uma mensagem, proclamar”, denota “mensagem, 
proclamação, noticias”, ocorre em 1 Jo 1.5 [alguns 
manuscritos têm epangelia; veja Nota (1)]; 1 Jo 3.11. 
onde a palavra é definida com mais precisão (por 
estar seguida pela conjunção “que”, expressando o 
propósito que devemos amar uns aos outros) como 
sendo virtualmente equivalente a uma ordem.^i

Notas: ( 1 ) 0  termo epangelia (formado de epi, 
“sobre”, e o n "  1), “promessa”, é encontrado em 
alguns manuscritos em 1 Jo 1.5, “mensagem” (veja 
o n °  1). Veja PROMETER.

(2) Em Lc 14.32 e 19.14, o termo presbeia, é 
traduzido por “embaixadores". Veja EMBAIXA
D O R ^

2. akoe (àicorj), “audição”, também denota “a 
coisa ouvida, mensagem”; em 1 Ts 2.13 (“a palavra 
da pregação”), está associado com fogos, “palavra”, 
literalmente, “a palavra da audição” ; o mesmo se dá 
em Hb 4.2. Veja OUVIR.

3. kemgma (icripiry|ia). “aquilo que é proclama
do por um arauto, proclamação, pregação”, é tradu
zido em Tt 1.3 por "pregação”. Veja PREGAR.

MENTE
A. Substantivos.

1. m us  (i'0Í>ç), “mente \  denota, falando em ge
ral. o lugar da consciência refletiva, compreendendo 
as faculdades da percepção e entendimento, e do 
sentimento, julgamento e determinação.

Seu uso no Novo Testamento pode ser analisado 
como segue: denota: (a) a faculdade do conhecimen
to, o lugar da compreensão (Lc 24.45; Rm 1.28: 
14.5; I Co 14.15.19; E f4 .17; Fp4.7; Co 2.18; 1 Tm 
6.5: 2 Tm 3.8; Tt 1.15; Ap 13.18; 17.9); (b) delibe
rações, propósito (Rm 11.34, acerca da “mente” de 
Deus; Rm 12.2; 1 Co 1.10; 2.16. duas vezes): (I) 
dos pensamentos e deliberações de Deus, (2) de 
Jesus, um testemunho da Sua deidade (E f 4.23): (c) 
a nova natureza que pertence ao crente por causa do 
novo nascimento (Rm 7.23,25, onde é posto em 
contraste com “a carne”, o princípio do mal que 
domina o homem caído). Na letra “6” pode vir 2 Ts
2.2, onde representa a determinação para ser firme

em meio às aflições, pela expectativa confiante do 
dia do descanso e da recompensa mencionados no 
primeiro capitulo.^

2. dianoia (òiái'oLa), literalmente “pensamento 
sobre, cogitação, ponderação, meditação, reflexão”, 
significa: (a) como o n° 1, “a faculdade do conheci
mento, entendimento ou reflexão moral”: (1) com 
um significado mau, a consciência caracterizada por 
um impulso moral pervertido (E f 2.3, plural: Ef
4 .18): (2) com um significado bom. a faculdade re
novada pelo Espírito Santo (Mt 22.37: Mc 12.30; 
Lc 10.27; Hb 8.10; 10.16; 1 Pe 1.13; 1 Jo5.20);(fc) 
“sentimento, disposição” (não como função mas 
como produto): (1) em sentido mau (Lc 1.51. imagi
nação”; Cl 1.21); (2) em sentido bom (2 Pe 3.1).*

3. ennoia (êvvoia ). “ idéia, noção, intento”, é tra
duzido em 1 Pe 4.1 por "pensamento”. Veja IN
TENÇÃO.

4. noema (vórçpa), “pensamento, projeto, desíg
nio”, c encontrado em 2 Co 3.14 (“sentidos”); 2 Co 
4.4; 11.3; Fp 4.7 (“entendimento”). Veja IMAGI
NAÇÃO (1), n° 2.

5. gnòme (yi'<iipr|), "propósito, julgamento, opi
nião”, é traduzido em Fm 14 por “parecer” e em Ap 
17.13, por “ intento” . Veja JULGAMENTO, n° 4.

6. phronema (4>póvr)|ia) denota “o que a pessoa 
tem em mente, o pensamento” (o conteúdo do pro
cesso expresso em phroneõ, “ter em mente, pen
sar”); ou “objeto de pensamento"; em Rm 8.6,7. 
aderindo ao uso do substantivo, é traduzido por 
“ inclinação”. Em Rm 8.27. a palavra é usada acerca 
da “intenção” do Espírito Santo.«[

Notas: ( I ) Esta palavra deve ser diferenciada de 
phronesis, que denota “compreensão, que conduz à 
ação correta, prudência” (Lc 1.17; E f 1.8).^]

(2) Em três lugares, At 14.2: Fp 1.27; Hb 12.3,0 
termo psuche, “alma” , é traduzido por “ânimo(s)”.

B. Verbos.
I. phroneõ (^povéiu) significa: (a) “pensar, es

tar inclinado de certo modo”; (b ) "pensar em, estar 
ciente de”. Implica interesse ou reflexão moral, não 
mera opinião irracional. Com o sentido da letra “a'\ 
è traduzido em: Rm 8.5, “(os que sào segundo a 
carne) inclinam-se (para as coisas da carne)”; Rm
12.16. “sede unânimes (entre vós)”, literalmente, 
“notando o mesmo”, e  “(não) ambicioneis", literal
mente. “(nào) notando”; Rm 15.5, “vos conceda (o 
mesmo) sentimento” : 2 Co 13.11, “sede de (um 
mesmo) parecer”; Gl 5.10, "(nenhuma outra coisa) 
sentireis”; Fp 1.7. “sentir (isso)” ; Fp 2.2, "sintais 
(o mesmo)”, e “sentindo (uma mesma coisa)”, lite



ralmente, “notando (a uma coisa)'*; Fp 2.5. “haja 
I (em  vós) o (m esm o) sentim ento”, literalm ente,
I “preste atenção a isso": Fp 3.15. “sintamos (isso 

mesmo)", e “(se) sentis (alguma coisa de outra ma
neira)'*; alguns manuscritos têm o verbo em Fp 3.16;

1 Fp 3.19. “(que só) pensam (nas coisas terrenas)*’;
I Fp 4.2. “sintam (o mesmo)"; Cl 3.2. “pensai", lite- 
[ ralmente. “notai (as coisas que sào de cima)". Veja 
I CHEIRO, CUIDADO, B, n ° 6, ENTENDER. PEN- 
I SAR, PRESTAR ATENÇÀO.

2. anuminmeskò (à t,ap.iiii,riaicc.j), “recordar, lem- 
I brar. chamar à lembrança*’ (formado de ana, “para 
i  cima. completamente", e minmeskò, “recordar"), é 
I  traduzido cm Mc 14.72 por “ lembrou-se" (voz pas- 
| siva). Veja LEMBRAR-SE.

Nota: A forma alongada epanamimneskõ é usa- 
I  da em Rm 15.15. “(para vos) trazer outra vez [epi]
I  (isto) à memória".^]

3. hupomimneskò (ínropi^ivrjaKu)), “ fazer alguém 
I se lembrar, pôr alguém em mente" ( formado de hitpo,
I  “debaixo de", e mimneski>, “recordar” ), é traduzido 
1 em Tt 3.1 por “admoesta-os". Veja LEMBRAR- 
I SE.

4. hupotithemi (úiToríÔniu h literalmente, “eolo- 
I  car em baixo" (formado de hupo, “embaixo de", e
■  tithemi. “colocar"), “depositar" (acerca de arriscar a 
1  vida, Rm 16.4). também denota “sugerir, pôr na 
I mente*’ (1 Tm 4.6, “propondo”). Veja PÓ R.l

5. sõphroneõ (auxjípovéio) significa; (a) “ser de 
1 mente sà" ou “na sua mente perfeita, sóbrio, equili- 
I  brado" (formado de sõzõ, “salvar", e phren, “men-
■ le”), é encontrado em Mc 5.15; Lc 8.35; 2 Co 5.13;
I  (6) “ser temperado, controlado, com autodomínio"
■  (Tt 2.6. “moderados"; 1 Pe 4.7, “sóbrios"). Veja
■  também Rm 12.3. Veja SÓBRIO.^ 

t  Nota: Em Al 20 .13, o verbo mellõ, “estar a pon-
I to de, pretender", é traduzido por “devendo". Veja 
■JN TF.N TA R .

C. A djetivo.
i homophròn (ó^ió4>ptui'), "concordante, de uma 

I m ente" (form ado de homos, “m esm o", e phren,
■  “mente” ), é usado em 1 Pe 3.8.f 

£ Notas: ( I ) Quanto ao substantivo sõphronismos,
f  que ocorre em 2 Tm 1.7. veja DISCIPLINAR 

| (2) Em Rm 15.6, o advérbio homothumadon, “de
■  tuna mente, de comum acordo", é traduzido por “a
■  uma boca”. Veja ACORDO.

L (3) Veja também ARDENTE. COM D1LIGÊN-
I  CIA . D UV IDA R, H UM ILD AD E DE M ENTE, 
K A N Ç A R , MUDAR. PRONTIDÀO. VOLUNTÁ-
E o .
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M ENTIRA
A. S ubstan tivos.

1. pseudos (í|íí OÒoç), “falsidade, m entira" (veja 
também MENTIROSO), é encontrado em Jo 8.44 
(literalm ente, “a m entira"); Rm 1.25. onde repre
senta. por metoním ia. ídolo, como, por exemplo, 
em Is 44.20; J r 10.14; 13.25; A m  2.4 (plural); 2 Ts 
2.11 (com referência especial à mentira do versículo
4, aquele homem é Deus; cf. Gn 3.5); 1 Jo 2.21,27; 
Ap 21.27; 22.15; em E f 4.25, alude à prática da 
“mentira"; em Ap 14.5 (ARA), “m entira" (alguns 
manuscritos têm dolos, “engano"); 2 Ts 2.9. onde 
“a operação do erro" é, literalmente, "as m aravi
lhas da falsidade", ou seja, m aravilhas calculadas 
para enganar (cf. Ap 13.13-15), sendo o propósito 
enganar as pessoas no reconhecimento das decla
rações espúrias da deidade por parte do homem do 
pecado.^

Nota: Em Rm 1.25, a “ mentira" ou ídolo é o 
resultado da religião pagã; em 1 Jo 2.21,22. a “men
tira” c a negação de que Jesus é o Cristo: em 2 Ts
2.11. a “mentira" é a reivindicação do homem do 
pecado.

2. pseusma (tl>€tx7ua). “ falsidade" ou “mentira 
atuada, mentira feita" ocorre em Rm 3.7, onde “mi
nha mentira" não c idolatria, mas ou a falsa atitude 
universal do homem para com Deus ou daquilo que 
seus detratores acusaram o apóstolo Paulo; a última 
opção parece ser o significado.^

B. A djetivos.
1. pseudotogos ( 4 > t u ò o \ ó y o ç )  denota “ falando 

falsamente” (formado dc pseudes. “ falso”, e logos, 
“palavra") em 1 Tm 4.2, onde o adjetivo é traduzi
do por “que falam mentiras” e é aplicado a “demô
nios”, as verdadeiras declarações sendo feitas por 
seus agentes humanos.^

2. apseudes (ctiteuòriç) denota “ livre dc falsida
de” (formado de a, elemento de negação, e pseudes, 
“ falso” ), verdadeiro (Tt 1.2), acerca de Deus, “que 
não pode mentir".^]

C . Verbo.
pseudo (&€ÚÔoj), “enganar por mentiras” (sem

pre ocorre na voz média no Novo Testamento), é 
usado: (a) de modo absoluto, em Mt 5.11 (“falsa
mente", literalmente, “mentindo"); Rm 9.1: 2 Co
11.31; Gl 1.20; Cl 3.9 (onde o verbo é seguido pela 
preposição eis, “a, para"); 1 Tm 2.7; Hb 6.18; Tg 
3.14 (onde é seguido pela preposição kata, “con
tra**); 1 Jo 1.6; Ap 3.9; (b) no transitivo, com um 
objeto direto (sem preposição), em At 5.3 (com o 
caso acusativo), “mentisses (ao Espirito Santo)";
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At 5.4 (com o caso dativo), “(não) mentiste (aos 
homens, mas a Deus)” l

M ENTIROSO
A. Substantivos.

pseustes (^eixjTnç), “mentiroso", ocorre em Jo 
8.44,55: Rm 3.4: 1 Tm 1.10; Tt 1.12; 1 Jo 1.10; 
2.4,22; 4.20; 5.101

B. Adjetivo.
pseudes («beuôrçç), “mentiroso, falso” (em por

tuguês, “pseudo"), ocorre em At 6 .13 e Ap 2.2, é 
usado como substantivo em Ap 21.8 (“mentiro
sos”). Veja FALSO.

Nota: Muitos substantivos compostos são for
mados pelo prefixo “pseudo”; veja, por exemplo, 
APÓSTOLO, CRISTO, DOUTOR. PROFETA. 
TESTIFICAR (2).

MERCADO
agora (ày o p d ), primariamente “assembléia”, ou. 

em geral, "espaço aberto numa cidade” (cognato de 
ageirõ, “reunir”), sendo aplicado, de acordo com evi
dências encontradas cm papiros, a uma variedade de 
coisas, por exemplo, “assembléia judicial, mercado”, 
ou até “suprimentos, provisões” (Moulton e Milligan, 
Vocabulary ofthe Greek Testament). No Novo Tes
tamento, denota “lugar de reunião, lugar público, foro, 
feira, praça, mercado”. É mencionada uma variedade 
de circunstâncias relacionadas com a palavra como 
lugar de ajuntamento público, por exemplo, negócios 
como, por exemplo, a contratação de operários (Ml
20.3); a compra e venda de bens (Mc 7.4, envolven
do risco de contaminação); as brincadeiras de crian
ças (Mt 11.16; Lc 7.32); a troca de saudações (Mt 
23.7; Mc 12.38; Lc 11.43; 20.46); o método de pro
vas (At 16.19); as discussões públicas (At 17.17). O 
texto de Mc 6.56 registra o ato de levar doentes às 
praças. A palavra sempre traz consigo a idéia de pu
blicidade. em contraste com circunstâncias particula
res. Veja RUA (1)1

MERCADOR
emporos (6|iTTopoç) denota "pessoa em viajem” 

(cognato de poros, “viagem”), “passageiro a bor
do” ; então , “ com erc ian te” (M t 13.45; Ap
18.3,11,15,23)1

MERCADORIA
A. Substantivos.

1. emporia (ç|nropía) denota “comércio, negó
cio, ocupação, profissão” (cognato do nu 2, e dc

emporos. “alguém numa viagem”: formado de en, 
“em”, e poros, "viagem”), “comerciante”, ocorre em 
Mt 22.5.H

2. emporion (é|AiTÓpiOV) denota “lugar para co
mércio, troca, permuta” (em português, “empório”), 
ocorre em Jo 2.16, “(casa) de vendas”!

3. gomos (yópoç) é traduzido em Ap 18.11,12 
por "mercadoria”. Veja FARDO. A. n° 3.

B. Verbo.
emporeuomai (è(i7Topeúo|_i.ai) significa primari

amente “viajar”, sobretudo a negócio; portanto, “tra
ficar, comerciar” (Tg 4.13); então, “fazer lucro de. 
fazer negócio de”, é encontrado em 2 Pe 2.31

MERIDIANO
mesembria (peaTip|3pía), literalmente, “ meio- 

dia” (formado de mesos, “meio”, e hemera, “dia"), 
significa: (a) “meio-dia” (At 22.6); (b) “o sul” (At
8.26)1

MÊS
1. men (iní^), relacionado com mene, “ lua”, 

cognato de uma raiz em sânscrito m ã “medir” (o 
sânscrito mãsa denota tanto “ lua” quanto “mês”; 
contraste, por exemplo, com a  palavra latina mensix, 
em português, “mês”, sendo a lua em tempos pri
mitivos a medida do "mês”). O intervalo entre o 17o 
dia do segundo “mês” (Gn 7.11) e o 17o dia do séti
mo “mês”, é dito ter 150 dias (Gn 8.3,4), ou seja, 
cinco meses de 30 dias cada; por conseguinte, o ano 
teria 360 dias (cf. Dn 7.25; 9.27; 12.7, com Ap
I 1.2,3; 12.6,14; 13.5; de oncJe concluímos que três 
anos e meio ou 42 meses são iguais a 1.260 dias. ou 
seja, um ano corresponde a  360 dias); esta era a 
duração do antigo ano egípcio; mais tarde, cinco 
dias foram acrescentados para corresponder ao ano 
solar. O ano hebraico era tão quase solar quanto era 
compatível com seu começo, coincidindo com a lua 
nova, ou o primeiro dia do “ mês”. Este era um dia 
de festa regular (Nm 10.10; 28.11-14); a Páscoa 
coincidia com a lua cheia (o 14°diadom êsdeabibe); 
veja Páscoa ( I).

Exceto em Gl 4.10; Tg 5.17; Ap 9.5,10,15; 11.2; 
13.5; 22.2, a palavra só é encontrada nos escritos de 
Lucas (Lc 1.24,26,36.56; 4.25; At 7.20; 18.11; 19.8; 
20.3; 28.11). que mostra o cuidado de Lucas quanto 
à precisão dos detalhesi

2. trimenos (TpipT]uoç). adjetivo, denotando “de 
três meses" (formado de tri em lugar de treis, "três", 
e o n° 1), é usado como substantivo, um espaço de 
três “meses", em Hb 11.231
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3. tetramenos (TeTpct|ir|i'oç), adjetivo, denotan
do “de quatro meses” ( formado de tetra em  lugar de 
tessares, “quatro”, e o n° 1). é usado com o substan
tivo em Jo 4.35 (onde chronos. “tem po", pode ser 
subentendido).r

M ESA
1. trapeza (Tpóire£a) é usado em referência a:

(a) “a mesa de jan tar"(M t 15.27; Mc 7.28; Lc 16.21; 
22.21,30); (b ) “a mesa dos pàes da proposição*' 
(Hb 9.2); (c) por metoním ia. ‘Lo que é disposto na 
mesa” (a palavra sendo usada para se referir às coi
sas com as quais está associada), é encontrado em 
At 16.34; Rm 11.9 (figurativo dos privilégios espe
ciais concedidos a Israel e centrados em Cristo); I 
Co 10.21 (duas vezes), “a mesa do Senhor”, denota 
tudo o que foi provido para os crentes em Cristo na 
Sua morte (e. assim, expressando algo mais inclusi- 
vo que a Ceia do Senhor); “a mesa dos dem ônios”, 
denota tudo o que é participado pelos idólatras, em 
resultado da influência dos dem ônios concernente 
aos seus sacrifícios; (d) “a mesa dos cam bistas” (M t 
21.12; Mc 11.15; Jo 2 .15); (e) “banco” (Lc 19.23; 
cf. trapezites, veja BANCO); (/) por metoním ia. “a

tribuição de dinheiro” (At 6.2). Veja BANCO.*
2. plax  (irAáf) denota primariamente “qualquer 

isa chata e larga”, por conseguinte, “pedra plana, 
bua” (2 Co 3.3, duas vezes; Hb 9.4).*[

Nota: A lguns textos têm a palavra kline. “sofá”, 
cm Mc 7.4 (“cam as” ).

E SM O
1. autos (a ú ró ç )  denota “o mesm o" (e suas vari- 

pss) quando precedido pelo artigo e com um subs- 
tivo  que o segue (exem plo, Mc 14.39; Fp l .30; 1

12.4), ou sem substantivo (por exem plo, Mt 
5L46.47; Rm 2.1; Fp 2.2; 3.1: Hb 1.12; 13.8). As-

3. deve ser distinguido dos usos como pronome 
j^oal e pronome reflexivo.

t  2. houtos (o utoç), “este” (pessoa ou coisa; e 
variações), ou “ele” (c as formas femininas e 

tras), tem o sentido de “o mesmo” (por exem- 
, Jo 3.2.26; 7.18; 12.21; 2 Co 8.6; Tg 3.2).

TRE
A. S ubstan tivos.

1. didaskalos (òiòáoicaAoç), “m estre” (formado 
didaskõ . “ensinar”), é encontrado nos quatro 

igelhos como titulo de tratam ento de Jesus, por 
iplo. em Mt 8.19: Mc 4.38; há mais ocorrênci- 

em Lucas do que nos outros três Evangelhos; Jo

1.38 (onde é a tradução do term o “rabi” ); Jo 20.16 
(onde é a tradução do termo “raboni” ). É usado por 
Jesus acerca de Si mesmo (M t 23.8 [veja o  nu 6] e Jo
13.13.14); por outros em relação a Ele (M t 17.24; 
26.18; Mc 5.35: 14.14; Lc 8.49; 22.11: Jo 11.28). 
Em Jo 3.10. o Senhor usa o  term o ao falar com 
N icodemos ( '‘m estre”), onde o artigo nào especifica 
um “m estre” em particular, mas designa o membro 
de uma classe; quanto à classe, veja Lc 2.46 (“dou
tores” ). É usado acerca da relação dc um discípulo 
para com seu m estre (M t 10.24,25; Lc 6.40). Em 
Tg 3.1, “mestres”, o significado obvio é “professo
res*’. Veja DOUTOR.

2. kurios (icúpioç), “senhor, alguém que exerce 
poder”, é usado em Mt 6.24; 15.27; Mc 13.35; Lc 
16.13: At 16.16.19; Rm 14.4; E f 6.5; 6.9 (duas ve
zes. sendo que a segunda vez se refere a Jesus, o 
mesmo se dando em Cl 3.22); C'14 .1. Veja SENHOR.

3. despotes (ÒeaTTÓTriç). alguém que tem “ posse 
absoluta e  poder desgovernado” , é traduzido por 
“senhor” (1 Tm 6.1.2: T t 2.9; 1 Pe 2.18); a respeito 
de Jesus (2 Tm  2.21; 2 Pe 2.1: Jd 4. “dom inador”); 
num tratam ento para com Deus (Lc 2.29; At 4.24: 
Ap 6.10. “ D ominador” ). Veja SENHOR*!

Nota: Quanto a “mestre da casa”, veja PAI DE 
FA M ÍLIA .

4. rabbei (p a p f te t)  “ rab i” . era um a palavra 
aram aica com o significado de “meu mestre”, título 
de tratam ento respeitoso para com os mestres ju 
deus.

“A palavra aram aica rabbei, transliterada para o 
grego, é reconhecida explicitam ente com o a forma 
com um  de tratam ento para C risto, em M t 26.25 
(contraste, porém, com o versículo 22, kurios); Mt 
26.49: Mc 9.5 (m as em Mt 17.4. kurios')” (Dalm an. 
The FVords o f Jesus).

À s vezes é traduzido por “rabi” . outras por “Se
nhor” (M t 23.7,8; 26.25.49; M c 9.5; 11.21; 14.45; 
Jo 1.38,49: 3.2,26; 4.31; 6.25; 9.2; 11.8).^

Nota: A forma rabbounei (papfiouvei) “ raboni”, 
e encontrada em Mc 10.51 (“ M estre” ); Jo 20.16. 
Diz-se que esse título é  galileu; por conseguinte, 
seria natural nos lábios de uma mulher de Magdala. 
Nào se difere m aterialm ente de "rabi” .^

5. epistates (è rriaT án iç ) denota “chefe, coman
dante, supervisor-mestre”. É usado pelos discípu
los ao se dirigirem ao Senhor, em reconhecimento da 
Sua autoridade em vez da Sua instrução (n.os 1 e 6); 
só ocorre em Lc 5.5; 8.24.45; 9.33.49; 17.13.^1 Na 
Septuaginta, consulte 2 Rs 25.19; 2 C r 31.12; Jr 
36.26; 52.25.T
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Nota: “A forma epistata . [...] juntam ente com
o plebeu didaskale, é [...] sinônim o grego do últi
mo. e ambos remontam à palavra aramaica rabbei 
Jesus proibiu os discípulos que se perm itissem  
ser chamados de rabi, “com base em que só Ele 
era o Mestre deles (M t 23.8). Em referência a Si 
mesmo, a designação era expressiva da verdadeira 
relação entre eles. Entretanto, a forma dc trata
mento ‘Bom M estre '. Ele recusou que fosse usa
da (M c 10.17,18); [...] na boca do locutor era 
mera lisonja insolente; [...] o Senhor estava pou
co disposto a perm itir que quem quer que seja o 
tratasse irrefletidam ente com tal epíteto; e aqui. 
como sem pre, a honra devida ao Pai era a prim ei
ra consideração para com Ele. [...] A comunidade 
primitiva nunca se aventurou em chamar Jesus de 
‘Nosso M estre’ depois que Ele foi exaltado ao 
trono dc Deus. O titulo rabi expressa a relação do 
discípulo para com o m estre, e caiu de uso: e só 
restou a designação maran, o  reconhecim ento 
ap ro p riad o  do servo  p a ra  com  seu  S en h o r” 
(Dalm an, The Words o f  Jesus).

6. kathegetes (ica9r|yT|TTÍç), “guia" (cognato de 
kathegeomai. “ ir diante de. guiar”; formado de kata, 
"com pletam ente”, e hegeomai, “guiar”), denota 
“mestre, professor” (Mt 23.10, duas vezes); alguns 
manuscritos têm em Mt 23.8, onde os mais autênti
cos têm o n° 1.1|

7. kubernetes (jcufkpi/TÍTnç), “o piloto ou timo
neiro de um navio”, ou. metaforicamente, "guia” ou 
"governador” (cognato de kubemaÕ, "guiar”; em 
português, o verbo “governar” está relacionado; cf. 
kubemesis. "direção, pilotagem”, 1 Co 12.28, "go
vernos”), é traduzido cm At 27.11; Ap 18.17 por 
"piloto” !  Na Septuaginta, consulte Pv 23.34; Ez 
27 .8 ,27 .28!

B. Verbo.
katakurieuõ (tcaTaia'pi€Úo). "exercer o senho

rio, assenhorear-se” (formado de kata. "para baixo 
sobre”, e kurios, "senhor” ), é encontrado em At
19.16. acerca da ação do espírito maligno sobre os 
filhos de Ceva. Se a palavra amphoterõn fosse 
traduzida por seu significado primário, “ambos”, 
descreveria o incidente como só se referindo a dois 
indivíduos. Contudo, já  foi demonstrado que, no 
período do grego coiné (veja Prefácio), o termo 
amphoteroi. “ambos”, já  nào estava restrito a duas 
pessoas (dai a tradução da ARA. “todos” ). Ramsay 
atribui a rudeza da palavra à narrativa vivida de uma 
testem unha ocular. Veja DOM ÍNIO, SENHOR. 
SENHORIO.

META
skopos ( a * o t tó ç), primariamente, "o que obser

va. guarda, vigia” (derivado de skopeõ, “olhar para”; 
em português, "escopo” ), denota “marca na qual 
fixar o olho”, e é usado metaforicamente para aludir 
a um alvo ou meta (Fp 3.14). Veja MARCA.

METADE
hemisus (finicrvç), adjetivo, é usado: (a) como 

tal, no plural neutro (Lc 19.8, literalmente, “meta
des (dos meus bens)”; (b) como substantivo, no 
singular neutro, “metade, m eio” (M c 6.23; Ap
11.9,11; 12 .14)!

METAL
1. cha/kos ( x o à k ó ç ) , primariamente, “cobre”, 

tomou-se usado para aludir a metais em geral, mais 
tarde foi aplicado ao bronze, liga metálica de cobre e 
estanho, dai. por metonímia. refere-se a todo artigo 
feito desses metais: por exemplo, dinheiro (Mt 10.9; 
Mc 6.8; 12.41), ou um instrumento que tine (1 Co
13.1), sendo figurativo de uma pessoa destituída de 
amor. Veja Ap 18.12. Veja D IN H E IR O !

2. chalkeos (xóXiceoç), “feito de metal ou bron
ze”. é usado acerca de ídolos (Ap 9 .2 0 )!

3. chalkion (x q Xkloi' )  é usado em Mc 7.4 a res
peito de "vasos dc metal”!

4. chalkolibanon (xoÀKoXífktvoi') é usado para 
se referir a  “cobre ou bronze branco ou reluzente”, 
e descreve os pés do Senhor em Ap 1.15 e  2 .1 8 !

5. chalkeos (xaXiceúç) denota "trabalhador em 
cobre” (2 Tm 4 .1 4 )!

METER
1. ballõ OóXXcu) (quanto a este verbo, cf. lançar, 

n° 1), é traduzido pelo verbo "pôr” em Jo 20.25,27: 
também ocorre em At 16.24 (“lançou”); Ap 14.16 
("meteu” ); Ap 14.19 (“meteu” e "lançou-a”). Veja 
LANÇAR. n° 1.

2. ekballõ (èicfMXÀto). “ lançar para fora. expul
sar” . é encontrado em Lc 4.29; 13.28; At 16.37. 
Veja LANÇAR, n° 5.

3. apõtheõ (àmoTécu), “empurrar para fora”, é 
usado na voz média, "em purrar para longe de si 
mesmo”, sendo usado em At 7.27 ("repeliu”); At
7.39 (“rejeitaram”); At 13.46: 1 Tm 1.19. Veja LAN
ÇAR, n° 13.

4. katatoxeuõ (KaTa7o£eúu), “golpear abaixo com 
uma seta. atirar para matar”, ocorre em Hb 12.20 
(em alguns manuscritos, numa citação de Êx 19.13. 
da Septuaginta)!
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Notas: (1) Em Mt 11.23 e Lc 10.15 (“serás aba
tida’*. cm ambas as passagens), os melhores textos 
têm o verbo katabainõ, “ ir para baixo, abaixar", em 
vez do verbo hatabibazõ, na voz passiva, “ser em
purrado para baixo’* ou “ser derrubado**.

(2) Em At 27.39, o verbo exõtheõ, “fazer sair, 
expulsar", é feito “encalhar fo navio] nela [ou seja. 
na praia]” .

(3) Em Ap 14.15.18,0 verbo pempõ, “enviar”, é 
traduzido por “ lança".

(4) Quanto a Lc 5 .3 ,. veja LANÇAR. n° 2.

METRETA
metretes (p€Tprp*TÍ<;) é uma medida para líqui

dos (cognato de metreõ. “medir” ), equivalente a 1,5 
ânfora romano ou cerca de 34 litros (Jo 2 .6 )5

MEU
emos ( t jió ç ), adjetivo possessivo da primeira 

pessoa do singular, muitas vezes usado como prono
me possessivo dando maior cnfase que as formas 
obliquas de ego (veja mais adiante), medida de ênfase 
que sempre deveria ser observada. Denota: (I) no 
caso sujeito ou nominativo: (tf) “o que eu possuo" 
(por exemplo, Jo 4.34; 7.16, primeira parte; Jo 13.35;
1 Co 16.21; Gl 6.11; Cl 4.18. primeira cláusula): como 
pronome, de modo absoluto, ou seja. não como adje
tivo (por exem plo, Mt 20.15; 25.27; Lc 15.31; 
16.14,15; 17.10); (/>) “procedente de mim” (por exem
plo. Mc 8.38: Jo 7.16. segunda parte; Jo 8.37); neste 

| último texto, a repetição do artigo com o pronome c.
~pois. do artigo com o substantivo, dá ênfase espe

cial ao pronome; mais literalmente, “a palavra, aque
la que é minha"; o mesmo se dá em Jo 15.12. Tais 

iões devem ser diferenciadas da ordem menos 
tica, onde o pronome se coloca entre o artigo e o 
^antivo. como em Jo 7.16, já  citado; (c) no termo 
lence" ou “pertence a mim”, ou seja, “acha-se 
igo” (por exemplo. Mt 20.23; Mc 10.40); (11) no 

[caso acusativo. “pertencente ou relativo a mim”: {a) 
ignado para mim” (por exemplo. Jo 7.6, "O  meu 

po” [com o artigo repelido e a ênfase especial há 
•o aludidos]); (b ) equivalente a um genitivo obje

tivo. “de mim” (por exemplo, Lc 22.19, “(em memó- 
■*) de mim”, literalmente, “em minha recordação” ); 

:smo se dá em 1 Co 11.24.
Notas: ( I ) Este pronome freqüentemente traduz 

as oblíquas do pronome da primeira pessoa do 
lar egõ. “eu", por exemplo, “de mim. para 

j j ” . Estas ocorrências não são, em geral, enfáti- 
, sempre menos que as referências citadas acima.

(2) Em Mt 26.1.2. “para o meu sepultamento”, é 
tradução de uma expressão que consiste na prepo
sição pros (“para, em direção a") regido pelo artigo 
com o infinitivo, aspecto aoristo, de entaphiazõ, 
“enterrar, sepultar” , seguido pelo pronome posses
sivo “meu", como objeto, onde o infinitivo é virtu
almente um substantivo, literalmente, “para o se
pultamento (de) mim”.

(3) Em 1 Tm 1.11, “que me foi confiado", é, 
literalmente, “(com) o que eu fui confiado” (pisteuõ, 
“confiar”).

MIGALHA
psichion (i|nx(oi'). “pequeno fragmento”, dimi

nutivo de psix, “pedacinho” ou “migalha”; de pão 
ou came, é usado em Mt 15.27 c Mc 7.28; alguns 
manuscritos têm  a palavra em Lc 16.21 .*j

MIL
1. chilioi (xíXioi). “mil. milhar” , ocorre em 2 Pe 

3.8; Ap 11.3; 12.6; 14.20; 20.2-7.1
2. chilias (xiAtóç), “mil. milhar”, sempre é usa

do no plural, chiliades, como, por exemplo, na ex
pressão “milhares de milhares” (Ap 5.11).

Notas: (1) As combinações mostradas a seguir 
são feitas com o  n° 1, e representam diferenies múl
tiplos de mil: dischilioi. “dois mil” (M c 5.13);^ 
trischilioi, “ três mil” (At 2.41 )^: tetrakischUioi, “qua
tro mil” (Mt 15.38; 16.10; Mc 8.9.20; At 21.38);^ 
pentakischilioi, “cinco mil” (M t 14.21; 16.9; Mc 
6.44: 18.19; Lc 9.14; Jo 6.10);T heptakischilioi, “sete 
mil” (Rm 11.4)1

(2) O termo murias, “miríade. número vasto, 
muitos milhares” (Lc 12.1; Al 21.20); também de
nota “dez mil, miríade”. em At 19.19 (“cinqüenta 
mil”, literalmente, “cinco dez milhares”); Jd 14 (“mi
lhares”); Ap 5.11 (“miríades de miríades”. literal
mente); Ap 9.16 nos melhores textos, dismuriades 
niuriadõn. “duzentos milhões”. Veja INUMERÁ- 
VEL.

(3) O termo muríoi (o plural de murios), adjeti
vo que significa “ infinito, inumerável”, é  usado nes
te sentido indefinido em 1 Co 4.15: 14.19; também 
denota o número definido “dez mil” (M t 18.24).T

MII-AGRE
1. dunamis (õúva|ii<;), “poder, habilidade ine

rente”. é usado acerca de feitos de origem e caráter 
sobrenaturais, visto que não podem ser produzidos 
pelos agentes e meios naturais. É encontrado em At
2.22 (“maravilhas"); At 8.13 (onde leituras varian-
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tcs dào as palavras em ordem diferente): A t 19.11: 1 
Co 12.10,28,29: Gl 3.5; H b2.4 . Em Gl 3.5, a  pala
vra pode ser tomada em seu sentido mais amplo, 
incluindo “milagres’* tanto físicos quanto morais. 
Veja PODER (4), PODEROSO. A, n° 1. TRA BA 
LHAR.

2. semeion  (a q ^ e io v ) , “sinal, m arca, prova" 
(cognato  de semainõ , “dar sinal” ; sema , ‘‘sinal” ), 
é  usado para se referir a “ m ilagres” c m aravilhas 
com o sinais dc au toridade d iv ina (Lc 23.8 ; At
4 .16 .22); m ais norm alm ente, o seu significado 
m ais apropriado é dado por “ sinal”  (por exem 
plo. M t 12.38,39, e em todas as ocorrências nos 
E vangelhos S inó ticos, m enos em  Lc 23.8): no 
Evangelho de João ocorre, por exem plo, em Jo 
2.11.23; 3 .2; 4 .54; 6 .2 ,14,26; 7 .31; 9.16; 10.41;
11.47; 12.18,37; cm Atos, aparece, por exem plo, 
cm At 6.8; 8.6; 15.12; em outros lugares, só é 
en co n trad o  em Ap 13.14; 16.14; 19.20. Veja 
M ARAVILHA, SIN A L. PROVA (1).

MILHA
milion (píXioi'), “ milha rom ana”, palavra de ori

gem latina (correspondendo a cerca dc 1.537 metros), 
é  usado em Mt 5.41.^

MILÍCIA
strateia ou stratia (aTpaTeía ou a r p a r ia ) ,  pri

mariamente “hoste” ou “exército”, veio a denotar 
“guerra” , c é  usado acerca de “conflito” espiritual 
cm 2 Co 10.4; 1 Tm 1.18.^

Nota: Quanto ao verbo “ milita” , usado em 1 Co
9.7. veja SOLDADO, B, n° I.

MIM MESMO
1. emautou (ep-aurov), pronom e reflexivo, da 

primeira pessoa, literalmente, “de mim”, é usado:
(a) freqüentem ente depois de várias preposições, 
por exemplo, hupo. “debaixo de. sob” (Mt 8.9; Lc
7.8. “sujeito”); peri, “concernente” (Jo 5.31; 8.14.18: 
At 24.10); apo, “de” (Jo 5.30; 7.17,28; 8.28,42; 
10.18; 14.10); pros. “a, para” (Jo 12.32; 14.3; Fm 
13, “comigo” ); eis, “a” (1 Co 4.6): huper. “em favor 
dc” (2 Co 12.5); ek  (ou ex). “ para fora de" ou “de” 
( Jo 12.49); (b) como o objeto direto de um verbo 
(Lc 7.7; Jo 8.54; 14.21; 17.19; At 26.2; 1 Co 4.3; 
9.19: 2 Co 11.7,9; Gl 2 .18; Fp 3.13); (c) em outros 
casos oblíquos do pronom e, sem preposição, por 
exemplo. A t 20.24, “por”; A t 26.9, “a” (ARA); Rm
11.4. “para”: 1 Co 4.4. “em” : em todas estas ocasi
ões. o pronome está no caso dativo; em 1 Co 10.33,

“o meu próprio” (caso genitivo); em I Co 7.7. “eu 
mesmo” (caso acusativo).*!

2. autos (aÚTÓç). “eu. a própria pessoa” : (a) 
com egõ, “eu”, “eu mesmo” (Lc 24.39; At 10.26; 
Rm 7.25; 9.3; 2 Co 10.1; 12.13); (b) sem o pronome 
pessoal (At 24.16, como o sujeito de um verbo); no 
caso nominativo (A t 25.22; 1 Co 9.27: Fp 2.24); no 
caso genitivo (Rm 16.2, “a mim mesmo” ).

MIM
Notas: ( 1 ) 0  pronome, quer só ou com alguma 

preposição, por exem plo, “de mim, a mim, para 
mim. em mim. com igo”, traduz um ou outro dos 
casos oblíquos de egõ, “eu”.

(2) Em Fm 13, o pronom e reflexivo emauton, 
“eu mesmo”, é regido pela preposição pros, “com”, 
literalmente, “comigo”.

(3) Em Tt 1.3. temos “que me foi confiada”.
(4) Em Fp 2.23, “a meus negócios”, é. literal

mente, “as (coisas) relativas a m im ”.
(5) A frase en emoi, “em mim”, é usado: {a) no 

caso instrum ental —  en. instrum ental, “por” ou 
“através de” (por exemplo, 2 Co 13.3); (b) no caso 
sujeito ou nominativo, “dentro de mim” (por exem 
plo, Gl 2.20): (c) no caso acusativo, “em meu caso” 
(por exemplo. 1 Co 9.15; 14.11; Gl 1.16,24; 1 Tm
1.16).

(6) Em Lc 22.19, o pronome possessivo emos, 
“m eu” , é traduzido por “de m im ” , literalm ente, 
“(em) minha (m emória)”.

MÍNIMO
1. elachistos (èX dxioroç). “o mínimo, o m enor”,

o grau superlativo formado da palavra elachus, “pe
queno", de cujo lugar foi tirado por mikros (o grau 
comparativo de elassõn, “menos” ). É usado acerca 
de: (a) tam anho (Tg 3.4. “bem pequeno” ); (b ) quan
tidade. a administração dos negócios (Lc 16.10. duas 
vezes; Lc 19.17); (c) im portância (1 Co 6.2); (d) 
autoridade, de mandam entos (M t 5.19); (*?) avalia
ção, sobre pessoas (M t 5.19. segunda parte: Mt 
25.40,45; 1 Co 15.9): sobre uma cidade (M t 2.6); 
sobre atividades ou operações (Lc 12.26; 1 Co 4.3, 
“mui pouco” ).!

2. eiachistoteros (éXaxicrrÓTepoç), grau com pa
rativo formado do n° I , é usado em E f 3.8. “o mini- 
mo”.^

3. mikros (piicpóç). “pequeno, pouco”, é  usado 
em At 8.10 (“o  mais pequeno” ) e Hb 8.11 (“o  me
nor”). com referência a hierarquia ou influência. Veja 
PEQUENO (1), A. n° 1.
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4. mikroteros (uiKpÓTepoq), o com parativo do 
n° 3. é usado acerca de: (a) tamanho (M t 13.32: Mc
4.31 [cf. o  n° 1, letra “a ”]; (b ) avaliação (M t 11.11: 
Lc 9.48): em Lc 7.28, “o m enor (no Reino de Deus)", 
acerca daqueles no próprio reino que sào menores 
que João Batista (cf. n° 1, letra “«?"). Veja MENOS.*

Notas: (1) Em 1 Co 6.4, o verbo exouíheneõ, na 
voz passiva, “ser de nenhuma conta, ser sem esti
ma", e  traduzido por **são de m enos estim a” . Veja 
CONTAR ( I ).

(2) Em Lc 19.42, a expressão adverbial kai ge. 
“pelo m enos", è encontrado em alguns manuscritos 
(“ao m enos"); em outros m anuscritos está ausente.

(3) Em I Co 9.2, a expressão alia ge é traduzida 
por “ao menos".

(4) Em At 5.15, a expressão k an (em vez de kai 
ean. "m esm o se") denota “ao menos”.

MINISTÉRIO
A. S u b stan tiv o s.

1. diakonia (Ô taK w ia), **o cargo e trabalho de 
um diakonos” (veja M INISTRO, A, n° I), “serviço, 
m inistério”, é  usado acerca de: (a) deveres dom ésti
cos (Lc 10.40); (h) o “m inistério" religioso e espiri
tual: ( l ) o  “m inistério" apostólico (por exem plo, 
At 1 .17,25; 6.4; 12.25; 21.19; Rm 11.13); (2) o “ ser
viço” dos crentes (por exemplo, A t 6.1: Rm 12.7; 1 
Co 12.5; 16.15: 2 Co 8.4; 9.1; 9.12. “adm inistra
ção"; 2 Co 9.13; E f 4.12. “o ministério", não no 
sentido de função eclesiástica: 2 Tm 4.11); coletiva
mente. o “serviço" de uma igreja local (At 11.29, 
“socorro": A p 2.19. “serviço"); o “serviço" de Pau
lo em favor dos santos pobres (Rm  15.31); (3) o 
“ ministério" do Espirito Santo no Evangelho (2 Co
3.8); (4) o “m inistério” dos anjos (Hb 1.14. “ser
v ir” ); (5) o trabalho do Evangelho, em geral (por 
exem plo, 2 C o 3.9, “da justiça"; 2 Co 5.18. “da 
reconciliação” ); (6) o  “ministério" geral de um servo 
do Senhor em pregar e ensinar (At 20.24; 2 Co 4.1; 
6.3; 11.8: 1 Tm  1.12; 2 Tm 4.5); indefinido (Cl
4.17); (7) a lei. com o um “m inistério” da morte (2 
Co 3.7), da condenação (2 Co 3 .9 )1

2. leiíourgia (XciToupyía). cognato de leitonrgos 
(veja M INISTRO. A, n° 2), ao qual correspondem 
os significados de leiíourgia, é usado no Novo Tes
tam ento acerca dos “m inistérios sacros” : (a ) sacer
dotal ( Lc 1.23; Hb 8.6; 9.21); (b) figurativamente, a 
fé prática dos membros da igreja em Filipos consi
derados como sacrifício sacerdotal, sobre o  qual a 
vida do apóstolo Paulo poderia ser derramada como 
libaçào (Fp 2.17); (c) o “m inistério” dos crentes

uns aos outros, considerado com o serv iço sacerdo
tal (2 Co 9.12; Fp 2.30). Veja SE R V IÇ O l

B. A djetivo.
leitourgikos (X€iToup*yiKÓç). “do ou pertencen

te ao serv iço, ministério”, é usado em Hb 1.14, acer
ca dos anjos como “espíritos m inistradores" (quan
to à palavra “servir” que aparece na cláusula seguin
te. veja A, n° 1 )1  Na Septuaginta, consulte Êx 3 1. 10; 
39.13; Nm 4.12,26; 7.5; 2 C t 24 .141

M IN IS T R O
A. S u b stan tiv o s.

1. diakonos (òiáKojioç), “servo, criado, assis
tente. auxiliar, diácono". é encontrado em Mc 10.43; 
Rm 13.4 (duas vezes): Rm 15.8: 1 Co 3.5; 2 Co 3.6; 
6 .4 ; 11.15 (duas vezes); Gl 2 .17 ; E f  6 .21; Cl 
1.7,23,25; 4.7; 1 Ts 3.2; I Tm 4.6. Veja DIÁCONO.

2. leitourgos (X enm pY Ó ç) denotava entre os 
gregos, primeiramente, “alguém que desempenhava 
um cargo público à própria custa", então, em geral, 
“funcionário público, ministro". No Novo Testa
mento é usado acerca de: (a) Jesus, como “ ministro 
do santuário” nos céus (H b 8.2): (b ) anjos (Hb 1.7; 
cf. SI 104.4); (c) o apóstolo Paulo, no seu ministério 
evangélico, cum prindo-o como sacerdote em servi
ço (Rm 15.16); o fato de ele tè-lo usado figurativa
mente e não em sentido eclesiástico, é óbvio pelo 
contexto: (d) Epafrodito, ao m inistrar às necessida
des de Paulo em nome da igreja em Filipos (Fp 2.25; 
aqui está em vista o serviço representativo); (e) os 
governantes terrenos, os quais, ainda que nào atuem 
conscientem ente como servos de Deus, desem pe
nham funções que são a ordenança dc Deus (Rm
13.6)1

3. huperetes (L*7rripéTr]ç), “rem ador [da fileira] 
de baixo” (formado de hupo, “debaixo de” , e ereíes, 
“rem ador” ), em oposição a nautex, “m arinheiro” 
(significado que caiu cm desuso da palavra), por 
conseguinte, veio a denotar “qualquer subordinado 
que age sob a direção de outrem ” ; em Lc 4.20, “mi
nistro”, quer dizer o assistente à serviço da sinago
ga; em  At 13.5, é  d ito  acerca  de João  M arcos 
(“cooperador” ); em At 26.16, “m inistro”, é dito de 
Paulo como servo de Cristo no Evangelho: em I Co
4.1. onde o apóstolo se associa com outros, como 
Apoio e Cefas, na qualidade de “ministros de C ris
to” . Veja ATENDER. C, OFICIAL.

Nota: Outros substantivos sinônim os sào doidos, 
“escravo": oiketes. “servo dom éstico” ; misthios, 
“servo contratado”: misthòtos, “serv o contratado”; 
pais, “menino, servo dom éstico” . Para todas estas
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palavras veja SERVO. Falando de m odo geral. 
diakonos vê um servo em relação ao seu trabalho: 
doulos, em  relação ao seu senhor; huperetes, em 
relação a seu superior: leitourgos. em relação ao ser
viço público.

B. V erbos.
1. diakoneÕ (Ôiaicovéiu), cognato de A. n° 1. sig

nifica “ser servo, ser assistente, servir, esperar em. 
ministrar". E usado acerca de: (tf) com um significa
do geral (por exemplo. M t 4 .1 1: 20.28; Mc 1.13; 
10.45; Jo 12.26. duas vezes; At 19.22: Fm 13): (b) 
esperar ã mesa, "m inistrar" aos convidados (M l 
8.15; Lc 4.39; 8.3; 12.37; 17.8: Lc 22.26; 22.27, 
duas vezes, sendo que a segunda vez. em relação ao 
Senhor, pode vir sob a letra "a"): o  m esmo a respei
to de mulheres que preparam comida, etc. (M c 1.31; 
Lc 10.40: Jo 12.2); (<?) aliviar as necessidades de 
alguém , suprir as necessidades da vida (M t 25.44: 
27.55; M c 15.41; At 6.2; Rm 15.25; Hb 6.10); mais 
definitivamente com relação a tal serviço numa igre
ja  local (1 Tm 3.10,13); (d) atender, de modo mais 
geral, a qualquer coisa que sirva aos interesses de 
outrem, como o trabalho de um am anuense (2 Co
3.3, sentido metafórico); a transmissão de dádivas 
materiais para ajudar os necessitados (2 Co 8.19,20); 
a uma variedade de formas de serviço (2 Tm 1.18);
o testem unho dos profetas do A ntigo Testamento 
(1 Pe 1.12); o ministério dos crentes uns aos outros 
de diversas m aneiras (1 Pe 4.10,11, aqui nào alude 
ao desem penho das funções eclesiásticas).^|

Nota: Em Hb 1.14 (segunda parte), a expressão 
eis diakonian é traduzida por “servir", literalmente, 
'■para s e rv iç o ” ; q u a n to  ao  su b s ta n tiv o  
“ministradores” , que ocorre na primeira parte, veja 
M INISTÉRIO, B.

2. leitourgeõ (XeiToupyciu), cognato de A. n° 2, 
no grego clássico, significava em Atenas "suprir os 
cargos públicos às próprias custas, prestar serviço 
público ao Estado"; por conseguinte, em geral, "fa
zer serviço", dito, por exemplo, acerca do serviço 
aos deuses. No N ovo Testamento (veja Nota mais 
adiante) é usado acerca de: (a ) os profetas e mestres 
na igreja em Antioquia que “serviam " ao Senhor" 
(At 13.2); (b) o  dever das igrejas gentias em “minis
trar" os “bens tem porais" aos santos judeus pobres 
em Jerusalém , devido ao fato de que os primeiros 
tinham sido feitos participantes dos “bens espiri
tuais" dos últimos (Rm 15.27); (c) o serviço oficial 
dos sacerdotes e levitas sob a lei (H b 10.11; na 
Septuaginta. por exemplo, consulte Êx 29.30; Nm 
16.9).^

Nota: O verbo sinônim o latreuõ (“servir por 
contrato"), que é usado na Septuaginta acerca do 
serviço dos sacerdotes e do povo (por exem plo, em 
Ê x4.3; Dt 10.12, e no N ovo Testamento, por exem 
plo, em Hb 8.5), e, no Novo Testamento, acerca dos 
cristãos em geral (por exemplo, em Ap 22.3), deve 
ser distinguido do verbo leitourgeõ. o qual tem a ver 
com o cumprim ento de um cargo, o desem penho de 
uma função, algo de caráter representativo (em por
tuguês, “ liturgia").

3. hupereteõ (LTrrjp€T€cu), “ fazer o serviço de 
um huperetes" (veja A, n° 3)»“servir como rem ador 
num navio", é usado acerca de: (a) Davi. que, na sua 
própria geração, serviu o conselho de Deus ( At
13.36). expressivo do caráter humilde do seu servi
ço a Deus: (/>) a labuta de Paulo em trabalhar com as 
màos e sua prontidão em evitar qualquer pose de 
superioridade eclesiástica (At 20.34); (c) o serviço 
perm itido que os amigos de Paulo lhe fizessem (At
24.23).1

4. hierourgeõ (iepoup-yêw), “m inistrar no servi
ço sacerdotal" (cognato de hierourgos, “sacerdote 
sacrificador", termo não encontrado na Septuaginta 
ou no N o \o  Testamento; formado de hieros. “sa
grado". e ergon, "trabalho"), é  usado metaforica
mente por Paulo acerca do seu m inistério do Evan
gelho (Rm 15.16): a oferta relacionada com o seu 
ministério sacerdotal é “a oferta dos gentios’’, ou 
seja, a apresentação feita pelos convertidos gentios 
de si m esm os a Deus.*|l O apóstolo usa palavras 
próprias do ritual sacerdotal e levítico. para expli
car m etaforicamente o seu serviço sacerdotal. Con
tra s te  com  os te rm o s  prosphora , “ o fe r ta " , e 
leitourgos, no mesmo versículo.

5. parechõ (Trapéxüj), “ fornecer, prover, suprir” , 
é traduzido em 1 Tm 1.4 por “edificação", acerca do 
efeito das “ fábulas" c “genealogias interm ináveis". 
Veja TRAZER. A. n° 21.

6. ergazomai (<rpYá£ofiat), “irabalhar, trabalhar 
para fora, executar", é traduzido em 1 Co 9.13 por 
•■administram"; o verbo é freqüentemente usado para 
aludir a negócios ou emprego, e aqui a frase significa 
“aqueles empregados nas coisas sagradas" ou “aque
les que são assíduos nas funções sacerdotais". Veja 
COM ETER, A, n° 1.

Notas: ( 1 ) 0  verbo choregeõ. traduzido em 2 
Co 9.10 por “dá”, e a forma fortalecida epichoregeõ. 
ocorre  em 2 Co 9 .10 (“suprirá” , A RA ): Gl 3.5 
(dá” ); Cl 2.19: 2 Pe 1.5 (“acrescentai” ); 2 Pe 1.11 
(“ co n ced id a"). T anto  o verbo  “ su p rir"  quan to  
‘'acrescentar" sugere uma provisão abundante, e é
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usado acerca de provisão m aterial ou espiritual. 
Veja SUPRIR.

(2) Em E f 4.29. é usado o verbo didõmi, "dar".

MINUCIOSAMENTE
Nota: Em At 2 1.19, o termo “minuciosamente” 

é tradução da frase que é, literalm ente , “de acordo 
com cada um".

M1RRA
A. Substantivo.

sm um a  (o |iúp i'a ), de onde o nome “Esmima” , 
palav ra de origem sem itica. cm hebraico tnòr. pro
veniente de uma raiz que significa “am argo”, trata- 
se da goma resina de um arbusto, que cresce no 
Iêmen e regiões vizinhas da África; o fruto é liso e 
um pouco m aior que a ervilha. A cor da m irra varia 
de a m a re lo -a v e rm e lh a d o  c la ro  a m a rro m - 
averm elhado ou vermelho. O  gosto é amargo, e a 
substância adstringente age com o anti-séptico e es
timulante. Era usado como perfum e (SI 45.8. onde a 
linguagem é sim bólica das graças do M essias; Pv 
7.17; C t 1.13; 5.5); era um dos ingredientes do “azeite 
da santa unção” para os sacerdotes (Êx 30.23); tam 
bém era usado para a purificação das mulheres (Et
2.12); para em balsam am ento  (Jo 19.39); com o 
anódino (veja B); era um dos presentes dos magos 
do Oriente (M t 2 .11 )1

B. Verbo.
sm urnizõ  (aiicpW £üj) é usado  no tran sitiv o  

no N ovo Testam ento, com  o  significado de “ m is
tu ra r ou en to rpecer com mirra*’ (M c 15.23); nào 
há que duvidar que a m istura era o ferecida para 
atenuar a dor (a palavra usada por M ateus “ fel” , 
sugere que “ m irra" não era  o único  ingrediente). 
Jesus recusou partic ipar de qualquer m eio de a lí
vio; Ele reteve o  Seu poder m ental em  sua inteire
za para que a vontade do Pai fosse cum prida in
te ira m e n te !

MISERÁVEL (1)
A. Adjetivos.

1. eleeinos (gX ééiw ç), “ lastimável, miserável, 
| desprezível" (derivado de eleos. “m isericórdia, pie

dade": veja M ISERICÓRDIA), é  usado em Ap 3.17, 
na descrição que o Senhor faz da igreja em Laodicéia; 
aqui a idéia é. provavelmente, a combinação de “m i
séria" e  coisa lam entável1
t Nota: Quanto ao grau com parativo eleeinoteros. 
traduzido em 1 Co 15.19 por “os mais miseráveis” , 
veja O M AIS MISERÁVEL.

2. kakos (kokóç), “ruim, mau” , é  traduzido em 
M t 21.41 por “maus” . Veja RUIM.

B. Advérbio.
kakos (kclk-üjç), “ perversamente, mal” , é  tradu

zido em Mt 21.41 por “ afrontosa” (veja A. n° 2; 
ARA). A derindo ao significado “m al“ e  dando a 
designada ênfase, a frase pode ser traduzida por 
“ m a lv a d o s  (c o m o  sã o ) e le  o s  d e s tru irá  
malvadamente”.

C . Substantivo.
ralaipõria (TaXairio^ía). “adversidade, sofrimen

to, angústia” (cognato de talaipòros. “m iserável” , 
Rm 7.24; Ap 3.17,^ e de talaipõreõ. na voz média, 
“afligir-sc”, em Tg 4.9. “senti as [...] m isé ria s '!) , é 
usado com o substantivo abstrato, “miséria”, em Rm 
3.16; com o substantivo concreto, “m isérias”, em 
Tg 5 .1 1

MISERÁVEL (2)
talaipòros (raÀaíTriopoç), “ necessitado, m iserá

vel. desgraçado”, é usado em Rm 7.24 e Ap 3 .171  
C ontraste  com  o term o talaipõria. “ m iséria” , e 
talaipõreõ (veja AFLIÇÃO).

M ISERICÓRDIA
A. Substantivos.

1. eleos (€Àeoç) “é a manifestação exterior de 
piedade: presume necessidade por parte daquele que 
a  recebe, e recursos adequados para satisfazer a ne
cessidade por parte daquele que a mostra. É usado 
acerca de; (o) Deus. que é rico em m isericórdia (E f
2.4). e proveu salvação para todos os homens (Tt
3.5), para judeus (Lc 1.72) e gentios (Rm  15.9). Ele 
é m isericordioso aos que o tem em (Lc 1.50). pois 
eles também estão rodeados de fraquezas e  só Ele 
pode socorrê-los. Por conseguinte, eles devem orar 
corajosam ente em busca de misericórdia (Hb 4.16), 
e se o fazem para si mesmos, é conveniente que 
busquem misericórdia uns para os outros (Gl 6.16;
I Tm 1.2). Q uando Deus com pletar Sua salvação na 
vinda de Jesus, Seu povo obterá misericórdia (2 Tm
1.16: Jd 21): (/>) homens, pois visto que Deus lhes é 
misericordioso, Ele os faria mostrar misericórdia uns 
aos outros (M t 9.13; 12.7; 23.23; Lc 10.37; Tg 2.13).

“Sempre que as palavras m isericórdia e paz sào 
encontradas jun tas , elas aparecem  nessa ordem , 
exceto em Gl 6.16. M isericórdia é o  ato de Deus. 
paz é  a experiência resultante no coração do ho
mem. G raça descreve a atitude de Deus para com o 
transgressor da lei e  o rebelde: misericórdia é a Sua 
atitude para com aqueles que estão em angústia”
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(extraído de Notes on Galatians. de Hogg e Vine. 
pp. 340, 341).

“Na ordem da manifestação dos propósitos de 
Deus acerca da salvação, a graça tem de ir antes da 
misericórdia, [...] pois só os perdoados podem ser 
abençoados. [...] Disto segue-se que em cada uma 
das saudações apostólicas onde estas palavras ocor
rem, a graça precede a misericórdia (1 Tm 1.2:2 Tm 
1.2; Tt 1.4, em alguns manuscritos; 2 Jo 3 )*’ (Trench. 
Afev*» Testament Synonyms. § xlvii).

2. oiktirmos (oÍKTip|ióç), “piedade, compaixão 
pelas adversidades dos outros” , é usado acerca de:
(a) Deus, que é “o Pai das m isericórdias” (2 Co
I.3): as Suas “misericórdias” sào a base na qual os 
crentes devem apresentar seus corpos em sacrifício 
vivo, santo e agradável a Deus, como um culto raci
onal (Rm 12.1); sob a lei, aquele que não fazia caso 
dela morria sem compaixão (Hb 10.28); (h) homens; 
os crentes devem sentir e m ostrar compaixão uns 
pelos outros (Fp 2.1; Cl 3.12: nestas duas passa
gens, a palavra oiktirmos é precedida pelo n° 3, 
“entranháveis afetos” , na primeira, e “entranhas”, 
na última).^

3. sptanchnon (aTrXcíyxi'ov'), “afetos, entranhas,
o  coração”, sempre ocorrendo no plural no Novo 
Testam ento, tem referência aos “sentim entos de 
favor, generosidade, boa vontade, boa disposição, 
piedade" (Fp 2.1). Veja AFETO. n° 2, e ENTRA
NHAS.

Nota: Em At 13.34, a  frase, literalm ente, “as 
coisas santas, as coisas fiéis (de Davi)” , é traduzida 
por “as santas e fiéis bênçãos” ; os manuscritos nos 
quais as palavras “santas e”  estão ausentes, têm “as 
seguras misericórdias”.

B. Verbos.
1. e/eeõ (eXeéco). cognato de A, n° 1, significa, em 

geral, “sentir simpatia ou compaixão pela miséria 
dos outros", e. sobretudo, a simpatia ou compaixão 
manifestada no ato: (a ) na voz ativa, “ter piedade 
ou misericórdia de. mostrar misericórdia por” (por 
exemplo, Mt 9.27; 15.22; 17.15: 18.33: 20.30,31: 
três vezes cm M arcos: quatro , em L ucas: Rm 
9.15.16.18: 11.32: 12.8; Fp 2.27; Jd 22,23); (*>) na 
voz passiva, “ter piedade ou misericórdia mostrada 
por alguém , o b te r m ise ricó rd ia” (M t 5 .7 ; Rm
II.30,31; 1 Co 7.25; 2 Co 4.1; 1 Tm 1.13.16: 1 Pe
2 . 10).

2. oikteirõ (oiicr€ifxu), cognato de A. n° 2, “ter 
piedade de" (derivado de oiktos, “piedade” ; oi, ex
clamação igual a “oh!” ), ocorre em Rm 9.15 (duas 
vezes), onde segue o n° 1 (duas vezes); o ponto

firmado aqui e  em Êx 33.19, na Septuaginta. de onde 
é  citado, é que a “misericórdia” e compaixão mos
tradas por Deus não são determinadas por nada ex
terior aos Seus atributos. Falando geralmente, o  verbo 
oikteirõ é mais forte que o  verbo eleeõ.l

3. hilaskomai (lXáaKO|xai) em grego profano sig
nificava “conciliar, satisfazer, aplacar, propiciar, 
fazer os deuses serem reconciliados”: a boa vontade 
deles nào lhes era considerada condição natural, mas 
algo a ser obtido. Os pagãos acreditavam que os 
deuses estavam naturalmente alienados dos homens 
no que toca aos sentimentos. N o Novo Testamen
to. a palavra nunca significa conciliar Deus; signifi
ca: (a ) “ser propício, m isericordioso” (Lc 18.13. na 
oração do publicano): (ò) “expiar, fazer propiciaçao 
por” (H b 2.17).

Q uanto ao fato de o próprio Deus nào estar 
alienado dos homens, veja Jo 3.16. Sua atitude para 
com o pecador não precisa ser m udada pelos es
forços deste. No que tange ao pecado, faz-se ne
cessário uma expiaçào, em consistência com a san
tidade de Deus e por causa da Sua justiça , e  tal 
expiação foi fornecida por Sua graça e am or no 
sacrifício reconciliador do Seu Filho: o homem, 
sendo pecador, justam ente exposto à ira de Deus 
(Jo 3.36). nunca encontraria expiação. Com o diz 
Lightfoot: “Q uando os escritores do N ovo Testa
m ento falam detalhadam ente sobre o assunto da 
ira divina, a hostilidade é representada, não vinda 
da parte de Deus, mas dos hom ens”. Por meio do 
que Deus cum priu em Cristo, pela Sua morte, o 
homem, ao ser regenerado, escapa da m erecida ira 
de Deus. A feitura desta expiação (letra “ b '\  aci
ma), com seu efeito na m isericórdia de Deus (letra 
“a ” ) é o que é expresso na palavra hilaskomai.^ A 
Septuaginta usa o verbo com posto exilaskomai, 
por exem plo, em Gn 32.20; Êx 30.10.15.16; 32.30. 
e freqüentem ente em Levítico e Núm eros. Veja 
PROP1CIAÇÀO.

C . A djetivos.
1. eleemõn (èXeripiojv). "misericordioso”, cognato 

de A. n° 1, nào simplesmente dotado de piedade, 
mas ativamente compassivo, é usado acerca de Je
sus como Sumo Sacerdote (Hb 2.17), e daqueles 
que são como Deus (M t 5.7; cf. Lc 6.35; 6.36, onde 
deve-se ler “ filhos”, que representam as caracterís
ticas que se assemelham às do Pai ).^

2. oiktirmõn (oÍKTÍpiuoi') "que inspira piedade 
ou comiseração, compassivo pelas adversidades dos 
outros”, term o mais forte que o n° l (cognato de A. 
n° 2). é  usado duas vezes em Lc 6.36 (“misericordi
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oso”. dito do caráter de Deus a ser expresso no Seu 
povo): T g 5.11 (“misericordioso”) !

3. hileõs (íXcüíç), “propício, misericordioso*’ 
(cognato de B. n° 3), era usado no grego profano da 
mesma maneira que no caso do verbo (veja B. aci
ma). Não há nada disso no uso da palavra nas Escri
turas. A qualidade expressa ali pertence essencial
mente a Deus, a despeito do homem ser indigno 
dela. Só é usado acerca de Deus (Hb 8.12); em Mt 
16.22, nas palavras de Pedro a Jesus, pode ter o 
significado ali traduzido: “ [Senhor,) tem compaixão 
de ti” , literalmente, “sê propicio a ti“ .c Contraste 
com a Septuaginta, em 2 Sm 20.20; 2 3 .17.

4. aneleos ou anileòs (di'éAcoç ou àwXctoç). “de- 
sapiedado. impiedoso, desumano, implacável" (for
m ado de a. elem ento  de negação, n . elem ento 
eufônico, e A, n° 2, ou C, n° 3), ocorre cm Tg 2.13, 
dito do julgam ento daquele que nào mostra “miseri
córdia**!

M ISE R IC O R D IO SO
1. polusplanchnos (7T0Xi>0Tr\ayxi'°Ç) denota 

“muito lamentável’* ou “cheio de coisa lamentável*’ 
(formado de pohis, “muito”, e splanchnon. “cora
ção”; no plural, “afetos” ), ocorre em Tg 5 .11 (“mui
to misericordioso” ).

2. eusplanchnos (euonXayx^oç), “compassivo, 
bondoso”, literalmente, “de boa cordialidade*’ ( for
mado de eu. “bem**, e  splanchnon, “coração**), é 
traduzido em 1 Pe 3.8 por “entranhavelmente mise
ricordiosos**: em E f 4.32, por “misericordioso**!

MISTÉRIO
musterion (nucrníptov), primariamente aquilo 

que é conhecido ao mustes, ”os iniciados" (derivado 
de mueõ, “ iniciar nos mistérios”; cf. Fp 4.12, "es
tou instruído”, mueomai, “já  aprendi o segredo” ). 
No N ovo Testam ento denota, nào o m isterioso 
(como a palavra em português), mas aquilo que, 
estando fora do âmbito da apreensão natural sem 
auxílio, só pode ser conhecido pela revelação divi
na. e é conhecido do modo e no tempo designados 
por Deus. e só àqueles que sào iluminados pelo Seu 
Espirito. No sentido comum, “m istério” implica 
conhecimento relido: seu significado bíblico é ver
dade revelada. Por conseguinte, os termos especial
mente associados com o tema são "feito conhecido, 
manifesto, revelado, pregado, entendido, dispen- 
saçào”. A definição dada acima pode melhor ser ilus
trada pela seguinte passagem: “O mistério que este
ve oculto desde todos os séculos e em todas as gera

ções e que, agora, foi manifesto aos seus santos” (Cl
1.26).

“É usado acerca de: {a) a verdade espiritual, em 
geral, conforme é revelada no Evangelho (1 Co 13.2; 
14.2 [cf. I Tm 3.9]). Entre os gregos antigos, ‘os 
mistérios’ eram ritos religiosos e cerimônias prati
cadas por sociedades secretas, nas quais qualquer 
um que quisesse poderia ser recebido. Aqueles que 
eram iniciados nestes ‘mistérios’, tomavam-se de
tentores de certo conhecimento, que não era dado 
aos não iniciados, e chamavam-se 'os perfeitos’ (cf.
1 Co 2.6-16. onde o apóstolo Paulo tem em mente 
estes 'mistérios* e apresenta o Evangelho em con
traste a eles: claro que aqui 'os perfeitos* sào os 
crentes, pois só eles podem perceber as coisas reve
ladas): (b) Jesus, que é o próprio Deus. revelou-se 
sob as condições da vida humana (Cl 2.2: 4.3), c 
submeteu-se até mesmo à morte (1 Co 2.1 [em al
guns manuscritos, em lugar dc marturion. “teste
munho”]: I Co 2.7), mas foi ressuscitado dentre os 
mortos (1 Tm 3.16). para que a vontade de Deus em 
coordenar o universo nEle e o sujeitar a Ele, fosse 
realizada em seu devido tem po (E f 1.9 [cf. Ap
10.7]). segundo está declarado no Evangelho (Rm 
16.25; E f6 .19): (c )a  Igreja, que é o Corpo de Cris
to, ou seja, a união dos remidos com Deus em Cris
to (E f 5.32 [cf. Cl 1.27]): (d) o arrebatamento para 
a presença de Jesus dos membros da Igreja, que é o 
Seu Corpo, que estiverem vivendo na terra no mo
mento da Sua parousia (I Co 15.51); (e) a  operação 
das forças ocultas que ou retardam ou apressam o 
Reino dos Céus, ou seja, de Deus (M t 13.11: Mc 
4.11); (/) a causa da atual condição de Israel (Rm
11.25); (g) o espírito de desobediência para com 
Deus (2 Ts 2.7: Ap 17.5,7; cf. E f 2.2)” (extraído de 
Notes on Thessalonians. de Hogg e Vine, pp. 256, 
257).

A estas referências, podem ser adicionadas es
tas: (h) as sete igrejas locais, e os seus anjos, vistos 
em simbolismo (Ap 1.20); (/) os caminhos de Deus 
na graça (E f 3.9). A palavra é usada de modo 
abrangente em 1 Co 4.1 (veja The Twelve Mvsteries 
ofScripture, de Vine).

MISTURADA
Nora: Em Hb 4.2, o termo sunkerannumi, lite

ralmente, “misturar com” (formado de sun, “com”, 
e kerannumi. veja MISTURAR, nc 2), é traduzido 
por “(não) estava misturada com (a fé)”, dito acerca 
de pessoas; também ocorre em I Co 12.24. Veja 
C O O R D E N A R !
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MISTURAR
1. mignumi ( | i í 7 v u |l l ) ,  “ m isturar, m esclar, 

entrosar* (derivado de uma raiz mik-\ cm portugu
ês, “m istura" é cognato), sempre c traduzido no 
Novo Testamento pelo verbo “misturar" (M t 27.34: 
Lc 13.1; Ap 8.7; 15.2).^

2. kerannumi (Ktodin/upi), “misturar, mesclar, 
entrosar", aludindo primariamente ã diluição do vi
nho. implica “mistura de duas coisas, dc maneira que 
são misturadas e formam uma combinação, como 
ocorre com o vinho e a água. ao passo que mignumi 
(ú° 1) implica uma mistura sem tal composição, como 
a de dois tipos de grão" (Liddell e  Scott, Lexicon). É 
usado em Ap 18.6 (traduzido duas vezes pelo verbo 
“dar"; veja também ARA); Ap 14.10. “misturado" 
(literalmente), seguido por akratos, “nào misturado, 
puro" (formado de a , elemento de negação, e kratos, 
adjetivo, deste verbo kerannumi). os dois juntos for
mam um oximoro, figura de linguagem que consiste 
em reunir numa expressão dc dois termos, os quais 
em separado são ordinariamente contraditórios*

Nota: Quanto ao verbo smurnizõ, “misturar com 
mirra", que ocorre cm Mc 15.23. veja MIRRA.*)

MO BI LIAR
1. strònnumi ou strõnnuõ  (o rpciivvu in  ou 

orpw w útü), “esparram ar", é usado acerca de: "mo- 
biliar uma sala" (Mc 14.15; Lc 22.12); “ fazer uma 
cam a" (At 9.34); em M t 2 1.8 e Mc 11.8, é  traduzi
do na primeira ocorrência pelo verbo “estender", 
na segunda, pelo verbo "espalhar". Veja ESTEN
DER ( I ).T

2. exartizõ (è£apTÍ£to), “equipar, aparelhar, pre
parar perfeitamente, completar para propósito es
pecial" ( formado de ex, “para lbra". usado intensi
vamente, artios, “unido", e ar tos, “junta, articula
ção” ). é usado acerca de dias que ' ‘passaram** (At
21.5). ou seja, de “terminar” um espaço de tempo; 
de estar “completamente abastecido” mediante as 
Escrituras para o serviço espiritual (2 Tm 3.17). 
Veja REALIZAR.

3. plerhõ (TrXrjTio), ocorre em M t 2 1.10 e  é  tradu
zido por “se alvoroçou”. Veja ENCHER, n° 5.

MOCIDADE
1. neotes (i'€Órrj<;), derivado de neos, “novo", 

ocorre em Mc 10.20; Lc 18.21: A t 26.4; 1 Tm 4.12 
(em  alguns m anuscritos, é encontrado  em  Mt
19.20)1

2. neõterikos  (v ç w T e p ik ó ç ) , d e riv ad o  de 
neoteros, o grau comparativo de neos, “novo", é

usado especialmente acerca de qualidades, de luxú- 
rias (2 Tm 2.22).^

M OÇO
1. neoteros (veü/repoç), o grau comparativo de 

neos, “ novo, jovem ", c  encontrado em Jo 21.18 
(“mais moço”); no plural. At 5.6 (“jovens” ); Tt 2.6. 
Veja MAIS MOÇO.

2. neos (véoç), no feminino plural, denota “mu
lheres jovens" (Tt 2.4). Veja NOVO, n° 2.

3. neanias (i'€ai*iaç), “homem jovem ", ocorre 
em At 7.58; 20.9; 23.17; 23.18 (em alguns tex
tos ).1

4. neaniskos (veavíaKOÇ), diminutivo do n° 3, 
“mocidade, homem jovem ”, ocorre em Mt 19.20,22; 
Mc 14.51 (primeira parte); Mc 16.5; Lc 7.14; At 
2.17; 5.10 (ou seja, assistentes); At 23.18 (nos me
lhores textos); A t 23.22; 1 Jo 2.13,14 (acerca da 
segunda cepa da família espiritual).^

5. nossas ou neossos (vocraóç ou t/eoacróç), 
“pássaro jovem*’ (cognato do n° 2), e traduzido em 
Lc 2.24 por “pombinhos" *| Contraste com o termo 
nossia, “ninhada", encontrado em Lc 13.34, e o 
substantivo nossion, usado no plural neutro, nossia, 
em Mt 23.37. “pintinhos”; nossion é o diminutivo 
de nossos.^

Notas: (1) Em At 20.12, o termo pais, “ rapaz", 
é traduzido por “jovem ”.

(2) Em Mc 7.25, o termo thugatrion, diminutivo 
de thugater, “ filha", é traduzido por “filha” .

(3) Em M c 10.13, o termo paidion . no plural 
neutro, é traduzido por “crianças".

(4) Em At 7.19. o termo brephos, no plural neu
tro, é traduzido por "crianças**. Veja BEBÊ. n° 1.

M O DELO
1. tupos (tú ttoç) denotava primariamente “gol

pe" (derivado de uma raiz tup-, também vista em 
tuptõ, “golpear"), por conseguinte: (a) impressão, a 
marca de um “soco” (Jo 20.25); (/>) a “impressão*’ 
de um selo, o sinete feito por um dado, figura, ima
gem (At 7.43); (c) "forma” ou “molde” (Rm 6.17);
(d) o sentido ou essência de uma carta (At 23.25);
(e ) “modelo, padrão" (At 7.44: Hb 8.5); em sentido 
ético (1 Co 10.6; Fp 3.17; 1 Ts 1.7; 2 Ts 3.9; 1 Tm 
4.12; Tt 2.7; 1 Pe 5.3); em sentido doutrinário, tipo 
(Rm 5.14). Veja EXEMPLO. FIGURA (2), FIGU
RA (2). FORMA, MODO.Ií

2. hupotupõsis (ÚTTOTÚnaxjiç), “esboço, esque
ma", cognato de hupotupoõ, “delinear”, é usado 
metaforicamente para denotar “padrão, modelo" (1
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Tm 1.16; 2 Tm 1.13). Veja FIGURA (1), FOR
M A R

3. hupodeigma (ifiTÓÒ€iypa). literalmente, “aqui
lo que é mostrado” (formado de hupo, “embaixo 
de”, e deiknumi, “mostrar” ), por conseguinte: (a) 
“ figura, cópia” (Hb 8.5; 9.23); (b ) “exemplo”, quer 
para imitação (Jo 13.15; Tg 5.10). quer para aviso 
(Hb 4 .1 1; 2 Pe 2.6). Veja" EXEM PLO. FIGURA 
<1)1

MODERAÇÃO
sõphronismos (aax b p o in a iió ç). derivado  de 

sõphrõn, literalmente, “salvando a mente”, por sua 
vez derivado de saos, “contraído com”, e sõs, “sal
vo. seguro” (cf. sõzõ, “salvar” ), phren , “mente”, 
primariamente, “admoestaçâo ou chamada à sani
dade de mente ou ao autocontrole” , é  usado em 2 
Tm 1.7. Contraste com os termos sõphroneõ (“ser 
de m en te  sã ” ), sõphron izõ  ( “ a d m o e s ta r” ), 
sòphronõs ("sobriamente” ), e sõphrõn. “dc mente 
sã”. Veja M ENTE.? Contraste com DISCIPLINA.

MODERADO
A. Adjetivos.

1. epieikes (enieiKnç), formado de epi. “até”, e 
eikos, “provável” , denota “decente, decoroso, apro
priado, adequado”; por conseguinte, “eqüitativo. 
imparcial, moderado, clemente, que nào insiste na 
letra da lei"; expressa a consideração que olha “de 
maneira humana e racional os fatos de um caso”; é 
traduzido em 1 Tm 3.3 por “moderado”, cm con
traste com contencioso; em Tt 3.2, por “ modes
tos”. em associação com mansidão; em Tg 3.17, 
como qualidade da sabcdona que vem de cima: cm 1 
Pe 2.18 (“hum ano”), em associação com o bom. 
Quanto à palavra “eqüidade” que ocorre em Fp 4.5, 
veja SUPORTAR (1). Contraste com B. Veja PACI
ÊNCIA.^ Na Septuaginta. consulte Ft 8 .13; SI 86 .51

2. epios (rjm oç), “moderado, gentil”, era usado 
freqüentemente pelos escritores gregos como a ca
racterizar uma ama com crianças irritadiças ou um 
professor com alunos refratários, ou para aludir a 
pais em relação aos seus Filhos. Em l Ts 2.7. o 
apóstolo Paulo usa o  termo acerca da conduta de si 
mesmo e dos seus companheiros missionários para 
com  os convertidos em Tessalônica (cf. 2 Co
11.13.20); em 2 Tm 2.24, fala do requisito dc con
duta para um servo do Senhor.?

B. Substantivo.
epieikeia ou epieikia (emeí»C€La), denota “eqüi

dade. imparcialidade, moderação, gentileza”, “doce

justeza” (M atthew Amold); é dito acerca de Jesus 
(2 Co 10.1, “benignidade” ), onde está jun to  com o 
termo praütes, “ mansidão” : quanto ao seu signifi
cado em At 24.4, veja EQÜIDADE (1 )1  Trench 
(em New Testament Synonyms, § xlviii) considera 
que as idéias de eqüidade e justiça, que são essenci
ais ao significado, nào sào adequadamente expres
sas em nosso idioma. Em contraste com o termo 
praütes (“mansidão” ), que é mais especificamente 
um  tem peram en to  ou háb ito  m en ta l, o term o 
epieikeia expressa um procedimento ativo com os 
outros.

Notas: (1) Quanto à palavra chrestotes, “gene
rosidade. benignidade. bondade de coração”, ocorre 
em Gl 5.22. veja SER BENIGNO. O adjetivo cor
respondente chrestos significa “bom. gentil, afável, 
dócil, gracioso” .

(2) Q uanto ao term o metriopatheõ. “suportar 
gentilmente com", que ocorre em Hb 5.2, veja LE- 
V A R (l) , n° 13.

M O D E S T O
kosmios ( k ó < 7 |i i o < ; ) ,  “ordenado, bem organiza

do, decente, modesto” (cognato de kosrnos. em  seu 
sentido primário como “arranjo harmonioso, ador
no": cf. kosmikos, “do mundo", que está relaciona
do com kosmos em seu sentido secundário como 
mundo), é usado em 1 'Fm 2.9, acerca do vestuário 
com que as mulheres cristãs devem se adornar: em I 
Tm 3.2 (“honesto” ), acerca de uma das qualifica
ções essenciais para bispos ou pastores. “A boa 
ordem não diz respeito apenas ao vestuário e com
portamento. mas à vida interior, na verdade decla
rando c expressando-se na conversação exterior” 
(Trench, New Testament Synonyms, § x c i i ) l  Na 
Septuaginta, consulte Ec 12.91

M ODO
A. Substantivos.

1. ethos (êOoç), “hábito, costum e” (cognato do 
verbo ethô, “estar acostumado"), sempre é  encon
trado em Jo 19.40 ("costumavam” ); At 15.1 (“uso”); 
25.16; Hb 10.25. Veja COSTUME (2), n° 1.

2. ethos (rjOoç). primariamente "abrigo, domici
lio". portanto, “costum e, modo. m étodo”, ocorre 
no plural em 1 Co 15.33, ou seja. a conduta ética, a 
moral idade.?

3. tropos (rpórioç), “volta, forma, maneira, ca
ráter, modo de vida”, é traduzido em At 1.11 por 
“assim como” (“modo", ARA), com referência à 
ascensão c volta do Senhor Jesus: em Jd 7 (“assim
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como"), alude à semelhança do mal daqueles menci
onados nos versícu los 6 e 7. Veja CAM INH O. 
COSTUM E (1). MEIO (1).

Nota: Em A t 15.1 I, a expressão  kath ’ hon 
tropon, “de acordo com qual modo”, c traduzida 
por “como’*.

4. tupos (tú ttoç). “marca" ou “ impressão”, é tra
duzido em At 23.25 por “ isto” (“termos". ARA). 
Veja FORMA. n° 3.

5. akribeia  (á icp iffc ia ), “exatidão, precisão” 
(cognato  de akribes„ “exa to , cu idadoso” ; veja 
akriboõ, “ inquirir cuidadosamente”, e akribõs, “cui
dadosamente"), ocorre em Al 22.3. “verdade" (“exa
tidão", ARA).U

Notas: ( 1 ) 0  verbo ethõ. “estar acostum ado”, 
tem um tem po perfeito  eiôtha. com um significa
do de presente, o neutro do participio . do qual. 
eiõthos, usado com o artigo, significa “costum e” 
(Lc 4.16; At 17.2). Veja COSTU M AR. C O STU 
ME (2).

(2) Quanto ao termo agõge, que ocorre cm 2 Tm
3.10, “modo de viver", veja CONDUTA.

(3) Quanto ao termo anastrophe, “modo de vida", 
veja VIDA, A, n°6; cf. VIVER. n° 5 .0  termo agõge 
sugere conduta de acordo com a direção de alguém;
o termo anastrophe, conduta à medida que a pessoa 
circula e se entrosa com outras.

B. A d je tivos e P ronom es.
1. potapos (TTOTcnróç). primariamente, “de que 

pais” , portanto, “de que modo", é encontrado em 
Mt 8.27 (“que homem é este"); Mc 13.1 (“que", 
duas vezes); Lc 1.29; 7.39 (“qual); 2 Pe 3 .1 1 ("que 
pessoas"); 1 Jo3 .1  (“quão”).*]

2. poios (~o ioç), “de que modo", é traduzido em 
Jo 21.19 por “com que (morte)”; em At 7.49. “que 
(casa)”; Rm 3.27, “por qual (lei)” ; 1 Co 15.35. “com 
que (corpo)".

3. hoios (o tioç), pronome relativo, significando 
“que tipo de. que modo de", é traduzido em 1 Ts 1.5 
por “quais"; alguns manuscritos têm em Lc 9.55 
(“de que"), em outros está ausente.

4. hopoios (órrotoç) é usado em 1 Ts 1.9 (“qual"); 
Tg 1.24 (“de como” ). Veja DE QUE TIPO. A.

C. A dvérbios.
1. polutropõs (TroA.UTpÓ7rü)Ç). literalmente, “muita 

volta” (formado de polus. “muito” , e tropos, “vol
ta”), “de muitas formas (ou maneiras)", é traduzido 
em Hb 1.1 por “de muitas maneiras”.^

2. houtos ou houtõ (ovrríoç ou otrrtu), “assim, 
deste modo”, é traduzido por “assim” em Mt 6.9; 1 
Pe 3.5; Ap 11.5. Veja ASSIM (1). ASSIM (2).

3. hõsautõs (üxraÚTtuç). forma fortalecida dc hõs. 
“assim”, significa “nem mais nem menos. igualmen
te, do mesmo modo. dessa forma", ocorre, por exem
plo, em Mc 14.31; Lc 20 .31; 22.20; Rm 8.26; 1 Tm 
2.9; 3.8; 5.25. Veja IGUALMENTE.

4. homoiõs (ó p o iü jç ) . cognato  do ad jetivo  
homoios. “como", significa “da mesma maneira, igual
mente, semelhantemente”, e  é usado em Mt 27.41; 
Mc 4 .16; 15 .3 1; Lc 10.32; 13.3; 16.25; Jo 5.19; Hb 
9.21; Tg 2.25; 1 Pe 3.1,7; Ap 8.12; em Ap 2.15, “o 
que eu aborreço", é tradução de uma leitura variante 
(ho misõ). Veja ASSIM (1), IGUALMENTE.

5 .põs (Trújç), “como", c encontrado era At 20.18. 
Veja MEIO (I).

Nota: Quanto ao termo paraplesiõs, que ocorre 
em Hb 2.14, veja IGUALMENTE, n°4 .

D. P reposição .
kata (Kcrrá), “de acordo com", é  usado em Jo 

2.6; Rm 3.5 (“como"); 1 Co 3.3; 9.8.
E. Verbo.

tropophoreõ (Tpo7rod>op€oj), “suportar os mo
dos de outrem", é encontrado em At 13.18. Para 
esta e a leitura alternativa, veja LEVAR (1), n° 8.^

Notas: (1) Nos seguintes textos, a expressão kata 
tanta ou kata ta anta, literalmente, “dc acordo com 
as mesmas coisas”, é traduzido por “assim " em Lc 
6.23,26; 17.30.

(2) Em Fp 2.18. a expressão to ... auto, literal
mente. “a mesma (coisa)", usada adverbialmente, é 
traduzida por “por isto mesmo”.

(3) Em M c 13.29, a partícula kai, “e” , é traduzida 
por “assim”.

(4) Em At 15.23. alguns manuscritos têm o  pro
nome demonstrativo tode usado adverbialmente e 
traduzido por “seguinte". A ARA adere aos ma
nuscritos nos quais o termo está ausente.

(5) Em A t 25.20, ocorre uma frase literalmente 
traduzida por “(acerca) da inquirição desta causa" 
(ou. de acordo com alguns manuscritos, “desta pes
soa", quer “Jesus" ou “Paulo”, cf. At 25.19).

(6) F.m Lc 1.66. ara, “então”, é traduzido por 
“ pois".

(7) Em Lc 24.17, o pronome tis, “quem, o que”, 
ocorre no plural “que", semelhantemente, no singu
lar em Mc 4.41: Lc 8.25; Jo 7.36.

(8) Em Gl 2.14. o advérbio ethnikos. “à  m anei
ra gentia”  (cognato de ethnos, “nação” ; no plural, 
“gentios ou nações"), é traduzido por “com o os 
gentios".

(9) Em Mt 12.31; Lc 11.42; Ap 18.12, ocorre o 
termo pas. "tudo".
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MOER
1. aleíhõ (àXiiÔüi) significa “m oer no moinho” 

(M t 24.41; Lc 17.35).? A Septuaginta tem a forma 
mais antiga aleõ (Is 4 7 .2 )1  e a mais recente aleíhõ, 
usada no período coiné (Nm  11.8; Jz  16.21; Ec
12.3 ,4)1

2. trizõ (Tpí£w), primariamente aludindo a sons 
de animais, "gorjear, grasnar”, etc., é  usado acerca 
de ranger os dentes (Mc 9.18). Veja RANGER*

Nota: Em Mt 21.44, o verbo likmaõ, “joeirar” , 
como, por exemplo, lançar o grão contra o  vento 
para separar a palha, tem. por conseguinte, o signi
ficado de “espalhar ', como a palha ou o pó, e é 
traduzido por “ ficará reduzido a pó” (em  Lc 20.18, 
“será feito em pó“ ). Na Septuaginta. é usado acerca 
de ser espalhado pelo vento ou acerca de peneirar 
(cf. Am 9.9). O uso do verbo nos papiros sugere o 
significado de “arruinar, destruir” (D eissm ann)l

MOINHO
mulõn (iiúXu*') denota "casa de moinho”, onde a 

pedra de moinho está (Mt 24.41); alguns manuscri
tos têm o term o mulos (veja PEDRA DE M O I
N H O )!  Na Septuaginta, consulte Jr 52.11 (“pri
são”, literalmente, “casa de moinho” ) !

M OLHO
1. desme (òéapr|), derivado de deõ, “ ligar” , é 

usado em Mt 13.301
l.plethos (-Xfp-oç), “grande quantidade” (cognato 

de pleõ, ”encher“), é  a palavra para “quantidade de 
vides” (“ feixe de gravetos”, ARA) que Paulo colo
cou no fogo (A t 28.3). Veja GRUPO. MULTIDÃO.

M OM ENTO DE TEM PO
Nota: Em 1 Ts 2.17. a expressão “um momento 

de tempo”, é. literalmente, “um período de uma hora” 
(hõra). Veja ESTAÇÃO, n° 1, HORA.

M OM ENTO
A. Substantivos.

1. alomos (d x o j io ç )  sig n ifica  lite ra lm en te  
“ indivisível” (formado de a, elem ento de negação, e 
temnõy “cortar”; em português, “átom o” ); por con
seguinte, denota “momento” (1 Co 15.52)1

2. síigme (c rn y p ií) , “picada, pontada, ponto” 
(cognato d e stizõ. “picar, ferrar” ), é usado metafori
camente em Lc 4.5, acerca de um “momento”, com a 
palavra chronos, “momento (de tem p o )" !

Nota: Deve ser diferenciado do termo stigma. 
“marca” ou "m arca de ferro em brasa”, que ocorre

em Gl 6.17, o qual, no entanto, também está relaci
onado com stizõ.

B. Advérbio.
parau tika  ( t ra p a tm » c a ) ,  o eq u iv a len te  de 

parauta , “ im ediatam ente” (não ocorre no Novo 
Testam ento), ou seja. para aula. com  ta pragmata 
subentendido, “nas m esmas circunstâncias”, é usa
do com o adjetivo em 2 Co 4.17 (“m om entânea” ); 
contudo, o significado nào é sim plesm ente dura
ção breve, mas o que está presente conosco agora 
ou nos é im ediato (para. “ao lado de, com ” ), em 
contraste com a glória futura; a cláusula é, literal
mente, “pois a atual leveza [ou seja, “o  fardo leve” ,
o adjetivo elaphron. “ leve”, sendo usado com o 
substantivo] de (nossa) tribulaçào”!  Este signifi
cado é confirm ado por seu uso na Septuaginta no 
SI 70.3, “(Voltem as costas) [imediatamente]” , onde 
a tradução nào podia ser “m om entaneam ente” ou 
”por um momento**.?

MONTADO
epibainõ (cm£<ni*u), “ ir sobre” (formado de epi, 

“sobre”, e bainõ,  “ir” ), é usado acerca de Jesus en
trar em Jerusalém “montado” em um jum entinho 
(M t 21.5). Veja VIR. n° 16.

MONTANHA
oros (òpoç) é usado: (a) sem especificação (por 

exemplo. Lc 3.5, em oposição a bounos, “monte, 
colina, outeiro” [veja MONTE, nw 3]; Jo 4.20); (6) 
“o  monte da transfiguração” (M t 17.1,9; Mc 9.2,9; 
Lc 9.28,37; 2 Pe 1.18); (c )“o  monte Sião” (Hb 12.22; 
Ap 14.1); (d) “o m onte S inai” (A t 7.30.38; Gl 
4.24,25; Hb 8.5; 12.20); (*?) “o monte das O liveiras” 
(M t 21.1; 24.3; Mc 11,1; 13.3; Lc 19.29,37; 22.39; 
Jo 8.1; At 1.12); (/) “os distritos montanhosos em 
distinção às terras baixas, planícies”, especialmente 
as colinas sobre o m ar da G alilcia (por exemplo, Mt 
5.1: 8.1: 18.12; Mc 5.5); (g) “as montanhas a leste 
do rio Jordão”, “as montanhas na terra de Amom” e 
“a região de Petra, etc.” (M t 24.16; Mc 13.14; Lc
21.21); (h) proverbialmente, “superar dificuldades” 
ou “realizar grandes coisas** (1 Co 13.2; cf. Mt 17.20; 
21.21; Mc 11.23): (#) simbolicamente, “uma série 
dos potentados imperiais do domínio romano, pas
sado e  futuro” (Ap 17.9). Veja MONTE.

MONTE
1. oros (õpoç), “monte, montanha” , é usado em 

Mt 5.14: L c 4 .2 9 :9.37. Em Lc 9.28. diz respeito ao 
“monte” da Transfiguração. Veja MONTANHA.
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2. oreinos (òpeivóç), adjetivo que significa “mon
tanhoso, ingreme. escarpado", é usado no feminino, 
oreine, como substantivo, e traduzido em Lc 1.39,65 
por “montanha". Veja PAÍS.?

3. bounos (fSowóç), “montículo, monte, pilha, 
altura", é encontrado em Lc 3.5; 23.30.f

Nota: Em At 17.22, o termo pagos significa "co
lina”. “O Areópago” representa o concilio (não a 
colina) que se reunia ali perto.

MONTURO
kopría (KOTTpía). “esterqueira, monturo, monte 

de esterco”, é termo encontrado em Lc 14.35.^

MORADA
mofie ( p o i ' i í ) ,  primariamente "permanência, es

tada” (cognato de menõ, “permanecer, ficar” ), de
nota “domicilio, residência, habitação, moradia", 
ocorre em Jo 14.2,23. A palavra não indica absolu
tamente que haja compartimentos separados no céu; 
tampouco sugere lugares de descanso temporários 
ao longo do caminho.^

MORDER
daknò (òciicno), “morder”, em Gl 5.15; “Se vós 

[...] vos mordeis e devorais uns aos outros”, é usado 
metaforicamente para aludir a ferir a alma ou a se 
rasgar com repreensões.1|

M ORDOM O
A. Substantivos.

1. oikonomos (oiKovópoç) denotava prim aria
m ente “o adm inistrador de uma casa ou proprieda
de” ( formado de oikos, “casa” , e nemò, “arranjar, 
organizar"), “m ordom o”, que norm alm ente era um 
escravo ou liberto (Lc 12.42; 16.1.3,8; 1 Co 4.2; 
Gl 4.2 (“curadores”); em Rm 16.23, o “procura
dor" de uma cidadc (veja CAM ARISTA. Nota); é 
usado m etaforicam ente no sentido mais amplo de 
“adm inistrador" em geral, acerca de: (a )  pregado
res do Evangelho e m estres da Palavra de Deus (1 
Co 4.1, “despenseiros”); (b) pastores ou bispos 
nas igrejas (Tt 1.7); (c) crentes, em geral (I Pe
4.10).«[

2. epitropos ( é t r í r p o - r o ç )  é encontrado em Mt
20.8 (“m ordom o”); Lc 8.3 (“procurador"). Veja 
G UA RD IÃ O.

3. oikonomia (oUovo^iía) é  usado em Lc 16.2-4 
(“m ordom ia” ); 1 Co 9.17 (“dispensação” ). Veja 
DISPENSAÇÃO.

B. Verbo.
oikonomeõ (oiicow)|l€tü), cognato de A. n.os 1 e

3. significa “ser mordomo de casa” (Lc 16.2).í Na 
Septuaginta. consulte SI 112.5.?

MORMENTE
malista (^íáXiora), “mais, a maioria de. a maior 

parte de. acima de tudo”, é o superlativo de mala, 
“muito”: também c traduzido por “principalmen
te” (At 20.38; 25.26; 26.3; Gl 6.10: Fp 4.22; 1 Tm 
4.10; 5.8,17; 2 Tm 4.13; T t 1.10; Fm 16). Veja PRIN- 
C1PAL (1), MAIOR PARTE.

MORNO
cMiaros (xXiapóç). “tépido, m om o” (cognato 

de chliõ, “ficar mom o", não encontrado no Novo 
Testamento ou na Septuaginta). é usado metafori
camente em Ap 3.16, acerca do estado da igreja em 
Laodicéia que não ofereceu refrigério ao Senhor, como 
é naturalmente ministrado pela água fria ou quen- 
le.H

MORRÃO
linon (Xívov) denota primariamente “ linho” (cm 

português, “ linho”); então, aquilo de que é feito, 
“ pavio de luminária” (M t 12.20. “morrão"); vários 
manuscritos antigos tem a palavra em Ap 15.6 (“li
nho” ). Veja LINHO.«j

MORRER
1. thneskò (Ôurp-Kü)). “morrer" (no tempo perfei

to, “estar morto"), no Novo Testamento sempre é 
usado acerca da "morte” física, exceto em 1 Tm 5.6, 
onde é usado metaforicamente acerca da perda da 
vida espiritual. O  substantivo thanatos e o verbo 
thanaloõ (veja mais adiante) estão relacionados. A 
raiz deste grupo de palavras tinha provavelmente o 
significado de exalação do último suspiro. Contraste 
com as palavras comentadas no verbete MORTE.

2. apothneskò (ánoQvrpKiü), literalmente, “mor
rer para fora. extinguir, fenecer, expirar”, é usado 
para descrever: (a) a separação da alma do corpo, 
ou seja. a “ morte” natural dos seres humanos (por 
exemplo, Mt 9.24; Rm 7.2). por causa da queda de 
Adão (1 Co 15.22); ou de “morte” violenta, quer de 
homens, quer de animais; morte de porcos (Mt 8.32), 
de vegetação (Jd 12). de sementes (Jo 12.24; 1 Co
15.36): é usado acerca da “m orte" como castigo in
fligido em Israel sob a lei (Hb 10.28): (b ) a separa
ção do homem de Deus; todos os que são descen
dentes de Adão nào só “morrem” fisicamente, devi
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do ao pecado, veja letra “<?” acim a, mas tambcm 
estão naturalmente no estado de separação dc Deus 
(2 Co 5.14). Deste estado os crentes são livres hoje 
e  eternamente (Jo 6.50: 11.26). através da “morte" 
dc Cristo (por exemplo. Rm 5.8); os incrédulos que 
“m orrem " fisicam ente nesse estado, permanecem 
em eterna separação de Deus (Jo 8.24). Os crentes 
“morreram” espiritualm ente para a  lei como meio 
de vida (Gl 2.19: Cl 2.20): para o pecado (Rm 6.2). 
e em geral a toda associação espiritual com o mundo 
e  com o que pertencia ao seu estado nào regenerado 
(Cl 3.3), por causa da identificação deles com a 
“m orte” de Cristo (Rm 6.8: veja o n° 3, mais adian
te). Assim como a vida nunca significa mera exis
tência, assim a “m orte”, o oposto da vida, nunca 
significa não-existência. Veja PERECER.

3. sunapothneskõ  (cjwaTToOtMÍOKtu), “m orrer 
com, m orrer junto” , é  usado acerca da associação na 
“morte” física (Mc 14.31); em 2 Co 7.3, o apóstolo 
Paulo declara que o seu am or para com os santos 
tom a a separação impossível, quer em vida. quer na 
“ m orte” . E em pregada uma vez para se referir à 
associação espiritual com Cristo na Sua morte (2 
Tm 2.11. veja o n° 2, “/?”).*}

4. leleulaô (TeXtuTáoj), “ findar” (de telos, “fim”), 
por conseguinte, “findar a vida da pessoa” , é usado 
para designar: (a) a “morte” do corpo, ocorrc cm 
Mt 2 .19:9 .18 ; 15.4 (onde “morra de morte” signifi
ca “morra com certeza”, literalmente, “que ele finde 
pela morte” ); Mt 22.25: Mc 7.10; Lc 7.2; Jo 11.39 
(alguns manuscritos têm  o verbo n° 1 aqui): At 2.29: 
7.15; Hb 11.22 (“próximo da m orte” ); (b) o supli- 
cio da consciência em autocensura. sob o símbolo 
de um bicho, ocorre em M c 9.44,46,48. Veja FALE
C IM E N T O .^

5. koimaõ (icoijiátd), nas vozes média e passiva, 
seu único uso no Novo Testamento, significa “cair 
no sono. dormir” . Está relacionado etimologicamente 
com keimai, “deitar-se”, a raiz ki-, significando “dei
tar". Por conseguinte, c usado metaforicamente acer
ca da “m orte” (M t 27.52. etc.). Em 1 Co 7.39, é 
traduzido por “falecer” . Veja DORMIR.

6. apoginomai (áTroyíi'0|jai), literalmente, “es
tar longe de” (form ado de apo , “de”, e ginomai, 
“ser, tornar-sc” ; aqui. a preposição apo significa 
“separação” ), é usado em 1 Pe 2.24 em alusão ã 
atitude do crente para com o pecado em resultado 
de Cristo ter carregado os nossos pecados em Seu 
corpo no madeiro (“m ortos para os pecados”); o 
tempo aoristo ou momentâneo expressa um evento 
no passado.^j

Nota: O termo apo/lurni, “ destruir” , é encontra
do na voz média em alguns manuscritos em Jo 18.14. 
e traduzido por “morresse” . Os manuscritos mais 
autênticos têm o verbo apothneskõ (n° 2, acima).

MORTAL
thnetos (íhnyróç). “sujeito ou passível de morte, 

m ortal" (cognato de thneskõ, “morrer”), ocorre em 
Rm 6.12, acerca do corpo, onde é chamado “ mor
tal” , não sim plesm ente porque está sujeito à morte, 
mas porque é o órgào no qual e pelo qual a morte 
desem penha suas atividades produtoras de morte: 
em Rm 8 .1 1, a ênfase está na obrigação à morte, e  o 
despertam ento nào é revigoram ento, mas a doação 
da vida no momento do arrebatam ento, como se dá 
em 1 Co 15.53,54 e 2 Co 5.4; em  2 Co 4.11, é 
aplicado à carne, que representa, não simplesmente
o corpo, mas o corpo na qualidade daquilo que é 
formado pelo elem ento da corrupção, e. portanto, 
fadado à morte. Os seguidores de Jesus estão nesta 
vida entregues à m orte, para que a vida de Jesus se 
m anifeste naquilo que naturalm ente é a sede da 
corrupção e da morte. Aquilo que está sujeito ao 
sofrim ento, é  onde o poder de Jesus, que sofreu 
aqui. é  mais manifesto.^

M ORTALHA
keiria (K tip ía) denota, primeiramente, “ faixa” 

ou que serve de cinturão de cama, ou alude aos pró
prios lençóis da cama (na Septuaginta, consulte Pv 
7.16^{): portanto, “vestidura na qual se envolve o 
cadáver que vai ser sepultado, mortalha”; é  usado 
no plural em Jo 11.44.*[

M ORTA LM ENTE
1. thanatephoros (Bciw rrjàopoç), literalmente, 

“que leva à m orte, m orta lm en te” (fo rm ado  de 
thanatos, “ morte”, e  pherõ. “ levar” ), é  usado em Tg
3.8.c  Na Septuaginta. consulte Nm 18.22; Jó 33.23.*

2. thanasimos (6ai‘daip.<>ç), derivado de thanatos 
(veja o n° 1). “pertencente à  m orte” ou “participan
te da natureza da m orte”, é term o usado em Mc
16.18.1

M O RTE
A. S ubstan tiv o s

1. thanatos (Bd^aToç). “morte” , é usado nas Es
crituras para descrever: (a) a separação da alma (a 
parte espiritual do hom em ) do corpo (a parte m ate
rial). o último ccssar de funções e a volta para o pó 
(por exemplo. Jo 11.13; Hb 2.15; 5.7; 7.23). Em Hb
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9.15. “ intervindo a morte”, ou seja, "uma morte 
tendo ocorrido” está de acordo com o assunto. Em 
Ap 13.3,12. “ferida de morte”, é, literalmente, “o 
golpe da morte”; (/>) a separação do homem de Deus; 
Adão morreu no dia cm que desobedeceu a Deus 
(Gn 2 .17). e, por conseguinte, todo o gênero huma
no nasce na m esm a cond ição  esp iritu a l (Rm
5.12.14,17.21), da qual, porém, aqueles que crêem 
cm Cristo são livres (Jo 5.24; 1 Jo 3.14). A “morte” 
é o oposto da vida; nunca denota não-existência. 
Assim como a vida espiritual é “a existência consci
ente em comunhão com Deus”, assim, a “morte” 
espiritual é “a existência consciente na separação de 
Deus” .

“A morte, em qualquer dos sentidos supramen- 
cionados. sempre é usada na Escritura, vista como 
a conseqüência penal do pecado, e, já  que só os 
pecadores estão sujeitos à morte (Rm 5.12). foi na 
qualidade de Portador do pecado que o Senhor Je
sus se submeteu na cruz para esse fim (1 Pe 2.24). 
E ainda que a morte física do Senhor Jesus fosse da 
essência do Seu sacrifício, não era o todo. As tre
vas simbolizavam, e o Seu brado expressou, o fato 
de que Ele ficou só no Universo, Ele foi ‘abando
nado’ (cf. Mt 27.45,46)” (extraído dc Notes on 
Thessalonians. de Hogg e Vine, p. 134).

2. anairesis (ài-aipeaiç), outra palavra para de
signar “morte”, significa literalmente “ tomar para 
cima ou para fora” ( formado de ana, “para cima”, e 
airò, “tomar” ), como, por exemplo, tirar a vida ou 
"dar a morte a”; é termo que ocorre em At 8.1, 
acerca do assassinato de Estêvão. Alguns manuscri
tos têm o termo anairesis em At 22.20. Veja o ver
bo anaireõ, no verbete MATAR (1 ).*] Na Septua
ginta, consulte Nm 11. 15; Jz 15.17 (“o levantamen
to da mandíbula”).^

3. teleute (TtXtiTTÍ), “fim, limite” (cf. telos, veja 
FINDAR), por conseguinte, “o fim da vida. mor
te”, é usado para descrever a “morte” de Herodes 
(M t 2.15).^

B. Adjetivo.
epithanatios (éTnOaváTioç), “sentenciado à mor

te" (formado de epi. “sobre”, e thanatos, A, n° 1), é 
dito em I Co 4.9, acerca dos apóstolos.H

C. Verbos.
I . rhanaroõ (GovaTÓo)), “dar a morte a” (cognato 

de A, n° 1), ocorre em Mt 10.21; Mc 13.12; Lc
21.16. É usado acerca da morte de Cristo em Mt 
26.59; 27.1; Mc 14.55 e 1 Pe 3.18. Em Rm 7.4 
(voz passiva), é traduzido por “estais m ortos”, 
em referência à mudança da servidão à lei para a

união com Cristo; em Rm 8 .13, por “mortificardes” 
(ou seja, “ fazerdes morrer” ), acerca do ato do cren
te com respeito às ações do corpo; também ocorre 
em Rm 8.36 e 2 Co 6.9. Veja MATAR (1). MOR- 
TIFIC A R .1

2. anaireõ (« v a i  pé w ), literalmente, “tom ar ou 
erguer para cima ou para fora” (veja A, n° 2), por 
conseguinte, “dar a morte a” (Lc 23.32; At 26.10). 
É usado 17 vezes com este significado, em Atos. 
Veja MATAR (1), MATAR (2), TOMAR.

3. apagõ (ãTKryu), literalmente, “conduzir fora” 
(formado de apo, “para fora’’, e agõ, “conduzir”), é 
usado especialm ente em sentido judicial, “pôr à 
morte, executar” (por exem plo, At 12.19). Veja 
LEVAR (2). TOMAR. TRAZER.

4. apokteinõ (ànoKreíuüj), “matar” , é verbo que 
ocorre em Mc 14.1; Lc 18.33; Jo 11.53; 12.10; 18.31. 
Veja MATAR (I). MATAR (2).

Nota: A expressão eschatõs echõ, literalmente, 
“ter extremamente”, ou seja, “estar na extremidade, 
no fim”, in extremis. ” no último (arquejo), estar a 
ponto de morrer, às portas da morte”, é usado em 
Mc 5.23.1

MORTIFICAÇÃO
nekrõsis (ueKptuatç), “dando a morte a” (cf. 

MORTO. A e B), é  traduzido pelo verbo “mortifi- 
car” em Rm 4.19 (ou seja. o estado de estar virtual
mente “morto” ) e 2 Co 4.10.*j

MORTI FICAR
1. thanatoõ (0avaTÓo>), “dar a morte a. matar, 

executar” (derivado de thanatos, “morte”, cognato 
de thnetos, “mortal” , veja MORTAL), é traduzido 
em Rm 8.13 por “mortificardes”; em Rm 7.4, “vós 
estais mortos” (voz passiva), indica o ato de Deus 
no crente, pela morte de Jesus: em Rm 8.13, é o ato 
do próprio crente, que é responsável por responder 
ao ato de Deus, e da a morte às “ações do corpo”. 
Veja MORTE, C', n° 1.

2. nekroõ (vetepóto), “fazer morrer” (derivado 
de nekros. veja MORTO, A), é usado figurativa
mente em Cl 3.5 (“mortificai”). Veja MORTO, B. 
n° I.

MORTO
A. Substantivo e Adjetivo.

nekros (i'€ K p ó ç) é usado para designar: (a) a 
morte do corpo (cf. Tg 2.26. seu sentido mais fre
qüente); (ò) a atual condição espiritual dos homens 
nào salvos (M t 8.22; Jo 5.25; E f 2.1,5: 5.14; Fp
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3.11; Cl 2 .13; cf. Lc 15.24); (c) a  condição espiritual 
ideal dos crentes em relação ao pecado ( Rm 6.11);
(d) uma igreja em declinação, já  que nesse estado ela 
é ina ti\a  e estéril (Ap 3.1); (e) o pccado, o  qual. à 
parte da lei, não pode produzir um sentim ento de 
culpa (Rm 7.8); (/) o  corpo do crente em contraste 
com o seu espírito (Rm 8.10); (g) as obras da lei. 
pois ainda que sejam boas em si mesmas (Rm 7.13) 
nào podem produzir vida (11b 6.1; 9.14); (/;) a fé 
que não produz obra (Tg 2.17,26; cf. Tg 2.20) (ex
traído dc Notes on Thessalonians, dc Hogg e Vine. 
p. 143.)

B. Verbos.
1. nekroõ (i'€Kpócu). “dar a m orte a. m atar”, é 

usado na voz ativa no sentido de destruir a força, 
privar de poder, com referência aos desejos maus 
que atuam  no corpo (Cl 3.5). Na voz passiva, é 
usado acerca do corpo de Abraão que era “tão bom 
quanto morto” (Rm 4.19 com Hb 11.12).^

2. thanatoÔ (Oavarów). “dar a m orte a. matar” . 
Veja MORTE. C. n° 1.

M O SQ U ITO
kõnõps (koji^xIí) denota “mosquito de vinho ou 

mosquito-pólvora ou m aruim ”. que se reproduz na 
fermentação ou evaporação do vinho (Mt 23.24).^

MOSTARDA
sinapi ( c r i i ^ a m ) .  palavra de origem  egípcia, é 

traduzida por “grão de m ostarda" no N ovo Testa
mento. “As condições a serem cum pridas pela mos
tarda sào que esta devia ser uma planta conhecida, 
po rtadora de um a sem ente m uito pequena (M t 
17.20; Lc 17.6), plantada na terra, crescendo até 
ficar m aior que as plantas de jard im  (M t 13.31), 
tendo ram os grandes (M c 4.31), [...] atrativas aos 
pássaros (Lc 13.19 [“(fez-se) grande árvore”]. A 
mostarda cultivada é a sinapis nigra. A sem ente é 
bem conhecida por sua extrema pequenez. As mos- 
tardas sào plantas anuais, reproduzidas com rapi
dez extraordinária. [...] Em solo fértil é  freqüente 
atingirem altura de três ou três metros e  meio. com 
ram os que atraem  os pássaros” (A . E. Post, em 
Dictionary o fthe  Bible. de Hastings).^

Em Mt 13.32. “a maior das plantas”, deveria ser 
m elhor traduzido por, “maior do que as plantas”, 
visto que a “mostarda" nào é uma planta, mas uma 
erva.

Com o a parábola indica, a cristandade apresenta 
um tipo de cristianismo que se conformou com os 
princípios e modos mundanos, e o  m undo favore

ceu este cristianism o degradado. Contraste com o 
testemunho do N ovo Testamento, por exemplo, em 
Jo 17.14; Gl 6.14; 1 P e2 .11 ; 1 Jo 3.1.

MOSTRAR
1. deiknumi ou deiknuò (ôeítcvujn ou òÉitcvtxo) 

denota; (a ) “mostrar, exibir” (por exemplo. Mt 4.8; 
8.4; Jo 5.20; 20.20; 1 Tm 6.15); (b) “m ostrar fazen
do-se conhecido” (M t 16.21; Lc 24.40; Jo  14.8.9; 
At 10.28; 1 Co 12.31; Ap 1.1; 4.1; 22.6); (c) “mos
trar à guisa de provar” (Tg 2.18; 3.13).

2. anadeiknumi (ài'aÓ€ÍKiai[ii). formado de ana. 
"para cim a”. e o n ° l .  significa: {a) “erguer para cima 
e mostrar, m ostrar adiante, exibir, manifestar, de
clarar” (At 1.24); (b ) “designar” (Lc 10.1). Veja 
NOM EAR. n° 14.1]

3. endeiknumi (è i^ ÍK i/u n i) significa: ( l )  “mos
trar adiante, exibir, manifestar, provar” (voz média), 
dito acerca de: (a) Deus sobre o Seu poder (Rm 9 .17); 
Sua ira (Rm 9.22); as excedentes riquezas da Sua 
graça (E f 2.7); (b) Jesus, sobre a Sua longanimidade 
(l Tm 1.16); (c) os gentios, sobre ”a obra da lei escri
ta em seu coração” (Rm 2 .15); (cf) os crentes, sobre: 
a prova do seu am or (?. Co 8.24); toda a boa fidelida
de (Tt 2 .10); a mansidão (Tt 3.2); o amor para com o 
nome de Deus (Hb 6.10); a diligência em ministrar 
aos santos (Hb 6 .11); (2) “manifestar por atos maus” 
(2 Tm 4.14, “causou-me [muitos males]“ ).̂ |

4. epideikninni (€iri6eíianj|iL), formado de epi. 
“sobre”, elemento intensivo, c o n° 1. significa: (a) 
“exibir, expor, mostrar" (Mt 16.1; 22.19; 24.1: Lc 17.14 
[em alguns manuscritos, aparece em Lc 24.40: n° 1 nos 
melhores textos]); na voz média, “exibir”, com interes
se especial na ação em si (At 9.39); (b) “mostrar, 
salientar, provar, demonstrar” (At 18.28; Hb 6.17).TI

5. hupodeiknumi (Ú7roòeíicvu|i.i), primariamen
te, “m ostrar secretamente [hupo, “debaixo de“] ou 
rastreando” . por conseguinte, “ fazer conhecido, 
advertir” , é traduzido pelo verbo “mostrar” em Lc 
6.47: At 9.16; 20.35. Veja AVISAR, EXEMPLO.

6. poieô (TToiéuj), “ fazer”, é encontrado cm Mc
13.22 (nos m elhores textos: alguns têm didõmi, 
“mostrarão [sinais]” ); Lc 1.51 (“agiu” ): Lc 1.72 (“ma
nifestar)”; Lc 10.37 (“usou” ); Jo 6.30; Tg 2.13. Veja 
FAZER (1), n° 1.

7. tnennò (jiT]uútu), “descobrir, tom ar conheci
do” (o que estava em segredo), é encontrado em Lc 
20.37 (“ m ostrou” ); 1 Co 10.28 (“advertiu” ); em 
sentido forense, é usado em Jo 11.57 (“denuncias
se”): A t 23.30 (“sendo-m c notificado” ). Veja CON 
TAR <3).1
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8. paristemi (irapíaTruii), “mostrar” , é traduzi
do em At 1.3; 2 Tm 2.15 pelo verbo “apresentar- 
se”. Veja APRESENTAR, n° I.

9. parechò (irapéxiú), “dispor, dar. mostrar” , na 
voz ativa, é encontrado em At 28.2 ("usaram ”): na 
voz média, em Tt 2.7 (“te dá”, primeira parte). Veja 
TRAZER, n° 21.

10. exangellõ (è^ayyéXXto), “contar para fora, 
proclamar por toda parte, publicar completam en
te” (formado de ek ou ex, "para fora”, e angellõ, 
“proclamar” ), é encontrado em 1 Pe 2.9 (“ anun
cieis” ); indica uma proclamação completa (os ver
bos compostos com ek sugerem o que deve ser feito 
completamente).*!

11. diclõmi (ôíòüHii), “dar” , é  traduzido em Mt 
24.24 por “farão”. Veja também o n° 6.

Notas: ( 1 ) 0  verbo apodeiknumi, “demonstrar” , 
é traduzido em 2 Ts 2.4 por “querendo parecer” . 
Veja COLOCAR. n° 17.

(2) O verbo anangellõ, "declarar” , é encontrado 
em Mt 11.4 (“anunciai”); Jo 16.13-15,25 (“ falarei”, 
neste último versículo); At 19.18 (“publicando"); 
At 20.20.

( 3 ) 0  verbo kalangellõ è encontrado em At 16.17: 
26.23; 1 Co 11.26 (“anunciais”); nesta última pas
sagem. a participação dos elem entos da Ceia do Se
nhor não é uma "dem onstração" da Sua morte, mas 
uma proclamação dela.

(4) O verbo phaneroõ é usado em Jo 7.4; 21.1 
(duas vezes); Jo 21.14; Rm 1.19 ( verbo "m anifes
tar” , duas vezes).

(5) O verbo deloõ, “ tom ar claro”, é encontrado 
em 2 Pe 1.14 (“tem revelado” ).

(6) O verbo diegeomai. "recontar”, é encontrado 
em Lc 8.39 (“conta”).

(7) O  verbo emphanizõ. “manifestar”, é usado 
em At 23.22 (“havia contado”).

( 8 ) 0  verbo euangelizõ é  encontrado em I x  1.19, 
“dar-te estas alegres novas”.

(9) O verbo katatithemi. “ pôr para cim a”, é usa
do em At 24.27 (“comprazer” ).

(10) O verbo legò. “contar” (1 Co 15.51, “eu 
conto” ).

(1 1 ) 0  verbo energeõ è encontrado em Mt 14.2; 
Mc 6.14, e traduzido pelo verbo “operar” .

(12) O  verbo õphthe, literalmente, “ foi visto”, é 
encontrado em At 7.26.

(13) O verbo ginomai. “ tornar-se”, é traduzido 
em At 4.22 por “se operara” .

(14) Em At 10.40, o termo emphanes. “manifes
tação”, com os verbos didõrni. “dar” , e ginomai.

“tornar-se”, é traduzido por “ fez que se manifes
tasse” .

(15) O verbo apangellõ, “anunciar”, é encontra
do em Mt 11.4; 12.18; 28.11; Lc 14.21; At 26.20; 
28.21; 1 Ts 1.9; 1 Jo 1.2.

(16) Em Lc 1.58, o verbo megalunò, “aum en
tar” , é traduzido por “tinha [Deusl usado grande” .

(17) Veja também MOSTRAR-SE.

M O STR A R -SE
anadeixis (dvdÒ€i^i<;), “demonstração adiante” 

(fo rm ado  de ana , "para c im a” ou “ad ian te” , e 
deiknwni. “mostrar” ), é traduzido em Lc 1.80 por 
“havia de mostrar-se”.c

Nota: Quanto a “demonstrar” e “demonstração”, 
que ocorrem respectivamente em Rm 3.25,26. veja 
DECLARAR, B.

M O TIM
stasis (aTÓoiç). cognato de histemi. “estar” , de

nota: (a) “posição, estabilidade” (Hb 9.8, “enquan
to se conservava em pé o primeiro tabernáculo” ); 
(/>) “ insurreição, alvoroço, motim” (Mc 15.7; Lc 
23.19.25: At 19.40: 24.5); (c) “dissensão” (A t 15.2;
23.7.10). Veja ESTAR. SED1ÇÃO (1). SED1ÇÀO
(2), ALVOROÇAR ^

MOVER
A. Verbos.

1. kineõ (Kivéw), “pôr em movimento, m over” 
(dai, por exem plo, em português, “cinem ática, 
cinética, cinem a” ), é usado acerca de: (a) “sacudir 
a cabeça” (M t 27.39; Mc 15.29); (b) a atividade 
geral do ser humano (At 17.28); (c) o “ m ovimen
to” das m ontanhas (A p 6.14. no sentido de rem o
ver. como em Ap 2.5, acerca de rem over um casti
çal. figurativamente fazer uma igreja local deixar de 
funcionar); (d) figurativam ente, excitar, instigar 
sentim entos e  paixões (A t 21.30, voz passiva; At
24.5, “prom otor” ); (e) “m over” fardos (Ml 23.4). 
Veja M ENEAR, REMOVER.*} C ontraste com  o 
verbo sunkineõ , “ incitar, excitar” , que aparece cm 
At 6.I2.T

2. metakineõ (hçtcikivcco). na voz ativa, “mover 
algo para longe” (não encontrado no Novo Testa
mento; na Septuaginta. consulte, por exemplo, Dt 
19.14; Is 54.10); na voz média, “remover-se, mo- 
ver-se, mudar", traduzido na voz passiva em Cl 1.23. 
“nào vos mo verdes (da esperança do evangelho )” .^

3. seiõ (aciio). ‘“tremer, sacudir, mover pra lá e 
pra cá”, normalmente acerca de choque violento (em
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português, "sísmico, sismógrafo, sismologia” ), é dito 
acerca de: (a) a terra cujo destino é scr sacudida por 
Deus (Hb 12.26); (b) um cataclismo local da terra, à 
morte de Jesus (Mt 27.51, "trem eu”): (c) uma fi
gueira (Ap 6.13); (d) metaforicamente, incitar medo 
ou alguma outra emoçào: o povo de uma cidade (Mt
21.10); os guardas à tumba do Senhor (M t 28.4, 
ARA).^I

4. saleuò (aaXeúoj), “tremer, sacudir”, propria
m ente acerca da ação do vento tem pestuoso, por 
conseguinte, "tornar inseguro, incitar” , é traduzido 
em At 2.25 por "(para que) eu (nào) seja comovi
do”, no sentido de ser abatido ou retirado de um 
senso de segurança e felicidade, dito de Jesus, numa 
citação do SI 16.8. Veja EXCITAR. SACUDIR.

5. sainõ (aaíioo). propriamente acerca de cachor
ros, “abanar o rabo. adular”; por conseguinte, meta
foricamente. acerca de pessoas, “perturbar, inquie
tar”, ocorre em 1 Ts 3.3, voz passiva, “(para que 
ninguém) se comova (por estas tribulações)” . Uns 
su g e rem  q u e  o s ig n if ic a d o  p rim á rio , “ se r 
engambelado, feito de bobo. enganado, por declara
ções agradáveis”: mas os intérpretes gregos o consi
deram sinônimo do n° 3. ou de tarassõ. “perturbar” ,
o que é confirmado pelo contraste com “confortar” 
(1 Ts 2.2), e  “se estais firm es” (2 Ts 2.8). Uma 
leitura variante dá o verbo siainesrhai, “ser desani
mado. enervado” .*1

6. pherõ (4*piú), “levar, carregar”, é traduzido 
em 2 Pe 1.21 por “movidos” (ARA), significando 
que eles foram “ levados juntam ente”, ou impelidos, 
pelo poder do Espírito Santo, não agindo de acordo 
com a própria vontade, ou simplesmente expres
sando os próprios pensamentos, mas expressando 
a mente de Deus em palavras providas e ministra
das por Ele.

Notas: ( I ) Em Mc 15.11, o verbo anaseiõ, “sa
cudir pra lá e  pra cá, incitar”, é traduzido em Lc 23.5 
por “ incitaram”.*!

(2) Em At 20.24, alguns manuscritos têm uma 
frase nào traduzida: “Nenhum  destas coisas me 
move” . O texto que oferece mais apoio dá a tradu
ção: "M as em nada tenho a minha vida por precio
sa”. Field sugere a leitura cuja tradução é: “Nem 
faço conta de qualquer coisa, nem penso que a m i
nha vida me é querida”.

(3) Em 1 Co 15.34. em lugar da tradução mais 
literal: “ Digo-o para vergonha vossa”, poder-se-ia 
traduzir: “Digo-o para movê-lo à vergonha” .

(4) Veja também COMPAIXÃO, 1ND1GNAR- 
SE (2). INVEJAR, MEDO.

B. Adjetivos.
1. asaleutos (àCTdXeuToç), “móvel. fixo. impas

sível”  (formado de a. elemento de negação, e A. n° 
4). é encontrado em At 27.41; Hb 12.28 (“que não 
pode ser abalado”).1í Na Septuaginta, consulte Êx 
13.16: Dt 6.8; 11.18.^

2. ametakinetos (ántTaKÍi'r|Toç), “firme, imó
vel” ( formado de a , elemento de negação, e A, n° 2), 
é usado em 1 Co 15.58.^

C . Substantivo.
kinesis (Kiinynç), “movimento” (cognato de A, 

n° I ), é encontrado em Jo 5.3 (em muitas autorida
des antigas), acerca do “movimento” das águas no 
tanque de Betesda.^

MUDANÇA
parallage (TrapaXÀayri) denota, em geral, “m u

dança” (cm português, “paralaxe”, diferença entre 
as direções de um corpo visto de dois pontos dife
rentes). “transmissão” de uma condição para outra; 
ocorre em Tg 1.17 (“mudança” ); a referência pode 
ser ao sol que “varia” sua posição no céu.U Na Sep- 
luaginta, consulte 2 Rs 9.20.^

MUDAR
A. Substantivo.

metathesis (iiaT áfeo iç). “transposição ou trans
ferência de um lugar para outro” ( formado dc meta, 
implicando “mudança”, e tithemi. “pôr”), tem. em 
Hb 7.12, o significado de “mudança”, com relação à 
necessidade de uma “mudança” da lei. se o sacerdó
cio for mudado (veja B, n° 3). Em Hb 11.5, é traduzi
do por “trasladação”, e  em Hb 12.27, por “mudan
ça”. Veja REMOVER. TRANSPORTAR.^

B. Verbos.
1. allassõ (áXAdcjcrw), “ fazer diferente do que é” 

(derivado de al/os, “outro” ), “ transformar, mudar”, 
é usado acerca de: (a) o efeito do Evangelho nos 
preceitos da lei (A t 6.14); (b) o efeito, no corpo do 
crente, quando da vinda de Jesus (1 Co 15.51,52); 
(c) a renovação final da criação material (Hb 1.12); 
(<d) uma mudança no modo do apóstolo Paulo falar 
ou tratar (Gl 4.20). Em Rm 1.23, tem o outro signi
ficado, “trocar” .1j

2. metallassò (fi€ToÀXáaaiú), formado de meta. 
implicando “mudança”, e o n° 1. “mudar uma coisa 
para outra ou em outra”, ocorre em Rm 1.25,26. 
Veja TROCAR A

3. metatithemi (fieTcmOr)jii), "colocar diferente
mente, mudar” (cognato de A, acima), é  dito acerca 
do sacerdócio (H b 7.12). Veja CARREGAR. n° 5.
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4. metaballõ (^ieTa0óXXto), formado dc meta, como 
no n° 2. e ballõ. “ lançar” , significa “virar depressa'", 
ou, na voz média, “mudar a mente da pessoa*’, e é 
encontrado em At 28.6.^]

Notas: (1) Em Fp 3.21. “transformará** é a tradu
ção do verbo metaschematizõ. Era 2  Co 3.18, o verbo 
metamorphoõ é  traduzido por “transformados”.

(2) Quanto ao verbo metanoia, “m udança de 
mente”, veja ARREPENDIMENTO.

M UDO
A. A djetivos.

1. alalos (dXaXoç), literalmente, “mudo” (for
mado de a , elemento de negação, e laleõ. “falar” ), é 
encontrado cm Mc 7.37; 9.17, 25.*] Na Septuaginta, 
consulte SI 38.13.1

2. aphõnos ( â ^ w ç ) ,  literalmente, “mudo” ou 
“sem som” (formado de a. elemento de negação, e 
phõne, “som’ ), tem referência à  voz (At 8.32; I Co 
12.2; 2 Pe 2.16), ao passo que o termo alalos tem 
referência a palavras. Em 1 Co 14.10, é  usado meta
foricamente para descrever o significado de vozes 
ou sons, “sem significado'’.^ Na Septuaginta. con
sulte Is 53.7.1!

3. kõphos (ku<|>óç) denota “embotado** ou “en
surdecido*. Veja SURDO.

B. Verbo.
siòpaõ (aiojTráüj), derivado de siõpe, “silenciar, 

estar calado”, é  usado em Lc 1.20. acerca da mudez 
de Zacarias. Veja PAZ.

MUITAS VEZES
A. Advérbios.

1. pollakis (TToXÀáici £,), cognato de polus, “mui
to. m uitos’*, é traduzido por “muitas vezes**, por 
exemplo, em Mt 17.15 (segunda parte); 2 Co 8.22;
11.23,26.

2. polia (TToXXd), o plural neutro de polus. é en
contrado em Mt 9.14 (algumas autoridades antigas
o omitem aqui); em Rm 15.22. com o artigo.

3. posakis (irooáia ç), advérbio numeral interro
gativo, “quantas vezes, com que freqüência?’*, ocor
re cm Mt 18.21: 23.37; Lc 13.345

4. hosakis (òad iaç), advérbio relativo, “sempre, 
todas as vezes que”, é usado em I Co 11.25,26; Ap 
11.6.1

5.pukna (rruo/d), o plural neutro de puknos (veja
B). usado adverbialmente, é traduzido em Lc 5.33 
por “muitas vezes” .

6. puknoteron (rruici'ÓTtpor), o neutro singular 
do grau comparativo de puknos (cf. n° 5. e  veja B),

“com muita freqüência” ou “muitas vezes mais” , é 
encontrado em Al 24.26 (“muitas vezes” ).*i

Notas: (1) Em Lc 8.29, a frase pollois chronois. 
literalmente, “muitas vezes”, é traduzido por “mui
to tem po”.

(2) Quanto à tradução “muitas vezes” que ocor
re em Mc 7.3, veja DILIGÊNCIA, D, n° 2.

B. A djetivo.
puknos (ttukvóç) significa primariamente “final, 

compacto, sólido”: por conseguinte, “freqüente, fre
qüentemente” (1 Tm 5.23). Contraste com A, n.os 
5 e6.

M UITO FALAR
polulogia (TToXuXoyía), “ loquacidade, muito dis

curso” (formado de polus, “muito”, e logos. “dis
curso” ), é  usado em Mt 6.7.1 Na Septuaginta, con
sulte Pv 10.19.1

Notas: (1) Quanto ao termo “blasfêmia”, encon
trado em E f4 .31 , veja ULTRAJAR.

(2) Quanto ao termo “ murmuraçòes”. usado em
l Pe 2.1. veja CALÚNIA.

(3) Quanto a "palavras torpes”, veja COM UNI
CAR. B, Nota.

M UITO
1. polus ( ttoXOç )  é usado: ( a ) com o adjetivo: 

de intensidade (por exem plo, Mt 13.5, “ funda**; 
A t 26.24); em At 26.29, na resposta ao com entá
rio que A gripa fez: “ Por pouco me queres persu
adir a que me faças cristão!” , alguns textos têm 
pollõ  (outros megalõy “com grande” ): “(ou por 
pouco ou) por muito**; de número (por exem plo. 
Mc 5.24, “grande” : Lc 7.11; Jo 12.12; Ap 19.1, 
etc.); (b) na forma singular neutra (polu). como 
substantivo, por exem plo, Lc 16.10 (duas vezes): 
no plural (polia), por exem plo. Rm 16.6.12, “(tra
balhou) m uito”, literalm ente, “m uitas coisas” : (c) 
adverbialm ente, no neutro singular (por exem plo, 
At 18.27; Tg 5.16; Mt 26.9, genitivo de preço); 
no plural (por exem plo, Mc 5.43. “expressam en
te”; Mc 9.26. “com violência” ; Jo 14.30); e com o 
artigo (A t 26.24; Rm 15.22; 1 Co 16.19; Ap 5.4). 
Veja G RANDE (1).

2. hikanos (ÍKat’ó ç ), “bastante, m uito, m ui
tos” , é usado, por exem plo, em Lc 7.12 (“gran
d e” ); A t 5 .3 7  (em  a lg u n s  m a n u s c r ito s ) ; At
11.24,26; 19.26; 27.9. Veja BASTANTE, A. n° 2. 
BASTA R, C A PA C ID A D E. C H A G A , DIGN O. 
G RA N D E (1), G RA N D E (2). ID ÔN EO, M U I
TOS, SATISFAÇÃO.
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Noras: (1) Quanto a “muito mais", “ainda mais”, 
veja MAIS.

(2) Em Jo 12.9. ocorre a expressão “muita gen
te".

(3) em At 27.16, o verbo ischuõ, “ser capaz”, 
com molis. “escassamente", é traduzido por “ape
nas pudemos".

(4) Em Lc 19.15. ocorre o pronome ti. “o que".
(5) O adjetivo tos ou tos, “quão grande, tanto” , 

é encontrado em Mt 15.33. no plural; no caso 
genitivo, acerca de preço, ocorre em At 5.8 (“ por 
tanto” ); no caso dativo. de intensidade, em Hb 
1.4 e 10.25 (“tanto m ais"); em Hb 7.22 (“de tan
to" é tradução da expressão kata rosou to); Ap 
18.7 (“tanto” ).

(6 ) V eja EX O R TA R , IN D IG N A R -S E  (1 ), 
M U ITO  FALAR, PE RPLEX ID A D E, TRA B A 
LHO.

MUITOS
1. polus (iroXúç), “muito, muitos, grande”, é 

usado sobretudo em referência a números quando 
seu significado é “muitos” (por exemplo. Mt 8.30; 
9.10; 13.17; 1 Co 12.12; Ap 1.15); em Mt 12.15, 
alguns manuscritos seguem a palavra de ochloi, 
“multidões"; é usado com mais freqüência como 
substantivo, “muitas (pessoas)" (por exem plo. Mt 
3.7; 7.22; 22.14); com o artigo, “os muitos” (por 
exemplo. Mt 24.12; Mc 9.26; Rm 5.15; 5.19, duas 
vezes; Rm 12.5; 1 Co 10.17,33; 11.30; 2 Co 2.17). 
Em Lc 12.47, é traduzido por “muitos açoites” , o 
substantivo estando subentendido. Veja GRAN
DE (1), MUITO.

Notas: (1) Em Lc 23.8, alguns manuscritos têm 
polia . “muitas coisas", embora esteja ausente nos 
mais autênticos.

(2) Em Mc 6.20. a ARA segue os manuscritos 
que têm aporcõ, “estar perplexo”; outros manus
critos têm poieò. “ fazer", e polia, “muito”, por con
seguinte. “ fazia muitas coisas” (RC).

(3) Em Gl 4.27, o plural de polus. com mallon, 
“mais”, é  traduzido por "mais”, literalmente, “mui
tos sào os filhos da solitária mais do que a que tem 
marido” , a frase implicando que ambas deviam ter 
muitos filhos, mas a solitária tinha mais do que a 
outra.

(4) Em Jo 7.40. não há palavra no original repre
sentando “alguns" ou “muitos".

2. pleiòn (irAeúov). “mais, maior” , o comparati
vo do n° 1, é traduzido por “muitos” em At 2.40; 
13.31; 21.10; 24.17; 25.14; 27.20; 28.23; com o ar

tigo. a "maioria", ou antes, “a maior parte" (At 19.32;
1 Co 10.5; Fp 1.14, “muitos”, uma mudança impor
tante; 2 Co 2.6; 4.15; 9.2; Hb 7.23. “em grande 
número"). Veja MAIOR. MAIS.

3. hikanos ( íkcjvóç), “suficiente”, quando usado 
para aludir a números, às vezes significa “muitos” e 
sugere um número suficiente: (a) com substantivos 
(Lc 8.32; 23.9; At 9.23,43; 20.8; 27.7); (6) de modo 
absoluto, algum substantivo estando subentendido 
(por exemplo. A t 12.12; 14.21; 19 .19; 1 Co 11.30). 
Veja CAPACIDADE. C. n° 2.

4. hosos ( ò a o ç ) ,  “quanto, quantos, quão gran
de. tanto quanto, todos quantos, até”, é encontra
do, por exemplo, em Mt 14.36; Mc 3.10; Lc 9.5 
(“qualquer”); At 2.39; 9.16; 2 Co 1.2. Em Rm 6.3, 
a ARA  tra d u z  p o r “ to d o s  nós q u e ” ( '‘to d o s 
quantos”. RC). alteração necessária, não separan
do alguns crentes de outros, como se alguns não 
fossem batizados, mas implicando o que foi reco
nhecido como verdadeiro acerca de todos (veja At
18.8). Veja TUDO. C.

5. posos  (7 ró a o ç ) .  “ q u an to , quão  g ran d e , 
quantos”, tem  o últim o significado em M t 15.34; 
1 6 .9 ,1 0 ; 2 7 .1 3 ; M c 6 .3 8 ; 8 .5 ,1 9 ,2 0 ;  15.4 
(“ quan tas co isa s” ); Lc 15.17; At 21 .20 . Veja 
G RA ND E (1).

6. iosoutos (toooutoç), “tão grande, lanto. tan
tos” : (a) qualificando um substantivo (Lc 15.29; Jo 
12.37; l Co 14.10); (b) sem um substantivo (Jo 6.9; 
21.11; Gl 3.4). Veja GRANDE (I ).

Nota: Em Jo 17.2, o neutro de pas, “tudo”, se
guido pelo neutro do pronome relativo “que", e en
tão pelo plural do pronome pessoal, é traduzido 
por “a tantos quantos".

MULHER
1. gune Cyuní) (quanto a  este termo, veja tam

bém ESPOSA), é usado acerca de “mulher" solteira 
ou casada (por exemplo. Mt 11.11; 14.21; Lc 4.26. 
de uma “viúva” : Rm 7.2); no caso vocativo. é usado 
para se dirigir a uma “mulher", não sendo termo de 
reprovação ou severidade, mas de estima ou respei
to (Mt 15.28); em Jo 2.4, as palavras do Senhor à 
Sua mãe no casamento em Caná da Galiléia. não sào 
nem repulsa nem repreensão. A pergunta é: “O que 
para Mim e para ti?”, seguido pela palavra “mu
lher” . termo de estima. O significado é: “Nào há 
obrigação em Mim ou em ti. mas o am or suprirá a 
necessidade". Ela confia nEle. Ele responde à fé dela. 
Havia bondade em ambos os corações. Suas próxi
mas palavras acerca da sua “hora” ajusta-se a isto:
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não eram palavras que lhe eram desconhecidas. Caná 
csiá no caminho para o Calvário; contudo, ainda 
não era o Calvário, mas tom ava possível o começo 
dos sinais. Veja também Jo 4.21; 19.26.

Em Gl 4.4, a frase “nascido de m ulher” está de 
acordo com  o assunto, a saber, a verdadeira hu
m anidade do Senhor Jesus; este fato as palavras 
a te s ta m . E la s  d e c la ra m  o  m é to d o  de Sua 
encarnação e ‘'sugerem  o meio pelo qual a hum a
nidade foi livre da mancha do pecado conseqüen
te à Q ueda, a saber, que Ele não nasceu pelo pro
cesso natural de geração com um , m as foi concebi
do pelo poder do Espirito Santo. [...] Ter escrito  
"nascido de v irgem ' teria levado o argum ento a 
direção errada. [...] visto ser um fato universal 
que o homem nasce de m ulher, a declaração seria 
supérflua se o Senhor Jesus não fosse m ais que 
homem” (extraído de Notes on Gaiatians. de Hogg 
e  Vine. pp. 184, 185).

2. gunaikarion (yiwaiicdpioi'), diminutivo do n°
1, “mulher pequena", é usado desdenhosamente em
2 Tm 3.6 (veja ARA).^

3. presbuteros (TTpeojiÚTCpoç), “mais velho”, no 
plural feminino, denota “mulheres mais velhas” em
1 Tm 5.2. Veja ANCIÀO. A, n° 1.

4. presbutis (Tiptapírru;), o feminino de pres- 
butes, “velho”, é usado no plural em Tt 2.3 (“mulhe
res idosas" ).U

5. theleia (OrjXeia), o feminino do adjetivo theliis. 
denota “fem ea". e é usado como substantivo em 
Rm 1.26,27. Veja FÊMEA.

M ULTIDÃO
I . ochlos (òxXoç) é freqüentem ente usado nos 

quatro  Evangelhos e em A tos; em outros lugares, 
só ocorre em Ap 7.9; 17.15; 19.1.6. Denota: (a) 
“aglom eração ou m ultidão de pessoas, ajuntam en
to” (por exem plo, M t 4.25; 5.1; 14.14,15; 15.33); 
no plural (por exem plo, M t 21.9); com  polus, 
“m uito” ou “grande", significa “grande m ultidão” 
(por exem plo, Mt 20.29; Mc 12.37), ou seja, “o 
povo com um ”, talvez preferentem ente “a  massa 
popular” . Field apóia o significado no texto, mas 
qualquer tradução é  satisfatória. A massa popu
lar era atraída por Ele (quanto à  declaração “o 
ouvia de boa vontade” , contraste com o que está 
d ito  em M c 6 .20 , acerca de H erodes A ntipas 
concernente a João Batista); em Jo 12.9, “ muita 
gente”, ou seja, “o povo com um ” em contraste 
com  os seus líderes (Jo  12.10); em At 24.12. 
“povo” ; (A) “populacho, m ultidão desorganiza

da”. em contraste com demos, “o povo com o en
tidade política” (por exem plo. M l 14.5; 21.26; Jo
7.12. segunda parte); (c) em sentido m ais geral, 
“m ultidão” ou “grupo”, ocorre, por exem plo, em 
Lc 6.17, “(grande) número (de seus discípulos)” ; 
At 1.15, “multidão'*; A t 24.18, “ajuntam entos” . 
Veja GRUPO, n° 1. NÚM ERO.

2. plethos (TTÀfp-oç). literalm ente, “plenitude, 
abundância”, por conseguinte, “grande grupo, mul
tidão". é usado acerca de: (a) coisas, de peixe (Lc 
5.6; Jo 21.6); de gravetos (At 28.3); de estrelas e 
areia (Hb 11.12); de pecados (Tg 5.20: 1 Pe4.8);(Z>) 
pessoas: (1) “multidão", de pessoas (por exemplo, 
Mc 3.7,8; Lc 6.17; Jo 5.3; At 14.1); de anjos (Lc
2.13); (2) com o artigo, o número inteiro, a “ multi
dão". o populacho (por exemplo. Lc 1.10; 8.37; At 
5.16; 19.9; 23.7); um grupo particular, por exem
plo, de discípulos (Lc 19.37; At 4.32; 6.2,5; 15.30); 
de anciãos, sacerdotes e escribas (At 23.7); de após
tolos e anciões da Igreja em Jerusalém (At 15.12). 
Veja MOLHO. n° 2. GRUPO. n° 5 e REUNIR-SE, 
n°3.

Nota: Em Lc 12.1, a frase, literalm ente, “as 
miríades da multidão”, é traduzida por “muitos mi
lhares de pessoas” (onde “pessoas” é tradução do 
n° 1. acima).

MULTI FORM E
1. poikilos (t t o ik íAo ç ). “variado”, é encontrado 

em 1 Pe 1.6 (“várias” ); 1 P e4 .10 ;T g  1.2. Veia VÁ
RIOS, A, n° 2.

2. polupoikilos (TroXircroÍKiXoç), “muito varia
do” (formado de polus. “muito”, e o n °  1), é dito 
acerca da sabedoria de Deus em E f 3. lO. ĵ

3. pollaplasiõn (TtoXXaTrXaaíoji'), “muitas vezes 
mais” (derivado de polus, “muito"), ocorre em Lc 
18.30 (“muito mais” ), e em muitas autoridades an
tigas em Mt 19.29 (“cem vezes”, que é tradução de 
hekatontaptasiona ).^

MULTIPLICAR
1. plethunõ  (ttXtiQvvw), usado: (a) no transiti

vo. denota “ fazer aum entar, m ultiplicar” (2 Co 
9.10; Hb 6.14. duas vezes); na voz passiva, “ser 
m ultip licado, m ultip licar-se” (M t 24 .12; A t 6.7; 
7.17; 9.31; 12.24; 1 Pe 1.2; 2 Pe 1.2; Jd 2); (b) 
no in transitivo , denota “estar m ultip licando” (A t
6.1 , “ crescendo o núm ero” ). Veja A BU N D A R.
B. n° 5.1

1. pleonazò (TíXeováCto). usado no intransitivo, 
“abundar”, é traduzido em 2 Co 4.15 por “multipli



MULTIPLI CAR 809 M I R C H O

cada”: a voz ativa, aspecto aoristo, seria traduzida 
com mais precisão por "tendo superabundada”. ou 
“ su p e rab u n d an d o ” . ou “ m u ltip lic a n d o ” . Veja 
ABUNDAR, B, n° 3.

M U ND AN O
kosmikos (koc |jlikóç), “pertencente a este m un

do". é usado: (a) em Ilb  9.1, acerca do Tabemáculo. 
“terrestre" (ou seja, feito de m ateriais terrestres, 
adaptados a este mundo visível, local e transitório):
(b) em Tt 2.12, eticamente, acerca das “concupis- 
cèncias [ou. desejos] mundanas"íJ

MUNDO
1. kosmos ( k ó o j i o ç ) ,  primariamente “ordem, ar

ranjo, ornamento, adorno" ( I Pe. 3.3. veja ADOR
NAR. B). é usado para denotar: {<7) a “ terra” (por 
exemplo. Mt 13.35: Jo 21.25; At 17.24: Rm 1.20 
[provavelmente aqui o universo: tinha este signifi
cado entre os gregos, devido à ordem observável 
nele]: I Tm 6.7: Hb 4.3; 9.26); (b) a "terra" em 
contraste com o céu (1 Jo 3.17; talvez também Rm
4.13); (c) por metoním ia, o “gênero humano”, a 
“humanidade” (por exemplo, Mt 5.14: Jo 1.10:3.16: 
3.17. três vezes; Jo 3.19; 4.42, e freqüentemente em 
Romanos. 1 Coríntios e 1 João); em Jo 1.9, “que 
vem ao m undo” é dito de Cristo e nào de “todo 
homem": com a Sua vinda ao mundo Hle era a luz de 
todos os homens: (cf) os “gentios" em distinção dos 
judeus (por exemplo. Rm 11.12.15. onde o signifi
cado é  que todos que podem ser reconciliados: cf. 2 
Co 5 .19); (e ) a “atual condição dos assuntos huma
nos", em alienação e oposição a Deus ( por exemplo. 
Jo 7.7; 8.23: 14.30; 1 Co 2.12; Gl 4.3; 6.14; Cl 2.8; 
Tg 1.27; 1 Jo 4 .5 , três vezes; 1 Jo 5 19); (/) a “soma 
dos bens tem porais" (M t 16.26; 1 Co 7.31. primei
ra parte): (g) metaforicamente, dito da “língua” como 
“mundo (de iniqüidade)", expressivo de magnitude 
e variedade (Tg 3.6).

2. aiòn (cdiòi'), “era, idade, período de tem po", 
marcado no uso do N ovo Testamento por caracte
rísticas morais ou espirituais, às vezes, é traduzido 
por "m undo” . Os textos a seguir sào detalhes relati
vos ao m undo neste aspecto: seus cuidados (M t
13.22); seus filhos (Lc 16.8; 20.34); suas regras (1 
Co 2.6.8): sua sabedoria (1 Co 1.20; 2.6: 3.18); sua 
moda (Rm 12.2); seu caráter (Gl 1.4): seu deus (2 
Co 4.4). A frase “o fim do m undo” deveria ser 
traduzida por “o fim da era” na maioria dos lugares 
(veja FINDAR. A. n° 2); em 1 Co 10.11. “os fins 
[íele\ dos séculos", significa 0 cum prim ento dos

propósitos divinos concernentes provavelmente às 
eras com respeito à igreja (esta passagem viria 110 
verbete FINDAR. A, n° 1. letra “c”). Em Hb 11.3 
(“os m undos", literalm ente, “as eras”), a palavra 
indica tudo o que os períodos sucessivos contêm 
(cf. Hb 1.2).

O term o aiòn  sem pre deve ser d iferenciado  
do term o kosmos. m esm o onde os do is pareçam  
expressar a m esm a idéia (p o r exem plo, em 1 Co
3 . IS. aiòn ; em 1 Co 3.19. kosmos); os do is são 
usados ju n to s  em E f 2.2 (“ o curso deste  m un
do". literalm ente, “ a era deste  m undo"). Q uanto  
a um a lista de frases que contêm  o term o aiòn, 
com  seus respectivos s ign ificados, veja  PARA 
SE M PR E. B.

3. oikoamene (oÍKoup.€i'n)» “ a terra habitada" 
[veja TERRA (2), n° 2]. é usado acerca de: (a) todo
o mundo habitado (M t 24.14: Lc 4.5; 21.26; Rm 
10.18; Hb 1.6; Ap 3.10; 16.14); por metonímia. os 
seus habitantes (A t 17.31; Ap 12.9); (/;) o Império 
Romano, o mundo conforme era visto pelo escritor 
ou falante (Lc 2.1; At 11.28: 24.5); por metonímia. 
os seus habitantes (At 17.6; 19.27); (c) o mundo 
habitado numa era próxim a (Hb 2.5).*:

No/as: (1) Em Ap 13.3, é usado o term o ge, 
“terra” .

(2) Quanto a frases que contêm o termo aionios, 
por exemplo, em Rm 16.25; 2 Tm 1.9; Tt 1.2. veja 
ETERNO. n° 2.

MURCHAR
xerainõ (^qpaii^j), “secar, tostar, murchar", é 

usado em referência a: (a) plantas (M t 13.6. “se
cou-se"; M t 21.19.20; M c 4.6: 11.20.21: Lc 8.6; Jo 
15.6; Tg 1.11; l Pe 1.24); (b ) os membros do corpo 
(Mc 3.1. “mirrada", e. em alguns textos, Mc 3.3). 
Veja ESTAR MADURO. MADURO, SECAR. B.

Notas: (1) Quanto ao adjetivo xeros, “seco. mur
cho", veja SECAR, A. n° 1.

(2) Quanto ao termo “ infrutíferas", encontrado 
em Jd 12. veja MURCHO.

M U RCH O
phthinopòrinos (4>6u '0mupu'ó<;), adjetivo que 

significa “outonal” (derivado d e phthinopõron. “úl
tim o outono”, formado de phthinõ . “desperdiçar" 
ou “m inguar”, e opõra . “outono” ), é usado em Jd
12 (“ m urchas” ), onde homens im produtíveis e des
prezíveis são figurativam ente descritos como á r
vores que estão no fim do “outono” , infrutíferas c 
sem folhas.*i
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MURMURADOR
1. psithuristes (ijjiôup iarnç), “m urm urador". 

ocorre em sentido ruim em Rm 1.29 (“malignida- 
de”).1

2. psithurismos ($i6upL<7|ióç), “sussurro”, é usa
do acerca de '‘calúnia secreta" cm 2 Co 12.20 (“me
xericos").^ Na Septuaginta, consulte Ec 10.11, acerca 
de um "hábil encantador”.^

Nota: O sinônimo do n° 1 é katalalos, “caluniador, 
maldizente" (Rm 1.30, “ murmuradores"í|), sendo a 
distinção que este denota aquele que é culpado de 
calúnia franca, psithuristes, aquele que o faz clan
destinamente.

MURMURAR
A. Verbos.

1. gonguzò (yoyyú£üj), “murmurar, sussurrar, 
resmungar, dizer qualquer coisa em tom baixo” (em 
português, "gongo”), palavra onomatopaica, repre
sentando o significado pelo som da palavra, como 
na própria palavra “murmúrio", é usado acerca de: 
os trabalhadores na Parábola dos Trabalhadores da 
Vinha (M t 20.11); os escribas e fariseus contra Je
sus (Lc 5.30); os judeus (Jo 6.41.43); os discípulos 
(Jo  6.61); o  povo (Jo  7.32. acerca de debate r 
secretamente); os israelitas (1 Co 10.10, duas vezes), 
onde também é usado numa advertência aos cren
tes.^  N os pap iro s, é usado  para  se re fe rir  ao 
“murmurinho” de uma tunna de trabalhadores: tam
bém numa observação interposta, pois ao mesmo 
tempo em que o imperador (fins do século II d.C.) 
estava entrevistando um rebelde, os romanos esta- 
vam "murmurando"(M oultone Milligan. Vocabular)- 
o f  the Greek Testament).

2. cHagonguzõ (ôiayoyyúCüj). literalmente, “mur
m urar por” (formado de dia, “através de”, c  o  n°l, 
ou seja, “por meio de uma multidão inteira” ou “en
tre uma multidão”), sempre é usado acerca de recla
mação indignada (Lc 15.2; 19.7).^}

3. embrimaomai (ép0p ijiáonai) é traduzido em 
Mc 14.5 por “bramavam contra”; expressa desgos
to indignado. Veja CARGA, C, n° 4.

Nota: Quanto ao verbo stenazõ. que ocorre em 
Tg 5.9 (“ vos queixeis”), veja CONTRISTAR, n° 3.

B. Substantivo.
gongusmos (yoyyuajxóç)» “murmuração. mur

muro, resmungo” (cognato de A, n° 1), é  usado: (a) 
no sentido de debate secreto entre o povo (Jo 7.12, 
como ocorre com o verbo em Jo 7.32); (6) acerca de 
desgosto ou reclamação (mais reservadamente que 
em público), dito dos convertidos judeus gregos

contra os hebreus (At 6.1); advertências em geral 
(Fp 2.14; 1 Pe 4.9).1

MURMURO
gongustes (yoyyuanvç), “murmurador, resmun

gão" (cognato de A, n° 1, e B, em MURMURAR), 
“aquele que reclama", é usado em Jd 16, sobretudo 
talvez em relação às reclamações contra Deus (veja
Jd 15).1 

MURO
1. teichos (T€ ixoç), “muro”, especialmente o que 

cerca uma cidade, é usado: (a) literalmente (At 9.25;
2 Co 11.33; Hb 11.30): (b ) figurativamente, acerca 
dos “muros" da cidade celestial (Ap 2 1.12,14.15,17- 
19).?

2. toichos (t o I x o ç ) , “muro", especialmente de 
uma casa, é usado figurativamente em At 23.3, “pa
rede (branqueada)"í

3. mesotoichon (|ieaÓTotxoi'). “muro de parti
ção" (formado de mesos, “meio", e o n° 2), ocorre 
em E f 2.14 (“parede de separação” ), figurativamen
te acerca da separação de judeus e gentios no estado 
de não regeneração, uma partição demolida pela cruz 
para ambos na aceitação do Evangelho. Contraste 
com o verbete SEPARAÇÃO.*!

MÚSICA
sunphônia (ourtjxüiáa), literalmente, “som jun 

to" (em português, “sinfonia” ), “reunião de sons”, 
ocorre em Lc 15.25.^] Na Septuaginta. consulte Dn
3.5,7.10,15. quanto à palavra aramaica sumpônyá 
(não ocorre em Dn 3.7), trata-se de um empréstimo 
do grego; traduzido por “gaita de foIes”.*|

MÚSICO
mousikos (h-oixjikóç) é encontrado em Ap 18.22. 

“músicos”: uma vez que outros instrumentistas sào 
mencionados, alguma palavra como “músicos” tor
na-se necessária para fazer a distinção. Bengel e 
outros traduzem por “cantores” . Primariamente a 
palavra denotava dedicado às musas" (as nove deu
sas que presidiam sobre os principais departamen
tos de letras), e era usada para se referir a qualquer 
pessoa dedicada ou qualificada em artes e ciências, 
ou “ instruído. erudito”.íl

MÚTUA
Nota: Esta é a tradução da expressão en alieiios, 

que ocorre em Rm 1.12, “mútua”. Veja OUTRO
(2), n° 5.



NA VERDADE 8 1 1 NADA

N
Nota: O sinal f .  ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram m encionadas 
neste dicionário expositivo.

NA VERD AD E
1. men (iiév), partícula conjuntiva (originalmen

te, forma de men. “na verdade, na verdade", encon
trada cm Hb 6.14. “certam ente*^, em geral relaci
onada com uma conjunção ou partícula adversativa. 
como de. na cláusula seguinte, que é colocada em 
oposição a ela. Freqüentemente, é intraduzível; às 
vezes, é traduzida por “na verdade, em verdade, 
verdadeiram ente, realm ente" (por exem plo. Mt 
3.11; 13.32; 17.11; 20.23; 26.41; M c 9.12). Alguns 
manuscritos o têm em Mc 1.8.

2. alethes (àXr|0TÍ<;). “verdade”, é  traduzido em 
Jo6 .55  por “verdadeiramente” (duas vezes). Alguns 
manuscritos têm o n° 3 aqui.

3. alethõs (áÀrjSiüç), “verdadeiramente, realmen
te” (derivado do n° 2), é usado em Jo 1.47; 4.42: 
8.31.

4. ontõs (<Vtu>ç). advérbio proveniente de õn, o 
particípio presente de eimi, “ser”, realmente deno
ta, “de fato. realmente"; é encontrado em Mc 11.32; 
Lc 24.34; Jo  8.36; 1 Co 14.25; Gl 3.21; 1 Tm 
5.3,5.16; 6.15 (onde alguns manuscritos têm o ter
mo aiõnios, “eterno” ).

5. kai gar (Kai -yrip) significa “e de fato”, “pois 
também” (kai, *‘e’\  “até mesmo” ou “também”, e 
gar. “para” ; gar vem sempre depois da primeira 
palavra na oração); é usado em At 19.40; 2 Co 5.4: 
Fp 2.27; 1 Ts 4.10. Esta frase tem um sentido 
confirmatório. em vez dc ter um efeito modificador 
(por exemplo, Mt 15.27, “mas também”, em vez de 
“contudo” ); a mulher confirma que mesmo a sua 
posição de cachorrinho “gentio" traz privilégios.

6. oude gar (oúôé y áp ), “pois nem", é traduzido 
em Rm 8.7 por “nem. em verdade".

7. alia kai (àXXà Kai). “mas até mesmo” ou “mas 
também", é  traduzido em 2 Co 11.1 por “porém, 
ainda".

8. kai (Kai). precedido pela partícula ge, "pelo 
menos", é traduzido em Gl 3.4 por “também” . O 
termo kai sozinho é traduzido em Fp 4.10 por “ora”.

9. ei meti (ei n n n ), “se não realmente”, é  tra
duzido em 2 Co 13.5 por “se não”.

NAÇÃO
1. ethnos (€0voç), originalm ente “m ultidão”, 

denota: (a) “nação” ou ”povo” (por exemplo. Ml 
24.7; Al 10.35); o povo judeu (por exemplo. Lc 
7.5; 23.2; Jo 11.4830-52; At 10.22; 24.2,10.17); 
em M t 21.43. a re fe rênc ia  é  a Israel em  sua 
condição restabelecida: (b) no plural, “as nações” 
em distinção a Israel. Veja GENTIO.

2. genos (yévoç,), “raça” . Veja LINHAGEM.
3. allophulos (òAÀó^uAoç), “estrangeiro, de ou

tra raça” (formado de altos, “outro", e  phuton, “tri
bo” ), é  usado em At 10.28. “estrangeiros”/!

Nota: Quanto a Fp 2.15. genea (“geração”), veja 
ERA (1).

NADA
1. ouden (0OÒ6V), o  neutro dc oudeis, “ninguém” 

(por exemplo, Mt 5.13; 10.26; 23.16); adverbial
mente (por exemplo. Mt 27.24; 2 Co 12.11, “em 
nada” ; 1 Tm 4.4); no caso dativo, depois da prepo
sição en. "em” (Fp 1.20). Westcott e Hort adotam a 
grafia outhen em \ x  22.35; 23.14; At 15.9: 19.27; 
26.26; I Co 13.2.

2. meden {\ítjê>£v). o  neutro de medeis. “ninguém”, 
está relacionado com o n° 1. da mesma maneira que 
os gêneros masculinos estão; 0 mesmo se dá com os 
elementos de negação ou e me. “não”, em todos os 
seus usos e relações (veja NINGUÉM). É desse modo 
encontrado, não em declarações negativas diretas, 
como o n° 1. mas em advertências, proibições, etc. 
(por exemplo. Mt 27.19; At 19.36): em expressões 
que trazem certa impossibilidade (por exemplo, At
4.21); comparações (por exemplo. 2 Co 6.10); inti
mando uma suposição ao contrário (1 Tm 6.4); ad
verbialmente (por exemplo. 2 Co 113). Westcott e 
Hort adotam a grafia methen em At 27.33.

3. ou ( o ú ) ,  “ não“ . é encontrado cm Lc 8.17 
(“nada", ARA); Lc 11.6 (“nada”. ARA): 1 Co 9.16;
2 Co 8.15 (em cada caso. trata-se de uma negação 
absoluta e direta).

4. me (htí). “não”, é usado em Jo 6.39 (“ne
nhum” ). numa cláusula que expressa propósito: Lc 
7.42 (“não”), numa cláusula temporal.

5. ou ... ri (oú ... t í  ). seguido pelo modo subjun- 
tivo. “não (tem o que comer)” , literalmente, “não 
(tem) o que (comer), em Mt 15.32; Mc 8.2 (em al
guns manuscritos, ocorre em Mc 6.36); a frase trans
mite mais ênfase que o negativo simples (n° 3).
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6. m e ... ti Oirç... t í  ). seguido pelo modo subjun- 
tivo, “não (tendo) o que (com er)” , literalmente, em 
Mc 8.1: o elem ento de negação é  me, porque está 
ligado a um particípio. “ tendo”; ao passo que no n° 
5 o elem ento de negação ou está ligado ao modo 
indicativo, "tem ”.

7. me ti (p.f) t i  ), literalmente, “não qualquer coi
sa, nada”, não usado em negações simples e diretas 
(veja NINGUÉM), ocorre em Jo 6.12. numa cláu
sula que denota propósito; em 1 Co 4.5. numa proi
bição.

8. onde ti (oOôe t i  ). “nem mesmo qualquer coi
sa, nada”, é  encontrado em 1 Tm 6.7 (segunda par
te); é uma expressão mais forte que o simples ouden 
que aparece na primeira parte do versículo, como a 
dizer: "É fato que não trouxemos nada para o mun
do. e certamente não podem os levar nada dele, nem 
m esmo a coisa mais insignificante, o que quer que 
tenhamos possuído”.

Notas: ( l ) Quanto à  palavra “nada” que ocorre 
em Lc 1.37. veja PALAVRA (1), n° 2.

(2) Em Jo 11.49, a dupla negação ouk (“não” ) 
... ouden (“nada”) é traduzida por “nada” .

(3) Em  At 11.8, o term o p a n , “ tudo” , com  
oudepote, “nem nunca”, é feito “nunca ... coisa al
gum a”.

(4) Em 1 Co 1 .19,o  verbo aiheteõ, “pôr à parte, 
tom ar nulo. rejeitar”, é traduzido por “aniquilarei” .

NADAR
1. kolumbaõ (KoXuiiffcko). “ imergir, mergulhar 

no mar”, por conseguinte, “nadar” , ocorre em At
27.43.1 Contraste com o termo kolumbethra, “pis
cina”.

2. ekkolumbaõ (eKKoXujifkiu)), “nadar para fora 
de” (formado de ek, “para fora”, e  o n° 1), aparece 
em  At 27.42.^1

NALGUM TEM PO
pote  (tto t€  ) é traduzido em Rm 1.10 por “nal- 

gum  tem po” , onde a expressão  sugere não  só o 
desejo ardente, m as tam bém  a existência de d ifi
culdades por um tem po considerável. Veja D A N 
TES.

NÃO CARDADO
agnaphos (àyua^oc;), “ não cardado” (formado 

de a, elem ento de negação, e  knaptõ. “cardar lã”), 
é usado em referência à roupa em Mt 9.16 (“novo”) 
c  Mc 2.21

NÃO CÔM ODO
aneuthetos (ái'€Ú0€Toç), “não espaçoso”, lite

ralmente. “não bem posto” (formado de a, “não”, 
n, elem ento eufônico. eu, “bem”, e t/ietos, deriva
do de tithemi, “pôr, lugar” ), é encontrado em  At 
27.12 (“não JeraJ côm odo” ), onde é dito acerca do 
abrigo no lugar chamado Bons Portos/f

NÃO FAZER CASO
ameleõ (àneXéoj) denota “ser despreocupado, 

não se preocupar” (formado de a , elemento de ne
gação, e melei, verbo impessoal, que significa “é 
um cuidado” ; veja CUIDADO), ocorre em Mt 22.5, 
“não fazendo caso”, literalmente, “fazendo pouco 
de” , particípio aoristo, indicando a definição da de
cisão deles. Veja DESPREZAR. PRESTAR ATEN
ÇÃO.

Nota: Em Mc 9.39, o  advérbio tachu, “depres
sa”, é traduzido por “ logo”. Veja SIRTE.

NÃO JUSTO
adikos (àôi koç). que não é  conforme com o  dike, 

“justo. reto. direito”, é encontrado em Lc 16.10 (“in
justo”. duas vezes); Lc 16.11; Rm 3.5; 1 Co 6.1: 
6.9; Hb 6.10; I Pe 3.18; 2 Pe 2.9. Veja INJUSTO.

NÃO MAIS
1. ouketi (ouK6Ti), advérbio de negação de tem 

po, significa “não mais, já  não” (formado de ou, 
“não”, k, elem ento eufônico. e eti, “mais longo” ), 
negando absoluta e diretamente (por exemplo. Mt 
19.6; Jo 4.42; 6.66: At 20.25,38; 2 Co 1.23. “não 
[...] até agora” ; E f 2.19): com outro elem ento de 
negação, para fortalecer a negação (por exemplo. 
M t 22.46: Mc 14.25; 15.5. “nada” ; At 8.39: Ap
18.11.14).

2. meketi (|íi)K€Ti), com o mesmo significado 
que o n° 1, mas em geral expressando proibição (por 
exemplo, Mt 21.19; Jo  5.14; Rm 14.13: E f 4.28: 1 
Tm 5.23: 1 Pe 4.2): indicando algum a condição ex
pressa ou im plícita (por exemplo, 1 Ts 3.5); ou ine
xistência, quando a existência poderia ter sido pos
sível sob certas condições (por exemplo. Mc 1.45:
2.2, “nem ainda” ). Veja DAQUI EM DIANTE.

Notas: ( I )  A dupla negação eu me, “absoluta
mente não. de je ito  nenhum”, seguida por eti, “por 
mais tempo. mais. ainda, contudo”, é  encontrado 
em HH8.12; 10.17 ([ja]mais): Ap 3.12 (“nunca” ).

(2) Em Jo 15.4. o termo houtõs. “assim” , segui
do por oude. “nem”, é  traduzido por “assim tam 
bém”.
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N Ã O  Q U E R O
Nota: “Não quero’’ é a tradução de thelõ, “que

rer”. com o elem ento de negação ou. “não” . ocorre 
em 3 Jo 13.

N ÃO  T E R  E M  CONTA
hupereidon (ÚTTep€i<8oi'). “deixar passar, tolerar” 

(forma do aspecto aoristo), é  usado em At 17.30 
(“não tendo em conta” ), ou seja. Deus foi paciente 
com eles sem sc interpor à guisa dc castigo, ainda 
que as degradantes tendências idolátricas necessa
riamente se desenvolvessem.*!

N ÃO
1. ou (oú), “não", expressando uma negação ab

soluta (por exemplo. Mt 5.37: 13.29; Jo 7.12: At 
16.37; 2 Co 1.17-19: Tg 5.12).

2. ouchi (oüxí), forma fortalecida do n° 1. é  usa
do, por exemplo, em Lc 12.51. 13.3,5; 16.30; Rm
3.27.

3. alia (dAAá), “mas”, para marcar contraste ou 
oposição, às vezes é  traduzido negativamente (Rm 
3.31: 7.7; 8.37; 1 Co 3.2: 6.8: 12.22: H b3.16).

4. menounge ( liéw uyyO . ou seja, men oun ge. 
“não antes”, é  usado em Rm 9.20 (“mas” ): Rm 10.18 
(“sim . por certo*’); Fp 3.8 (“na verdade*’). Veja 
SIM.1

N ARDO
nardos (v típ ô o ç) é  deriv ad o , pe las línguas 

sem íticas (em hebraico nerd: em  siríaco nardin). 
do sânscrito  nalada. “óleo aromático*’, obtido do 
talo  de uma planta da índia. O s árabes a chamam 
“esp iga da índ ia” . O adjetivo  pistikos. “puro” , 
está relacionado com este term o no N ovo T esta
m ento (M c 14.3; Jo 12.3); pistikos. se  for consi
derado com o palavra grega com um , significaria 
“genu íno” . C ontudo , há ev idênc ias de que cra 
considerado term o técnico. Sugeriu-se que a lei
tura original fosse pistakes. ou seja. o Pistacia 
terebinthus. que cresce em C hipre. S íria. Pales
tina, etc .. e produz uma resina de odor m uito aro
m ático. e em quantidades tão insignificantes que 
se torna m uito cara. “O nardo era m isturado com 
ingredientes arom áticos, [...] assim , quando sen
tido pelo o lfato  juntam ente com  a resina odorí- 
fera do pistake. seria adequadam ente cham ado de 
nardos pistakes"  (E. N . B ennett, em  Classical 
Review  para 1890, vol. iv. p. 319). O  óleo usado 
para ungir a cabeça do Senhor era estim ado em 
cerca de um doze ávos de libra, e deveria te r sido

do tipo  mais valioso.1 Na Septuaginta. consulte 
Ct 1.12; 4.13.14.1

NARRATIVA
diegesis (ÔLiVyr|oiç), denota, em Lc 1.1, “narra

tiva” (cognato dc diegeotnai, “expor em detalhes, 
recontar, descrever” ). Veja DECLARAR. B. Nota 
(1 ).‘f  Na Septuaginta, consulte Jz  7.15; Hc 2.6.1

N A SC IM E N TO
1. gennesis (y€1omtolç). “nascimento, procria- 

ção. geração” (relacionado com o verbo gennaõ, 
“gerar, procriar” ). é  usado em Ml 1.18 e  Lc 1.14. 
Alguns manuscritos trazem genesis. “linhagem, nas
cim ento” (derivado de ginomai. “ tom ar-se” ).1

2. genete (y€y€-rrí). “ser nascido” ou “a hora do 
nascimento" (relacionado com genea. “raça. gera
ção” ). eslá associado com o verbo ginomai, “tor
nar-se. nascer” , e é  usado em Jo 9.1 .*11

Notas: (1) Quanto aos termos genesis e gennema. 
veja FRUTO. GERAÇÃO, NATUREZA.

(2) Em Gl 4.19. ocorre o  verbo õdinõ. “ter dores 
de parto" (Ap 12.2).

NATURAL
A. A djetivos.

1. phusikos (óuoikóç) significando originalmen
te “produzido pela natureza, inato” , derivado de 
phusis. “natureza” (veja mais adiante), cf. em por
tuguês. “físico, física”, denota: (a) “de acordo com 
a natureza” (Rm 1.26,27); (b ) “governado por mero 
instintos naturais” (2 Pe 2.12, “que seguem a natu
reza” )/!

2. psuchikos (díuxiKÓç). “pertencente à psuche. 
alm a” (como a parte inferior do imaterial no ho
mem). “natural, físico’’, descreve o homem em Adão 
e o que lhe pertence, posto  cm  con iraste  com 
pneumatikos. “espiritual” (1 Co 2.14; 15.44. duas 
vezes: 1 Co 15.46. usado como substantivo: Tg 3.15, 
“animar*), neste último texto, relaciona-se mais es
pecificamente. talvez, com a mente, uma sabedoria 
de acordo ou procedendo dos desejos e afetos cor
rompidos: o mesmo se dá em Jd 19-1

B. Substan tivo .
genesis (yéveoi ç), "nascimento”, é usado em Tg

1.23, acerca do “rosto natural” , literalmente, “o ros
to  do seu nascim ento” , “o que Deus o fez ser” 
(Hort). Veja GERAÇÃO, NATUREZA. n° 2.

Nota: Em Rm 11.21,24. a preposição kata, “de 
acordo com”, com o substantivo phusis, “nature
za”, é  traduzido por “natural” , acerca dos ramos.
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descrevendo metaforicamente os integrantes da na
ção de Israel.

C . A dvérbio .
phusikõs ($uoikó>ç), “ naturalmente, por nature

za" (cognato dc A. n° I). é usado em Jd 10.*|
Nota: Em Fp 2.20. o term o gnesiõs. “sincera

mente, honradamente, verdadeiramente" (derivado 
do adjetivo gnesios, “verdadeiro, sincero, genuíno": 
veja, por exemplo. Fp 4.3), é traduzido por "since
ram ente" .(j[

N ATUREZA
1. phusis (d>ú(7i 4), derivado de phuõ. “dar. pro

duzir. causar” , significa: (a) “a natureza” (ou seja. 
os poderes ou constituição naturais) de uma pessoa 
ou coisa (E f 2.3: Tg 3.7: 2 Pe 1.4); (b ) “origem, 
nascimento" (Rm 2.27). aquele que é gentio de nas
cença, incircunciso. em contraste com aquele que, 
em bora circuncidado. tornou-se espiritualm ente 
incircunciso por sua iniqüidade (Gl 2.15); (c) “a  lei 
ou ordem regular da natureza”, em Rm 1.26 (con
tra a “natureza" [para . “contra"J); Rm 2.14 (de 
modo adverbial, “naturalm ente” ); (quanto a Rm
11.21,24, veja NATURAL. Nota)', I Co 11.14; em 
Gl 4.8, “pui natureza (não são deuses)", aqui "na
tureza” é a palavra enfática, e a frase inclui demô
nios, homens que são considerados divinizados e 
ídolos: estes são deuses só no nome (o elem ento de 
negação, me. nega não só que eles são deuses, mas 
até a possibilidade de que poderiam ser).!

2. genesis (yéi'€ai ç) é usado na frase em Tg 3.6. 
“o  curso da natureza". Uns consideram que esta 
expressão se refira ao curso do nascimento ou da 
criação, ou ao curso da “natureza" do homem se
gundo o seu propósito divino original: Mayor (em 
Epistle o f  James) considera que aqui trochos signi
fic a  “ ro d a ” , “a q u a l. p eg an d o  fogo  do  e ix o  
incandescente, é  com parada ao dano muito difun
dido causado pela língua", e mostra que “o  pleno 
significado desenvolvido" de genesis denota “a in
cessante mudança da vida, [...] a esfera desta vida 
terrena, significando tudo o que está contido cm 
nossa vida”. O significado, então, parece ser o âm
bito inteiro da vida e atividade humanas. Moulton 
e Milligan retiram ilustrações dos papiros neste sen
tido. Veja NATURAL. B.

NAU
1. ploion (irXoíot'). cognato de pleõ. "navegar, 

velejar", barco, navio ou nau. adequadamente “bar
co" nos Evangelhos; “navio" em Atos: em outros

lugares, ocorre em Tg 3.4: Ap 8.9; 18.17 (em al
guns manuscritos); Ap 18.19. Veja BARCO. n° 2.

2. ploiarion (uAoLápiov). forma diminutiva do n°
I, é encontrado em Mc 3.9 ("barquinho” ): Mc 4.36: 
Jo 6.24 (“barcos”); Jo 21.8. Veja BARCO. n° I.

3. naus (m ü ç ) denota “navio” (em latim, navis; 
em português, “náutico, naval, navio, nau” ), ocor
re em At 27.41 O termo naus. que no grego clás
sico era a palavra comum para designar “navio”, 
sobreviveu no grego hclenístico como palavra lite
rária . m as desapareceu  da fala popu la r (J. H. 
M o u lto n , P rolegom enon . p. 2 5 ). B lass (em  
Philology o f  the Cospels. p. 186) pensa que o uso 
solitário lucano do termo naus era devido a uma 
reminiscência da frase homérica para se referir a 
encalhar um “navio”.

Nota: Quanto ao verbo epibainõ. que ocorre em 
At 21.6, “ levamos navio”, veja TOM AR, Nora ( 16).

NAUFRÁGIO
nauageõ (yavayéhi) significa: (a ) literalmente, 

“sofrer naufrágio" (formado de naus. “navio", e 
agnumi. “quebrar” ), ocorre em 2 Co 11.25; (b) me
taforicamente. “fazer naufrágio" (1 Tm 1.19), “na 
fé , em resultado dc rejeitar uma boa consciência 
(ambos os verbos neste versículo estão no aspecto 
aoristo. significado a definição dos atos).*!

NAVEGAÇÃO
ploos ou plous (ttXóoç ou t t X o ú ç )  derivado de 

pleõ. "navegar**, é usado em Al 21.7 (“navegação” ): 
27.9.10. Veja CURSO. B. Nota (4).<I

NAVEGAR (I)
1. pleõ  (íiXéio). “navegar", ocorre cm Lc 8.23: 

At 21.3; 27.2,6.24: Ap 18.17 (veja GRUPO. A. n° 
7)-i

2. apopleõ (dTTorrXécd). “navegar para fora” (for
mado apo, “de". e o n ° l ), ocorre em At 13.4: 14.26; 
20.15: 27.1.1

3. ekpleõ (€kttX€üj), “navegar dc” ou “navegar 
de lá” (formado de ek, “de”, e  o n° 1). aparece em 
At 15.39: 18.18: 20.6.1

4. parapleõ (TrapaTrAéto), “navegar por” (forma
do de para. “ao lado dc e o n° 1), ocorre em At
20.16.1

5. diapleõ (òiatiXeto). “navegar por” (formado 
de diá. “através de", e o n° 1). ocorre em At 27.5.$

6. hupopleõ (ÚttottXçio), “navegar para baixo” 
< formado de hupo, “embaixo de”, e o n° 1), ou seja. 
“sob sotavento de”, aparece em At 27.4,7/11



NAVEGAR 815 NECESSITAR

7. anagõ (di^dyw). “ levar para cim a", c  usado 
para sc referir a "fazer-se ao mar” (At 13.13; 16.11; 
18.21: 20.3,13: 21.1; 27.21: 28.10.11). Veja NA
VEGAR (2).

8. paralegõ (TiapaXtyio). “jaze r ao lado de” 
(para, “ao lado de” ), é usado na voz média, acerca 
de “costear" (Al 27.8.13).1

9. diaperaõ (Ôiaircpáio), “cruzar sobre, a tra
vessar” . c traduzido em At 21.2 por “ ia” . Veja 
PASSAR.

10. braduploeõ OpaòurrXoéüj), “navegar lenta
mente” (formado de bradus, “devagar” , e  plous. 
“viagem”), é  encontrado em At 27.7.1

NAV EG AR (2)
1. anagõ (di-dyio), “ irazer para cima. expor, tra

zer à  baila" (formado dc ana, “para cim a”, c agõ. 
“levar” ), é usado na voz média como termo náuti
co com o significado de “fazer-se ao mar, navegar, 
partir". OcorTe em Lc 8.22; Al 13.13; 16.11: 18.21; 
20.3.13; 21.1,2: 27.2,4.12.21: 28.10,11. Veja CO 
LOCAR. LEVAR (2). NAVEGAR. OFERECER. 
PARTIR, PÔR. SOLTAR (1), TRAZBR.

2. epanagõ (fcTTavdyto), “ levar para cim a so
bre” (formado de epi, “sobre” , e o  n° 1), é usado 
com o term o náutico jun io  com ploion. “navio", 
subentendido, que denota “fazer-se ao mar” , ocorre 
em Lc 5.3 (“afastasse” ); Lc 5.4. Quanto ao signi
ficado nào náutico “voltar” , veja M t 21.18. Veja 
M ETER. PÔR. VOLTAR.<JI Na Septuaginta, con
sulte Zc 4.12, “que estão jun to  (aos dois tubos de 
ouro)” .

N EC E SSÁ R IO
1. anankaios (dvayK aíoç), “necessário" (deri

vado de ananke. “neccssidadc” ; veja NECESSIDA
DE). é encontrado cm At 13.46: 1 Co 12.22; 2 Co 
9.5; Fp 2.25: Tt 3.14: Hb 8.3. Quanto a At 10.24, 
“amigos mais íntimos”, veja PERTO (1), B/J

2. ananke (dudyKTi). “necessidade” (veja o n° 
1). é  traduzido em Hb 9.23 por “(era bem) necessá
rio” , literalm ente, “era  um a necessidade” . Veja 
AFLIGIR. A. n° 1.

3. epanankes (érraráyKrçç). adjetivo cognato do 
precedente, com a preposição epi. usada intensiva
mente. só encontrado na forma neutra, é usado como 
advérbio com o significado “de necessidade” e  tra
duzido como adjetivo em At 15.28. “(coisas) ne
cessárias” . literalmente, “(coisas) de necessidade” 1

Nora: Quanto a At 28.10. veja NECESSITAR.
A. n° 1.

N EC ESSID A D E
1. ananke (di'dytcr|) significa: (a) “necessidade".

0 que tem de necessariamente ser (veja NECESSI
TAR), é encontrado em 1 Co 7.37: 9.16; 2 Co 9.7 
(com a preposição ek, “para fora de"); Fm 14 (com 
a preposição kata. “de acordo com”): Hb 7.12:9.16 
(em alguns manuscritos, ocorre em Lc 23-17»; (b) 
“angústia, dor, sofrimento, dificuldade", traduzido 
cm 2 Co 6.4; 12.10 por “necessidades". Veja an
gústia, n° 1. e as palavras sinônimas apresentadas 
ali. e p recisar (veja também CON STRA NG ER. 
Nora).

2. chreia (xpcía), “necessidade” , é usado em At 
20.34; Rm 12 .13 (no plural); Fp 4.16. Veja NECES
SITAR.

N EC ESSITA R
A. Substantivos.

1. chreia (xp€ia) denota “necessidade", em ex
pressões como “há necessidade", ou “ter necessi
dade de algo", ocorre, por exemplo, em Mt 3.14;
6.8; 9.12; 14.16: Mc 14.63; Lc 5.31; 22.71: E f 4.28;
1 Ts 4.9; nos seguintes textos é usado a forma ver
bal. “necessitar, precisar” (considerando que o ori
ginal tem o verbo echõ, “ ter” , com o substantivo 
chreia como objeto, como nas ocorrências há pou
co mencionadas): Lc 15.7; Jo 2.25; 13.10: 16.30; 
Ap 22.5: em todas estas referências o  verbo “ter” 
bem poderia ter sido expresso na tradução, como 
ocorre em I Ts 1.8: 1 Jo 2.27.

Em Lc 10.42, é traduzido por “(uma só) é  ne
cessária” , onde “uma” seguramente não é um prato 
ou uma pessoa, mas será explicado de acordo com 
Mt 6.33 e 16.26. Em Ef 4.29. “(para) promover (a 
edificação), seria tradução mais precisa: “(para a 
edificação) conforme seja a necessidade”, ou seja, 
“para prover o que fosse necessário em cada caso” ; 
assim Westcott acrescenta: “A necessidade repre
senta uma brecha na vida que a palavra sábia ‘tapa 
construindo', preenche-a sólida e  firmemente". Em 
Fp 4.19. “todas as vossas necessidades” ; cm 1 Ts
4.12. “necessiteis” : em At 28.10. “(das coisas) ne
cessárias” , literalmente, no plural, “as coisas para 
as necessidades” . Veja COSTUM E (3). ESTAR EM 
NECESSIDADE. FALTAR. NECESSIDADE. NE
GÓCIO. A. n° I.

2. ananke (dvdyicr)), “necessidade, precisão”, é 
traduzido em Mi 18.7 por “é mister” , com o verbo 
“ser” subentendido (de acordo com os melhores 
manuscritos): em Lc 14.18, “preciso” é tradução 
do verbo echõ, “ter”, com este substantivo como
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objeto, literalmente, "tenho necessidade de”; em Rm
13.5. literalmente, “é necessário”. Veja NECESSÁ
RIO. n° 2, NECESSIDADE. n° I. Veja também 
AFLIGIR.

B. Verbos.
1. chrezõ (xpnítu), "'precisar de, ter necessidade 

de, necessitar” (cognato de chre. “é  necessário, é 
conveniente”), é usado em Ml 6.32; Lc 11.8; 12.30: 
Rm 16.2: 2 Co 3.1.1

2. dei (Ôeí), verbo impessoal, significando “é 
necessário”, é encontrado em Mc 13.7 (“deve”); Jo 
4.4; Al 1.16 (“convinha” ); Al 15.5 (“era mister"): 
At 17.3 (em alguns m anuscritos, ocorre cm At
21.22); 2 Co 11.30 (“convém”); 2 Co 12.1.

3. deon (ôéov), o neutro do particípio presente 
do n° 2 é  usado como substantivo e significa “aqui
lo que é necessário, devido, próprio”, em 1 Pe 1.6. 
com o sentido de “necessidade”, "(sendo) necessá
rio”, com o verbo “ser” subentendido. Veja DEVER 
( 1).

4. prosdeomai (Trpooòéojiai), “precisar além de. 
necessitar adicionalmente” (formado de pros, “além 
de”, e deomai, “precisar"), é usado cm At 17.25. 
“(como que) necessitando (de alguma coisa)"; o sen
tido literal de pros nào deve ser acentuado.^ Na 
Septuaginta, consulte Pv 12.9. “(tem ) falta (de 
pào)” 1

5. opheilo (òàdXw). "dever, estar ligado, obri
gado a fazer algo", é traduzido em 1 Co 5.10 por 
“seria necessário”; em 1 Co 7.36, é usado impesso
alm ente e significa “é devido”, e  seguido pelo 
infinitivo de ginomai, “tomiU--.se, acontecer, ocor
rer” . literalmente, ”é  devido tornar-se”, traduzido 
por “(se) for necessário” . Veja CULPADO (1). 
DEVER (1), DEVER (2). DEVIDO. DÍVIDA. É 
NECESSÁRIO, ESTAR EM DÍVIDA, IM POR
TAR. LIGADO (1).

Alota: Em Fp 4 .12, o verbo hustereõ, “nào al
cançar. ser insuficiente, falhar, estar em falta”, é 
traduzido por “padecer necessidade”. Veja ATRÁS.

C . Adjetivos.
1. anankaiotems (arcryKaiüTepoç). o grau com- 

piu ativo de anankaios, “necessário”, é traduzido em 
Fp 1.24 por “mais necessário". Veja NECESSÁ
RIO. n° 1.

2. epitedeios (èmTr)Ò€ioç), primariamente, "ade
quado. apropriado, conveniente”, portanto, "útil. ne
cessário”. é traduzido em Tg 2 .16 por "necessárias”, 
plural neutro.! Na Septuaginta. consulte 1 Cr 28.2.1

Nota: Em Hb 4.16. o  termo eukaiws. “oportu
no. da estação”, qualificando o substantivo boetheia.

“ajuda”, é traduzido por "(a fim de) sermos ajuda
dos em tempo oportuno”, literalmente, “(a fim de) 
ajuda oportuna”. Veja CONVENIENTE.

N EG A R
1. arneomai (àpi^eoiiai ) significa: (a) “dizer... 

não. contradizer” (por exemplo. Mc 14.70; Jo 1.20: 
18.25,27; I Jo 2.22); (b ) “negar" por meio de des
conhecer uma pessoa, como, por exemplo, o Se
nhor Jesus como Mestre (por exemplo. M t 10.33; 
Lc 12.9; Jo 13.38, nos melhores manuscritos: 2 
Tm 2.12): ou, por outro lado, do próprio Cristo 
“negar" que alguém é Seu seguidor (Mt 10.33; 2 
Tm 2.12): ou “negar” o Pai e o Filho, apostatando 
e disseminando ensinos perniciosos, para “negar" 
Jesus Cristo como Mestre e Senhor mediante imo
ralidade sob a capa da religião (2 Pe 2.1: Jd 4); (c) 
“negar-se a si mesmo” , quer em sentido bom. 
desconsiderando os próprios interesses (Lc 9.23). 
quer em sentido ruim. mostrar-se falso a alguém, 
agir bem ao contrário de alguém (2 Tm 2.13): (d) 
"ab-rogar, abandonar ou renunciar uma coisa” , 
quer má (Tt 2.12), quer boa (1 Tm 5.8: 2 Tm 3.5; 
Ap 2.13; 3.8); (?) “não aceitar, rejeitar ou recusar 
algo oferecido” (At 3.14: 7.35: Hb 11.24). Veja 
RECUSAR (1).

2. aparneomai (àTrapréonrn), forma fortalecida 
do n° 1, com apo. “de”, prefixado (em latim, abne
go), significa: (a) “negar totalmente", renunciar, 
afirmar que alguém não tem ligaçào com outra pes
soa, com o no ato de Pedro negar a  Jesus (Mt 
26.34.35.75; Mc 14.30.31.72; Lc 22.34.61; alguns 
manuscritos têm o verbo em Jo 13.38). Esta forma 
mais forte é usada nas declarações do Senhor que 
predizem a “negação” de Pedro, e na garantia de 
fidelidade que Pedro deu: o verbo simples (n° 1) é 
usado em todos os registros de sua negação efeti
va. A forma fortalecida é o verbo usado no aviso 
do Senhor a respeito de Ele ser "negado" na pre
sença dos anjos (Lc 12.9); na cláusula precedente. 
”quem me negar’', é empregado o verbo simples 
arneomai: portanto, a tradução deveria ser: “Quem 
me negar na presença dos homens, será totalmente 
negado na presença dos anjos de Deus”; (b) “ne
gar-se a si mesmo” como seguidor de Cristo (Mt 
16.24; Mc 8.34. Lc 9.23).1

3. antilegõ (àimÀeyuj) significa “falar contra, 
contradizer”. Em Lc 20.27: “que dizem não haver 
ressurreição", segue os textos que têm o  verbo sim
ples legõ. A lgum as versões traduzem  o verbo 
antilegõ: "que negam não haver ressurreição”. Veja
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CONTRADIZENTE. CONTRADIZER. FALAR. 
n° 6. RESPONDER.

N E G L IG E N T E
A. A djetivo.

noíhros (voOpóç), “ lento. lerdo, vagaroso, indo
lente. apático” (aetim ologiaé incerta), em Hb 5.11, 
é traduzido por "negligente” (com relação a akoe, 
“audição’': literalmente, “em audições”); como tam
bém em Hb 6.12. Veja PREGUIÇOSO. VAGARO
SO (1 )-l Na Septuaginta. consulte Pv 22.29.1 Con
traste com o termo nõthrokardios, '"lento de cora
ção” (kardia. “coração” ), que ocorre em Pv 12.8.1

Nora: Em Lc 24.25, “tardos (de coração)” é tra
dução da palavra sinônima bradus. Sobre estas pa
lavras. Trench comenta (New Testament Synonyms, 
§ civ): "O termo bradus difere das palavras com as 
quais é aqui colocado em contraste, no que tange a 
que nenhuma falta ou culpa moral está necessaria
m ente envolvida neste termo. Até aqui. o fato 
advindo c que das três ocasiões nas quais bradus é 
empregado no Novo Testamento, duas estão em 
honra, pois ser 'lento* para as coisas más. às pala
vras precipitadas ou à ira (Tg 1.19. duas vezes), é 
uma graça e não o contrário. [...J Há uma lentidão 
mais acentuada e inata implícita no termo nõthros 
e que está como que ligada inseparavelmente à pró
pria vida, mais do que em qualquer uma das outras 
palavras deste grupo”. Trench compara e contrasta 
com argos. “ocioso”, mas esta palavra não é estri
tamente sinônima das outras duas/fl

B. Advérbio.
bareõs (fkzpéioç). “pesadamente, com dificulda

de” (cognato de barus, “pesado”), é usado com o 
verbo akouõ. “ouvir” , em Mt 13.15 e  At 28.27 (ci
tado de Is 6.10), literalmente, “ouvir pesadamente, 
ser lento de audição*’.1 Na Septuaginta. consulte 
Gn 31 .35  (lite ra lm e n te , “ não  su p o rta r p esa 
damente” ): Is 6.10.1

NEGOCIAR
A. Verbos.

1. ergazomai (èpyá£oiicu). “trabalhar” , é encon
trado em Mt 25.16 (“granjcou” ): Ap 18.17 (“nego
ciam” ). Veja COMETER. FAZER (1). LABUTAR.
B. Nota (1). MINISTRO. TRABALHAR.

2. pragmateuomai (Trpay porre úo iia i) é usado em 
Lc 19.13 (“negociai”). Veja ENTREGAR-SE.1

3. diapragmateuomai (Ôia7Tpay(iaT€Úo|iai). “re
alizar mediante tráfico, ganhar negociando”, ocor
re em Lc 19.15.1

4. emporeuomai (c|i7:op€ÚO|iat) é usado em Tg
4.13 (“contratarem os” ). Veja COMPRAR. Nota. 
MERCADORIA. B.

B. Substantivos.
1. techne (T e x ^ ) . “arte” (em português, “ técni

ca. técnico"), é usado em At 18.3 (segunda parte) 
acerca de um “ofício” . Quanto à primeira parte, veja 
Nota mais adiante. Veja ARTES.

2. meros (pépoç). “porção parte", é  usado em 
At 19.27 acerca de uma “profissão”. Veja ARTÍFI
CE, n°5,

Nota: Quanto ao adjetivo homotechnos. “do 
mesmo com ércio”, que ocorre em At 18.3 (pri
meira parte, “do mesmo ofício”), veja ARTÍFICE. 
n° 4.1

NEGÓCIO
A. Substantivos.

1. chreia (x p tia ). traduzido por “negócio” em 
At 6.3. acerca da distribuição de fundos, significa 
“necessidade, carência”, e é usado nesse lugar em 
relação a dever ou tarefa. Veja ESTAR EM NE
C ESSIDA DE. FALTAR, N ECESSID AD E. N E
CESSITAR, USAR (2).

2. ergasia (èpyacría) denota “negócio, ocupa
ção, atividade” (Al 19.24,25, “ lucro” e “ofício” ), 
derivado de ergon. “ trabalho”. Veja DILIGÊNCIA.

B. Adjetivo.
idios (íftioç) expressa “aquilo que pertence ex

clusivam ente a alguém” (por conseguinte, em por
tuguês. “ idiota”, em certo sentido mudado, lite
ralmente, “pessoa com opiniões próprias” ); o plu
ral neutro com o artigo (ta idia) significa “coisas 
pertencentes exclusivam ente a alguém” . Em 1 Ts
4.11. o substantivo “negócio” nào é  expresso no 
original, mas é fornecido nas traduções: “Vossos 
próprios negócios". Para a mesma frase, expresso 
de outro modo. veja Jo 1.11 (“o que era seu” ): Jo 
16.32 e 19.27 (“sua casa”): At 21.6 (“casa” ). Em 
Lc 2.49, a frase “dos negócios de meu Pai” (“na 
casa de meu Pai” , ARA), á. literalmente, “nas [coi
sas. o plural neutro do artigoj dc meu Pai". Veja 
C O N H EC ID O . D EV ID O . EM PARTICULAR, 
GRUPO. n° 8, LAR. PRÓPRIO (2), PRÓPRIO (4). 
PRÓPRIA.

Notas: (1) Em Rm 16.2, o termo pragma é tra
duzido por “qualquer coisa". Veja ASSUNTO, 
COISA. TRABALHAR.

(2) Em Rm 12.11, o termo spoude. é traduzido 
por “cuidado”, significando “diligência". Veja DI
LIGÊNCIA.
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NEGÓCIOS
pragmatia  ou pragmateia (T rpay^iaT Ía), ou 

(npaypaT eía) derivado de pragma. “ação”, deno
ta "negócio, ocupação, a execução de qualquer afa
zer": no plural, “profissão, atividade, negócios de 
vida" (2 Tm 2.4).1

Notas: (1 ) 0  termo ta kata. literalmente, “as (coi
sas) com ou em relação a (alguém)", é traduzido, em 
Ef 6.21, por “negócios", e em Cl 4.7, por “estado".

(2) A frase taperi. literalmente, “as (coisas) con
cernentes a (alguém)” , em Ef 6.22, é traduzido por 
“estado”; em Fp 1.27, por "acerca de”.

NEÓFTTO
neophutos (i'€Ó<puToç), adjetivo, literalmente, 

“recentemente plantado" (formado de neos, “novo", 
e phuõ, “dar, produzir” ), denota "novo-convertido. 
neófito, noviço" (1 Tm 3.6). de alguém que, por 
inexperiência, é inadequado para atuar como bispo 
ou pastor dc uma igreja.? Na Septuaginta. consulte 
Jó 14.9; SI 128.3: 144.12: Is 5.7.1

NETO
ekgonos (èVyovoç), adjetivo, denotando “nasci

do de" (formado de ek, “de", e ginomai. “tornar- 
se" ou “nascer"), era usado como substantivo e sig
nifica “filho”; no plural, descendentes, “netos" (1 
Tm 5.4).1

NEVE
chiõn (xicói') ocorre em Mt 28.3; Ap 1.14. Al

guns manuscritos têm em Mc 9.3.1

NÉVOA
1. achlus (dxXúç), “névoa", sobretudo uma obs

curidade dos olhos, é usada em At 13.11 (“trevas"; 
veja ARA). “No único lugar em que aparece no 
Novo Testamento, atesta a precisão na escolha das 
palavras, e não meramente de palavras médicas, que 
*o médico amado* tão freqüentemente exibe. Para 
ele. expressa a névoa da escuridão [...] que caiu no 
feiticeiro Elimas. sendo sinal externo e visível da 
escuridão espiritual interior, a qual, por algum tem
po, seria sua porção no castigo por ter resistido à 
verdade" (Trench. New Testament Synonyms, § c).1

2. homichle (óm'xXr))< “névoa” (não tão espessa 
tanto nephos e nephele, “nuvem”), ocorre em 2 Pe 
2.17 (primeira parte); alguns manuscritos têm o ter
mo nephelai, “nuvens”.1

3. zophos (£óct>oç) é encontrado em 2 Pe 2.17 
(segunda parte , “e sc u r id ã o ” , que é tradução

satisfatória). Quanto a  este e  outros sinônimos, veja 
ESCURIDÃO. TREVAS.

NICHO
naos (v aó ç), “a parte mais interna de um tem

plo. santuário”, é usado no plural em At 19.24, acer
ca dos modelos em prata do “nicho" pagão, no qual 
a imagem de Diana (Ártemis. em grego) foi preser
vada. Os modelos eram grandes ou pequenos, e 
constituíam sinais de riqueza e devoção por parte 
dos compradores. A variedade de formas ligadas 
ao embelezamento da imagem provia “não pouco 
lucro aos artífices". Veja TEMPLO.

NINGUÉM
Os termos oudeis e medeis, “ninguém”, estão 

mutuamente relacionados de maneira muito seme
lhante como os termos oitkeri e meketi. conforme 
são indicados no verbete NÃO MAIS. n.os 1 e 2.

O termo oudeis ocorre em Mt 6.24; 9.16; 24.36: 
Jo 1.18: 3.2.13,32: 14.6: 16.22: 2 Co 7.2 (três ve
zes): Hb 12.14: 1 Jo 4.12: Ap 2.17; 3.7,8; 5.3,4: 
7.9: 14.3; 15.8: 19.12. A grafia outheis aparece oca
sionalmente nos manuscritos; Westcott c Hort ado- 
tarn-na cm 2 Co 11.8. no caso genitivo de outhenos.

O termo medeis ocorre em Mt 8.4 (quase todas 
as ocorrências nos Evangelhos Sinóticos são casos 
de proibição ou de advertência); At 9.7; Rm 12.17:
I Co 3.18,21: Gl 6.17; E f 5.6: Cl 2.18: 1 Ts 3.3: 1 
Tm 4.12; A p3.11.

Notas: (1) Em alguns manuscritos, o elemento 
de negação me e o pronome indefinido tis. “alguém, 
qualquer um. qualquer pessoa” , aparecem juntos 
numa palavra, metis, “ninguém" (sempre estão se
parados nos melhores manuscritos), por exemplo, 
cm Mt 8.28; I Co 16.11; 2 Co 11.16: 2 Ts 2.3. As 
palavras também estão separadas em Mt 24.4: 2 Co
8.20 (“alguém”); Ap 13.17. Estas ocorrências re
presentam impossibilidade ou proibição (veja NÃO 
MAIS. n° 2); contraste com ouch. ou seja. ou ... tis. 
que ocorre em Hb 5.4, “ninguém", onde é  feita uma 
declaração negativa direta.

(2) Em 2 Co 11.10, é usado o elemento de nega
ção ou. “não”; em 1 Co 4.6, por exemplo, o ele
mento de negação me, é traduzido por “não" (veja 
ARA): em Rm 14.13. o elemento de negação me. 
usado numa advertência, é traduzido por “não".

NINHO
kataskenõsis (KaTaoKnqfoxnç), “acampamento, 

instalação", portanto, “alojamento, domicílio” (for
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mado de kata, “para baixo sobre”, e skene, “tenda, 
barraca” ), é usado em Mt 8.20 e Lc 9.58, acerca de 
"ninhos” de pássaros.1} Na Septuaginta, consulte 1 
Cr 28.2 (“casa de repouso”); Ez 37.27 (“ [m eu| 
tabernáculo").(|l

A palavra nossia, que significa "ninhada" (Lc
13.34), usada na Septuaginta denotando “ninho” 
(por exemplo, em Dl 22.6; 3 2 .11), significa o pró
prio receptáculo construído por pássaros no qual 
botam ovos (tendo referência especial à ninhada 
prospectiva); mas a palavra kataskenõsis, usada pelo 
Senhor, denota lugar de descanso ou pousada. Isto 
empresta torça à Sua comparação. Ele nào só não 
linha casa, mas nem mesmo tinha um lugar para 
pousar (cf. kataskenoõ, “alojar-se, hospedar-se”, por 
exemplo, Mt 13.32; Al 2.26. “repousar"; veja ALO
JAR).

NISSO
Nota: Este termo traduz a expressão en toutõ, 

“nisto”, em Jo 4.37; 9.30; 15.8; At 24.16; 2 Co 8.10;
I Jo 4.9.10.17.‘J|

NISTO
Notas: (1) Esta palavra traduz a expressão en 

toutõ, literalmente, "nisto” ( 1 Co 4.4; 1 Jo 2.3.5; 
3.16,19.24; 4.2.13; 5.2).

(2) Em 1 Jo 4.6, a expressão ek toutou, literal
mente. “disto", ou seja. por causa disto, é traduzi
do por “nisto".1!

NOBRE
1. eugenes (e ú y ti^ ç ) , adjetivo, literalmente, 

"bem-nascido, de boa fam ília” (formado de eu, 
“bem”, e genos, "família, taça”): (o) significa “no
bre” (1 Co 1.26); (b) é usado com anthrõpos, "ho
mem", ou seja, “homem nobre” (Lc 19.12).1 Na 
Septuaginta. consulte Jó 1.3.1

2. eugenestems (evyeuéorrepoç). o grau com
parativo do n° I, ocorre em At 17.11. “mais no
bres”, ou seja, "de disposição mais nobre”.*]!

3. kratistos (icpánaToç) é traduzido em At 24.3 
e 26.25 por “potentíssimo” . Veja SUPERAR.

N O ITE
nux (róÇ) é usado: (I) literalmente, acerca de: 

(a) “o período natural revezado pelo dia” (por exem
plo, Mt 4.2; 12.40: 2 Tm 1.3; Ap 4.8); (h) “o  perío
do da ausência de luz”, o tempo no qual algo acon
tece (por exemplo. Mt 2.14; 27.64, em alguns ma
nuscritos; Lc 2.8; Jo 3.2; 7.50. em alguns manus

critos; At 5.19; 9.25); (e) “o ponto no tempo” (por 
exemplo. Mt 14.27; 14.30, em alguns manuscritos; 
Lc 12.20; At 27.23); (d) “a duração do tempo" (por 
exemplo, Lc 2.37; 5.5; At 20.31: 26.7); note a dife
rença na frase em Mc 4.27; (II) metaforicamente, 
acerca de: (a) “o período em que o homem ficou 
alienado de Deus" (Rm 13.12; l Ts 5.5); neste últi
mo texto, literalmente, “não da noite", onde "de" 
significa “pertencente" (cf. “daquela seita”, At 9.2; 
“daqueles que se retiram" e “daqueles que crêem", 
Hb 10.39); (b) "a morte”, como o período de tempo 
em que o trabalho cessa (Jo 9.4).

NOIVA
numphe (i'úp<t>T|) (em português, “ninfa"), sig

nifica “noiva" ou “esposa jovem ” (Jo 3.29; Ap 
18.23; 21.2,9; 22.17), está provavelmente relacio
nado com o termo em latim inibõ, “velar, ocultar". 
A "noiva” era adornada com bordados e jóias (veja 
Ap 21.2), e conduzida velada de sua casa para o 
"noivo". Daí, o significado secundário de “nora" 
(Mt 10.35; Lc 12.53). Veja FILHA/J Quanto à rela
ção entre Cristo e a igreja local, sob esta figura, 
veja 2 Co 11.2; concernente à Igreja inteira, veja Ef 
5.23-32; Ap 22.17.

numphios (t’u|i<t>Loç), “noivo", ocorre 14 vezes 
nos Evangelhos, e em Ap 18.23. O “amigo do es
poso [noivo]” (Jo 3.29), 0 distinto dos “filhos da 
câmara do noivo", que eram numerosos. Quando 
João Batista fala do "amigo do esposo [noivo]”, ele 
usa a linguagem de acordo com os costumes dos 
judeus.

numphõn (i'up<{)aji>) significa: (a) “a sala de jan
tar ou salão de festas, no qual as cerimônias de ca
samento eram realizadas” (Mt 22.10, alguns ma
nuscritos têm a palavra gamos, “casamento” ); (b) 
“a câmara que contém a cama nupcial", “os filhos 
da câmara do noivo”, os quais, sendo os amigos do 
noivo, tinham a incumbência de prover o que fosse 
necessário para as núpcias (Mt 9.15; Mc 2.19. Lc
5.34),1

NOM E
A. Substantivo.

onoma (õvo|ia) é usado acerca de: (1) em geral, 
o "nome” pelo qual uma pessoa ou coisa é chama
da, por exemplo, Mc 3.16,17. “(a quem pôs) o 
nome”, literalmente, “(Ele acrescentou) o nome": 
Mc 14.32, literalmente, “(de cujo) nome (era)”; Lc 
1.63: Jo 18.10; às vezes, é traduzido por “chama
do”, por exemplo. Lc 1.5, “chamado (Zacarias)”.
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literalmente, “pelo nome de"’; no mesmo versículo, 
“o nome dela era (Isabel)”, foi traduzido literalmen
te, sendo uma frase elíptica, com "era” subentendi
da; At 8.9, “cham ado” ; Al 10.1. “por nom e"; o 
“nome” é posto em  lugar da realidade em Ap 3.1; 
em Fp 2.9, o “nome" representa “o titulo e a digni
dade" do Senhor, como em E f 1.21 e Hb 1.4.

(II) A tudo o que um “nome” implica, no que 
respeita a autoridade, caráter, hierarquia, majesta
de. poder, excelência, etc., a ludo o que o “nome” 
abrange: (a) o “nome” de Deus que expressa Seus 
atributos, etc. (por exemplo, Mt 6.9; Lc 1.49; Jo 
12.28; 17.6.26; Rm 15.9; I Tm 6.1; Hb 13.15; Ap
13.6); (b ) o “nom e" de Jesus (por exem plo. Ml 
10.22; 19.29; Jo 1.12; 2.23; 3.18; Al 26.9; Rm 1.5; 
Tg 2.7; I Jo 3.23; 3 Jo 7; Ap 2.13; 3.8); lambem as 
expressões traduzidas por “em nome” , podem ser 
analisadas da seguinte maneira: (1) representando 
a autoridade de Jesus (por exemplo, Mt 18.5, com 
a preposição epi, “com base na minha autoridade”); 
o mesmo se dá em Mt 24.5 (falsamente) e em pas
sagens paralelas; como substanciadas pelo Pai (Jo 
14.26; 16.23, última cláusula); (2) no poder de —  
com a preposição en, “em" (pior exemplo. Mc 16.17; 
Lc 10.17; At 3.6; 4.10; 16.18; Tg 5.14); (3) em re
conhecim ento ou confissão de (por exem plo, Al 
4.12; 8.16; 9.27,28): (4) em reconhecimento de au
toridade de —  às vezes combinado com o pensa
mento de confiar ou descansar em (Ml 18.20; cf. 
Mt 28.19; At 8.16; 9.2 [W.r, "a” ]: Jo 14.13; 15.16: 
E f 5.20; Cl 3.17); (5) devido ao fato de que se é 
chamado pelo "nom e" de Jesus ou se é identificado 
com Ele —  com a preposição en, “em” (por exem
plo, 1 Pe 4.14); com heneken, “por causa de" (por 
exemplo, Mt 19.29); com a preposição dia, “por 
causa de" (Mt 10.22: 24.9; Mc 13.13: Lc 21.17; Jo 
15.21; 1 Jo 2.12: Ap 2.3). Quanto a 1 Pe 4.16. veja 
Nota mais adiante.

(III) A representar, por metonímia, “pessoas" (At 
1.15: Ap 3.4; 11.13, "hom ens” ).

Nota: Em Mc 9.41. o uso da frase en com o caso 
dativo de onoma (conforme os melhores manuscri
tos) sugere a idéia de “por causa dc” ou "com base 
em ” (ou seja, porque sois discípulos dc Cristo); 1 
Pe 4.16, “ nesta parte", pode ser considerado da 
mesma maneira.

B. Verbos.
1. onomazõ (òro^aiToj) denota: («) "nom ear, 

mencionar” ou "tratar por nome" (Al 19.13, “ invo
car o nome”): na voz passiva (Rm 15.20: E f 1.21:
5.3): fazer menção do "nom e” do Senhor em  lou

vor e adoração (2 Tm 2.19); (b) "nomear, chamar, 
dar nome a" (Lc 6.13,14); voz passiva (I Co 5 .1 1, 
“dizendo-se” ): E f 3.15 (alguns manuscritos têm o 
verbo neste sentido em Mc 3.14 c I Co 5.1). Veja 
CHAMAR, Nota (1).1

2. eponomazõ (cTroi^iiáCu), “cham ar por nome. 
dar sobrenome a. cognom inar” (formado de epi. 
“sobre” , e o  n° 1), é usado em Rm 2.17. voz passi
va. “tens por sobrenome". Veja CHAMAR. Nota 
(1 )-1

3. prosagoreuõ (irpoaa-yopeúcú) denota primari
amente “dirigir cumprimentos ou saudações, sau
dar, cumprimentar” ; por conseguinte, “cham ar por 
nome” (Hb 5 .10. "nomeado por [Deus sumo sacer
dote]” . ARA), expressando a atribuição formal do 
lítulo a Ele. a quem pertence; “chamado" não ex
pressa adequadamente o significado. Uns sugerem 
o significado “saudado”, mas é duvidoso. A refe
rência 6 ao SI 110.4. uma profecia confirmada na 
ascensão.*]! Na Septuaginta, consulte Dt 23.6/j]

4. kaleõ (KaXéto), “chamar”, tí traduzido em At 
7.58 por “cham ado". Veja CHAMAR, n° 1, letra 
"b".

Notas: (1) Em Lc 19.2, o verbo kaleõ. “chamar" 
(com o caso dativo de onoma, "por nome”), é tra
duzido por “chamado” ; em Lc 2 .2 1. o verbo sozi
nho é traduzido por “foi-lhe dado o nome de” .

(2) Em Mt 9.9 e Mc 15.7, o verbo legõ. “falar, 
chamar por nome", é traduzido por “chamado”. Veja 
CHAM AR. n“ 9.

N O M E A R
1. histemi ( í<xt€|ju), “fazer pôr", significa "no

mear. designar” . Em At 17.31, fala do dia no qual 
Deus ju lgará  o  m undo por C risto. Em At 1.23 
(“apresentados"), refere-se a José e Barsabás, pois 
estes não foram "designados” no sentido aceito do 
termo, mas simplesmente separados, para que fos
se conhecido qual deles o Senhor tinha escolhido. 
Veja continuar. n“ 10.

2. kathistemi (KaSíorript), forma fortalecida do 
n° 1. significa normalmente “designar alguém para 
um cargo”. Neste sentido, o verbo pode ser tradu
zido por “constituir, pôr. estabelecer", designando 
ou ordenando uma pessoa para um lugar de autori
dade. por exemplo, um servo sobre uma casa (Ml 
24.45.47; 25.21.23: Lc 12.42.44): um ju iz  (Lc 
12.14; At 7.27,35); os denominados sete diáconos 
(At 6.3); um governador (At 7.10); o homem de
signado por Deus sobre a obra das Suas mãos (Hb
2.7); os presbíteros que Tito devia “estabelecer” em
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todas as cidades da Creta (Tt 1.5). Neste último 
versículo, não está em vista uma ordenação eclesi
ástica formal, mas a “designação”, o reconhecimen
to que as igrejas deviam dar àqueles que já  tinham 
sido levantados e qualificados pelo Espírito Santo, 
e dado evidências em sua vida e serviço (veja o n° 
I I ). É usado para aludir aos sacerdotes de outrora 
(Hb 5.1; 7.28; 8.3). Veja COLOCAR. CONDUTA. 
FAZER (2). ORDENAR.

3. tithemi (t í 0 tn±u  ). “pôr”. é  usado para se refe
rir à “designação” de qualquer forma de serviço. 
Cristo o usou para aludir aos Seus seguidores (Jo 
15.16: “Eu vos pus” estaria mais de acordo com a 
metáfora do enxerto). O verbo é usado por Faulo 
em alusão ao seu serviço no ministério do Evange
lho (1 Tm 1.12; 2.7; 2 Tm 1.11; aos inspetores ou 
bispos na igreja local em Éfeso. na qualidade de 
“designados” pelo Espírito Santo para cuidar da 
igreja de Deus (At 20.28); ao Filho de Deus. como
o Herdeiro designado de todas as coisas (Hb 1.2). 
Também é usado em referência à  “designação” para
o castigo: o servo infiel (Mt 24.51; Lc 12.46); o 
Israel incrédulo ( I Pe 2.8). Contraste com 2 Pe 2.6. 
Veja ARCO, COLOCAR, COMETER, CONCE
BER, IR A PIQUE. JAZER. FAZER (2). ORDE
NAR, PÔR, PROPOR).

Nota: Cognato de tithemi. é  a parte final do subs
tantivo prothesmia, que aparece em G1 4.2, onde 
fala de um tempo ou período “determinado".!

4. diatithemi (òiaríôrijii), forma fortalecida do 
n° 3 (formado de dia, “através de”, prefixo intensi
vo. e o n° 3). só é usado na voz média. O Senhor 
usou o termo para aludir aos discípulos em relação 
ao Reino, que daqui por diante será deles e de Si 
próprio no mesmo sentido, como o que lhe foi “de
signado” pelo Pai (Lc 22.29). Quanto ao uso deste 
verbo em conexão com um contrato ou acordo, veja 
FAZER (2). TESTADOR.

5. tassõ ( T á a c R u ) ,  “pôr em ordem, organizar”, sig
nifica “designar”, por exemplo, em referência ao lu
gar onde Cristo tinha “designado” uma reunião com 
os discípulos depois que Ele ressuscitasse (Mt 28.16): 
aos cargos dc autoridade civil e militar sobre os ou
tros, quer “designadas” por homens (Lc 7.8) ou por 
Deus (Rm 13.1). É referido àqueles que. lendo crido 
no Evangelho, foram “ordenados para a vida etema“ 
(At 13.48). A casa de Estéfanas, em Corinto. tinha 
“se dedicado” ao ministério dos santos (1 Co 16.15). 
Outros exemplos de organização de detalhes especi
ais ocorrem em At 15.2: 22.10: 28.23. Veja COLO
CAR, DETERMINAR. ORDENAR-!

6. diatassõ (ò íardaaw ), forma fortalecida do n°
5 (formado de dia. “através de", prefixo intensivo, 
e o n° 5), freqüentemente denota “organizar, desig
nar, ordenar", por exemplo, diz respeito ao que era 
"ordenado” para a coleta dos coletores de impostos 
(Lc 3.13); ao Tabemáculo, na qualidade de “orde
nado” por Deus para Moisés fazer (At 7.44): aos 
arranjos “ordenados” por Paulo com respeito a ele 
c seus companheiros de viagem (At 20.13): ao que
o apóstolo “ordenou” em todas as igrejas com rela
ção às condições matrimoniais (1 Co 7.17); ao que
o Senhor “ordenou” concernente ao sustento daque
les que proclamavam o Evangelho (I Co 9.14); à 
lei divinamente “ordenada” ou administrada pelos 
anjos mediante Moisés (Gl 3.19).

Em Tt 1.5. o sentido é o de comandar: “Já te 
mandei” (“Conforme te prescrevi”, ARA). Veja 
COMANDAR. n° 1, ORDEM. ORDENAR.

7. suntassõ (oxvtóoow). formado de sun, “com”, 
e o n° 5. literalmente, "organizar junto com”, daí, 
“designar, ordenar", é usado duas vezes: em Mt
26.19, acerca do que o Senhor “ordenara” aos dis
cípulos. e em Mt 27.10. numa citação relativa ao 
preço do campo do oleiro.*!

8. protassõ (TrpoTÓaaco), formado de pro, “an
tes de“, e o  n° 5. “designar antes”, é usado em At 
17.26 (“dantes ordenados”) acerca dos tempos or
ganizados por Deus para as nações e as fronteiras 
em que habitariam.<jl

9. keintai (ice ijiai), “situar-se”, é usado em 1 Ts
3.3 a respeito do “desígnio” da aflição para os cren
tes fiéis. É traduzido por “ser posto” em Lc 2.34 e 
Fp 1.16. onde o sentido é o mesmo. O verbo é um 
tempo perfeito, usado para o perfeito passivo de 
tithemi, “pór". “fui posto**, ou seja. “eu me situo”. 
Veja COLOCAR. DEITAR-SE, FEITO. JAZER.

10. apokeimai (àtrotççi^ai), formado dc apo. 
“de”, e o n° 9, significa “ser posto, reservado” (Lc 
19.20; Cl 1.5; 2 Tm 4.8); “ordenado” (Hb 9.27. onde 
fala da morte e o julgamento que se segue). Veja 
JAZER .<||

11. cheiwtoneõ (xtipoTot^w). usado primaria
mente acerca da votação na assembléia legislativa 
ateniense, significando "estender as mãos para fren
te” (cheir. “mão", e teinõ. “estender"), nào deve 
ser tomado em seu sentido literal: nào pode ser con
sid e rad o  assim  em  sua p a lav ra  com posta  
procheirotoneõ, “escolher antes” , visto que é refe
rido a Deus (At 10.41). O termo cheirotoneõ é usa
do para sc referir à “designação” dos anciões feita 
pelos missionários apostólicos nas várias igrejas que
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eles revisiiavam (Al 14.23, “havendo f...] eleito*’, 
ou seja. pelo reconhecimento daqueles que vinham 
se mostrando dotados por D eus para desem penhar 
as funções dos anciões; veja o  n° 2). Também é usa
do para aludir aos “designados ' (nào por voto, mas 
com a aprovação geral) pelas igrejas na G récia a 
acom panhar o apóstolo a levar suas dádivas aos 
santos pobres na Judéia (2 Co 8.19). Veja ESCO
LHER. O R D E N A R !

12. procheirizõ  (irpoxe ip í£ to ), derivado  de 
procheirns, “à m ão”, significa: (a) “entregar, de
signar*’ (Al 3.20, ARA); (b) na voz média, “resol
ver. determinar, designar anteriormente'*, traduzi
do por “designou** em Ai 22.14. e  "pôr, em  At 
2 6 .1 6 !

13. horizõ (ópiçio) (em português, ‘'horizonte”), 
literalmente, “marcar por limite", daí. “determinar, 
ordenar”, é usado em relação a Crislo que foi orde
nado por Deus para ser o  Juiz dos vivos e dos mor- 
ios (At 17.31); ao fato de Ele ser “declarado" o Fi
lho de Deus (Rm 1.4); às estações divinamente “de
terminadas” (A t 17.26. Veja DEFINIR.

14. anadeiknumi (ch'aôc-iia'Ufju), literalm ente, 
''aparecer, mostrar claram ente”, também significa 
“designar para um cargo ou serviço” ; é usado neste 
sentido para com os 70 discípulos (Lc 10.1). Q uan
to ao significado “mostrar", veja A t 1.24.!

15. poieõ (ttchcíü), “ fazer’*, é traduzido por “cons
tituiu** em Hb 3.2. acerca de Cristo. Quanto a Mc
3.14. veja ORDENAR, Note (2).

Nota: O term o epithanarios (form ado de epi. 
“para**, e lhanatos. “morte” ) significa “designado 
à  morte**, destinado a  ela por condenação < 1 Co 4.9).

NONO
enatos ou ennatos (evaToç ou c iw q to ç ) é usa

do em referência a: (a) "a hora nona” , ou seja. as 
três horas da tarde (M t 20.5; 27.45,46; Mc 15.33,34; 
Lc 23.44; At 3.1; 10.3,30); (b ) “o topázio" com o o 
"nono" fundamento do muro da cidade na visào sim
bólica registrada em Ap 21.9-27 (Ap 21.20).!

NORTE
borras (Poppõç). primariamente bóreas, o  vento 

norte, veio a denotar o “norte" (cf. “boreal” ), Lc 
13.29; A p 21.13.!

NÓS MESMOS
Notas: ( 1) É tradução de: (a) autoi. o plural de 

autos, “eu mesm o", usado enfaticam ente, quer so
zinho (por exem plo, Jo 4.42; Rm 8.23, prim eira

parte; 2 Co 1.4. última parte; 2 Co 1.9, primeira 
parte); quer unido com os pronom es plurais, por 
exemplo, hetneis, “nós** (Rm 8.23, segunda parte);
(b) o plural hetneis sozinho (por exemplo, T l 3.3); 
em 2 Co 4.7, ex hemon, é traduzido por “de nós T;
(c) heauton. regido pela preposição apo, “de”, por 
exem plo, 2 Co 3.5 (primeira parte), literalmente, 
“de nós m esmos”; (d) heautis, o caso dativo da le
tra “r* (por exem plo. Rm 15.1); regido pela prepo
sição en. “cm ” (2 Co 1.9, primeira parte); regido 
pela preposição epi, “sobre” (2 C o 1.9, segunda 
parte); (e) heautous. o caso acusativo (por exem
plo, At 23.14; 2 Co 3.1; 4.2,5).

(2) Em At 6.4, o verbo proskartereõ, “continuar 
firmemente”, é traduzido por “nós perseveraremos”,

(3) Em 2 Co 10.12. o verbo enkrinõ, “numerar” , 
é  traduzido por “se medem a si mesmos".

NOS
O s casos ob líquos de hemeis. “nó s” , são  o 

genitivo  hemõn, “de nós”, o dativo  hentin, k'para  
n ó s” , o a c u sa t iv o  he/nas , “ n o s" . Q u an d o  o 
nom inativo hemeis c  usado, é  sem pre enfático, 
com o, por exem plo, em Jo  11.16 (“[vam osl nós” ; 
literalm ente, “nós. vamos**); 1 Ts 5.8 (“sejam os 
sóbrios’*, literalm ente, “ nós, sejam os sóbrios”). 
À s vezes, os casos oblíquos são regidos por p re
posições.

NÓS
Nota: Quando este pronome não é  parte da tra

dução de um verbo ou frase, representa algum caso 
de hemeis, o plural de egõ, “eu**; este uso separado 
do pronome sempre é enfático. Quanto a “nós mes
mos”. veja NÓS MESMOS.

NOSSO PRÓPRIO
1. heautõn (éau T iõ i')  é às vezes usado como pro

nome reflexivo da primeira pessoa do plural com o 
significado de “o nosso próprio” e  traduzido em I 
Ts 2.8 por “a nossa própria", literalmente, “(a alma) 
de nós mesmos".

2. idios (íò toç). “a própria pessoa”, significa “o 
nosso próprio" em At 3.12; I Co 4.12; em At 2.8, 
com hemõn, formando um caso possessivo forte, 
literalm ente, “cada um em  sua própria língua de 
nós".

NOSSO
Notas: ( I ) Esta palavra é normalmente tradução 

de hemõn, o  genitivo de hemeis, "nós”, literalm en-
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lc, “dc nós*' (por exemplo. Mt 6.9.11.12). É tradu
zido por “nosso", por exem plo, em Mc 12.7; Lc 
20.14: 1 Co 1.2: 2 Co 1.14.

(2) Em 1 Jo 4.17. a  frase meia hemõn. é  traduzi
do com precisão por “(nisto é perfeita a caridade 
[ou, amor]) para conosco'*, ou seja. o am or de Deus 
em Cristo encontra sua expressão em “nossa" ma
nifestação dele nos outros.

(3) Em Lc 17.5: “Acrescenta-nos a nossa fé”, é. 
literalmente, “adiciona a fé para nós”.

(4) Em Lc 24.22. a frase “dentre nós” 6 tradu
ção literal.

(5) O  pronome possessivo hemeteros, mais en
fático que nemeis, é usado em Lc 16.12 (nos me
lhores manuscritos; alguns têm humetems, “o vos
so próprio’*); At 2.11: 24.6 (em alguns manuscri
tos); Al 26.5: 2 Tm 4.15: T t 3.14: I Jo 1.3; 2.2.

(6 ) Em Lc 23.41. “os nossos feitos”, é. literal
mente. “de cujas coisas praticam os” .

(7) Em 1 Co 9.10, “por nós” (duas vezes), é, 
literalmente, “por causa de nós”.

NOTAR
semeioõ  (arjp.eiót*j), derivado de semeion. “si

nal. m arca", significa “marcar, notar'', na voz mé
dia, “notar para si mesmo”, e é  usado em 2 Ts 3.14, 
numa injunção para prestar atenção monitoria da
quele que recusa obediência à palavra do apóstolo 
Paulo apresentada na Epístola.*! Na Septuaginta. 
consulte SI 5.6.1

NOTÓRIO
1. gnõstos (■yvüiaróç). adjetivo, que significa 

“conhecido” (derivado de ginõskõ, “conhecer, sa
ber” ). é usado: (a) como adjetivo, “conhecido” quer 
por fatos (por exemplo, At 1.19: 2.14: 4.10): quer 
por pessoas (Jo 18.15.16); denota “notório” cm At
4.16. acerca de um milagre: (h) como substantivo, 
“conhecido” (Lc 2.44; 23.49). Veja CONHECIDO. 
SABER (1).

2. episemos (CTricTr^oç) significava primariamen
te “que traz uma marca”, por exemplo, em dinheiro, 
“timbrado, cunhado” (formado de epi, “sobre”, e 
sema. “marca, sinal”; cf. semainõ. “dar sinal, signi
ficar, “ indicar”, e semeioõ. “notar” ; veja NOTAR): é 
usado no Novo Testamento, metaforicamente: (a) em 
sentido bom (Rm 16.7). “se distinguiram”. dito acerca 
de A ndrônico e  Júnia: (b ) em sentido ruim  (Mt
27.16), “conhecido”, acerca do prisioneiro Barrabás.i 
Na Septuaginta, consulte Gn 30.42: Et 5.4: 8.13 (no 
final do versículo, “aquele [dia]”).^

3. epiphanes (çTTiòcmrjç), “ ilustre, renomado, 
notável'* (cognato de epiphainõ. “exibir, manifes
tar, aparecer"; em português, “epifanía”), é tradu
zido em At 2.20 por “glorioso” , acerca do grande 
Dia do Senhor. A pertinência desta palavra, em com
paração com os n.os 1 e  2, com aquela ocasião fu
tura é óbvia.*!

NOVE
ennea (<?wéa) é encontrado em Lc 17.17. e com 

relação a “noventa” (veja NOVENTA MI

NOVENTA
enenekonta  ou ennenkonía  (€ vç i ^ k o ^ t q  ou  

ò^TiyicovTa) é encontrado em Mt 18.12,13: Lc
15.4,7.1

NOVIDADE
kainotes (»caivÓTT|ç), cognato de kainos. é usa

do nas expressões: (a) “novidade de vida” (Rm 6.4). 
ou seja. vida de nova qualidade (veja NOVO. n° 1);
o crente, sendo nova criatura (2 Co 5.17). deve se 
com portar em consistência com a vida de nova qua
lidade em contraste com o seu antigo modo de vida;
(b ) “novidade de espírito” (Rm 7.6), dito da manei
ra do crente servir o  Senhor. Porquanto a expressão 
representa a nova vida do espírito vivificado do 
crente, é im possível dissociar isto (num  sentido 
objetivo) da operação do Espírito Santo, por cujo 
poder o  serviço é feito.f

NOVILHA
damalis (6áp.aXiç), etimologicam ente “aquele 

de idade adequada para ser domado com o jugo” 
(cognato de damaõ, “domesticar, domar” ), ocorre 
em Hb 9.13. com referência à bezerra ruiva de Nm 
19.1-22.

NOVO
1. kainos  (íca tv ó ç) d en o ta  “ novo” , no que 

concerne àquilo  que se está  desacostum ado ou 
desabituado, não “novo” no tem po, o que é re
cente, mas “novo” quanto à  forma ou qualidade, 
a natureza diferente daquilo  que é posto em con
traste com o velho. “As ‘novas línguas’ (kainos). 
c itadas em Mc 16.17, são  as 'o u tra s  lín g u as’ 
(heteros). de At 2.4. Estas línguas, porém , eram 
‘novas’ e  ‘d iferen tes’, não no sentido de que nun
ca tinham  sido ouvidas, ou que eram novas aos 
ouvintes, pois está claro de A t 2.8 que este não é
o caso: eram  novas línguas aos que as falavam .
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diferente das línguas nas quais eles estavam  ha
bituados a falar.

"As novas coisas que o  Evangelho ocasiona pela 
atual obediência e realização são: um novo concer
to (M t 26.28, em alguns textos): um novo manda
mento (Jo 13.34): um nova criatura (G1 6.15): uma 
nova criação (2 Co 5.17): um novo homem, ou seja. 
um novo caráter de humanidade, espiritual e mo
ral. segundo o  padrão de Jesus (E f 4.24); um novo 
homem, ou seja, a igreja, que é  o  seu corpo [de 
C risto]' (E f 1.22,23: 2.15).

“As novas coisas que serão recebidas e desfruta
das no futuro são: um novo nome. do crente (Ap
2.17); um novo nome. do Senhor (Ap 3.12): um novo 
cântico (Ap 5.9); um novo céu e  uma nova terra (Ap
21.1); a nova Jerusalém (Ap 3.12: 21.2); ‘E  o que 
estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço 
novas todas as coisas’ (Ap 21.5)” (extraído de Notes 
on Gulatians, de Hogg e Vine. pp. 337, 338).

O termo kainos também é encontrado em Mt 
9.17; M c 2.22 (nos m elhores textos) e Lc 5.38. 
adjetivando odres. Contraste com o termo kainotes. 
“novidade”, no verbete NOVIDADE.

2. neos (véoç) significa “novo" em relação ao 
tempo, aquilo que é recente: é  usado para se referir 
a jovem , sobretudo no grau comparativo "mais jo 
vem” ; por conseguinte, aquilo que é neos pode ser 
uma reprodução do velho em  termos de qualidade 
ou caráter. Os termos neos e kainos são. às vezes, 
usados acerca da mesma coisa, mas há uma dife
rença, como já  foi indicada. Assim, o “novo ho
mem” em E f 2.15 (kainos) é “novo”, de caráter di
ferente; o  mesmo se dá em Ef 4.24 (veja o  n° 1): 
mas o  “novo homem” em Cl 3.10 (neos) ressalta o 
fato da “nova” experiência do crente, recentemen
te começada e ainda prosseguindo. “O velho ho
mem nele [...] data desde Adão; um novo homem 
nasceu, o qual é. portanto, assim adequadamente 
chamado” [ou seja, neos] (Trench, New Testament 
Synonyms. § Ix). O  “novo” concerto em Hb 12.24 é 
“novo” (neos) em  comparação ao concerto mosai
co, feito quase 1.500 anos antes; é  “novo” ( kainos) 
em comparação ao concerto mosaico que é de ca
ráter velho, ineficaz (Hb 8.8,13; 9.15).

O vinho “novo” citado em Mt 9.17; Mc 2.22; 
Lc 5.37-39. 6 neos. por ser de produção recente; o 
vinho “novo” do Reino (Mt 26.29, ARA: Mc 14.25) 
é kainos. visto que será de caráter diferente desie 
mundo. A tradução: "novo” (neos) é usada metafo
ricamente em outro lugar: 1 Co 5.7. “uma nova m as
sa . Veja MAIS MOÇO. MOÇO.

3. prosphutos (T7p<x7<$>aToç), originalmente sig
nificava “recentemente morto”, adquiriu o sentido 
geral de “novo” , sendo aplicado a flores, óleo. in
fortúnio. etc. É usado em Hb 10.20, acerca do “vivo 
caminho" que Jesus “nos consagrou, pelo véu. |...J 
a carne” (que representa Sua morte expiatória pela 
oferta do Seu corpo. Hb 10.10).^ Na Septuaginta, 
consulte Nm 6.3: Dt 32.17; SI 81.9; Ec 1.9.1 Con
traste com o  advérbio prosphatõs. “ultimamente, 
recentemente” , que ocorre em At 18.2 (“pouco”; 
A R A )i

Nota: Em Mt 9.16 e Mc 2 .2 1. o termo agnaphos 
6 traduzido por "novo” . Moulton e Milligan ofere
cem um exemplo retirado dos papiros acerca do seu 
uso em relação a uma “nova camisa branca". Veja 
NÃO CARDADO/f

NU
A. Adjetivo.

gumnos (yv|H<óí;) significa: (a) “despido, sem rou
pa" (Mc 14.52: em Mc 14.51 c  usado como substan
tivo. estando em itálico as palavras “um” e "corpo"); 
(/?) “esca ssam en te  ou m al v e s tid o "  (M t 
25.36,38.43,44; At 19.16, com vestes rasgadas: Tg
2.15); (c) “vestido só com a roupa de baixo” (com a 
vesie exterior colocada à parte. Jo 21.7; veja ROU
PA): (d) metaforicamente, alude a: (1) “uma semen
te nua, ou seja, desfolhada" (1 Co 15.37): (2) “a  alma 
sem o corpo" (2 Co 5.3); (3) “as coisas expostas aos 
onividentes olhos de Deus" (Hb 4.13): (4) ”a condi
ção carnal de uma igreja local” (Ap 3.17); (5) “o 
estado similar dc um indivíduo”  (Ap 16.15): (6) “a 
desolação da Babilônia religiosa" (Ap 17.16).*!

B. Verbo.
gumniteuõ (yunviT€Úü>), “estar nu” ou “estar 

escassamente vestido" (cognato de A), é usado em
l Co 4.11. Nos escritos em coiné (veja Prefácio) é 
usado acerca de estar munido de armas ligeiras.)

C . Substantivo.
gmnnotes (•yupvÓTqç). “nudez” (cognato de A), 

é  usado acerca de: (a) “falta de suficiente roupa” 
(Rm 8.35: 2 Co 11.27): (/>) metaforicam ente. ”a 
nudez do corpo", dito da condição dc uma igreja 
local (Ap 3.18).‘|

NÚMERO
A. Substantivos.

1. arithmos (àpL0p.óc;). numeral, "número" (em 
português, “aritm ética” ), ocorre em Lc 22.3; Jo 
6.10: Rm 9.27: em outros lugares, aparece cinco 
vezes em Atos. dez. em Apocalipse.
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2. ochlos (õxAoç), "m ultidão", é traduzido cm 
Lc 6.17 por "(grande) número"; em Mc 10.46; At
1.15. por "m ultidão". Veja C OM UM . GRUPO. 
MULTIDÀO, POVO. TURBA.

B. Verbos.
1. arithmeô (dpiSpéoj). cognato de A, e encon

trado em  Mt 10.30: Lc 12.7: Ap 7.9.(|
2 . katarithmeò  (KarapLOji^oi). “num erar" ou 

“contar para frente*’ (formado dc kata. “completa
mente". e  o  n° 1). é usado em Al 1. 17.1

3. enkrinõ (èyicpívuj), “computar entre" (forma
do de en. “em", krinõ. “julgar" ou "computar, consi
derar"). e' traduzido em 2 Co 10.12 por “se medem a 
si mesmos", acerca da dissociação do apóstolo Pau
lo de si mesmo e seus companheiros missionários 
daqueles que se recomendavam a si mesmos.f

4. sunkalapsephizõ (oL'yicaTaiJ>r|4>í£o>), “votar ou 
considerar (alguém| um lugar entre" (formado de 
sun. “com " ou “entre”, kata. “completamente", e 
psephizõT “coniar" ou “votar", originalmente com 
seixos, psephõs. “seixos”), é usado acerca de “nu
merar" Malias com os onze apóstolos (At 1.26).*!

Notas: (1) Alguns manuscritos lêm o versículo 
28. em M c 15. onde o verbo logizomui, “conside
rar", é traduzido por “contado".

(2) Quanto ao verbo katalegõ. que ocorre em 1 
Tm 5.9 (“seja inscrita” ), veja TOMAR. Nota (18).

(3) Em Hb 7.23. o adjetivo pleiân. “mais. mui
tos". é traduzido por “em grande número"; em At 
28.23, “muitos".

NUNCA
1. oudepote (oü&€7roT€). formado de onde, “nem 

mesmo, nem sequer", e jxtte. “a qualquer hora”, é  usa
do em declarações negativas definidas (por exemplo. 
Mt 7.23: Lc 15.29. duas vezes; I Co 13.8: Hb 10.1.11). 
ou em perguntas (por exemplo. Mt 21.16.42).

2. medepote (|irj6éíroT€). virtualmente igual ao 
n° 1. contudo, o  elemento de negação rne. transmite 
uma negação declarativa menos fone (2 Tm 3.7).*I

3. oudepõ (ouôéTTto). “ainda não”, é  traduzido 
em Jo 19.41 por "ainda ninguém" (sendo que "nin
guém" é  o pronome negativo usado idiomaticamen
te): alguns manuscritos têm a palavra em Lc 23.53, 
em vez de oupõ. “ainda não” .

Noras: ( 1) Em Mc 14.21. ocorre a partícula ne
gativa ouk. “não"; em Jo 7.15. é  usada a partícula 
negativa me. “não" (que sugere inexistência, quan
do a existência era. afinal de contas, possível, ou 
até mesmo provável, em contraste com ou. que 
implica a inexistência absoluta).

(2) A expressão eis ton aioma. "para sempre” 
(nào deve ser traduzida literalmente, “na era. nos 
séculos”, veja ETERNO), precedida pela dupla ne
gação ou me. denota “ nunca” (Jo 4.14: 8.51,52: 
10.28: 11.26: 13.8): o mesmo se dá, precedida por 
ouk. “não", em Mc 3.29.

(3) Em 2 Pe 1.10. "nunca” é  a iradução de ou 
me pote. ou seja. "absolutam ente nunca": assim , 
com  a d u p la  n e g a ç ã o  se g u id a  p e la  p a la v ra  
alongada popote , ou seja. “absolutam ente nunca 
nem mesm o por um m om ento” (Jo 6.35. segunda 
parte).

(4) O  termo popote segue oudeis. “ninguém", 
no caso dativo (“a ninguém” ) em Jo 8.33. “nunca 
(serv imos) a ninguém": o mesmo de dá em Lc 19.30. 
onde oudeis está no caso nominativo, "nenhum ho
mem ainda”.

NUTRIR
1. trephõ (Tpé<t*o). “criar, alimentar, nutrir", é 

encontrado em T g 5.5 (“vivesics”. acerca de viver 
luxuosamente): Ap 12.14 (“sustentada", acerca do 
cuidado de Deus para com Israel contra seus inimi
gos): Ap 12.6 (“alim entada"); em Al 12.20 (“se 
abastecia” ). Veja APASCENTAR.

2. anatrephõ (àmTpédxo). “alimentar, criar, edu
car" (formado de una. “completamente", e o n° 1), 
é usado em At 7.20,21. Veja TRAZER.

3. ektrephõ (ti-rrp€<bto). formado de ek. “de. para 
fora de", e o  n° 1. usado primariamente acerca de 
crianças, “nutrir, criar, educar” , é encontrado cm 
Ef 5.29. acerca do cuidado da própria carne, e em 
Ef 6.4. Veja TRAZER.1

4. entrephõ (òn-pédKu). “treinar completamen
te. nutrir” , é usado metaforicamente, na voz passi
va. em 1 Tm 4.6, acerca de ser “criado" com as 
palavras da fé .1

NUVEM
1. nephos (i'€<jx><;) denota “massa nebulosa e in

forme que cobre os céus”. Por conseguinte, meta
foricamente, diz respeito a uma "multidão densa, 
um ajuntamento" (Hb 12.1 ).(I

2. nephele (i^<t>c Xr|). “nuvem definitivam ente 
amoldada ou massas de nuvens que possuem for
ma definida", 6 usado, além do elemento físico, para 
descrever: (a) a “nuvem” no monte da Transfigura
ção (Ml 17.5): (b) a "nuvem " que cobria Israel no 
mar Vermelho (1 Co 10.1.2); (c) as “nuvens” vistas 
nas visões apocalípticas (Ap 1.7; 10.1; 11.12; 14.14- 
16); (d) metaforicamente, os obreiros maus (2 Pe
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2.17); porém, de acordo com os manuscritos mais 
autênticos, homichle, “ névoas” (ARA).

Em 1 Ts 4.17, as “nuvens” referidas em relação 
ao arrebatam ento  dos santos são  provavelm ente

naturais, com o tam bém  é o caso das nuvens con
cernentes à segunda vinda de Cristo à terra (veja 
Ml 24.30: 26.64. e  passagens paralelas). O mesm o 
se dá com  a ascensão (At 1.9).

o
Nota: O sinal 1. ao final das considerações so

bre determ inada palavra no verbete ou subverbete, 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do  N ovo T estam ento  foram  m encionadas 
nesle dicionário expositivo.

O MAIOR
1. megas (jié-yaç) [quanto a este term o, veja 

G RA N D E (1), n° 1], c  traduzido em At 8.10 e  Hb
8.11 por “o  maior” . A  expressão inteira, literalm en
te. “do pequeno ao grande”, é  equivalente a “ to
dos”. É usado na Septuaginta. por exem plo, em  1 
Sm 5.9: "[Deus] feriu os hom ens daquela cidade, 
desde o pequeno até ao grande” (“tanto o pequeno 
quanto o grande” ). O  mesm o se dá em  I Sm 30.19:
2 C r 34.30, etc. Veja G RA ND E (1).

2. meizon (*ieí£üii'), o  com parativo do n° 1. é às 
vezes traduzido por “maior”; além dos dois casos 
dados no verbete M A IO R. n° 1 (M t 13.32 e  Lc
22.26. “ maior”), encontram os assim este com para
tivo nos seguintes textos: M t 18.1.4; 23.11; M c 9.34; 
Lc 9.46; 22.24. Veja M AIOR. MAIS.

O MAIS MISERÁVEL
eleeinoteros (éÀeeiuÓTepoc;). o  grau com parati

vo de eleeinos. “m iserável, lastim ável" (cognato de 
eleos, “coisa lam entável” ), é traduzido literalm en
te em I Co 15.19: “os m ais miseráveis de todos os 
hom ens” . Veja M ISERÁ VEL ( l ) . )

O QUE FALA
Nota: Em At 14 .12. o verbo hegeomai, “condu

zir o cam inho, ser o  chefe”, é  usado no particípio 
presente com  o  artigo (junto equivalente a  um subs
tantivo). seguido pelo caso genitivo de logos, “dis
curso, fala” , com  o  artigo, sendo a frase traduzida 
por “o  que falava”, literalm ente, “o  líder do d iscur
so”. Veja PRINCIPAL (1). C.

O  Q U E
Notas: (1) Em sua maioria, é  tradução de algu

ma forma do pronom e relativo hos ou do pronome 
interrogativo tis.

(2) O utras palavras são: (a) hoios. “de que tipo”, 
é e n c o n tra d o , p o r  e x e m p lo , em  2 C o  10.11 
(“quais”): 1 Ts 1.5: 2 Tm 3.11 (duas vezes, literal
mente. “que tipos de coisas” , “que tipos de perse
guições” ); (b ) poios. “que tipo de” , é  usado, por 
exemplo, em Mt 2 1.23,24,27 (“com  que”); M t 24.42 
(“a que”): M t 24.43 (“em que” ); Lc 5.19; 6.32-34: 
20.2.8: 24.19: Jo  12.33: 18.32: 21.19: Rm 3.27; I 
Co 15.35: Tg 4.14; 1 Pe 2.20: 1 Pe 1.11; A p 3.3; (c) 
hopoios. “q ue  lipo  d e ” , o co rre  em  1 C o  3 .13  
(“qual” ): 1 Ts 1.9; (d) hosos, “quão grande” . Mc 
6.30 (“tudo” ); At 15.12; Rm 3.19 (“tudo o que” ); 
Jd 10 (prim eira parte, “do que”: segunda parte, “na
quilo que”): (e) posos. “quão grande, quanto” , apa
rece em  2 C o 7.11 (“quanto [cuidado]"): (f) hostis, 
“que (coisas)” , ocorre em Fp 3.7 (“o  que” ); (g ) em 
M l 26.40. houtõs, “assim , enlão” , é  usado com o 
expressão exclam ativa, e  traduzido literalm ente por 
“então”, num a palavra im ediatam ente dirigida pelo 
Senhor a Pedro; (//) quanto a potapos. que ocorre 
em M c 13.1 (segunda parle, “que” ), veja M ODO: 
(/) em I C o 6.16.19; 14.36. é encontrada a partícu
la e. “ou”: (J) em 1 C o 11.22, gar. “em verdade, 
realm ente”, têm seu uso exclam aiivo “porventura?”

(3) Em M t 8.33, “ tudo o  que”, é. literalm ente, 
“as coisas” (o plural neutro do artigo).

OBEDIÊNCIA
A . Substantivos.

1. hupakoe ( Ú T r a K o q ) ,  “obediência” (form ado de 
hupo, “debaixo de”, e  akouõ. “ouvir” ), é usado: (a) 
em geral (R m  6.16. prim eira parte, “obedecer”): 
aqui a “obediência" nào é  personificada, com o na 
parte seguinte do versículo, “servos [...] a quem  
obedeceis” (veja a letra *V”), mas m ostra que é  tão- 
som ente o  efeito  da aprcsenlação m encionada; (b) 
acerca da realização das deliberações apostólicas 
(2 C o 7.15: 10.6; Fm 21); (c) cm referência ao cum 
primento das afirm ações ou mandam entos de Deus 
(Rm 1.5; 6.16, segunda parte; Rm 15.18; 16.19: 1 
Pe 1 .2 ,22); em  Rm 16.26. “ o b ed iên c ia  da fe” 
(gram aticam cnte pode ser no caso acusativo. “à fé” , 
ou no caso  sujeito  ou nom inativo, conform e foi
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traduzida): visto que a fé c um dos principais as
suntos da Epístola, e é o  ato iniciai da obediência 
na nova vida. além de ser uma característica essen
cial, o texto traduzido deve ser preferido: I Pe 2.14. 
“(filhos) obedientes", ou seja, filhos da “obediên
cia” , caracterizados pela “obediência": (d) acerca 
da “obediência” a Cristo —  caso acusativo (2 Co
10.5): (^) em alusão à ‘‘obediência" de Cristo (Rm
5.19, referindo-se à Sua morte; cf. Fp 2.8): em Hb 
5.8. diz respeito à Sua experiência prazerosa em 
“obediência"' constante à  vontade do Pai (não deve 
ser subentendido no sentido de que Ele aprendeu a 
obedecer ).‘l

2. hupotage (wroTayií), “sujeição” (formado de 
hupo, “debaixo de”, c tassõ, “ordenar” ), é traduzi
do em 2 Co 9.13 por “submissão”. Veja SUJEIÇÃO.

B. Verbos.
1 . hupakouõ  (ÚTraKoúto), “escutar, a tender” 

(como em At 12.13). e. portanto, "submeter, obe
decer” . é usado acerca da ‘‘obediência”: (a) a Deus 
(Hb 5.9; 11.8): (/>) a Jesus, dos elementos naturais 
(M t 8.27; Mc 1.27; 4.41: Lc 8.25): (c ) aos discípu
los de Jesus (Lc 17.6): (d) à fé (At 6.7); ao Evange
lho (Rm 10.16:2Ts 1.8); à  doutrina cristã (Rm 6.17. 
como forma ou modelo de ensino); (e) às injunções 
apostólicas (Fp 2.12: 2 Ts 3.14): (/) a Abraão, de 
Sara ( I Pe 3.6); (g) aos pais. dos filhos (E f 6.1: Cl
3.20): (h) aos senhores, dos escravos (E f 6.5: Cl
3.22); (/) ao pecado (Rm 6.12): (j) em geral (Rm
6.16).<|

2 .  peitho (tt€L 0 u>), “persuadir, convencer, con
verter. conquistar” , nas vozes passiva e média, “ser 
persuadido, dar ouvido, escutar, obedecer” , é usa
do com este significado, na voz média, “persua
dir” , por exem plo, em At 5.36,37 (em At 5.40. voz 
passiva, “concordaram ” ); Rm 2 . 8 :  G1 5.7; Hb 
13.17; Tg 3.3. A “obediência” sugerida não é por 
subm issão à autoridade, mas é o resultado da per
suasão.

“Os verbos peitho e pisteuõ, ‘confiar*, estão es
treitamente relacionados etimologicamente: a dife
rença no significado é que o primeiro implica a obe
diência que é produzida pelo último (cf. Hb 3.18.19. 
onde diz que a desobediência dos israelitas era evi
dência da incredulidade deles). A fé é do coração, 
invisível aos homens; a obediência é da conduta e 
pode ser observada. Quando o homem obedece a 
Deus, ele dá a única prova possível de que no seu 
coração ele crê em Deus. Claro que é a persuasão 
da verdade que tem como resultado a fé (cremos, 
porque fomos persuadidos de que a coisa é verda

deira; uma coisa não sc tom a verdadeira porque é 
crida). mas o termo verbo, no Novo Testamento 
sugere um resultado factual e externo da persuasão 
interior e conseqüente fé” (extraído de Notes on 
Thessalonians, de Hogg e Vine. pp. 254, 255). Veja 
ASSEGURAR, B, n° 3.

3. peitharcheõ (freiSapxéoj). “obedecer a pes
soa em autoridade” (form ado do n° 2. e arche. 
“governante, príncipe”), é usado em At 5.29,32: Tt 
3.1; em At 27.21 é traduzido por “ter-me ouvido a 
mim”. Veja ESCUTAR.1!

4. apeitheõ (àireiQéüj), “desobedecer, ser deso
bediente” (formado de a. elemento de negação, c o 
n° 2), é  encontrado em Rm 2.8; 1 Pe 3.1; 4.17. Veja 
DESOBEDIÊNCIA.

Nota: Em 1 Co 14.34. é  usado o verbo hupotassò, 
“estar em sujeição” : também é encontrado em Tt
2.5.9. Veja SUJEIÇÃO.

C . A djetivo.
hupekoos (úttt)kooç), “obediente" (cognato de

A. n° 1). “dando ouvidos, sujeito”, ocorre em At
7.39 “(não quiseram) obedecer” : 2 Co 2.9: Fp 2.8. 
onde o termo “até” é  útil para tom ar claro que a 
“obediência” nào foi à morte, mas ao Pai.f

OBRA
1. ergon (epyoi') denota “ trabalho, ação, ato” . 

Quando usado no sentido de “ação ou ato” , a idéia 
de “trabalho” é acentuada (por exemplo. Rm 15.18); 
ocorre freqüentemente em sentido ético acerca das 
ações humanas, boas ou ruins (por exemplo, Mt 
23.3; 26.10: Jo 3.20.21: Rm 2.7.15: 1 Ts 1.3: 2 Ts
1.11 , e tc .): às vezes cm sentido menos concreto (por 
exemplo. Tt 1.16; Tg 1.25. literalmente, “da obra” ). 
Veja LABUTAR. TRABALHAR.

2. praxis (Trpãfiç) denota “execução, realização,
o ato cuja ação é vista como incompleta c  cm de
senvolvimento” (cf. prassõ, “praticar”). Ocorre em 
Mt 16.27: Lc 23.51 (o verbo é usado em Lc 23.14 
[veja Nota (2). mais adiante]): At 19.18; Rm 8.13; 
Cl 3.9). Em Rm 12.4. denota “ação", atividade ou 
função, sendo traduzido por “operação". Veja O FI
CIO, TR A B A L H A R !

Nota: Contraste com o termo pragma, “aquilo 
que foi feito, o ato realizado”, que ocorre, por exem
plo. em Tg 3.16.

3. poiesis (ironia» <;). “execução” (cognato de 
poieõ. “fazer"), é  traduzido em Tg 1.25 por “fei
t o " !

Nota: Contraste com o  termo poiema. “ trabalho 
feito”, que aparece em Rm 1.20; E f 2.10.(H
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4. euergesia (eúepyeoía). Veja BENEFÍCIO. 
n° 1.

Notas: (1 ) 0  verbo katergazomai, “trabalhar para 
tora. resultar, provocar algo, perpetrar uma ação", 
é  usado com o pronome demonstrativo neutro tonto. 
‘"este", em 1 Co 5.3. “o que tal ato praticou".

(2) O termo prassõ ( veja o n° 2), é usado em Lc 
23.41. com o plural neutro do pronome relativo, "o 
que os nossos feitos", literalmente, “(as coisas) as 
quais praticamos'*.

(3) Em 2 Co 12.12, o termo dunatneis. "pode
res". é traduzido por “maravilhas". Veja TRABA
LHAR.

(4) Em At 24 .2 , o term o diorthõma. “en- 
direitamento". junto com ginomai, "tom ar-se”, é 
tradu/ido por, “se fazem [...] muitos e louváveis 
serviços'’; mais literalmente, "se fazem reformas”/! 
Quanto à leitura variante katorthõtna. veja COR
REÇÃO. n° 1.

OBRAS SEMELHANTES
Nota: A frase “de obras semelhantes", que ocorre 

em At 19.25 é tradução da frase peri ("acerca de") 
ta (“o”) toiauta ("tais coisas"), ou seja, literalmen- 
te, “(ocupado) acerca de tais coisas".

OBRIGAR
1. anankazõ (dvayKdCw) denota “pôr constran

gimento sobre (derivado de ananke, “necessidade"), 
constranger, forçar, obrigar, quer por ameaça, soli
citação. força ou persuasão". Jesus “constrangeu" 
os discípulos a entrar no barco (M t 14.22; Mc 6.45): 
os servos do homem que fez uma grande ceia for
çavam as pessoas a entrar (Lc 14.23); Saulo de Tarso 
“obrigava" os santos a blasfemar (At 26.11): Tito. 
embora grego, não foi “constrangido" a  se circun- 
cidar (G1 2.3), como os gálatas convertidos o fo
ram (G1 6.12); Pedro estava “obrigando" os genti
os a viver como judeus (G1 2.14); Paulo foi “cons
trangido" a apelar para César (At 28.19) e  foi “cons
trangido" pela igreja em Corinto a se tom ar louco 
falando de si mesmo (2 Co 12.11). Veja CONS- 
TRANGER.1

2. angareuõ (dyyapeúu), “despachar como um 
angaras“ (mensageiro persa mantido em estágios 
regulares com poder de impressionar os homens ao 
serviço), e, por conseguinte, em geral, “impressio
nar ao serviço”, é usado acerca de “obrigar" uma 
pessoa a andar uma milha (Mt 5.41); fala de “cons
tranger* Simão a levar a cruz de Cristo (Mt 27.32: 
Mc 15.21 ).1

OBSTINADO (1)
propetes (nponeTiíç) significa literalmente "que 

cai para frente" (formado de pro. "adiante” , e piptõ, 
“cair"); é usado metaforicamente para significar 
“precipitado, irrefletido, im prudente, tem erário, 
inconseqüente, afoito”, e é dito acerca de: (a) pes
soas (2 Tm 3.4: “cabeçudo" seria tradução apropri
ada); (b ) coisas (At 19.36. "temerariamente").^

OBSTINADO (2)
authades (aúôriòriç), “que agrada a si mesmo" 

(formado de autos, "mesmo, próprio”, e  hedomai, 
“agradar*'), denota aquele que. dominado por in
teresse pessoal e  em desconsideração de outros, afir
ma arrogantemente a própria vontade, “obstinado, 
rebelde, voluntarioso" (Tt 1.7. "soberbo” ; 2 Pe
2. 10), o oposto de epieikes. “gentil, manso*’ (por 
ex em p lo . I Tm 3 .3 ). “aq u e le  que  a té  agora  
supcrvaloriza a determinação à qual ele uma vez 
tenha chegado, de modo a não ser demovido dela” 
(Trench. que compara e contrasta philautos, “aman
te de si m esm o, eg o ís ta , in te re sse iro ” : New 
Testament Synonyms, § xciii).^ Na Septuaginta. 
consulte Gn 49.3,7; Pv 21.24.^

OBTER
A. Verbos.

1. tunchanò (Tiryxái'iu), “encontrar, achar, to
par com. deparar com”, também significa “obter, 
atingir, alcançar, adquirir” (com respeito a coisas), 
é traduzido pelo verbo "alcançar" em At 26.22. acer
ca do “socorro de Deus"; 2 Tm 2.10. acerca da "sal
vação que está em Cristo Jesus com glória eterna"; 
Hb 8.6. acerca do ministério “alcançado” por Je
sus; Hb 11.35. acerca de "uma melhor ressurrei
ção”. Veja OCASIONALMENTE.

2. epitunchanõ (êm Tvyxávw), primariamente, 
"topar com. deparar com" (formado de epi, “sobre”, 
e o  n° 1), denota “alcançar” (Rm 11.7. duas vezes; 
Hb 6.15: 11.33: Tg 4 .2)1

3. lanchanõ (Àayx<H'ü>). “obter por sorte”, é tra
duzido pelo verbo “alcançar" em At 1.17 (junto com
o termo kleros. “sorte” ou “porção” ); 2 Pe 1.1. Veja 
SORTE.

4. ktaomai (KTcíopai). “obter para si mesmo, 
adquirir, ganhar, alcançar”, é usado em At 1.18; 
8.20; 22.28. Veja ADQUIRIR. POSSUIR, PRO
VER.

5. krateõ (teperréu»), “ser forte*’, também signifi
ca “obter possessão de. alcançar”, por exemplo, em 
At 27 .13. “terem (o que desejavam)". Veja RETER.
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6. lambanõ (Àanfkíwu). ' tomar, receber”, é tra
duzido pelo verbo “alcançar* em 1 Co 9.25: Hb 
4.16; em Fp 3.12, “tenha alcançado” (contraste com
o verbo katantaô, “atingir, chegar", em Fp 3.11); 
Moule traduz “nào que eu já  tenha recebido", ou 
seja, o prêmio: o  verbo não significa “atingir, che
gar” . Veja ACEITAR, n° 4.

7. heuriskõ (cúpíaicu) denota “achar” ; na voz 
média “achar para si mesmo, obter, adquirir, alcan
çar” . com a sugestão de cumprir o fim que estava 
em vista; é traduzido em Hb 9 .12 por “havendo efe
tuado (uma eterna redenção)”.

Notas: (1) Em 1 Co 9.24, o verbo katalambanô, 
forma fortalecida do n° 6. formado de kata. usado 
intensivamente, é traduzido por “alcanceis**.

(2) Em Hb 11.2.4,39, o verbo martureõt “pres
tar testemunho", e na voz passiva, “ ter testemunho 
prestado a alguém", é traduzido pelo verbo “alcan
çar” (testemunho, ou seja, um bom relatório). Veja 
TESTIFICAR (2).

(3) Quanto a Hb 1.4, “herdou”, e E f 1.11. “fei
tos herança*’, veja HERDAR.

(4) Quanto à expressão “alcançar misericórdia", 
a voz passiva de eleeô. que ocorre em Mt 5.7; Rm
11.30.31; I Co 7.25; 2 Co 4.1 (“misericórdia que 
nos foi feita*’); 1 Tm  1.13.16: 1 Pe 2.10 (duas ve
zes), veja MISERICÓRDIA.

B. Substantivo.
peripoiesis (TrepiTroírjaiç), literalmente, "feitura 

em volta de” (formado de peri. “em volta*’, e poieõ. 
“fazer"), denota: (a) “o  ato de alcançar** qualquer 
coisa, como a salvação em sua perfeição (1 Ts 5.9;
2 Ts 2.14); (b) “uma coisa alcançada, algo adquiri
do. aquisição, possessão” (Ef 1.14 [uns poriam este 
versículo na letra “tf” ]; 1 Pe 2.9: cf. Is 43.21); (c) 
“preservação”: este pode ser o  significado em Hb
10.39 (“conservação” ); cf. o verbo correspondente 
em Lc 17.33 (ARA), “preservar” (nos melhores tex- 
tos).1 Na Septuaginta, o  substantivo tem o signifi
cado da letra “6” em Ag 2.10 e Ml 3.17. e da letra 
V ’ em 2 Cr 14.13.1

OCASIÃO
aphonne (ãòoppTi). “ponto de partida'*, era usa

do para denotar “base de operações em guerra”. No 
Novo Testamento ocorre como segue: “(a) a lei for
neceu ao pecado uma base de operações para ata
car a alma (Rm 7.8.11); (b ) a conduta impecável do 
apóstolo Paulo proporcionou aos seus amigos uma 
base dc operações contra os seus detratores (2 Co
5.12): (c) ao recusar sustento temporal em Corinto.

Paulo privou estes detratores da base de operações 
contra ele (2 Co 11.12); (d) a liberdade cristã não é 
para fornecer uma base de operações para a carne 
(G1 5.13); (e ) o com portam ento im prudente por 
parte das viúvas jovens (e o mesmo é verdadeiro 
com todos os crentes) proporcionaria a Satanás uma 
base de operações contra a fé (1 Tm 5.14)'* (extra
ído de Notes on Galatians, de Hogg e Vine. p. 269).

A palavra é  encontrada com freqüência nos pa
piros com significados que ilustram os encontra
dos no Novo Testamento. Na Septuaginta, consulte 
Pv 9.9; Ez 5.7.1

OCASIONALMENTE
1. sunkuria (ouyicupía), literalmente, “reunião 

com. coincidência de circunstâncias, acontecimen
to”. é traduzida por “ocasionalmente” , em Lc 10 .31 
(“casualm ente", ARA). Mas a coincidência de even
tos é  o que a palavra significa, e  não a  casualida
de.*

Nota: Alguns textos têm o  termo tucha aqui (de
rivado de tunchanõ, “acontecer").

2. ei tuchoi (ei ). literalmente, “se pode
acontecer” (formado de ei, “se”, e tunchanõ. “acon
tecer” ), sign ifica  “pode suceder” (1 C o 15.37, 
“quando" ).1

OCIDENTE
dusme (ÒuajiTÍ), “o lugar do põr-do-sol” (forma

do de dusis, “afundam ento, colocação”; e dumv. 
"afundar**), por conseguinte, “ocidente, leste", ocor
re em Mt 8.11; 24.27; Lc 12.54 (uns consideram 
este como o pôr-do-sol); Lc 13.29; Ap 21.131

OCIOSO
argos (ápyóç) denota “inativo, ocioso, pregui

çoso. infrutífero, estéril” (formado de a. elemento 
de negação , e ergon , “ trab a lh o ” ; cf. o verbo 
katargeõy “reduzir à inatividade”; veja ABOLIR); 
é  usado: (a) literalmente (Mt 20.3.6: 1 Tm 5.13, 
duas vezes: Tt 1.12; 2 Pe 1.8); (b) metaforicamen
te. no sentido de “ ineficaz, desprezível” : uma pala
vra (Mt 12.36): a fé desacompanhada dc obras (Tg
2.20. alguns manuscritos têm nekra aqui, “morto").1

OCUPAR-SE
nxeletaõ ( n e X t r d w )  s ig n ific a  “c u id a r  de" 

(cognato dc melete. “cuidado” ): cm segundo lugar 
“atender, tratar, tomar conta, ser diligente cm”, 1 
Tm 4.15 (“ocupa-te"), ou seja. praticar como resul
tado de inventar ou planejar; em terceiro lugar.
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“ponderar, imaginar * (Ai 4.25. “pensaram"). Alguns 
manuscritos inferiores tem o verbo meletaõ em Mc
13.11. Veja DILIGÊNCIA, M E D IT A R !

O D IA R
A. Verbo.

miseõ ((iiaéío), “odiar, aborrecer” , é  usado es
pecialmente acerca de: («) sentimentos maldosos e 
injustificáveis para com os outros, quer aos inocen
tes ou por hostilidade mútua, ocorre, por exemplo, 
em Mt 10.22; 24.10; Lc 6.22.27; 19.14; Jo 3.20 
(“odiar" a luz. usado m etaforicam ente); Jo  7.7; 
15.18,19,23-25; T t 3.3: 1 Jo 2 .9 .11 ; 3.13.15; 4.20; 
Ap 18.2 (onde “aborrecível" é  tradução da voz pas
siva do particípio perfeito do verbo, literalmente, 
"odiada" ou “tendo sido odiada” ); (b ) um correto 
sentim ento de aversão ao que é  mau: dito acerca do 
mal (Rm 7.15): iniqüidade (Hb 1.9); “a roupa [fi
gurativa] manchada da carne” (Jd 23); “as obras 
dos nicolaítas” (Ap 2.6; em  alguns manuscritos, 
também ocorre em Ap 2.15); (c) preferência relati
va de uma coisa sobre outra, à  guisa de expressar 
ou aversão ou desconsideração pelas declarações 
dc uma pessoa ou coisa com relação às de outra, 
como a impossibilidade de servir a dois senhores 
(Mt 6.24 e Lc 16.13); as reivindicações dos pais 
com  re la ç ã o  às de Je su s  (L c 14 .26 ); a 
desconsideração pela vida de alguém com relação 
às reivindicações de Cristo (Jo 12.25); negativamen
te, acerca da própria carne, quer dizer, da própria 
pessoa, e. portanto, a esposa sendo uma com ele 
(E f 5.29).

Noto: Em 1 Jo  3.15. aquele que “aborrece” a 
seu irmão é  chamado de assassino: pois o pecado 
acha-se na disposição interior, acerca da qual o  ato 
é  apenas a  expressão exterior.

B. A djetivo.
siugetos (oTuyrjTÓç), “odioso" (derivado dc 

stugeâ. “odiar”, verbo não encontrado no Novo 
Testamento), é  usado em Tt 3.3.1

C . S ubstan tivos.
1. echthra (IxÔpa), “ódio” . Veja INIMIZADE.
2. theostuges (ôeocrruyríç). formado de theos. 

“Deus”, e  stugeõ, “odiar” , é usado em Rm 1.30. 
“aborrecedores de Deus. cuja tradução é  apropria
da ao que é expresso pelas palavras que vêm a se
guir. “injuriadores". “soberbos”, mas parece que o 
verdadeiro significado c “odioso para com Deus *. 
Lightfoot. citando a Epístola de Clemente dc Roma. 
em confirm ação desse ponto, diz: “Aqueles que 
praticam coisas que são odiosas para Deus” .']!

ODOR
osme (óajiií). “cheiro, odor” (cognato de ozõ, 

“cheirar"), é  traduzido em Jo 12.3 por “cheiro”; é 
usado m etaforicam ente E f 5.2, “cheiro (suave)”, 
acerca dos efeitos para com Deus do sacrifício de 
Jesus: em Fp 4.18. alude ao efeito do sacrifício, por 
pane dos integrantes da igreja em Filipos, que en
viaram ajuda material ao apóstolo Paulo em seu 
aprisionamento. A palavra também ocorre em 2 Co
2.14-16 (duas vezes).!

Nota: Quanto ao termo thumiama. “ incenso”, 
que aparece em Ap 5.8, veja INCENSO. Quanto ao 
termo amomon encontrada em Ap 18.13 (“odorífe- 
ra"), veja ESPECIARIA.

O D O R ÍFE R A
thuinos (Oúivoç) é  cognato de thuia ou thua. ár

vore africana arom ática e conífera: em Ap 18.12. 
descreve uma madeira que formava parte das mer
cadorias da Babilônia; era apreciada pelos gregos e 
romanos para fazer mesas, por ser dura. durável e 
fragrante/ff

O D R E
askos (daicóç). “odre de couro, odre de vinho”, 

ocorre em Mt 9.17 (quatro vezes): Mc 2.22 (quatro 
vezes); Lc 5.37 (três vezes): Lc 5.38; em cada lu
gar, “odre”. Era usado um couro inteiriço de cabra, 
por exemplo, com os orifícios amarrados e. quan
do cheio, amarrava-se o pescoço. O  couro era cur
tido com casca de acácia, ficando o lado peludo 
para fora. O s vinhos novos, pela fermentação, ras
gam os odres velhos (cf. Js 9.13: Jó 32.19). Pendu
rados na fum aça para sccar. os odres encolhiam 
(veja SI 119.83).!

Nota: Quanto à expressão “cinto de couro**, que 
ocorre em M c 1.6. veja COURO.

O F E R E C E R
A. Verbos.

1. prospherõ (trp<x7Ò€poj), primariamente, “ le
var para" (formado de pros, “para” , e pherõ. “tra
zer. levar”), também denota “oferecer", alude a: («)
o sacrifício do próprio Jesus, e também em virtude 
do Seu Sumo Sacerdócio (Hb 8.3: Hb 9.14,25. ne
gativo; Hb 9.28; 10.12): (b) as ofertas sob ou de 
acordo com  a lei (por exemplo, Mt 8.4: Mc 1.44: 
At 7.42: 21.26: Hb 5.1.3; 8.3; 9.7.9: 10.1,2.8,11):
(c) as “ofertas” anteriores à lei (H b 11.4.17. dc 
Isaque, por Abraão): (d) as dádivas “oferecidas” a 
Jesus (M t 2.11. “ofertaram” ); (e ) as orações “ofe



OFERECER 831 OFÍCIO

recidas" por Jesus (H b 5.7): (/) o vinagre “ofereci- 
do“ pelos soldados a Jesus na cruz. em escárnio 
(Lc 23.36): (#) a morte dos discípulos pelos perse
guidores. os quais pensam estar “oferecendo" um 
serviço a Deus (Jo 16.2. "fazer”): (h) o dinheiro 
“oferecido” por Simào. o M ágico (A t 8.18). Veja 
LIDAR. n° 2. TRAZER. A. n° 8.

2. anapherõ (ciracJ^poj). primariamente, “levar, 
conduzir" ou “levar completam ente" (ana), também 
denota ‘ oferecer", diz respeito a: (a) o sacrifício de 
Jesus (H b 7.27): (h ) os sacrifícios sob a lei (Hb 
7.27); (c) os sacrifícios anteriores à lei (Tg 2.21. de 
Isaque. por Abraão); (d) o  sacrifício de louvor (Hb
13.15); (e) os sacrifícios espirituais em geral (1 Pe
2.5). Veja LEVAR ( I ). n° 3. TRAZER. A. n° 2.

3. didõmi (óíõiujjt), “dar", c traduzido em Lc 2.24 
por “darem "; em Ap 8.3. por “opor” . Veja DAR.

4. parechõ (Trapexw), “fornecer, oferecer, apre
sentar. prover”, é usado em Lc 6.29. acerca de "ofe
recer” a outra face para ser golpeada depois de re
ceber um insulto semelhante; quanto a  Al 17.31. 
veja ASSEGURAR, A. n° I. Veja TRAZER. A, n° 
21.

5. spendõ (erré^òto), “despejar como oferta de 
bebida, fazer libação”, 6 usado figurativamente na 
voz passiva em Fp 2.17 ("oferecido). Em 2 Tm 4.6. 
“eu já  estou sendo oferecido por aspersão de sacri
fício” , o apóstolo Paulo está se referindo à  proxi
midade de sua morte, no sacrifício do seu ministé
rio .! Este uso da palavra é  exemplificado nos papi
ros.

Notas: (1) Em Lc 11.12. é encontrado o verbo 
epididõmi, “dar” (formado de epi, “sobre”, no sen
tido de “em vez de” , e  o  n° 3).

(2) Em At 7.41. o verbo anagõ, “ levar ou con
duzir com pletam ente”, é  traduzido por “oferece
ram” .

(3) Em At 15.29: 21.25 e 1 Co 8.1,4.10; I0 .19 .é  
utilizado o verbo eidõlothutos, “sacrificado a ído
los" (thuõ denota “sacrificar”). Veja SACRIFÍCIO.

B. Substan tivos.
1. prosphora (irpoo<f>opá), literalmente, “o  ato 

de trazer, levar” (cognato de A. n° 1), por conse
guinte. “oferecim ento, oferta, oblação”, no Novo 
Testamento uma “oferta” sacrifical, alude a: (o) o 
sacrifício de Jesus (E f 5.2; Hb 10.10. acerca do Seu 
corpo: Hb 10.14); negativamente, de não haver re
petição (Hb 10.18): (b) as "ofertas" sob ou de acor
do com a lei (At 21.26: Hb 10.5,8); (c) as dádivas 
em espécie levadas aos judeus que passavam ne
cessidade (At 24.17); {d) a apresentação dos pró

prios crentes (salvos dentre os gentios) a Deus (Rm
15.16).!

2. holokautõma (óXoicaÚTujpa), "holocausto, 
oferta queimada ". Veja HOLOCAUSTO.

3. anathema (ává6r|iia ) denota “dádiva coloca
da no templo, oferta votiva” (formado de ana. “com
pletamente”. e tithemi. “pôr” ), ocorre em Lc 21.5 
(“dádivas” ).* C ontraste com o term o anathema , 
“anátema”, no verbete AMALDIÇOAR.

Notas: (1) Em Lc 21.4, o plural dc dõron. “pre
sente, dádiva", é  traduzido por “ofertas” .

(2) Em Hb 13.11, “com o oblação” (A RA) é 
acrescentado para completar o significado sacrifical 
dc peri (expressão semelhante também deveria ter 
sido acrescentado em Rm 8.3).

O F IC IA L
1 . huperetes (inrr|p€Triç). quanto ao original 

desta palavra, veja MINISTRO. A. n° 3, é usado 
com as seguintes aplicações: ia) ao assistente de 
um magistrado (Mt 5.25); (b ) aos oficiais da sina
goga ou oficiais de diligências ou meirinhos do 
Sinédrio (M t 26.58, “criados"; Mc 14.54; 14.65. 
“servidores": Jo 7.32,45.46; 18.3,12.18.22; 19.6, 
“servos” : At 5.22.26). Veja MINISTRO. SERVO.

2. praktõr (npdKTiop), literalmente, “aquele que 
faz ou realiza” (cognato de prassõ . “fazer, prati
car” ). era usado em Atenas acerca daquele que ex- 
torquia pagamento, coletor (a palavra é usada com 
freqüência nos papiros para aludir a um contador 
público); por conseguinte, em geral, oficial dc tri
bunal, assistente num tribunal de justiça (de acor
do com Deissmann); a palavra é usada cm Lc 12.58 
(duas vezes).! Na Septuaginta. consulte Is 3.12.!

O F ÍC IO
A. Substan tivos.

1. praxis (irpô^i ç), “feitura, feito, ação” (cognato 
de prassõ. “ fazer” ou “praticar"), também denota 
“atuação“ ou “função”, é  traduzido em Rm 12.4 por 
“operação”. Veja OBRA.

2. hierateia ou hieratia (ie pare  ia  ou U p a r ia ) , 
denota “o ofício dos sacerdotes” (Lc 1.9: Hb 7.5, 
“o  sacerdócio” ).!

B. Verbo.
hierateuõ (íepaTewo), “oficiar como sacerdote” 

(cognato de A, n° 2), é  traduzido em Lc 1.8 por 
"exercendo ele o sacerdócio”. A palavra é freqüen
te em inscrições.!

Notas: (1) Em Rm 11.13. o co rre  o term o  
diakonia. “ministério’'.
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(2) Em Ai 1.20, é utilizado o lermo episkope. 
"inspetoria, bispado".

(3) Em 1 Tm 3.1, a palavra "episcopado”. é, li
teralmente. “inspetoria. bispado” ; em 1 Tm 3 .10 ,13. 
onde a ARA tem . respectivam ente, "exerçam  o 
diaconato” e "desempenharem (bem) o diaconato”. 
a ARC omite corretamente a  palavra "diaconato” e 
traduz o verbo diakoneõ, “servir” : “sirvam” e "ser
virem (bem) como diáconos”, respectivamente.

OITENTA
ogdoekonta (oyôofjKWTa), derivado de ogdoos. 

“oitavo”, é encontrado em Lc 2.37; 16.7.1

O IT O
okíõ (òktw), "oito” (cm lalim. octo. ociavus: cf. 

em português, “octógono”, "oitavo", "oitava"), e 
usado em Lc 2.21: 9.28; Jo 20.26; At 9.33: 25.6; 1 
Pe 3.20. Em composição com outros numerais, oktõ 
kai deka, literalm ente, “oito e dez. dezoito” (Lc
13.4.11.16); triakonta kai oktõ. "trinta e oito” (Jo
5.5).!

ogdoos (óyòooç), "oitavo” (relacionado com o 
precedente), é  usado em Lc 1.59: At 7.8: 2 Pe 2.5: 
Ap 17.11; 21.20.1

oktaemeros (ÓKTann€po<;). adjetivo, que signi
fica pessoa ou coisa "de oito dias”, “de oito dias de 
idade” (formado de okíõ, “oito”, e hemera. "dia” ), 
é usado em Fp 3.5. Este. e outros adjetivos numéri
cos similares não encontrados no Novo Testamen
to. indicam duração em vez dc intervalos. O após
tolo Paulo mostra, ao dizer que é circuncidado ao 
“oitavo dia", que seus pais não eram nem ismaelitas 
(circuncidados aos treze anos de idade), nem ou
tros gentios, convertidos ao judaísmo (circuncida
dos ao se tomarem judeus)-!

O L E IR O
A. S ubstan tivo .

kerameus OcepaiiÉiiç), “o leiro” (derivado de 
kerannumi, “misturar” , cognato de keramos, "bar
ro de oleiro”), é usado. (a) com relação ao "campo 
de oleiro" (Mt 27.7.10); (b ) ilustrativãmente, acer
ca do direito do '"oleiro” sobre o  barro (Rm 9 .2 1). 
onde o “ou” introdutório sugere as alternativas de 
que deve haver ou um reconhecimento da discri
ção e poder absolutos de Deus. ou uma negação de 
que o “oleiro” tenha poder sobre o barro. Não há 
indicação da criação dc seres pecadores, ou da cri
ação de tais sim plesm ente com  o propósito  de 
castigá-los. O que a passagem apresenta é  o direito

de Deus lidar com os seres pecadores de acordo 
com o  Seu próprio conseiho.1

B. A djetivo.
keramikos (ieepa|UKÓç) denota "de (ou feito pelo] 

oleiro"’ (em português, "cerâmico” ), ocorre em Ap
2.27 (“de oleiro” ).!

OLFATO
osphresis (õaòpTiaic;) denota “o sentido do ol

fato”. em 1 Co 12.17.1

OLH A!
1. biepõ OAgttcú). “olhar" (veja OLHAR. n° 1), 

tem o significado de “prestar atenção, olhar por si 
mesmo", em 2 Jo 8. Veja ACAUTELAR.

2. horaò (òpriu;). “ver" (veja OLHAR. n° 7), tem
o significado de "ver” ou "cuidar de uma coisa” , 
ocorre em Mt 27.4 (não é  traduzido em português: 
"[Olha,] isso é contigo"): em At 18.15, “vede-o” : o 
futuro (singular, opsei, plural, opsesrhe), é  usado 
em lugar do tempo que está faltando em horaõ, e 
representa o imperativo.

O L H A R
A. Verbos.

1. blepõ (fíÀ€7Tü)), primariamente, “ter visão, ver”, 
portanto, "observar, discernir, perceber”, e freqüen
temente implica contemplação especial (cf. o n° 4), 
é usado em Lc 9.62: Jo 13.22; A t 1.9 (“vendo-o” ); 
At 3.4: 27 .12; E f 5.15 (“vede” ); Ap 11.9 (“verão” ); 
Ap 18.9 (“ virem” ). Veja VER.

2. anablepõ (àvafiXéTu). denota: (a) “olhar para 
cima” ( formado de ana. "para cim a", e o n° l ), ocor
re, por exemplo, em Mt 14.19; M c 8.24 (cm alguns 
manuscritos, é encontrado em Mc 8.25); (b) “recu
perar a visão” (por exemplo. Ml 11.5; 20.34: Jo
9 .1 1 ). V eja V IST A . C o n tra s te  com  o verbo  
anablepsis. "recuperar a visão”, que ocorre em Lc
4.19.

3. periblepõ ( t t € pi^XeiTuj), "olhar em volta, ob
servar as circunstâncias ou considerar a situação” 
(formado de peri, “ao redor*. e o n °  1). 6 usado, na 
voz média, em Mc 3.5.34; 5.32: 9.8; 10.23; 11.11; 
Lc 6.10.1

4. apoblepô (<2TropA.€Trco) significa "olhar para 
longe de” (formado de apo, “de” . e  o  n° 1) iodos os 
outros objetos para um só: por conseguinte, "olhar 
firmemente” (Hb 11.26, “tinha em vista” )-! Con- 
iraste com o n° 8.

5. emblepõ (éjiflAéifto). "olhar para" (formado 
de en. “em”, e o n° 1), c encontrado em Mc 10.27;
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14.67: Lc 22.61: Jo 1.36. Este verbo implica um 
olhar acurado e penetrante, sendo distinto dos n.os
6 e 9. Veja CONTEM PLAR. n° 3, VER. n° 6.

6. epiblepô (émptéTno), “olhar em” (formado de 
epi. “em ”, e o n° I ). é usado no Novo Testamento 
acerca de consideração favorável para com a baixa 
situação social da virgem Maria (Lc 1.48. "aten
tou” ); num pedido feito para o Senhor “olhar” para 
um filho afligido (Lc 9.38): ter uma consideração 
p a rc ia l para  com  os p ró sp e ro s  (T g  2 .3 . 
“atentardes” ). Veja EM RELAÇÃO A. PRESTAR 
ATENÇÃO.!

7. eidon (eiôoi')- usado com o o tempo aoristo de 
horaò, “ver", em vários sentidos, é encontrado em 
Jo 7.52 (“verás” ); Ap 4.1 (“olhei” ): Ap 6.8; 14.1.14;
15.5. Veja ACAUTELAR. n° 2. CONSIDERAR. 
CONTEM PLAR. MOSTRAR. PERCEBER. VER.

8. aphoraõ (ãéopáüj), “olhar para longe de uma 
coisa para ver outra” (formado dc apo. “de” , e o n° 
7). “concentrar o o lhar em ” , ocorre em Fp 2.23 
(“provido” , veja ARA): Hb 12.2.1

9. epeidon (€7T€UÔoi') denota “olhar em. consi
derar” (formado de epi. “em ", e o n° 7): (a) favora
velm ente (Lc 1.25. “atentou” ); (h) desfavoravel
mente (At 4.29).1

10. parakuptõ (irapaicÚTmo). literal e primaria
mente. "inclinar-se para um  lado” (formado de para, 
"à parte”, e kuptõ, “curvar adiante” ), denota “incli
nar-se para olhar em” (Lc 24.12: Jo 20.5.11): meta
foricamente. acerca de “atentar bem” para a lei per
feita da liberdade (Tg 1.25); acerca de coisas que 
os anjos desejam "olhar” (1 Pe 1.12)-1

11. anakupiõ (ttWjucúirTü)), “erguer-se para cima” 
(formado de ana, “para cim a”, e  kuptõ, “curvar” ), 
é  traduzido em Lc 21.28 por “olhai para cima”, acer
ca de ficar anim ado em expectativa jovial (seguido 
pelo verbo epairõ. “ levantar” ). Veja ELEVAR.

12. skopeõ (CTKrmcüj), “olhar para, considerar” 
(em  português, “escopo” ), implicando considera
ção mental, é  traduzido pelo verbo “atentar" em 2 
Co 4.18: Fp 2.4. Veja ACAUTELAR, MARCAR.

13. episkopeõ (émaicoTréto), literalmente, “olhar 
em ” (formado de epi, “sobre. em ”, e o n° 12), é 
traduzido por “ter cuidado” em Hb 12.15 (a prepo
sição epi sendo provavelmente intensiva aqui); 1 
Pe 5.2. “exercer a superintendência, a supervisão, 
visitar, preocupar-se por". Veja TER CUIDA DO .1

14. episkepíomai (émcncéTrropm). forma mais 
recente do n° 13, “visitar” , têm o  significado de 
“procurar”, e  é traduzido em At 6.3 por “escolhei” . 
Veja VISITAR.

15. atenizõ (dTtiâCüj), “olhar fixamente, fitar” , 
é usado em Lc 22.56 (“pusesse os olhos nele’5); At 
1.10: 3.4: 3.12 (“olhais tanto para"); Al 6.15; 7.55; 
10.4; 11.6; 13.9: 14.9; 23.1; 2 Co 3.7.13. Em Lc
4.20. é traduzido por “estavam fitos" (ophthalmoi, 
“olhos”, sendo usado separadamente). Veja CON 
TEM PLAR, n° 10.1

16. theaomai (fteáojica). “ ver” (acerca de con
tem plação m inuciosa), é  encontrado em Jo 4.35, 
acerca de “olhar” os campos: em 1 Jo 1.1 ("vimos” ), 
acerca das experiências pessoais dos apóstolos de 
Jesus nos dias da Sua carne, e  os fatos da Sua dei- 
dade e humanidade. Veja CONTEM PLAR, n° 8.

17. theõreõ(0€wp€m), “olharpara. fitarem , ver”, 
e' traduzido em Mc 15.40 por “olhando”. Veja CON
TEM PLAR, n° 6.

B. Substan tivo .
horasis (òpacriç), cognato de A. n° 7. denota:

(a) “visão” (o mesmo se dá com o substantivo as
sociado hora/tia. por exemplo. At 7.31; horasis sig
nifica especificamente o ato de ver, horama. aquilo 
que é visto); também ocorre em At 2.17: Ap 9.17; 
(h ) “aparência” (Ap 4.3; na ARA é traduzido duas 
vezes por “aspecto” ).!

OLHO
1. ophthalmos (ckJjOoXiíóç), cognato de opsis, 

"vista, visão”, provavelmente derivado de uma raiz 
que significa “penetração, agudez” (Curtius, Greek 
Htymology) (cf. em português, “oftal mia” ). É usa
do para descrever (a ) o órgão físico (por exemplo. 
M t 5.38); o restabelecimento da visão (por exem 
plo, Mt 20.33): o poder da visão de Deus (Hb 4.13;
1 Pe 3.12); Jesus em visão (Ap 1.14; 2.18: 19.12);
o Espírito Santo na unidade da deidade com Cristo 
(Ap 5.6): (b ) metaforicamente, as qualidades éti
cas, o mal (Mt 6.23, Mc 7.22, pui uicioníiuia, em 
lugar da inveja); a simplicidade de motivo (M t 6.22; 
Lc 11.34); como o instrumento de desejo mau, “a 
principal avenida da tentação” (1 Jo  2.16); o  adul
tério (2 Pe 2.14); (c) metaforicamente, a visão men
tal (M t 13.15: Jo  12.40: Rm 11.8; G1 3.1. onde a 
metáfora do “olho mau" é  alterada para um sentido 
d ife re n te  do  de e n c a n ta r  —  a a f ix a ç ã o  ou 
anunciação de um “olho” era usado como encanta
mento para prevenir o m al); pela pregação do Evan
gelho Jesus Cristo foi. por assim dizer, anunciado 
perante os “olhos" deles; a pergunta pode ser para
fraseada: "Que maus m estres m alignam ente vos 
fascinaram?": em Ef 1.18, fala dos “olhos do cora
ção" como meio de conhecimento.



OI.HO 834 OPERAÇÃO

2. oninta (õp |io), “vista” , é usado no plural em 
Mt 20.34 (o n° 1 é  usado em Mt 20.33): Me 8.23 (o 
n° 1 é usado em M c 8.25). A palavra é  de uso mais 
poético que o n° I , e os escritores podem ter muda
do a palavra com vistas a distinguir o desejo sim
ples do cego do ato tenro do próprio Senhor.!

3. t rumai ia (TpupaXiá) é usado em M c 10.25. 
acerca do “olho" ou “buraco” de uma agulha (deri
vado de trume, “buraco”, truõ, “gastar” ).! Contraste 
com a  palavra trema, “buraco, perfuração” , que 
ocorre em Mt 19.24 (alguns textos têm trupema, 
“buraco", derivado de tmpaõ, “abrir um buraco”) 
e em Lc 18.25. segundo os manuscritos mais au
tênticos (alguns lextos têm trumalia).!

OLÍBANO
libanos (Xípctyoç), proveniente de um verbo 

semítico que significa “ser branco, embranquecer", 
é uma resina vegetal, amarga e reluzente, obtida 
por incisões na casca da arbor thuris, **a árvore de 
incenso", e especialmente importada pela Arábia: 
era usada para fumigação em sacrilicios (Êx 30.7), 
ou para perfumes (Ct 3.6). A variedade da índia é 
chamada looban. Fazia parte das ofertas trazidas 
pelos magos (Mt 2.11). Em Ap 18.13. está alistado 
entre as mercadorias da Babilônia. O “incenso” de 
Ap 8.3 devia ser “olíbano". Contraste com INCEN
SO.!

OLIVEIRA
1. elaia (eX a ía ) denota: (o) “oliveira” (Rm

11.17,24; Ap 11.4, plural); o monte das Oliveiras 
era chamado assim por causa de numerosas olivei
ras ali existentes, e indica a importância ligada a 
esse fato; o monte é mencionado no Novo Testa
mento só em conexão com a vida do Senhor na ter
ra (Mt 21.1; 24.3; 26.30; Mc 11.1; 13.3; 14.26; Lc 
19.37: 22.39; Jo  8.1); (b) “azeitona” (Tg 3.12).!

2. elaiõn (eXaitói'), “olival, olivedo” ou "jardim 
de oliveiras”, a terminação -õn. como nesta classe 
de substantivo, indica “lugar determinado por ár
vores do tipo designado pela primitiva” (Thayer): 
por conseguinte, 6 aplicado ao monte das Oliveiras 
(Lc 19.29; 21.37; At 1.12; nestes primeiros dois 
textos e  em Mc 11.1, alguns manuscritos têm a for
ma substantivai como no n° 1)-!

3. kallielaios (ícaÀXiéXaioç), “oliveira de jardim " 
(formado de kailos. “beleza”, e o n °  1), ocorre em 
Rm 11.24 ("boa oliveira").!

4. agrielaios (crypiiXaioç). adjetivo (formado de 
agrios, "quecresce nos campos, selvagem”. e o n °  1),

denotando “de oliveira selvagem ou brava”, é usado 
como substantivo em Rm 11.17,24 (“zambujeiro”)-!

OMBRO
õmos (wpoç) ocorre em Mt 23.4 e Lc 15.5, e é 

sugestivo (como na última passagem) de força e 
segurança.!

ONDA
1. kuma (tcí»p.a). derivado de kuõ, “estar grávi

da. inchar, avolumar”, é  usado: (<7) literalmente, no 
plural (Mt 8.24. “ondas”: Mt 14.24; Mc 4.37); em 
alguns manuscritos, ocorre em At 27.41; (b ) figu
rativamente (Jd 13)-!

2. salos (oáXoç) denota “arremesso”, especial
mente o  volum e rolante do mar (Lc 21.25. “on
das” ).!

3. kludõn (KXúòtirt'), “vaga. vagalhão”, é  usado 
em Lc 8.24 (“fúria [da água]”); Tg 1.6 (“onda” ). 
Veja BRAMAR. B .l

ONTEM
echtbes ou cbthes (èx^eç) ocorre em Jo 4.52: 

At 7.28; Hb 13.8.!

ONZE
hendeka (evÔetca), literalmente, “um dez" (em 

lalim. undecim). só é  usado para se referir aos onze 
apóstolos que ficaram depois da morte de Judas 
Iscariotes(M t28.16:M c 16.14: Lc 24.9.33; At 1.26: 
2.14).!

hendekatos (€VÔ€kcito<;), adjetivo derivado do 
anterior, é encontrado em Mt 20.6.9: Ap 21.20.1

OPERAÇÃO
1. energeia (erépyeia) (em português, “energia” ) 

é usado acerca de: (1) o “poder” de Deus: (a) na 
ressurreição dc Cristo (E f 1.19; Cl 2.12); (b) na 
chamada e capacitação de Paulo (Ef 3.7; Cl 1.29. 
"eficácia” ); (c) nos procedimentos punitivos ao en
viar "a operação do erro” sobre aqueles que estão 
sob o domínio do Homem do Pecado, que não re
ceberam o amor da verdade, mas têm prazer na in
justiça (2 Ts 2 .11): (2) o  “poder” de Jesus: (<i) em 
geral (Fp 3.21); (b) na igreja, individualmente (Ef
4.16): (3) o "poder” de Satanás dando energia ao 
Homem do Pecado em sua parousia (2 Ts 2.9, “efi
cácia” )-!

2. energema (érépYrma), “o que é feito ou ela
borado”. o efeito produzido pelo n° I . ocorre em 1 
Co 12.6,10.!
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OPORTUNIDADE
A. Substantivos.

1 . kainos (ícaipóç). primariamente, “medida de
vida”, é  usado acerca de “um período fixo e defini
do, um tempo, uma oportunidade", e encontrado 
em GI 6.10 e  Hb 11.15. Veja ENQUANTO, ESTA
ÇÃO. TEM PO.

2. eu kai ri a  (eÚKCupía), “tempo apropriado, opor
tunidade'* (form ado de eu, “bem*’, e o n° 1), ocorre 
em M t 26.16 e Lc 22.6.1 Contraste com o termo 
eukairos, “oportuno, que vem a tem po, próprio da 
estação” . Veja CONVENIENTE.

3. topos (tóttoç). “lugar”, é  em At 25.16 por 
“possa” (ou seja. ” tenha a oportunidade de” ). Veja 
LUGAR. QUARTO.

B. Verbos.
1 . eukaireõ (€ L 'K m p 6 io ) , "ter tem po ou horas va

gas" (cognato de A. n° 2). é  traduzido em 1 Co 16.12 
por “boa ocasião” . Veja BOA OCASIÃO.

2 . akaireotnai (dKaipéojicu). "nào ter oportuni
dade” (formado de a. elem ento de negação, e  kairos. 
“oportunidade” ), ocorre em  Fp 4.10.1

OPOSIÇÕES
antithesis (diTÍÔ eaiç). ”posição contrária, opo

sição” (formado d e  onti. “contra”, e tithemi, "pôr"; 
em português, “antítese” ), ocorre cm I Tm 6.20.1

OPRIMIDO
1. sõreuõ (<Xb>p€Ú(o) significa “am ontoar em ” 

(derivado de sõros, "montão**, termo que não ocor
re no Novo Testamento: na Septuaginta. aparece, 
por exemplo, em Js 7.26; 8.29; 2 Sm 18.17; 2 Cr 
31.6-9). vemos em Rm 12.20. acerca de brasas; em
2 Tm  3.6. dito das mulheres "carregadas** dc peca
dos. Veja AM ONTOAR.1! Na Septuaginta. consul
te Pv 25.22.1

2. gemõ (yépuj). “ser cheio”, é  traduzido em Ap
21.9 por “cheias”. Veja CHEIO.

3. phortizõ (<t>opTÍ£ü)), "carregar” (cognato de 
pherõ , “ levar” ), é usado na voz ativa em Lc 11.46; 
na voz passiva, m etaforicam ente, ocorre em Mt
11.28. “oprimidos” . Veja FARDO.1 Na Scptuagin- 
ta. consulte Ez 16.33.1

Nota: Em At 28.10, o verbo epitithemi. “colo
car sobre, vestir** (formado de epi. "sobre” , e tithemi. 
**pôr”). é traduzido por “nos proveram** (veja AR A ).

OPRIMIR (1)
apothlihõ  (áTroBXípto), form a forta lecida dc 

thlibõ, “afluir em multidão, apinhar-se” (apo. ele

mento intensivo), é usado em Lc 8.45 (“oprim e” ), 
onde fala da multidão que comprim ia Jesus (cf. a 
palavra precedente suneehõ. "apertar” ). Na Septu- 
aginta. consulte Nm 22.2.1

OPRIMIR (2)
1. katadunasteuõ (KaTaõuvaaTeúü)). “exercer 

poder sobre” (form ado de kata. “para baixo” , e  
dunastes, "potentado” ; cognato de dunamai. “ter 
poder” ), “oprim ir", é  usado, na voz passiva, em At 
10.38; na voz ativa, em Tg 2.6.1

2. kataponeõ (ko Tairovéw). Veja AFLIGIR. B. 
n°4 .

ORADOR
rhetõr (pT^T(t>p), de um tem po presente obsole

to. rheõ. “dizer” (cf. em português, “ retórica”), de
nota “ locutor público, orador" (At 24.1, acerca de 
Tértulo). Tal pessoa, diferente do advogado pro
fissional. era contratada com o orador profissional 
para fazer uma apresentação hábil de um caso no 
tr ib u n a l. Seu tre in am en to  não  e ra  leg a l, m as 
re tó rico .!

ORAR
A. V erbos.

1. euchomai (euxopai), “orar (a Deus)”, é usa
do com  este significado em 2 Co 13.7 (“rogo”); 2 
Co 13.9 (“desejam os” ); T g 5.16; 3 Jo 2. Às vezes 
os verbos “prover" (At 26.29), "desejar*’ (At 27.29), 
"poder desejar" (Rm 9.3), indicam que a “oração” 
está envolvida .1

2. proseuchomai (Trpooeúxopai). “orar*’, sem 
pre é usado acerca da "oração** feita a Deus. e  é a 
palavra mais freqüente a este respeito, sobretudo 
nos Evangelhos Sinóticos e em Atos, uma vez em 
R om anos (Rm 8.26); em E fésios (E f 6.18); em 
Filipenses (Fp 1.9); em I Timóteo (1 Tm 2.8); em 
Hebreus (Hb 13.18); cm Judas (Jd 20). Quanto à 
injunção em 1 Ts 5.17. veja CESSAR. C.

3. erõtaõ téptoTÓio), “pedir*, tem o sentido do 
verbo “rogar” em Lc 14.18.19; 16.27; Jo  4.31; 
14.16; 16.26; 17.9; 17.15 (“peço”); Jo 17.20; At 
23.18; 1 Jo  5.16 (“orará” ). Veja PEDIR. A, r\° 2.

4. deomai (Ô€0| i a i ). “desejar” , ocorre em 2 Co
5.20 (“rogasse"); 2 Co 8.4 (“pedindo-noscom  [mui
tos] rogos” ). Veja ROGAR. n° 3.

Nota: O  verbo parakateõ, “cham ar a ajuda de 
alguém”, é  traduzido pelo verbo “rogar” nos seguin
tes textos: Mt 26.53 (“orar” ): M c 5.17,18: At 16.9: 
24.4; 27.34 (“exorto-vos” ). Veja ROGAR. n° 1.
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B. Substantivos.
1. enche (€L-xq), cognato de A, n° 1. denota “ora

ção” (Tg 5.15); “voto” (A t 18.18 e  21.23). Veja 
V O T O ‘11

2. proseuche (irpoaeuxií), cognato de A. n° 2, 
denota: (a) “oração” (a Deus), o termo mais fre
qüente, ocorre, por exemplo, em Mt 21.22: Lc 6.12 
(onde a frase não deve ser considerada literalmente 
como se significasse, “a oração de Deus” [genitivo 
subjetivo], mas no caso acusativo, “oração a Deus” ). 
Em Tg 5.17, “orando, pediu", é. Literalmente, “ele 
orou com oração” (forma hebraística); nos seguin
tes textos, a palavra é usada com o n° 3: Ef 6.18: Fp 
4.6; 1 Tm 2.1: 5.5; (b ) “um lugar de oração” (At
16.13.16). um lugar fora dos muros da cidade.

3. deesis (Ô^qaiç), primariamente “desejo, ne
cessidade” (cognato dc A, n° 4), então, “pedido, 
solicitação, súplica” , no Novo Testamento sempre 
é dirigido a Deus, sendo traduzido ou por “súplica” 
ou por “oração” (e seus respectivos plurais), em Lc 
1.13; 2.37; 5.33; Rm 10.1; 2 Co 1.11:9.14; Fp 1.4: 
Fp 1.19: 2 Tm 1 .3 ;H b 5 .7 ;T g  5.16: 1 Pe3 .12 .

4. enteuxis (èvJçuEic,) é  traduzido em 1 Tm 4.5 
por “oração” . Veja LNTERCESSÃO.

Notas: ( 1 ) 0  termo proseuche é usado acerca da 
“oração” em geral: o  termo dpt>KÍs ressalta o senti
do de necessidade; às vezes é usado acerca de pe
dido de homem para homem.

(2) Nos papiros, o termo enteuxis é  a palavra 
regular para aludir a uma petição feita a um superi
or. Quanto ao sinônimo aitema, veja PETIÇÃO: 
quanto ao termo hiketeria. que ocorre em Hb 5.7, 
veja SÚPLICA.

(3) "A oração é corretamente dirigida a Deus 
Pai (M t 6 .6 : Jo 16.23; E f 1.17; 3.14), e ao Filho (Al 
7.59: 2 Co 12.8); mas em nenhum lugar do Novo 
Testam ento a oração é dirigida distintam ente ao 
Espírito Santo, pois enquanto o  Pai está no céu (Mt
6.9), e  o Filho está à Sua mão direita (Rm 8.34), o 
E sp írito  S an to  está  nos c ren te  e com  ele (Jo
14.16.17).'’

“A oração deve ser oferecida no nome do Se
nhor Jesus (Jo 14.13). ou seja. a oração tem de es
tar de acordo com o  caráter dEIe. e deve ser apre
sentada no mesmo espíriio de dependência e sub
missão que o marcou (M t 11.26; Lc 22.42).”

“O Espírito Santo, sendo o intérprete exclusivo 
das necessidades do coração humano, faz Sua in- 
tercessão a  esse respeilo: e  já  que a  oração é impos
sível ao homem sem Sua ajuda (Rm 8.26), os cren
tes são exortados a orar em todas as oportunidades

no Espírito (E f 6.18; cf. Jd 20, e  Tg 5.16 cuja últi
ma cláusula provavelmente deve ser lida assim: ‘a 
oração do justo lavrada [ou seja. pelo Espírito San
to] pode m uito [ou, “grandem ente p rev a lece ', 
ischuõ. como em At 19.16. “assenhoreando-se"; At
19.20. "prevalecia” ]).

“Nada menos por causa disso é  que o  entendi
m ento deve ser em preendido na oração (I Co
14.15). e a vontade também (Cl 4.12; At 12.5, onde 
‘contínua’ é. literalmente, extensa’; e assim em Lc
22.44).*’

“A fc é essencial à oração (Mt 21.22: Mc 11.24; 
Tg 1.5-8). pois a fé é o reconhecimento e a entrega 
de nós mesmos e de nossos assuntos à fidelidade 
de Deus.”

“Onde os judeus eram num erosos, com o em 
Tessalônica. eles normalmente tinham uma sinago
ga (At 17.1); onde eram poucos, como em Filipos, 
eles tinham somente um proseuche. ou Mugar de 
oração', de dimensões muito menores, e comumente 
construído peno de um rio por causa da água ne
cessária para as lavagens preliminares prescritas 
pela tradição rabínica (At 16.13.16)” (extraído de 
Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine. pp. 189, 
190).

ORDEM
A. Substantivos.

1. taxis (t ó ^ i ç ), “organização, disposição, arru
mação. arranjo, ordem” (cognato de tassõ, “orga
nizar, ordenar, arrumar, dispor em ordem”), é usa
do para aludir à sucessão fixa do tum o dos sacer
dotes (Lc 1.8); ã devida “ordem” em contraste com 
a confusão nas reuniões de uma igreja local (1 Co
14.40): à condição geral de uma igreja local (Cl
2.5, alguns dão um significado m ilitar aqui); ao 
caráter ou natureza divinamente designado de um 
sacerdócio, de Melquisedeque. que o prefigurava o 
de Jesus (Hb 5.6,10: 6.20; 7.11, onde também é 
posto em contrasie o caráter do sacerdócio arônico: 
Hb 7.17; em  alguns manuscritos, aparece em Hb
7.21).!

2. tagma ( T á y j ia ) .  forma mais concreta do n° l. 
significando “aquilo que foi organizado em ordem”, 
tratava-se sobretudo de um termo militar e denota
va "companhia": é usado metaforicamente em 1 Co
15.23 acerca das várias classes daqueles que têm 
parte na primeira ressurreição.^

B. Verbos.
1. anatassomai (ci^arciocroiiai), “dispor em or

dem” (formado de ana. “para cima” , e a voz média
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de lassõ. "dispor” ), é usado em Lc 1.1, "pôr em 
ordem”: o significado provável é ajuntar e. assim, 
dispor os detalhes em "ordem”

2. diatassõ (òiaTáooo>), "designar, dispor, en
carregar, dar ordens a”, é usado, na voz média, em 
At 24.23 ("mandou”); 1 Co 11.34 ("ordená-las-ei”): 
na voz ativa, em 1 Co 16.1 ("ordenei” ). Veja CO
MANDAR. n° I .

3. epidiorthoõ (€ in. òiopQóuj), “pôr em ordem*' 
(formado de epi, "sobre", dia, "‘através de”, elemen
to intensivo, e orthos, "direto” ), é usado em Tt 1.5. 
no sentido de corrigir outra vez o que estava defei
tuoso. uma comissão para Tito. nào para acrescen
tar ao que o próprio apóstolo Paulo tinha feito, mas 
para restabelecer o que linha caído em desordem, 
visto que o apóstolo havia trabalhado em Creta; isto 
é sugerido pela preposição epi.l

C. A dvérbio.
kathexes (Kaôefíy”) é encontrado em Lc 1.3 (“por 

[sua] ordem*'): At 11.4 ("por ordem"); At 18.23 
(“sucessivamente” ). Veja DEPOIS, n° 3.

Nota: Em 2 Co 11.32. o infinitivo do verbopiazõ 
expressa o propósito, qual seja. “prender”.

ORDENAÇÃO
diatage (ôiQTayn), “ordenança" (cf. diatassõ, 

"designar, ordenar"), ocorre por exemplo em Rm
13.2. Também é enconirado em At 7.53: “Recebes- 
tes a lei por ordenação dos anjos’* (literalmenie, “até 
ordenanças de anjos” ). Em Dt 33.2, os anjos sào 
mencionados em conexão com a doação da lei de 
Moisés. Em G1 3.19 e Hb 2.2. o propósito da refe
rência a eles é  mostrar a superioridade do Evange
lho em relação à lei. Em At 7.53. Eslevão mencio
na os anjos para acentuar a majestade da lei. Veja 
ORDENANÇA. ORDENAR-1

ORDENANÇA
A. Substantivos.

1. dikaiõma (ôiKaíwpia). Veja JUSTIFICAR. 
n° 2.

2. diatage (õiaTayq) é traduzido em Rm 13.2 
por "ordenança” . Veja ORDENAÇÃO.

3. dogma (òóyiia) é traduzido em E f 2.15 e Cl 
2.14 por “ordenanças". Veja DECRETO.

4. ktisis  (K T io iç ) , “c r ia ç ã o , c r ia tu ra " , é 
traduzida em 1 Pe 2.13 por “ordenança” . Veja 
CRIAR. B .n ° 1.

Nora: Em 1 Co 11.2. o termo paradosis, "tradi
ção” . é traduzido por "preceitos". Veja TRADI
ÇÃO.

B. Verbo.
dogmatizõ (òoypari^cu), cognato de A, n° 3. 

"decretar” , significa, na voz média, "sujeitar-se a 
uma ordenança” (Cl 2.20).! Na Septuaginta, con
sulte Et 3.9 (em alguns textos, aparece em Dn
2.13.15)4

ORDENAR
1. tithemi (TiôqiiL), "pôr”. Veja NOMEAR. n° 3.
2. kathistemi (KaTÍa9rip.i). formado de kata. 

“para baixo” ou “defronte e, em conlraste com”, c 
histemi. "fazer estar, fazer ficar, estabelecer'*, é en
contrado em T t 1.5 (“estabelecesses”); Hb 5.1 
("constituído”); Hb 8.3. Veja NOMEAR, n° 2.

3. tassõ (Táaow) é traduzido em Al 13.48 e Rm
13.1 pelo verbo "ordenar” . Veja NOMEAR, n° 5.

4. diatassõ (òtaTáoouj) é  traduzido em 1 Co 7 .17; 
9.14; G1 3.19 pelo verbo "ordenar" (o último texto 
no sentido de "adm inistrada” ). Contraste com o 
verbo diatage, no verbete ORDENAÇÃO. Veja 
NOMEAR. n° 6.

5. horizõ (ópí£io) é usado duas vezes para aludir 
a Jesus Cristo como divinamente “ordenado” para 
ser o Juiz dos homens (At 10.42; 17.31). Veja DE
TERMINAR. n° 2.

6. krinõ (Kpívw), "dividir, separar, decidir, ju l
gar”. é traduzido em At 16.4 por “estabelecidos”, 
acerca dos decretos feitos pelos apóstolos e anciãos 
em Jerusalém. Veja JULGAR.

Notas: (1) Em 1 Co 2.7, o  verbo proorizõ, 
“preordenar”. é traduzido por "ordenou”. Veja DE
TERMINAR. n° 3.

(2) Em Mc 3.14, o verbo poieõ, "fazer*, é  tradu
zido por “nomeou”.

(3) Em Hb 9.6, ocorre o verbo kataskeuazõs “pre
parar”. Veja PREPARAR (I).

(4) Em At 14.23. o  verbo cheirotoneô, "desig
nar. nomear” , é  traduzido por “havendo-lhes (...] 
eleito”. Veja NOMEAR. n° 11.

(5) Em Ef 2.10, ocorre o verbo proetoimazõ. 
“preparar antes, preparar de antemão”. Veja PRE
PARAR (I).

(6) Em Jd 4, o verbo prographõ. literalmenie. 
“escrever antes”, é traduzido por "antes estavam 
escritos” . Veja COLOCAR.

(7) Em At 1.22, o verbo ginomai, "tomar-se”, é 
traduzido por "se faça”.

ÓRFÃO
orphanos (òp4>ai*»ç), “órfão” , é  encontrado em 

Jo 14.18: Tg 1.27. Veja CONSOLAR !
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ORGULHO
A. Substantivos.

1. alazonia  ou alazoneia  (c iX a £ o i 'ia  ou 
àA aC om a) é traduzido em 1 Jo 2.16 por “sober
ba .V eja JACTAR-SE, B. n° 2, VANGLORIA.

2. huperephania (Ú 7 T € p T i< J> ai'ia), "orgulho” (Mc
7.22).!

B. Verbo.
tuphoõ (nxbóco). “erguido com orgulho” (1 Tm

3.6. “e n so b e rb ecen d o -se” ). Veja EN SO B ER - 
BECER.

ORIENTE
anatole (à^crroAii), literalmenie. “subida para 

cima’* (cf. anatellõ, “ fazer subir*’), é usado acerca 
do nascimento do sol e do aparecimento das estre
las. Significa principalmente o oriente, como em 
Mt 2 .1: Lc 1.78. Seu outro significado, "broto, re
novo”. é encontrado na Septuaginta em Jr 23.5: Zc
6.12. Veja também a ARA em Lc 1.78. “sol nas
cente*. Veja LESTE.

OS DEMAIS
1. loipos (Xoittóç). “permanecente. que perma

nece. que fica" (quanto a esta palavra, veja REMA
NESCENTE). é freqüentemente usado com o sig
nificado de “resto**, sendo encontrado em Lc 8.10 
(“outros” ): Lc 18.11: At 17.9: 28.9: Rm 1.13: 2 Co 
12.13: 13.2 (“mais” ): G1 2 .13: E f 2.3: Fp 1.13 :4 .3 :
1 Ts 4.13 (“demais”): 1 Ts 5.6: I Tm 5.20. O plural 
neutro, literalmente, “as demais coisas", é usado 
cm Lc 12.26: I Co 11.34.

2. epiloipos (èmAouroç). que significa "deixa
do quieto, deixado de parte" (formado dc epi, “so
bre”. e o n° I ). é usado no neutro com o artigo em I 
Pe 4.2. “que vos resta” .!

OSSO
osteon (òoT ío t'), provavelm ente derivado de 

uma palavra que significa força ou firmeza, às ve
zes denota “substâncias mais duras que ossos" (por 
exemplo, semente ou caroço de fruta). No Novo 
Testamento, sempre denota “ossos” (Mt 23.27; Lc 
24.39; Jo 19.36: Hb 11.22) !

Nota: Quanto a E f 5.30: “porque somos mem
bros do seu corpo” certas versões trazem um texto 
adicional. Sobre esse acréscimo. W estcott comen
ta: “As palavras que se seguem no texto comum 
são uma glosa íninteligente. na qual esforços fra
cassados são feitos para dar maior distinção à de
claração do apóstolo Paulo**.

OU
ê  (n) é uma partícula disjuntiva. Um dos seus 

usos é  distinguir coisas que são auto-excludentes. 
ou uma das quais pode tomar o  lugar da outra (Mt 
6.24: 12.33: Lc 6.42; 15.8: 16.13; A t 17.21, ARA;
1 Co 14.6: Fp 3.12; Tg 3.12).

Nota: O  advérbio enteuthen denota “por conse
guinte” e é repetido na expressão traduzida por "um 
de cada lado” (literalmente, "por conseguinte e por 
conseguinte*’), que ocorre em Jo 19.18. Em Ap 22.2,
0 termo enteuthen é traduzido por “de uma c  da 
outra banda” , distinguindo-o de ekeithen, “naquele 
lado”: seguindo outra leitura para o último advér
bio. temos “de qualquer lado". Veja DAQUI.

OURIVES
argurokopos (d pyupoK Ó noç). fo rm ado  de 

arguros (veja PRATA. n° 2) e koptõ. "bater” , ocor
re em At 19.24.! Na Septuaginta. consulte Jz 17.4: 
Jr 6.29.<H

OURO
A. Substantivos.

1 . chrusos (xpucróç) é usado acerca de: (a) “mo
eda" (M t 10.9: Tg 5 .3); ib) “ornam entos" (M t 
23.16.17; Tg 5.3. talvez moeda e ornamentos: Ap
18.12); em 1 Co 3.12. alguns m anuscritos têm 
chrusos em vez de chrusion, o  n° 2: (r) “imagens” 
(At 17.29): (d) “metal em geral** (M t 2.11: Ap 9.7); 
em Ap 18.16. alguns manuscritos têm chrusos.!

2. chrusion (xpuoíov), diminutivo do n° 1, é usa
do acerca de: (a) "moeda”, primariamente menor 
que o n °  I. letra “a” (At 3.6; 20.33; 1 Pe 1.18): (b) 
“ornamentos” (1 Pe 3.3). mais os seguintes textos 
(nos quais alguns manuscritos têm o n° 1): 1 Tm 
2.9: Ap 17.4; 18.16: (c) “metal em geral" (Hb 9.4;
1 Pe 1.7: Ap 21.18.21): (d) metaforicamente, a “sã 
doutrina e seus efeitos" (1 Co 3.12); (e) a “justiça 
da vida e conduta” (Ap 3.18).!

B. Adjetivo.
chruseos (xpw coç) denota “dourado", ou seja. 

feito ou revestido de ouro (2 Tm 2.20: Hb 9.4). e 
mais 15 vezes em Apocalipse.

OUSAR
A. Verbo.

tolrnaò (ToXjiáw) significa “ousar”: (o) no sen
tido de “não temer" ou “evitar por medo” (Mt 22.46: 
Mc 12.34: 15.43, “ousadamente”, em sentido lite
ral. “tendoousado, foi”: Lc 20.40: Jo 21 .12: At 5.13; 
7.32: Rm 15.18; 2 Co 10.2. “usar com confiança da
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ousadia”; 2 Co 10.12: 11.21; Fp 1.14; Jd  9); (b) no 
sentido de resistir, suportar, resolver-se a fazer uma 
coisa (Rm 5.7; 1 Co 6 .1).! Contraste com  o verbo 
apotolmaõ, "ser muilo ousado", que ocorre em Rm
10.20.1 Veja SER OUSADO.

B. Adjetivo.
tolmetes (ToÀ|iiyníç). cognato de A. “ousado” , 

é usado em 2 Pe 2.10. “atrevidos", quer dizer, "ou
sadia desavergonhada e irreverente”

OUTRA VEZ
1. dis (Ôiç), o  advérbio numeral comum que sig

nifica duas vezes, é  traduzido por “uma e outra vez" 
em Fp 4.16. “uma e outra vez. ine mandastes o ne
cessário”. e em  1 Ts 2.18. onde Paulo declara que 
ele teria ido aos tessalonicenses “ uma e ouira vez”, 
isto é. ele tentara . pelo menos. duas vezes. Veja 
DUAS VEZES.

2. pcilin (iráAti'), palavra habitual que significa 
“novamente", é usada principalmente em dois sen
tidos: (a )  com  referência  à ação repetida : (b) 
retoricamente, no sentido de “além disso” ou “ade
mais” . indicando uma declaração a ser acrescenta
da no curso de um argum ento (por exemplo. Mt
5.33): ou com  o  significado de “por outro lado, por 
sua vez” (Lc 6.43: 1 Co 12.21; 2 C o 10.7: 1 Jo 2.8). 
No primeiro capítulo de Hebreus. versículo 5. o ter
mo pcilin introduz uma citação adicional: este já  não 
é o  caso no versículo 6. Aqui. a tradução correta 
coloca o termo “outra vez” em ligação com “intro
duz no mundo o Primogênito”. “E. quando outra 
vez introduz no mundo o Primogênito...” , quer di
zer. palin está em  contraste com o tem po quando 
Deus pelo primeira vez introduziu Seu Filho no 
mundo. Esta declaração, então, se refere à futura 
segunda vinda de Cristo. A palavra é usada com 
muito mais freqüência no Evangelho de João do 
que em qualquer outro livro do Novo Testamento.

Nota: Há outras palavras que são traduzidas por 
“novamente”, “outra vez”, ou semelhantes, quais 
sejam, deuteros c anõthen. O termo deuteros signi
fica “segunda vez” (Jo 9.24: At 11.9). O termo 
anothen s ign ifica  “de cim a” ou “de novo” (Jo 
3.3,7,31)- Nicodemos não ficou confundido com o 
nascimento do céu; o que o deixou perplexo foi que 
a pessoa tinha de nascer uma segunda vez. O con
texto deixa claro esta idéia. Este é na verdade o 
significado em  G1 4.9. onde está associado com  
palin , "novam ente, mais uma vez”. A idéia é “de 
novo”, pois. embora a escravidão seria a mesma 
em essência e efeito, seria nova no fato de não ser

escravidão a  ídolos, mas à lei. (Veja também Mt 
27.51; M c 15.38; Jo  19.23.) Em Lc 1.3 e  At 26 .5 ,o  
termo anõthen pode querer dizer “desde o princí
pio". Quanto ao significado “de cima”, veja Tg 1.17;
3.15,17.1

OUTRO (1)
allos (àAAoç) e heteros (e repoç) têm diferença 

de significado, a qual, apesar da tendência de ser 
perdida, deve ser observada em numerosas passa
gens. O  termo altos expressa uma diferença numé
rica c denota  “outro  do m esm o tipo” : o term o 
heteros expressa uma diferença qualitativa e deno
ta “outro de tipo diferente” . Cristo prometeu envi
ar “outro Consolador” —  allos, "outro com o Ele”, 
não heteros (Jo 14.16). Depois da morte de José. 
“se levantou outro [heteros] rei” , alguém de cará
ter bastante diferente (At 7.18). Paulo diz: “Vejo 
nos meus membros outra [heteros] lei” , uma lei di
ferente da lei do espírito de vida —  não allos, uma 
lei do mesmo tipo (Rm 7.23). Paulo fala de “outro 
[heteros] evangelho, o qual nao é outro” —  allos, 
outro como ele pregava (G1 1.6.7). Veja heteros (c 
não allos) em  M t 11.3 e A t 27.1. Em Lc 23.32, 
heteroi é usado para se referir aos malfeitores cru
cificados com Cristo. As duas palavras são apenas 
aparentem ente intercam biáveis, por exemplo, em
1 Co 1.16:6.1: 12.8-10: 14.17.19. A diferença está 
presente, embora não seja prontamente discemível.

Não são intercambiáveis cm 1 Co 15.39-41. Aqui 
heteros é usado para distinguir a glória divina da 
terrestre, pois estas diferem em gênero, e  allos para 
diferenciar a carne dos homens, pássaros e peixes, 
que em cada caso é carne que não difere em gêne
ro, mas em espécie. O termo allos é usado nova
mente para distinguir entre as glórias dos corpos 
celestes, pois estes também não diferem em tipo. 
mas só em grau. Quanto ao termo allos. veja MAIS. 
O U T R Ô  (2 ) . Q u an to  ao  te rm o  h eteros . v e ja  
ALHEIO. OUTRO (2).

Nota: A distinção verifica-se nas palavras com 
postas de heteros. a saber, heteroglõssos, “outras 
línguas” (1 Co 14.21);! heterodidaskaleõ, “ensinar 
outra doutrina” ( I Tm 1.3; 6 .3):! heterozugõ. “pren
der-se a um jugo desigual” , ou seja. com aqueles 
de caráter diferente (2 Co 6.14).!

OUTRO (2)
1. allos (àÀÀoç) indica distinção numeral de ob

jetos de caráter semelhante, e é usado: (a) de modo 
absoluto (por exemplo, Mt 20.3. plural): (/>) ligado a
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um substantivo (por exemplo. Mt 21.36); (r) com o 
artigo (por exemplo. Mt 5.39; 1 Co 14.29. plural). 
Também ocorre em Mt 13.5; 25.20; Lc 9.19; Jo 9.9. 
Veja ALGUM, OUTRO (1). MAIS. B. Nota (1).

2. heteros (eT ípoç) indica qualquer distinção 
numérica (por exemplo, Lc 4.43; 5.7); ou distinção 
genérica, diferente em termos dc caráter, etc.. por 
exemplo, em Lc 9.29. "transfigurou-se (a aparên
cia do seu rosto)", literalmente, “ficou outra”; Lc
23.32. “outros dois (que eram malfeitores)” , onde
0 plural serve para fazer a distinção necessária en
tre eles e  Jesus; At 2.4; 19.39 (“outra coisa"); 1 Co 
14.21; 2 Co 11.4 (segunda e terceira partes, “ou
tro": na primeira cláusula, allos, “outro”). Quanto 
à distinção entre o n° I e o  n° 2, veja OUTRO í 1).

3 . loipos (Xo it t ó ç ) significa “permanecente. o 
resto, o restante, os demais”. É traduzido por “ou
tro'* e suas declinações. por exemplo, em Mt 2 5 .1 1 : 
Mc 4 .1 9 ;  Lc 8 .1 0 :  1 8 .9 :  2 4 .9 ,1 0 ;  At 2 8 .9 ;  Rm 1 .1 3 :

1 Co 9.5: E f 2.3: 1 Ts 4.13; 5.6: 1 Tm 5.20; em Ef
4.17. alguns manuscritos têm loipa. plural neutro, 
“os outro (gentios)”. Veja OS DEMAIS. REM A
NESCENTE.

4. allotrios (áXXórpioç). “pertencente a outro, 
não da pessoa”, é  traduzido em 2 Co 10.15; 1 Tm
5.22 por “alheios": em Hb 9.25, por “alheio". Veja 
ALHEIO, ALIENÍGENA. HUMANO. Nota (1). 
ESTRANHO.

5. allelõn ). em Rm 1.12. usado no caso
dativo. é traduzido por “mútua”: o  acusativo é tra
duzido em Fp 2.3 por “outros”. Veja MÚTUA. UM 
AO OUTRO.

6. heis (elç). “um", é às vezes traduzido por ‘'ou
tro” quando expressa o segundo de um par (por 
exemplo, Mt 24.40). Veja UM, A (4).

7. ekeinos (ex e li^ ç ) . significando “aquele” e 
im plicando  d is tância  quando  com parado  com  
houtos, “este", é  traduzido por “outro”, por exem
plo, em Lc 11.42 (vejatam bém Mt 23.23; Lc 18.14).

Notas: (1) Em At 26.22. ouden ektos. literalmen
te. “nada além de” , é  traduzido por “nada mais do 
que”.

(2) O plural do artigo definido é traduzido em 
At 17.32 por “outros”; em Jd 23. por “alguns *.

(3) Em Lc 24.1, o  plural de ris, “um certo”, é 
encontrado em alguns manuscritos (“alguns”).

O l T R O  LU G A R
allachou (àXXaxoü), relacionado com allos. “ou

tro”. é usado em Mc 1.38 (“a outros lugares” . 
ARA).1

OUVIDO
1. ous (oúç), em latim auris. é usado para de

signar: (a) o órgão físico (por exemplo. Lc 4.21; 
At 7.57): em At 11.22. ocorre no plural com o ver
bo akoitõ, "ouvir”, literalm ente, “foi ouvido nos 
ouvidos de alguém ", quer dizer, veio ao conheci
mento: sem elhantem ente, ocorre no singular em 
Mt 10.27. na conversação íntima em particular; 
em Tg 5.4. a expressão é usada com eiserhomai, 
“entrar em ” : em Lc 1.44. com ginomaL “tom ar- 
se. vir” : em Lc 12.3. com lalein. “fa lar * e pros, 
"para” : (6 ) metaforicamente, fala da faculdade de 
perceber com a mente, entender e saber (Mt 13.16); 
freqüentem ente com akoitõ, “ouvir” (por exem 
plo. Ml 11.15: 13.9.43: Ap 2 e 3, ao final de cada 
uma das mensagens às igrejas): em Mt 13.15 e At
28.27. com bareõs. “pesadam ente” , acerca de ser 
lento para entender e obedecer; com uma partícu
la negativa, aparece em Mc 8.18: Rm 11.8: em Lc 
9.44. o significado literal é  conforme foi traduzi
do: “Ponde estas palavras em vossos ouvidos’*, ou 
seja. metam estas palavras na mente e mantenha- 
as a li: em  At 7.51. é usado com  aperitmetos. 
"incircunciso". Portanto, uma vez que está asso
ciado metaforicamente com crença, o  ouvir está 
associado com obediência (hupakoe, literalm en
te . “ouv ir para baixo” : “obediênc ia” sign ifica  
etimologicam ente “ouvir em frente de”, ou seja. 
com resposta no ouvinte).

2. õtion (tÚTÍoi’), diminutivo do n° 1. mas sem a 
fo rça d im inu tiva . sendo tendênc ia  com um  no 
linguajar cotidiano aplicar a forma diminutiva para 
a maioria das partes do corpo, é usado em Mt 26.51: 
Mc 14.47 (em alguns manuscritos): Lc 22.51; Jo 
18.10 (cm alguns manuscritos) e Jo 18.26. todas 
com referência à "orelha” de Malco.^

Nota: Os manuscritos mais autênticos têm o di
minutivo alternativo õtaríon. em Mc 14.47 e Jo
18.10.1

3. akoe ( ò k o t í ). “audição, audiência” , cognato 
de ikouõ. “ouvir**, denota: (a) o sentido da “audi
ção” (por exemplo, I Co 12.17: 2 Pc 2.8: (b) aquilo 
que é  “ouvido” , um relatório (por exem plo. Ml 
4.24): (c-) o órgão físico (Mc 7.35). que representa
o senlido da 'audição”: o mesmo se dá em Lc 7.1: 
At 17.20: 2 Tm 4.3,4 (no versículo 3. literalmente, 
"tendo cócegas nos ouvidos” ): (d) uma mensagem 
ou ensino (Jo 12.38: Rm 10.16,17: G1 3.2.5: 1 Ts 
2.13: Hb 4.2. ”[a palavra] da pregação” ou ”[a pa- 
lavraj da audição” ). Veja FAMA, IR TER, OUVIR. 
PREGAR. RUMOR.
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Nota: Em Mt 28.14» o  verbo akouò é usado com 
a preposição epi. “sobre” ou “antes de” (ou em al
guns manuscritos com hupo, "por” ), literalmente, 
"se isto chegar a uma audição diante do governa
dor*.

OUVINTE
akroates (dicponTríç), derivado de akroaomai. 

"ouvir”, é  usado acerca de ser "ouvinte” da lei (Rm 
2.13); da p a lav ia  (Tg 1.22.23); esquecido  (Tg
1 .2 5 )*

Nota: Em Ef 4.29. o verbo akouõ. “ouvir”, é tra
duzido por “aos que (a) ouvem” : em 2 Tm 2.14. 
por "ouvintes".

OUVIR
A. Verbos.

1 . akouõ (dicoixü). a palavra habitual que deno
ta “ouvir” , é usada: (a) no intransitivo (por exem 
plo. Mt 11.15; Mc 4.23): (b ) no transitivo, quando
0  objeto é expresso, às vezes, no caso acusativo, 
às vezes, no genitivo. Assim ocorre em Al 9.7. 
“ouvindo a voz”, o substantivo “voz” está no caso 
genitivo partitivo fou seja. ouvir (algo) de], ao pas
so que. em At 22.9. “não ouviram a voz”, a cons
trução está no acusativo. Isto acaba com a idéia 
de qualquer contradição. O prim eiro texto indica 
um “ouvir” do som. o últim o, aponta o significa
do ou a mensagem da voz (o que cies não ouvi
ram). “O prim eiro texto denota a percepção sen- 
sorial. o últim o (o caso acusativo) a coisa perce
bida’* (Crem er). Em Jo 5.25.28, o  caso genitivo é 
usado, indicando uma "percepção sensorial” de 
que a voz do Senhor está soando; em Jo 3.8. de 
“ouvir” o vento, o acusativo é usado, ressaltando 
"a coisa percebida”.

O fato de Deus “ouvir” a oração, significa que 
Ele a responde (por exemplo, Jo 9.31; Jo 5.14.15). 
Às vezes, o verbo é usado com a preposição para. 
"do lado de” (por exemplo, Jo 1.40, "um  dos dois 
que ouviram aquilo de João", literalmente, "ouvi
ram do lado de João”, sugerindo que ele estava ao 
lado dele); em Jo 8.26,40. indica a comunhão ínti
ma do Filho com o Pai: a mesma construção é usa
da em At 10.22 e 2 Tm 2.2, onde fala da intimidade 
entre Paulo e Timóteo. Veja ESCUTAR.
1 2. eisakouõ (cioaicoúo), “ouvir a” (formado de 
eis, "para” , e o n ° l ) .  tem dois significados: (a) "ou
v ir e obedecer” ( I Co 14.21); (b ) “ouvir para res
ponder". acerca da resposta de Deus à oração (Mt 
6.7: Lc 1.13; A t 10.31; Hb 5.7).‘l

3. diakouõ (Ôiatcoúíu), "ouvir tudo. ouvir com 
pletamente” (formado de dia, "através de", e o n° 
I ). é  usado tecnicamente em At 23.35, acerca de 
Félix "ouvir” judicialm ente as acusações contra 
Paulo.*f Na Septuaginta. consulte Dt 1.16; Jó 9.33/fl

4. epakouõ (éttcikoiao). "ouvir a. ouvir com fa
vor em certa ocasião” (formado de epi. "sobre” , e o 
n° 1). é usado em 2 C o 6.2.CB

5. epakroaomai (€TíaKporiopai). “ouvir atenta
mente a. eNeulai com atenção” (foi mado de epi. “so
bre”, usado intensivamente, e um verbo cognato do 
n° 1). é usado em At 16.25. "escutavam”, expressi
vo de atenção extasiada.*]!

6. proakouõ (npocucoínu) significa “ouvir antes” 
(formado de pro, "antes”, e o n° I ). é encontrado 
em Cl 1.5. onde Lightfoot sugere que a preposição 
contrasta o que eles ouviram antes, o  verdadeiro 
Evangelho, com o evangelho dos falsos m estres 
apresentado recentemente.*!

7. parakouõ (Trapcucoúü) significa primariamente 
“ouvir por acaso, ouvir inoportunamente ou imper
feitamente” ( formado de para. “ao lado de, inopor
tunamente”. e o n° 1): então, no Novo Testamento, 
"ouvir sem dar atenção, negligenciar ouvir” (Mt 
18.17. duas vezes): em M c 5.36, os melhores ma
nuscritos têm este verbo: outros manuscritos têm o 
n° I. Parece óbvio que o Senhor não prestou aten
ção aos da casa do principal da sinagoga e à  men
sagem que diziam que a filha dele estava m orta* 
Contraste com o substantivo parakoe, que signifi
ca "desobediência”.

B. S ubstan tivos.
1. akoe (dicoTÍ). cognato de A. n° 1. denota: (a) 

"o sentido da audição" (I Co 12.17; 2 Pe 2.8); uma 
combinação de verbo e substantivo é  usada em fra
ses que foram denom inadas hebraicas, visto que 
exp ressam  um tan to  q uan to  lite ra lm en te  um a 
fraseologia do Antigo Testam ento, por exemplo, 
“ouvindo, ouvireis”  (M t 13.14: At 28.26). modo de 
expressar que transmite ênfase; (b) "o  órgão da au
dição” (Mc 7.35: Lc 7.1; A t 17.20: 2 Tm 4.3,4; Hb
5.11. “negligentes para ouvir” , literalmente, “ne
gligentes quanto aos ouvidos” ); (c) ”a coisa ouvi
da, a mensagem ou ensino" (Jo 12.38. "pregação” ; 
Rm 10.16. I Ts 2.13, "a palavra da pregação”, lite
ralmente. “a palavra da audição” ; Hb 4.2): em cer
to  sentido um tanto quanto semelhante, “rumor, in
forme, fama” (Mt 4.24: 14.1; 24.6; Mc 1.28: 13.7):
(d) “o  recebimento de uma mensagem” (Rm 10.17). 
algo mais do que o  mero sentido da “audição"; veja 
a letra “a ” ); o  mesmo se dá em G1 3.2.5 ("a prega-
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çao da fé” ), onde parece m elhor ser entendido por 
“o ouvir da fé", do que no sentido da letra “c". Veja 
FAMA. IR TER, OUVIDO. PREGAR, RUMOR.1

Noras: (1) Quanto ao te m io diagnõsis (investi
gação. seguida por decisào), traduzido em At 25.21 
por “conhecimento”. veja DECIDIR.

(2) Quanto à frase “ser negligente para ouvir” , 
literalmente, “ouvir pesadamente”, que ocorre em 
Mt 13.15: At 28.27, veja NEGLIGENTE.

(3) Quanto ao termo akroaterion. “lugar dc au
dição”. que ê encontrado em At 25.23 (“auditório” ), 
veja LUGAR.*!

OVELHA
1 .probaton (irpófkzToi'). derivado de probainõ. 

“ir adiante, adiantar-se”, ou seja, acerca do m ovi
mento de quadrúpedes, era usado entre os gregos 
para se referir a  gado pequeno, ovelhas e cabras: 
no Novo Testam ento, alude som ente a "ovelhas”:
(a) naturalm ente (por exem plo, M t 12.11,12); (b ) 
metaforicam ente, aos que pertencem ao Senhor, 
os perdidos da casa de Israel (M t 10.6): aos que 
estão aos cuidados do Bom Pastor (por exemplo.

M t 26.31; Jo  10.1 lliteralm ente, “curral das ove
lhas”]: Jo 10.2-27; 21.16: 21.17 Jem alguns tex
tos]; Hb 13.20): aos que. num dia futuro, no esta
belecim ento do Reino milenar, mostrarem gene
rosidade ao povo de Deus perseguido na terra du
rante a Grande Tribulação (M t 25.33); à roupa dos 
falsos pastores (M t 7.15); (c) figurativamente, por 
símile, a Jesus C risto ( At 8.32); aos discípulos (por 
exem plo. Mt 10.16); aos verdadeiros seguidores 
de C risto em geral (Rm 8.36); à anterior e terrível 
condição dos que se colocaram  sob os cuidados 
do Seu Pastor (1 Pe 2.25); às multidões que bus
caram a ajuda de Jesus nos dias da Sua carne (Mt 
9.36; Mc 6.34).

2. probation (irpopárioi'), diminutivo do n° 1, 
“ovelhinha". é encontrado nos melhores textos em 
Jo  21.16,17 (alguns têm o n° 1); é diferente de amia, 
“cordeiros” (Jo 21.15). mas usado como termo de 
estima.*!

OVO
õon (íôói') denota “ovo” (em latim. ovum). e é 

palavra que ocorre em Lc 11.12.c|

P
Nota: O sinal (fl. ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou sub verbete, 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram m encionadas 
neste dicionário expositivo.

PÁ
ptuon  ( t t tú o v )  denota  ‘pá para  jo e ira r” ou 

“joeira” . com a qual os grãos são lançados contra o 
vento a fim de separar a palha (M t 3.12: Lc 3.17).i

PACIÊNCIA
A. Substantivos.

1. huponione (úro^oi/ii). literalmente, “permanên
cia em baixo de“ (formado de hupoy “em baixo de”, e 
ntenõ. “ficar” ), “paciência” . “A paciência, que só se 
desenvolve nas provas (Tg 1.3). pode ser passiva, ou 
seja. igual a ‘tolerância, resignação’, como: (a) nas 
provas em geral (Lc 21.19. que deve ser entendido 
por Mt 24.13 [cf. Rm 12.12; Tg 1.12]); (b) nas provas 
que sobrevêm ao serviço no Evangelho (2 Co 6.4: 
12.12: 2 Tm 3.10); (c) sob castigo, que é  a prova con
siderada a vir da mão de Deus. nosso Pai (Hb 12.7);
(d) sob aflições imerecidas (1 Pe 2.20); ou ativa, ou

seja, igual a ‘persistência, perseverança’. como: (e) 
ao fazer o bem (Rm 2.7); (/) na produção de frutos 
(Lc 8 .15); Cg) no correr a corrida proposta (Hb 12.1)” .

“A paciência aperfeiçoa o caráter cristão (Tg 
1.4), e a participação na paciência de Jesus é. por
tanto. a condição na qual os crentes virão a ser ad
mitidos a reinar com Ele (2 Tm 2.12: Ap 1.9). Para 
esta paciência os crentes são ‘corroborados em toda 
a  fortaleza' (Cl 1.11), ‘pelo Seu Espírito no homem 
interior* (E f 3.16)*’.

“Em 2 Ts 3.5. a frase ‘a paciência de Cristo*, 
admite três interpretações: (a) a paciência que es
pera por Cristo: (ò) para que os crentes sejam paci
entes nos seus sofrimentos como Cristo foi nos Seus 
(veja Hb 12.2); (c) a fim de que. assim como Cristo 
está ‘esperando até que os seus inimigos sejam pos
tos por cscabclo dc seus pés' (Hb 10.13). assim os 
crentes também sejam pacientes na esperança que 
têm no Seu triunfo e Sua libertação. Porquanto uma 
exegese muito rígida deva ser evitada, talvez seja 
permissível a paráfrase: ‘O Senhor o ensine e o ca
pacite a amar como Deus ama. e a  ser paciente como 
Jesu s  é p a c ie n te ’ ” (e x tra íd o  dc N otes on 
Thessalonianss de Hogg e Vine. pp. 222. 285).
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Em Ap 3.10. “a palavra da minha paciência" é a 
palavra que íala da paciência dc Jesus e de seus 
efeitos em produzir “paciência’* por parte daqueles 
que são dEle (veja acima, em 2 Ts 3.5).

2. makrothumia (^iaKpo0u |iía ), “longanimidade” 
(veja B. n° 2), é traduzido em Hb 0.12; Tg 5.10 por 
"paciência". Veja LONGAN1M1DADE.

B. Verbos.
1. hupomenõ (ÚTTojievoj), cognato de A. n° I : (a) 

usado no intransitivo, significa “ficar para trás. per
manecer quieto** (Lc 2.43; At 17.14); (b ) no transi
tivo. "esperar por” (Rm 8.24. em alguns manuscri
tos), “suportar pacientemente, agüentar, resistir*', 
traduzido por "paciente** (particípio presente) em 
Rm 12.12; por "sofreis” em 1 Pe 2.20 (duas vezes). 
Veja também A. n° 1.

2. makrothumeÕ (paKpoôi^ieto). cognato de A. 
n° 2. "ser de temperamento longo”, é encontrado 
em Mt 18.26,29 (“sê generoso*'); I Ts 5.14 (“scjais 
pacientes**); Hb 6.15 (“com paciência**): Tg 5.7 (pri
meira pane. “sede [...] pacientes” ; segunda parte, 
“com paciência” ). Veja LONGANIMTDADE.

C. Adjetivos.
Noras: ( l ) Quanto ao termo epieikes. traduzido 

em 1 Tm 3.3 por “moderado” , veja MODERADO.
(2) Quanto ao termo anexikakos, traduzido em

2 Tm 2.24 por "sofredor” , veja SUPORTAR (1 ) .l
D. Advérbio.

makrothumõs (iiaKpo0i3|!tuc;). cognato dc A. n°
2. e B. n° 2. denota “com paciência*’, em  At 26.3.*!

PACIFICADOR
eirenopoios (eipriuofroióç), adjetivo que signi

fica “ fazer paz” (formado dc eirenc. “paz” , e poieõ. 
“fazer” ), é usado em Mt 5.9. Contraste com PAZ.
B. n° 2.1

PÃES DA PROPOSIÇÃO
Nota: A frase traduzida por “pães da proposi

ção” é formada pela combinação dos substantivos 
prothesis, “colocação à frente” (formado de pro, 
“antes de”, e  tithemi. “colocar” ) e  ar tos. “pão” (no 
plural), cada termo com o artigo (Mt 12.4; M c 2.26; 
Lc 6.4, literalmente, “os pães da colocação à fren
te” ); em  Hb 9.2. literalmente, “a colocação adiante 
dos pães”-! As correspondentes frases do Antigo 
Testamento, são, literalmente, “o pão da face'* (Êx 
25.30), ou seja. da presença, referindo-se à Presen
ça de Deus (cf. Is 63.9 com  Êx 33.14.15); “o pão 
da ordenação” (1 C r 9.32). Em Nm 4.7. é chamado

de “o  pão contínuo”: em 1 Sm 21.4,6. “o pão sa
grado”. Na Septuaginta. em 1 Rs 7.48. é chamado 
“o pão do oferecimento” (prosphora, "porte em d i
reção a” ). Os doze pães. representando as tribos dc 
Israel, eram postos em ordem todos os dias de sá
bado na picscuça du Senliui. "pelos filhos dc Isra
el” (Lv 24.8). “por concerto perpétuo” . Os pães 
simbolizavam o fato de que, com base na expiação 
sacrifical da cruz. os crentes são aceitos diante de 
Deus c alimentados por Ele na Pessoa de Jesus. Par
ticipavam dos pães da proposição os sacerdotes, 
como representantes da nação. O sacerdócio, hoje 
sendo co-extensi vo a todos os que pertencem a Cris
to (I Pe 2.5,9). Ele, o Pão vivo, é  o alimento de 
todos, e onde Ele está. ali. representativamente, eles 
são.

PAGAR
1 . apodidõmi (ám>òí 60411), “devolver, fazer o 

que é devido, pagar” , usado acerca de várias obri
gações neste aspecto, é encontrado em Mt 5.26;
18.25 (duas vezes); Mt 18.26.28-30,34: 20.8. Veja 
ENTREGAR.

2. teleo (reXeto). “levar a um fim. completar 
cumprir**, tem o  significado de “pagar” em Ml 17.24 
e  Rm 13.6. Veja REALIZAR.

Notas: ( I ) Em Mt 23.23. o  verbo apodekatoõ. 
"dizim ar”, é traduzido por “dais o dízimo”.

(2) Em Hb 7.9. o verbo dekatoõ (voz passiva), 
"pagar dízimo”, é traduzido por “pagou dízimos” 
(tempo perfeito). Veja DIZIMAR.

PAI DE FAMÍLIA
A. Substantivo.

oikodespotes (oÍKO&arrÓTriç). denota o "senhor 
da casa” ( formado de oikos. “casa”, e despotes, "se
nhor” ), "dono da casa” . Ocorre somente nos Evan
gelhos Sinóticos (12 vezes). É encontrado em Mt 
10.25; 13.27,52; 20.1; 21.33: 24.43: Mc 14.14: Lc 
12.39; 13.25: 14.21 (onde o contexto mostra que a 
autoridade do “dono da casa** é acentuada); em  Lc
22.11 , “pai de família da casa”, o termo "da casa” é 
colocado separadamente.1!

B. Verbo.
oikodespoteõ (oiKOÒeaTTOTtio). correspondendo 

a A. “governar a casa*’, é usado em 1 Tm 5.14.1

PAI
A. Substantivo.

pater ( t t c i t t í p ) .  derivado de uma raiz que signi
fica “nutridor. protetor, sustentador” (pater. em la



tim, e “pai”, em português, são cognatos). É usa
do para designar: (a) o  antepassado mais próximo 
(por exemplo. Ml 2.22); (fc) um antepassado mais 
distante, o progenitor do povo, um “antecessor" 
(por exemplo, Mt 3.9: 23.30; I Co 10.1; 2 Pe 3.4);
(c) alguém avançado no conhecim ento de Cristo 
(1 Jo 2.13); (d) metaforicam ente, o iniciador de 
uma fam ília ou grupo de pessoas anim ado pelo 
m esm o esp írito  que e le , com o. por exem plo . 
A braão  (Rm  4 ,1 1 ,1 2 ,1 6 -1 8 ) . ou S a tan ás  (Jo
8.38,41,44); (e) aquele que, na qualidade de pre
gador do Evangelho e mestre, levanta-se no lugar 
de “pai” , cuidando dos seus filhos espirituais ( I 
Co 4.15; não é igual a mero tílulo de honra, algo 
que o Senhor proibiu, Mt 23.9); </) os membros 
do Sinédrio. visto que exerciam  autoridade relig i
osa sobre outras pessoas (At 7.2; 22.1); (í>) Deus 
cm relação aos que nasceram de novo (Jo 1.12.13), 
c. portanto, são crentes (E f 2.18; 4.6; cf. 2 Co 6.18). 
e im itadores do Pai (M t 5.45,48; 6 .1,4,6,8,9, etc.). 
Jesus nunca se associou com eles usando o prono
me pessoal “nosso” ; Ele sem pre usou o singular, 
"M eu Pai", já  que a Sua relação não foi originada 
e é essencial, ao passo que a deles é pela graça e 
m ediante regeneração (por exem plo, Mt 11.27; 
25.34; Jo 20.17; Ap 2.27; 3.5,21); assim  os após
tolos falaram de Deus com o o "P ai'' do Senhor 
Jesus C risto (por exem plo, Rm 15.6; 2 Co 1.3;
11.31; E f 1.3; Hb 1.5; I Pe 1.3; Ap 1.6): (/i) Deus. 
com o o "Pai” das luzes, ou seja, a Fonte ou Doa
dor de tudo o que dá luz física e espiritual (Tg
1.17); O "Pai” das m isericórdias (2 Co 1.3): o “Pai” 
da glória (E f 1.17); (/) Deus, com o C riador (Hb 
12.9; cf. Zc 12.1).

Nota: Considerando que o poder perpétuo e a 
divindade de Deus são manifestos na criação, a Sua 
“Paternidade” na relação espiritual pela fé é o tema 
da revelação no Novo Testamento e esperado pela 
presença na terra do Filho (Mt 11.27; Jo 17.25). A 
relação espiritual não é universal (Jo 8.42,44; cf. 
Jo 1.12; G1 3.26).

B. A djetivos.
1. patroas (TTrjTpwoç) significa “dos pais" ou “re

cebido dos pais” (cognato de A), ocorre em Ai 22.3: 
24.14; 28.1T.*)! Na Septuaginta. consulte Pv 27.10.‘|

2. patrikos (uorpiKÓç), "dos país” ou “dos an
cestrais", é dito acerca daquilo que é passado pelos 
antepassados (Gl 1.14).'!

3. apatõr ( á T rá T to p ) .  “sem pai" (formado de í j ,  

elemento de negação, e parer, veja A), significa, 
em Hb 7.3, sem genealogia registrada.1!

PAI

4. patroparadotos (T r a T p o iT a p á S o T o ç ) .  "passa
do pelos pa is"  (fo rm ado  de pater, ve ja  A, e 
paradidomi, “passar"), é  usado em 1 Pe 1.18 ,‘]|

PAÍS
A. Substantivos.

1. agros (dypóç) denota “campo, sobretudo cam
po cultivado”, por conseguinte, o “interior” em con
traste com a cidade (por exemplo. Mc 5.14: 6.36; 
15.21; 16.12; Lc 8.34; 9.12. plural, literalmente, 
"cam pos” ; Lc 23.26); terreno (por exemplo, Mc 
10.29; Al 4.37). Veja FAZENDA (1).

2. patris (iT Q T pí ç) significa primariamente “a 
pátria, o país nativo, da sua própria cidade” (Mt 
13.54.57: Mc 6.1.4; Lc 4.23.24: Jo 4.44: Hb 11.14).!

3. chõra (x<*>pn) denota adequadamente “o es
paço que fica entre dois limites ou lugares"; tem 
conseqüentemente uma variedade de significados: 
“terra” , “província”, “cam po", "país” (M t 2.12; 
8.28: Mc 1.5: 5.1,10: 6.55. nos melhores manuscri
tos; Lc 2.8: 8.26: 15.13-15:19.12; 21.21; A t 10.39; 
12.20; 18.23; 26.20; 27.27). Veja CAMPO. COS
TA. REGIÃO, SOLO. TERRA ( I ).

4. perichõms (Trepíx^poç), formado de peri, “ao 
redor", e o n“ 3. significa “campo em volta", “terra 
ao redor” (Mt 3.5; 14.35: Mc 1.28: 4.37: 8.37; Lc 
3.3; 4.14; 7.17: At 14.6). Veja REGIÃO.!

5. meros (pépoç). "parte”, ocorre em At 19.1 
(“regiões").

Nota: Alguns manuscritos inferiores têm o n " 4  
em Mc 6.55. em vez do n° 3.

B. A djetivos.
1. anõterikos (ówuTepiKÕç), “superior", é usa

do no plural em At 19.1, para denotar "regiões su
periores”, ou seja. o alio planalto central, em con
traste com o caminho indireto pelo rio através do 
vale. Veja COSTA.!

2. oreinos (ópeiróç), "m ontanhoso” (derivado 
de uras, “colina, montanha” ), é  traduzido em Lc 
1.39,65 por “montanhas".!

C . Verbo.
apodemeõ (òiroÓTipÉto) significa “ ir ou viajar a 

um país distante”, literalmente, “estar longe do seu 
povo”, formado de apo, “de”, e demos, “povo" (Mt 
21.33: 25.14.15; Mc 12.1; Lc 15.13 ; 20.9). Veja 
VIAG EM .!

Contraste com o termo apodetnos. literalmente, 
“longe do seu próprio povo. foi para o estrangei
ro”, que ocorre em Mc 13.34.!

Notas: ( 1 ) 0  termo ge, “terra” , é encontrado em 
Mt 9.31 e At 7.3. Veja TERRA (1).

844 PAÍS
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(2) O termo genos. "raça", é  traduzido em At
4.36 por "natural *. Veja COMPATRIOTA.

PAIS
1. goneus (yoi^úç). “genitor, procriador, pai** 

(cognato de ginoniai. “vir a ser. tornar-se”), é usa
do no plural no Novo Testamento (M t 10.21: Mc
13.12); seis vezes em Lucas (por exemplo, Lc 2.43): 
seis. em Joào: em outros lugares, ocorre em Rm 
1.30: 2 Co 12.14 (duas vezes): E f 6.1; Cl 3.20: 2 
Tm 3.2.1

2. progonos (Trpóyovoç). adjetivo que significa 
“nascido antes” ( form ado de pro, “antes de‘*. c 
ginornai. veja o n° I ), é usado como substantivo, 
no plural, acerca de: ia) antepassados (2 Tm 1.3);
(b ) “pais” v ivos (1 Tm 5.4). Veja A NTEPAS
SA D O ^

3. pater (ttgittíp), “pai’*. é  usado em Hb 11.23. 
no pluraL acerca de pai e mãe. os “pais“ de Moisés. 
Veja PAI.

PAIXÃO
A. Substantivos.

1. pathema (TrdGriiiQ), ‘'sofrim ento” ou “emo
ção passiva” , é  traduzido por “paixões** em Rm 7.5 
(dos pecados) e G1 5.24. Veja AFETO. A. n° 3. 
AFLIÇÃO. B. n° 3.

2. pathos (TTáôoç). Veja AFETO, A. n° 1.
B. Verbo.

paschõ (ttóctxü)), “sofrer” , é usado como subs
tantivo. no infinitivo aoristo com o artigo, e tradu
zido em At 1.3 por “padecido”, acerca do sofrimento 
de Jesus no Calvário. Veja SOFRER.

C . A djetivo.
hornoiopathex (ójioumaôiíç). “de sentimentos ou 

afetos iguais” (formado de homoios, “igual”, e  A, 
n° 2; em português, “homeopatia”). é  encontrado 
em At 14.15 (“sujeitos às mesmas paixões”); Tg
5.17 (“sujeito às mesmas paixões”).!

PALAVRA (1)
1. logos (Àóyoç) denota: (I) “a expressão do pen

samento" — não o mero nome de um objeto: (a) 
como a incorporar uma concepção ou idéia (por 
exemplo, Lc 7.7; 1 Co 14.9,19): (b) declaração ou 
afirmação: (1) de Deus (por exemplo, Jo 15.25: Rm
9.9.28. Gl 5.14; Hb 4.12): (2) de Jesus (por exem
plo. Mt 24.35. no plural; Jo 2.22: 4.41; 14.23. no 
plural: Jo 15.20). Com relação aos itens ( D e  (2), a 
frase “a palavra do Senhor”, ou seja, a vontade re
velada de Deus (muito freqüente no Antigo Testa

mento). é usada acerca de uma revelação direta dada 
por Jesus (1 Ts 4.15); do Evangelho (At 8.25: 13.49; 
15.35.36: 16.32; 19.10; 1 Ts 1.8; 2 Ts 3.1); neste 
aspecto, é  a mensagem do Senhor, entregue com 
Sua autoridade e tornada eficaz pelo Seu poder (cf. 
At 10.36); quanto a outras instâncias relativas ao 
Evangelho, veja At 13.26; 14.3: 15.7: 1 Co 1.18; 2 
Co 2.17:4.2: 5 .19; 6.7; Gl 6.6 ; Ef 1.13: Fp 2.16: Cl 
1.5: Hb 5.13: às vezes e usado como a soma das 
declarações dc Deus (por exemplo. Mc 7.13: Jo 
10.35: Ap 1.2.9): (c) discurso, fala. de instrução, 
etc. (por exemplo. At 2.40: 1 Co 2.13: 12.8; 2 Co 
1.18: 1 Ts 1.5; 2 Ts 2.15: Hb 6.1): doutrina (por 
exemplo. Mt 13.20; Cl 3.16: 1 T m 4 .6 :2 T m  1.13: 
Tt 1.9; 1 Jo 2.7): (II) “a Palavra Pessoal”, título do 
Filho de Deus: esta identificação é substanciada 
pelas asseverações doutrinárias em Jo 1.1-18. de
clarando em Jo 1.1,2: ( I ) Sua Personalidade distin
ta e superfinita; (2) Sua relação na divindade (pros. 
“com”, não mera companhia, mas a comunhão mais 
íntima): (3) Sua deidade: em Jo 1.3. Seu poder cri
ativo; em Jo 1.14. Sua encarnação (“se fez carne” , 
expressando Seu ato voluntário: não "foi feito car
ne” ), a realidade e totalidade de Sua natureza hu
mana e  Sua glória “como a glória do unigênito do 
Pai", a ausência do artigo em cada lugar dá ênfase 
à natureza e caráter da relação: Sua era a  glória do 
shekiná na manifestação aberta: Jo 1.18 consuma a 
identificação: “O Filho unigênito [muitas autorida
des antigas lêem "Deus único gerado”], que está 
no seio do Pai. este o fez conhecer” , cumprindo 
assim o  significado do título logos, a “Palavra”, a 
manifestação pessoal, não de uma parte da nature
za divina, mas de toda a deidade (veja IMAGEM).

O título também é usado em 1 Jo 1, “a Palavra 
da vida** que combina as duas declarações encon
tradas em Jo 1.1,4 e  Ap 19.13 (quanto a 1 Jo 5.7. 
veja TRÊS).

2. rhema (píincj) denota “aquilo que é  falado, o 
que é emitido na fala ou na escrita*': no singular, 
“palavra” (por exemplo. Mt 12.36:27.14:2 Co 12.4; 
13.1: Hb 12.19): no plural, "fala. discurso” (por 
exemplo. Jo  3.34: 8.20; At 2.14; 6.11.13; 11.14; 
13.42: 26.25; Rm 10.18; 2 Pe 3.2; Jd 17): é usado 
para se referir: ao Evangelho em Rm 10.8 (duas 
vezes); Rm 10.17 (“a palavra de Cristo”, ou seja, a 
“palavra" que prega Cristo. ARA); Rm 10.18: 1 Pe 
1.25 (duas vezes): a uma declaração, ordem, ins
trução. por exemplo, em M t 26.75; Lc 1.37. “(ne
nhuma) palavra (de Deus é  destituída de poder)*’: 
Lc 1.38: At 11.16: Hb 11.3.
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O significado de rhema (em distinção de lagos) é 
exemplificado na ordem de levar “a espada do Espíri
to, que é a palavra de Deus” (Ef 6.17); aqui a referên
cia não é  à Bíblia inteira como tal. mas à escritura 
individual que o Espírito traz a nossa lembrança para 
uso em tempos de necessidade, sendo pré-requisito 
ao armazenamento regular da mente com a Escritura.

Notas: ( 1 ) 0  term o epos, “palavra”, é  usado 
numa frase em Hb 7.9, literalmente, “(para assim) 
dizer” ; o termo lagos é o discurso racional, o  termo 
rhema, uma declaração, o termo epos, “a expres
são emitida de um pensamento” (Abbott-Smith).

(2) Em Rm 16.18, o termo chrestologia. “dis
curso útil”  (cognato de eh restos, “benéfico, provei
toso” ), é traduzido por “suaves palavras" .1

(3) Quanto ao termo lagikos, usado em I Pe 2.2 
e traduzido por “racional” , veja LEITE.

(4) Quanto ao verbo apangellõ. traduzido por 
“ levar a palavra”, veja TRAZER. n° 36.

(5) Em Mt 2.13. o termo eipon. “contar” , é tra
duzido por “dizendo”.

(6) Quanto à frase “palavras persuasivas”, usa
da em Cl 2.4, veja ENGODAR. PERSUAS1VO.

(7) Q uanto à  frase “contendas de palavras*', 
encontrada em 1 Tm 6.4 e 2 Tm 2.14. veja COM 
BATER. CONTENDA (2).

(8) Quanto ao termo santomõs. que ocorre em 
At 24.4. “por pouco tem po", veja POUCO, B/fl 
Quanto à mesma frase veja POUCO, A. n“  I e 2.

PALAVRA (2)
Iogas (Aóyoç), “palavra”, é  encontrado em 1 Co 

1.5; 2 Co 8.7; E f 6.19. Veja PALAVRA (1).
Notas: ( 1) Em Cl 4.3. o termo logos é traduzido 

por “(porta) da palavra”.
(2) Quanto ao termo apophthengomai. “decla

ração. expressão vocal” , traduzido em At 2.4 por 
“falassem”, veja FALAR. n° 5.

PALAVRAS DE DEUS
logion (Aóyioi*). dim inuto de logos. “palavra, 

narrativa, declaração”, denota “resposta ou decla
ração divina, oráculo”; é  usado para se referir a;
(a) o conteúdo da lei mosaica (At 7.38); (b) todas 
as declarações de Deus escritas pelos escritores do 
Antigo Testamento (Rm 3.2); (c) a substância da 
doutrina cristã (Hb 5.12); (</) as declarações de Deus 
por meio dos mestres cristãos (1 Pe 4.11 ).1

Nota: Os “oráculos” ou “palavras” divinas eram 
dadas por meio do peitoral do sumo sacerdote, com 
relação ao serviço do Tabemáculo. e a Septuaginta

utiliza em Êx 28 .15 a palavra associada logeion para 
descrever o peitoral.

PALHA (1)
achuron (ôxupov), “alimpadura. a haste seca do 

grão do qual as sementes eram separadas, ou a pa
lha separada por debulhadora”, é encontrado cm Ml 
3.12 e L c  3.17.1

PALHA (2)
kalame (jcaXaiirj), “espiga de m ilho”, denota 

“palha” ou “restolho**; em 1 Co 3.12, é usado me
taforicamente acerca do efeito da forma mais sem 
valor de doutnna improdutiva, na vida e conduta 
daqueles na igreja que são os sujeitos de tal ensino; 
os ensinos recebidos e as pessoas que os recebem 
estão associados; essas pessoas são ”a doutrina exi
bida em forma concreta” (Lightfoot).^

PALMEIRA
phoinix (<Jx>Tvi£) denota “tamareira” ; é  usado 

para se referir; a “palmeiras** (Jo 12.13), de onde 
foram tirados ramos; aos próprios ramos (Ap 7.9).1 
A “palmeira” deu nome a Fenícia e a Fcnice. em 
C reta (At 27.12). Jerico era a  cidade das “palmei
ras” (Dt 34.3; Jz 1.16; 3.13; 2 Cr 28.15). Tais árvo
res eram numerosas nos dias de Jesus.

PANO DE SACO
sakkos (gcíkkoç). “tecido quente leito  do pêlo 

de cabra ou de camelo”, e. por conseguinte, de cor 
escura (Ap 6.12); Jerôm ino traduz o term o por 
saccus cilicinus, “saco de cilício” (que é  feito do 
pêlo da cabra preta proveniente da Cicflia: os ro
manos o chamavam cilicium; cf. Is 50.3); também 
era usado para se referir a sacos (Js 9.4); também 
servia para fazer sacos (por exemplo, Gn 42.25). e 
confeccionar roupas para expressar lamentação ou 
penitência (Mt 11.21; Lc 10.13), ou para propósi
tos de testemunho profético (Ap 11.3).*1

PANO
rhakos (pÓKoç) denota “roupa rasgada” ou “pe

daço de pano rasgado, trapo”, por conseguinte, pe
daço de “pano” simples (Mt 9.16; Mc 2.21).

Nota: Q uanto  a outras pa lav ras, othonion , 
sindon, veja LINHO, n.os 1 e 3.<H

PÃO
1. artos (dpToç). “pão” (talvez derivado de arõ, 

“ajustar junto", ou de uma raiz ar-, “terra” ), signi
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fica: (a) “pão ou bolo pequeno" feito de farinha e 
água. assado, em forma oblonga ou redonda e cora 
espessura de cerca de, no máximo, um polegar. Não 
eram  cortados, mas partidos e consagrados ao Se
nhor a  cada sábado e cham ados “pães da proposi
ção” (pães da apresentação. Mt 12.4); quando os 
“ pães da p roposição"  foram  re in s titu íd o s  por 
Neemias (Ne 10.32), passou a ser cobrado dos ju 
deus um imposto de 1/3 de siclo (M t 17.24); (b ) o 
“pão da Ceia do Senhor* (por exemplo. M t 26.26):
o  partir do “pão*’ tornou-se o nome desta institui
ção (A t 2.42: 20.7: 1 Co 10.16: 11.23): (c) “pão de 
qualquer tipo** (Mt 16.11): (d) metaforicam ente. 
“Cristo como o  pão de Deus e o pão da vida” (Jo 
6.33.35): (e) “comida em geral'*, para as necessida
des para o sustento da vida (M t 6 .1 1: 2 Co 9.10. 
etc.).

2. azumos (á£uuo:;) denota “pão sem fermen
to**, ou seja. sem qualquer processo de fermenta
ção. por conseguinte, metaforicamente, diz respei
to a  “uma condição santa e espiritual” (1 Co 5.7). e 
à ‘'sinceridade e verdade” ( I Co 5.8). Com o artigo, 
significa a Festa dos Pães Asmos (M t 26.17; Mc 
14.1.12; Lc 22.1.7: At 12.3: 20.6).!

PA PEL
chartes (xápT pç). “folha de papel feita de tiras 

de papiro’* (de onde em português, “carta"); é u sa
do em 2 Jo 12 .f Antigamente a cana de papiro cres
cia em grande profusão no rio N ilo c  era usada 
como material para escrever. Do Egito, seu uso se 
espalhou para outros países e  foi o material uni
versal para escrita em geral utilizado na G récia e 
Itália durante os períodos m ais florescentes de sua 
literatura.

A medula do talo da planta era cortada em ti
ras estreitas, dispostas lado a lado para formar 
um a envoltura. O utra cam ada era  sobreposta a 
esta  nos seus ângulos retos. As duas cam adas 
eram  unidas por um idade e pressão e  freqüente
m ente com adição de cola. As folhas, depois de 
serem  secas e polidas, estavam  prontas para uso. 
N orm alm ente, escrevia-se no lado do papiro em 
que as fibras jaziam  horizontalm ente, paralelas à 
extensão do rolo, mas onde o m aterial era escas
so o escritor tam bém  utilizava o outro lado (cf. 
Ap 5.1). O papiro continuou a ser usado até o 
sécu lo  VII d .C .. quando  a conquista  do Fgito  
pelos árabes fez com que o m aterial caísse em 
desuso para fins literários e o velino perm ane
cesse cm evidencia ate o século XII.

PAR
zeugos (£e C*yoç), "jugo" (cognato de zeugnumi. 

“jugo” ), é usado acerca de: («) anim ais (Lc 14.19):
(b) um par de qualquer coisa, por exemplo, de ro
las (Lc 2.24). Veja JUGO-1

Nota: Em A p 6 .5 . o te rm o  zugos. “ju g o ” 
(cognato de zeugos). é traduzido por “balança”. Veja 
BALANÇA. JUGO.

PARA CÁ
1. hõde (ò)&€), ‘‘cá. para cá. aqui**, principalmente 

um advérbio de modo. então, de lugar: (a) de “m o
vimento” ou “direção para um lugar” (por exem 
plo. M t 8.29; Mc 11.3: Lc 9.41: Jo 6.25): <b) de 
“posição**. Veja AQUI. LUGAR.

2 . enthade (cvOáâe) tem o mesmo significado 
que o n° 1 (Jo 4.15.16: At 17.6: 25.17). Veja AQUI.

Nota: Quanto ao termo deuro. “venha mais per
to”. veja ATÉ AGORA. Nota (2), VIR.

PARA C IM A
Notas: (1 ) Em  M l 13.6 e  M c 4 .6 . o verbo 

anatellõ. “subir” (o sol), é  traduzido, respectiva
mente. por “vindo (o sol)*' e “saindo (o sol)” . Veja 
SUBIR (1).

(2) Em Jo 11.41 c  Hb 12.15, ocorre o advérbio 
anõ, “para cim a” , sendo traduzido pelo verbo (“le
vantando" e “brotando” , respectivam ente). Veja 
ALTO. BORDA (2). CIMA.

PARA C O M  DEUS
Nota: Esta é a tradução literal e correta da ex

pressão pros ton theon. que ocorre em 2 Co 3.4 
(“em” )e  I Ts 1.8.

PARA IST O
Nota: Este termo traduz a frase eis tonto, lite

ralmente, "para isto”, em 1 Pe 2.21.

PARA Q U E  NÃO
1. me (pii). partícula negativa, freqüentemente 

usada como conjunção, é encontrada, por exemplo, 
em Mc 13.5 (“que não”). Mc 13.36 (“para que” ); 
At 13.40; 23.10.

2. hina me (iva  pií), “para que não. a  fim de que 
não”, é  usada, por exemplo, em Mt 17.27; Lc 8.12:
1 Co 9.12 (“para não” ).

3. mepote ou me pote ( p f j tT O T e  ou pr) ttò tc  ) 
denota “para que não. para que nunca, para que não 
talvez, para que não a qualquer hora” , por exem 
plo. em Mt 4.6; 7 .6 :13 .15 :25 .9  (“não seja o  caso”):
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Mt 27.64 (“ não se dê o caso”); Mc 14.2 (“por
ventura”); Lc 12.58*1

Nora: Em Lc 14.29. é  usada a expressão  
conjuntiva hina mepote, “para que não".

4. mepõs ou mepõs (iiipnoç ou pr| usado
como conjunção, denota “para que não de maneira 
nenhuma, para que não de modo algum", por exem
plo. em 2 Co 2.7; 12.20 (duas vezes); G1 4.11 (“re
ceio” ); 1 Ts 3.5 (“temendo que”).

5. mepou ou mepou (narrou | i í i  t tò u ) ,  “para que 
não talvez”* é usado em At 27.29 (“temendo” ).

Nora: Em 2 Co 4.4, a expressão eis (“para”) to 
(“o”) me (“não”), ou seja, “a fim de que não”, é 
traduzido por “para que não” .

PARA SEM PRE
A. Advérbios.

1. pantote CrraiJTÓTC), *‘a toda hora. sempre” 
(cognato de pas, “tudo”), é usado em Lc 15.31; Jo 
18.20; 6.34; 1 Ts 4.17; 5.15; 1 Ts 5.16; 2 Tm 3.7; 
Hb 7.25. Significa “em todas as ocasiões”, como, 
por exemplo, em 1 Ts 1.2; 3.6; 5.15; 2 Ts 1.3,11;
2.13. Veja SEMPRE.

2. aei (àeí), “sempre”, e' usado acerca de: (a) 
tempo contínuo, significando “incessantemente, 
perpetuamente" (At 7.51; 2 Co 4.11; 6.10; Tt 1.12; 
Hb 3.10); (b ) ocorrências sucessivas, significando 
“em toda a ocasião” (1 Pe 3.15; 2 Pe 1.12). Alguns 
textos têm a palavra em Mc 15.8. Veja SEMPRE.1!

Nota: O adjetivo dienekes, “ ininterrupto, contí
nuo, uniforme", é usado numa expressão com eis, 
“até. a” , e o artigo, significando "perpetuamente, 
para sempre”, em Hb 7.3; 10.1,12.14.1

B. Expressões.
As expressões a seguir são formadas em cone

xão com aiõrt, “século, era” : trata-se de expres
sões idiomáticas que indicam períodos indefini
dos e não devem ser traduzidos literalmente: (a) 
eis aiõna. literalmente, “até uma era. até um sécu
lo” (Jd 13. “eternamente” ); (b) eis ton aiõna, lite
ralmente. “até a era, até o século”, “para sempre”

- ou, com um elemento de negação, “nunca” (Mt 
21.19; Mc 3.29; 11.14; Lc 1.55; Jo 4.14; 6.51.58; 
8.35, duas vezes; Jo 8.51.52; 10.28: 11.26: 12.34; 
13.8; 14.16; 1 Co 8.13; 2 Co 9.9; Hb 5.6; 6.20; 
7.17,21,24.28; 1 Pe 1.25; 1 Jo 2.17: 2 Jo 2); (c) eis 
tous aiõnas, literalmente, “até as eras, até os sé
culos”, “para sempre” (Mt 6.13: Lc 1.33; Rm 1.25; 
9.5; 11.36; 16.27, alguns manuscritos têm a ex
pressão ‘Vf’ aqui; 2 Co 11.31; Hb 13.8); (d ) eis 
tous aiõnas Ton aiõnõn, literalmente “até as eras

das eras, até os séculos dos séculos”, “para sem
pre e sempre” ou “eternamente” (G1 1.5; Fp 4.20;
1 Tm 1.17; 2 Tm 4.18; Hb 13.21; 1 Pe 4.11: 5.11, 
alguns manuscritos têm a expressão “c” aqui: Ap
1.6, alguns manuscritos têm a expressão “c” aqui: 
Ap 1.18; 4.9.10; 5.13; 7.12; 10.6:11.15:15.7; 19.3; 
20.10; 22.5); (e) eis aiõnas aiõnõn, literalmente, 
“até as eras das eras, até os séculos dos séculos”, 
“para sempre e sempre” (Ap 14.11); (/) eis ton 
aiõna tou aiõnos, literalmente, “até à era da era. 
até o século do século”, "para sempre e sempre” 
(Hb 1.8); (g) tou aiõnos tõn aiõnõn, literalmente, 
“da era das eras”, “para sempre e sempre” (Ef
3.21); (/i) eis pantas tõn aiõnas, literalmente, “até 
todas as eras” (Jd 25. “para todo o sempre”): (í) 
eis hemeran aiõnos, literalmente, “até um dia de 
uma era”, “para sempre” (2 Pe 3.18).

PARÁBOLA
I . parabole (napapoXií) denota literalmente “co

locação para o lado de” (cognato de paraballõ. “lan
çar” ou “jazer ao lado de, comparar"). Significa “co
locação de uma coisa ao lado de outra" com vistas 
à comparação (uns consideram que o pensamento 
de comparação não está necessariamente contido 
na palavra). No Novo Testamento, o termo é en
contrado fora dos Evangelhos somente em Hb 9.9 
e 11.19. É usado em geral para aludir a uma decla
ração ou narrativa um pouco longa retirada das cir
cunstâncias naturais ou humanas, cujo objetivo é 
expor uma lição espiritual (por exemplo. Mt 13 e 
os textos paralelos nos Evangelhos Sinóticos); é às 
vezes usado acerca de um provérbio ou ditado cur
to (por exemplo. Mt 15.15; Mc 3.23; 7.17: Lc 4.23; 
5.36: 6.39). É a lição que é dc valor: o ouvinte tem 
de entender a analogia para receber a instrução (tam
bém é verdade no que tange a um provérbio). Tal 
narrativa, ou ditado, que lida com coisas terrenas 
com um significado espiritual, é distinto de uma 
fábula, que atribui a coisas o que não lhes pertence 
por natureza.

As “parábolas" de Jesus em sua maioria trans
mitem verdades relacionadas com a questão do Rei
no de Deus. O fato de o significado das “parábo
las” ser retido dos ouvintes, como Ele o fez com as 
multidões (Mt 13.34). era um julgamento divino 
sobre os indignos.

Dois perigos devem ser evitados ao se buscar 
interpretar as "parábolas” na Escritura: ignorar as 
características importantes e tentar fazer com que 
todos os detalhes signifiquem algo.
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2. paroimia (irapoip.ía) denota “ditado de beira 
de estrada” (derivado de paroimos, "a  propósito”), 
“provérbio, m áxima ou problem a”, ocorre em  2 Pe 
2.22. A palavra é, às vezes, referida com o “parábo
la” (Jo 10.6; 16.25,29, ou seja. um discurso Figura
tivo ).!

PA R A ÍSO
paradeisos (Trapdôeiaoç) é term o oriental, usa

do prim eiram ente pelo historiador X enofonte, de
notando “os parques dos reis e nobres persas” . É 
de o rigem  persa  (do  p ersa  an tigo , pairidaeza . 
cognato do grego peri, “em  volta” , e  teichos, “pa
rede” ) de onde passou para o grego. Veja a Septu
aginta. por exem plo, em Ne 2.8; Ec 2.5; C t 4.13. 
Os tradutores da Septuaginta usaram  o term o para 
aludir ao jard im  do Éden (Gn 2.8). e em outros 
aspectos, por exem plo, em Nm 24.6; Is 1.30; Jr 
29.5; Ez 31.8,9.

Em Lc 23.43, a  prom essa que o Senhor Jesus 
fez ao ladrão arrependido foi cum prida no mesmo 
dia; Jesus, quando morreu, entregou o  espírito ao 
Pai e  foi im ediatamente em  espírito ao próprio céu,
o  lugar da habitação dc Deus (o fato de o  Senhor 
ter se referido ao lugar com o “paraíso”, deve ter 
servido de grande conforto  ao m alfeitor: para a 
m ente oriental expressava a som a total da bem - 
aventurança). Para lá o apóstolo Paulo foi levado 
(2 Co 12.4), m encionado com o “o terceiro céu” (o 
versículo 3 não introduz uma visão diferente), além 
dos céus da criação natural (veja Hb 4.14. com re
ferência à ascensão). A mesma região é m enciona
da em Ap 2.7, onde “a árvore de vida”, o  antítipo 
figurativo disso no Éden. oferecido ao vencedor, é 
dito que está no “paraíso de Deus” , com o em Gn 
2 .8.1

PA R A L ÍT IC O
A. A djetivo .

paralutikos (TrapaXuTiKÓç), “paralítico, doente 
de paralisia” , é  encontrado em Mt 4.24: 8.6; 9.2 
(duas vezes). Mt 9.6; M c 2.3.4,5.9,10; em alguns 
manuscritos, aparece em Lc 5.24 (veja B).‘I

B. V erbo
paraluõ  (irapaXúoj). lite ra lm en te , “so ltar do 

lado” , por conseguinte, “ libertar” , é  usado na voz 
passiva acerca de “estar enfraquecido por um ata
que de paralisia, estar paralítico, paralisado” , ocor
re em Lc 5.18; At 8.7; 9.33; Hb 12.12; nos m elho
res m anuscritos, ocorre em Lc 5.24. Veja FR A 
C O !

A. V erbo.
diakrinõ  (ô iaK p iv iü ), “ sep a ra r, d is tin g u ir , 

discernir, julgar, decidir” (form ado de dia, “à par
te”, e  krinõ, “ju lgar”), tam bém veio a significar “ser 
dividido na m ente, vacilar, duvidar” , e tinha este 
significado no grego helenístico (em bora não seja 
en co n trad o  com  este  sen tido  na S ep tuag in ta ). 
(Q uanto à  tradução “fizestes distinção” que apare
ce em Tg 2.4, veja DIVIDIR, n° 4 .) “  ‘Este signifi
cado parece ter tido seu início bem próximo ao cris
tian ism o/ Provém muito naturalm ente do sentido 
geral de fazer d istinções” (M oulton e M illigan. 
Vocabulary o f  the Greek Testament).

B. S ubstan tivo .
prosklisis (TrpóaicXiai ç )  denota “inclinação” (for

mado de pros, “para” , e  klinõ. “inclinar”); é  usado 
com a preposição kata em 1 Tm  5.21 (“por parcia
lidade” , literalm ente, “de acordo com a parcialida
de” ).!

C . A djetivo .
adiakritos(àÔidKpiroç) significa prim ariam en

te “não ser separado” (form ado do elem ento de ne
gação a , e  uma forma adjetival cognata de A), por 
conseguinte, “sem  incerteza” ou “sem indecisão” 
(Tg 3.17, “sem parcialidade” ). Veja PÔR EM DIS- 
SE N SÃ O .l N a Septuaginta, consulte Pv 25.1.1

PA RD A L
srrouthion (aTpouGíov). dim inutivo de strouthos, 

“pardal” , ocorre em  M t 10.29,31; Lc 12.6,7 !

P A R E C E R
dokeõ (ôok€<jü) denota: (a) “ser de opinião” —  

cognato de doxa, “opinião” (por exem plo. L c 8.18;
1 Co 3.18, “se tem ” ); “pensar, supor” (Tg 1.26. 
“cu ida”); veja C U ID A R, PENSAR; (b) “parecer, 
ser reputado” (por exem plo, A t 17.18; 1 C o 11.16: 
12.22; 2 C o 10.9; Hb 4 .1 ; 12.11); quanto  a  G l
2.2,6 ,9, veja REPUTAR: (c) im pessoalm ente: (1) 
“pensar” (veja PENSA R); (2) “parecer” bom (Lc 
1.3; A t 15.22, “ pareceu bem ” ; A t 15.25,28); em 
At 15.34, aparece em alguns m anuscritos: em  Hb
12. 10, o neutro do particípio presente é usado com
o artigo, “com o bem  lhes parecia”, literalm ente, 
“as (coisas) que parecem  boas” . Veja CONTAR 
(2 ), n° 1.1

Notas: Era M t 11.26 e Lc 10.21, o  term o endokia, 
“bom  prazer, satisfação” (formado de en. “bem” , e 
dokeõ), é usado com  o  verbo ginomai, “ tom ar-se” , 
e traduzido por “te aprouve” em am bos os textos.

PARCIALIDADE
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(2) Em Lc 24.11, o verbo phairiõ. “aparecer” 
(voz passiva), c  traduzido por “pareciam’*.

PARENTE
A. Adjetivo.

sungenes (cruyyei^ç), denotando primariamen
te “congênito , natural, inato” (form ado de sun. 
“com”, e  genos, “família, raça. descendência” ), por
tanto, “aparentado, consangüíneo a*\ e' usado como 
substantivo e denota: (a) “relação familiar, família, 
parente, parentela” (Lc 1.58; 14.12:21.16: Jo 18.26: 
At 10.24): (b) “parentesco tribal ou racial, com pa
nheiro nacional” (Rm 9.3; 16.7.11,21).!

B. Substantivos.
1. sungenis (ouyyeví ç). forma feminina recente 

de A (alguns manuscritos têm sungenes), denota 
"parenta” (Lc 1.36. “prima” ). Contraste com o ter
mo sungeneia (veja PARENTELA ).<jj

2. sun gene us (o v y y ti^v ç ). forma alternativa de
A, é  usado em Mc 6.4 e Lc 2.44 (“parentes”).!

PARENTELA
1. sungeneia (auyyéi'€ ia) denota primariamen

te “parentesco, afinidade”: então, “parentela. pa
rentes, família” (cf. sungenes, “parente”; veja PA
RENTE). ocorre em Lc 1.61; At. 7.3.14.(|

2. genos (yévoC,). Veja LINHAGEM , n° I.
Notas: ( 1 ) 0  termo phule. “tribo”, é  usado em

Ap 1.7; 5.9; 7.9: 11.9; 13.7: 14.6. Veja TRIBO.
(2) Quanto ao term opatria, traduzido em At 3.25 

por “famílias”, veja FAMÍLIA.

PAROLE1RA
phluaros (èXúapoç). “tagarelice, loquacidade” 

(derivado  de phluõ , “balbuciar, tagare lar” : cf. 
phluareõ. “falar muito contra”), é  encontrado em 1 
Tm 5.131

PAROLEIRO
1. spermologos (cjTTepjioXóyoç). “tagarela” , é 

usado em At 17.18. Sendo primariamente adjetivo, 
veio a ser usado como substantivo com o significa
do de corvo ou algum outro pássaro que apanha 
sementes (formado de sperma, “semente", e  iegõ, 
“coletar” ). Então, parece ter sido usado para se re
ferir a alguém acostumado a peram bular pelas ruas 
e mercados, apanhando sobras que caem de cargas, 
por conseguinte, um parasita que vive às custas dos 
outros, um dependente.

M etaforicam ente, veio a ser usado para se re
ferir a alguém  que colhe sobras de inform ação e

as vende a varejo em  segunda mão. p lagiário , ou 
d iz  respeito  aos que fazem um a dem onstração, 
em  estilo  não científico , de conhecim ento obtido 
de conferências m al-entendidas. Ram say desta
ca que parece não haver nenhum exem plo de uso 
clássico  da palavra com o “tagarela” ou mero fa
la d o r . E le  d e s c o b re  na p a la v ra  u m a  g ír ia  
ateniense, aplicada a alguém  que estava fora de 
qualquer círculo  literário, um plagiário  ignoran
te. O utras sugestões foram feitas, mas sem  ev i
dência satisfató ria .1]

2. kenophõnia (icewxjxüi/ía). “tagarelice*" (forma
do de kenos, “vazio” , e phone. “som”), significa 
discussão vazia, debate sobre assuntos inúteis (1 
Tm 6.20 e 2 Tm 2.16).!

PARTE
A. Substantivos.

1. meros (|i€poç) denota: (a ) a  “parte, porção” 
do todo (por exem plo. Mt 24 .51; Lc 12.46: Jo 
13.8: Ap 20.6; 22 .19): por conseguinte, “sorte” 
ou “destino" (por exem plo. Ap 21 .8); (b ) a “par
te** em  oposição ao todo (por exem plo, Lc 11.36: 
Jo 19.23; 21.6 [“(parte) d ire ita”]; At 5.2: 23.6: 
E f 4 .16 . A p 16.19); o partido (A t 23.9): as d iv i
sões de um a província (por exem plo. M t 2.22: 
At 2 .10); as regiões que pertencem  a uma cidade 
(por exem plo. Mt 15.21: 16.13: Mc 8.10): “as 
panes m ais baixas da terra” (E f 4.9: esta frase 
significa as regiões em baixo da terra: veja MAIS 
BAIXO. A. n° 1); (c ) “classe” ou “categoria” , com 
a preposição en. “em . quanto  a. por causa de” (2 
Co 3.10, “nesta parte"; 2 Co 9.3. “nessa parte”: 
Cl 2.16. “por causa de” ). Veja ARTÍFICE. C O S
TA. EM RELAÇÃO A. PARTICULAR. PEÇA. 
PO RÇÃ O.

2. meris (peptç) denota: (a) “parte" ou “porção" 
(Lc 10.42; At 8.21; 2 Co 6.15): em Cl 1.12. “parti
cipar” (literalmente, “para a pane de” ): (b) “distri
to" ou “divisão" (At 16.12). Veja DISTRITO, PAR
TICIPA R.!

3. klima (K X í[ia), prim ariam ente “inclinação, 
rampa" (em português, "clim a” |no  sentido de re
gião]), é usado acerca de uma “região” (Rm 15.23;
2 Co 11.10: G1 1.21). Veja R E G IÃ O !

4. esehatos (eoxaT oç). adjetivo que significa 
“últim o, derradeiro, extrem o", é  freqüentem ente 
usado como substantivo (At 13.47, “confins” ). Veja 
FIM. FINDAR. MAIS BAIXO, ÚLTIMO.

5. topos ( t ó t t o ç ) ,  “lugar”, é  encontrado em At
16.3. Veja LUGAR.
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6. O plural do artigo, seguido primeiro pela par- 
Ificuia men. “de fato. realmente*', c depois por de, 
ra ia s ” , é traduzido em At 14.4 por "uns J...J e ou
tros’*.
t 7. peras (Trépaç), “fim. limite, fronteira”, é  tra- 

j duzido em Mt 12.42 e Lc 11.31 por “confins”. Veja 
FINDAR. A, n° 3.

Notas: ( 1 ) 0  termo meros é usado com certas 
posições em frases adverbiais: (a) com a prepo

sição ana. usado distributivamente (1 Co 14.27, 
“por sua vez” ): (b) com a preposição kata, "de acor
do com” (Hb 9.5. “particularmente”); (c) com a pre- 

! posição apo. “de. cm parte” (Rm 11.25; 2 Co 1.14; 
2.5: veja também MEDTDA); (</) com a preposição 
ek. “de” ( I Co 12.27. “em particular": I Co 13.9,10:
13.12, “em parte” ).
11 (2) Em Mc 4.38 e At 27.41. ocorre o termo 

mna, “popa”.
(3) Em At 1.17, é encontrado o termo kleros, 
rte". acerca da pane dividida para Judas no mi

s té rio  dos Doze. Veja HERDAR. SORTE.
(4) Em At 1.25, onde os melhores manuscritos 

têm topos, “ lugar”, alguns textos têm kleros, “sor
te". traduzido por “parte".

(5) Em Mc 9.40, a preposição huper. “da parte 
de", é traduzida por “por (nós)”.
, (6) Em 1 Pe 4.14, alguns manuscritos têm “so
bre vossa parte” , que representa a preposição kata. 
Pde acordo com”, seguida por pronomes pessoais 
<no lugar de: "sobre vós” ); a declaração não é cn- 

~ntrada nos manuscritos mais autênticos.
(7) Em At 9.32. a frase dia pantõn. literalmente, 
r tudo", é  traduzida por “por toda parte'*.
(8) Em 2 Co 10.16. o plural neutro do artigo é 
Tuzido por os lugares.

B. Verbos.
1. merizo (ii€pí£o»), "dividir, distribuir” (cognato 

§e A, n° 1), é traduzido em Hb 7.2 por "deu". Veja
PARTIR (3).
2. metechõ (p€T€'xoj). "participar de. comparti- 

ftiar em" (Hb 2.14). Veja PARTICIPAR.
Lr 3. puruginomai (iTapaytro^m ), “estar ao lado 
ide. apoiar” (form ado dc para. “ao lado de", e 

vmai, "tornar-se”), é  uaduzido em 2 Tm 4.16 
r  “a s s is t iu ” ; a lguns m anuscrito s  têm  
fparaginomai. Veja PRESENTE. IR. VIR. n° 13. 
Notas: (1) Em Ap 6.8. o termo tetarios. “quar- 

SbT, é  traduzido por “a quarta parte".
(2) Veja DÉCIMO, FIM, IMPEDIR. MAIOR, 
\IS , TERCEIRO.

PARTICIPAR
A. Substantivos.

1. koinõnos (Koiwiwóç). adjetivo, significando 
"tendo em comum" (cognato de koinos. comum” ), 
é usado como substantivo e denota “companheiro, 
sócio, parceiro, participante”, é usado em Mt 23.30 
(“associaríamos”); 1 Co 10.18 (veja COMUNHÃO, 
B); 2 Co 1.7: Hb 10.33 (veja COMPANHEIRO DE 
VIAGEM. n° 2); I Pe 5.1; 2 Pe 1.4. Veja COMPA
NHEIRO.

2. sunkoinònos (avyKoiiJiüVÓç) denota "partici
pação juntamente com” (formado de sun. e o n° 1). 
Rm 11.17; I Co 9.23 (ou seja, "participantes com o 
Evangelho”, como que a cooperar cm sua ativida
de); Fp 1.7 (ou seja. "participantes com a minha 
graça**): Ap 1.9, “(sou vosso [...D companheiro", 
literalmente, “(sou I...J) companheiro convosco” . 
Veja COMPANHEIRO DE VIAGEM.1

3. metochos (p.€Toxoç). Veja COMPANHEI
ROS. n° 3, COMPANHEIRO.

4. summetochos (oujjpéToxoç), “participação 
junto com” (formado de sun. “com", e o n° 3). é 
usado como substantivo em Ef 3.6 (“participantes”): 
E f 5.7 (“companheiros”)/!!

Notas: (1) Quanto ao verbo antilambanõ, “par
ticipar de’*, encontrado em 1 Tm 6.2. veja B. n° 4.

(2) Quanto ao verbo “participar de”, que ocorre 
em Cl 1.12. veja REPARTIR (3), A. n° 2.

B. Verbos.
1. koinõneõ (koutovcio), "ter parte em. compar

tilhar com. tomar parte em. participar" (cognato de
A, n° 1). é encontrado em 1 Tm 5.22: Hb 2.14 (pri
meira parte: quanto à segunda parte, veja o n° 3); 1 
Pe 4.13: 2 Jo 11; na voz. passiva, vemos em Rm
15.27. Veja COMUNICAR. REPARTIR (1).

2. sunkoinõneò (ouyKomoveu)). Veja CO M 
PANHEIRISMO. B. n° 2.

3. metechõ (p.€Táxw). “participar de. comparti
lhar em” (formado de meta. “com”, e echõ. “ter” ), 
cognato dc A. n° 3. é encontrado em 1 Co 9.10 (“ser 
participante): 1 Co 9.12; 10.17.21,30; Hb 2.14 (se
gunda parte: cf. o n° 1 neste versículo): em Hb 5.13 
(“se alimenta” ), usado metaforicamente, acerca de 
receber ensino espiritual elementar, em Hb 7.13, é 
dito de Jesus (o antítipo de Melquisedeque) como 
que a “pertencer” ou "participar” de outra tribo que 
não a de Levi. Veja PERTENCENTE. USAR (2).l 
Veja COMPANHEIRO. Nota.

4. antilambanõ (ãrT i\a^(kíi'<ü). “segurar, pegar, 
apoderar-se de” algo antes de alguém, tem o signi
ficado em 1 Tm 6.2 de “participar de‘* (formado de
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atiti, “em troca de” , e lainbanõ. “tom ar” ou “rece
ber” ); o  benefício mencionado de que os mestres 
“participam” parece ser a melhora na qualidade do 
serviço prestado: aqui não está cm vista o  benefí
cio da redenção. Veja AJUDAR.

5. inetalambanõ (nÉTnÀoiifkivtu), '"ter ou obter 
parte em” , é  traduzido em 2 Tm  2.6 por “gozar” e 
em Hb 12.10, por “sermos participantes da”. Veja 
COM ER, RECEBER. TER. TOMAR.

6. summerizõ (auji^epiCw). primariamente, “dis
tribuir em partes” (formado de sun, “com", c me
ros. “parte"), na voz média, “ter parte em”, é usado 
em 1 Co 9.13, “participam do (altar)”, ou seja, eles 
se alimentam com os outros daquilo que, lendo sido 
sacrificado, foi colocado sobre o altar; assim o cren
te se alimenta de Jesus (que é o  altar em Hb 13.1 OKI

PARTICULAR
1. m e /w (^ép o ç), “parte” (2 C o 9.3 e 1 Pe4.16). 

Nesta última referência, os textos mais autênticos 
trazem o termo onoma. “nome", por conseguinte, 
“neste nome”. Veja ARTIFÍCIO, COSTA, DE QUE 
TIPO, EM RELAÇÃO A, PARTE. PEÇA, POR
ÇÃO.

2. huper (ÚTi€p). “da parte de”, deve ser diferen
ciado de anti. “em vez de“. (Este term o não é co
mentado nesta obra.)

PARTICULARMENTE
idia (LÔía), o caso dativo. feminino, de idios (veja 

PRÓPRIA ), é usado adverbialm ente e significa 
“particularmente. individualmente" (1 Co 12.11).

Notas: ( I )  Em Rm 12.5, o  termo kata (kath*), 
seguido pelo numeral heis, “um”, e precedido pelo 
artigo, significa “cada um. individualmente". Con
traste com todo. Nota ( I ).

(2) Em 1 Co 12.27, a frase ek merous, literal
mente. “de uma pane” (meros), é  traduzido por “em 
particular” .

(3) Em Hb 9.5, a frase kata meros, literalmente, 
“de acordo com uma parte” , é  traduzido por ' parti
cularm ente”.

(4) Q uanto  a E f 5 .33 , “em particu lar” , veja 
TODO. n° 3.

PARTIDA
1. analusis (ci^aXóoic;), “desprendimento” (como 

de coisas tecidas), “dissolvência em partes separa
das*’ (em português, “análise” ), é usado em  2 Tm
4.6. acerca da “partida desta vida** (onde a metáfo
ra ou é náutica, a respeito dc soltar as amarras, con

forme é usado na poesia grega, ou é militar, acerca 
de levantar acampamento); cf. o verbo kataluõ que 
ocorre em 2 Co 5.1 (cf. PARTIR, n° 16)-1

2. aphixis (àctn^iç), mais freqüentemente “che
gada” (cognato de aphikneomas, veja VIR), também 
s ig n ifica  “p a riid a ” (fo rm ado  de apo , “d e ” , e 
hikneomai. “vir”: etimologicamente. ir longe o bas
tante, alcançar: cf. o termo hikanos. “suficiente”), 
sendo a “partida" considerada em relação ao seu fim. 
Dessa forma. Paulo fala de sua partida em At 20.29/jl

3. e.xodos (è^oòoç). Veja FALECIMENTO.

PARTIR
(I) Verbos compostos com o verbo agõ são:
1. anagõ (àváyuj). literalmente, "conduzir para 

cima” (formado de ana. "para cim a”, e agõ, “ le
var” ), é  usado, na voz média, como termo náutico 
que significa “ içar as velas, fazer-se à vela. fazer- 
se ao mar '; “partir” (At 27.12; 28.10,11). Contras
te com o verbo epanagõ. “afastar”, que ocorre em 
Lc 5.3. Veja TRAZER, n° 11.

2. paragõ ( T ia p d y tü ) ,  usado no intransitivo, sig
nifica “passar por” (form ado de para, "perto, ao 
lado de”, e  agõ, "levar” ), é  verbo traduzido em Mt
9.27 por "partindo”. Fora dos Evangelhos, é  usado 
com o  outro significado, “passar o tem po” ( I Co 
7.31: 1 Jo  2.8,17). Veja PASSAR.

3. hupagõ (Ú TTcíyw). “ir” , usado em Tg 2.16. sig
nificava primária e literalmente “conduzir sob” (for
mado de hupo, “embaixo, sob” , c  agõ, “ levar”); cm 
seu uso mais recente, implicava uma “ida”, sem fa
zer barulho ou ser notado, ou em segredo. Nesta 
passagem, a idéia, talvez, seja de despedida cortês. 
Veja CONSEGUÍR. IR.

(II) Verbos compostos com o verbo erchomai 
são:

4. aperchomai (ànépxo jia i), literalmente, “reti
rar-se” ou “ir-se embora” {apo). por conseguinte, 
“sair, partir” (por exemplo. Ml 8.18). é  freqüente 
nos Evangelhos c  cm Atos; em Ap 18.14, “se fo
ram” . Veja IR. PASSAR. VIR. n° 11 (Nota).

5. dierchomai (ÔiépxotmO. “vir ou ir por. atra
vessar para um lugar” , é traduzido em At 13.14 por 
“saindo". Veja VIR. n° 5.

6. exerehomai (èÇ épxojiai) denota “vir para fora 
ou ir para fora de. ir adiante, sair” , é verbo que ocor
re. por exemplo, em Mt 9.31; Lc 4.42 (“saiu e foi 
[n ° 8]” ): 9.6. Veja VIR, n° 3.

7. katerchomai (kcitç pxou.cn). "vir para baixo, 
descer” (seu significado habitual), é encontrado At
13.4. Veja VIR. n° 7.
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(III) O verbo poreuõ e um verbo composto:
8. poreuõ (TTopeúcj), cognaio de poros. "passa

gem ”, na voz média significa "partir de um lugar 
para outro". É  verbo que ocorre, por exemplo, em 
Mt 2.9: 11.7; 19.15; 24.1; 25.41; Lc 4.42 (última 
parte do versículo); Lc 13.31; Jo 16.7; At 5.41; 
22.21: 2 T m 4 .1 0 . Em Lc 21.8. “vades |...J após”, é  
dito acerca de discípulos ou seguidores. Este verbo 
deve ser diferenciado dos outros que significam “ir” . 
É melhor traduzido, tanto quanto possível, por “par
tir**. Veja ANDAR. IR. VIAGEM.

9. ekporeuõ (eiaropeúio). ek, ‘*de". na voz média 
e passiva, “proceder de ou prosseguir adiante**, re
fere-se mais expressivamente a um curso definido 
que simplesmente "sair** (Mt 20.29: Mc 6.11; At 
25.4; Ap 9.17.18). Veja VIR. n° 33.

(IV) Verbos compostos com o verbo chõreõ sào:
10. anachõreõ (áuaxojpétú), “voltar, retroceder, 

retirar-se'* (formado de ana. “para trás” ou "para 
cim a”, e chõreõ, “dar lugar a. dirigir-se*': cognato 
de chòrôs. "lugar” ), é traduzido em M t 2.12-14.22; 
4.12; 14.13; 15.21: 27.5; Jo 6.15 pelos verbos “par
tir. sair. ir. seguir, retirar-se*'. A tradução mais 
satisfatória, onde quer que seja possível, é com o 
verbo “retirar-se”. Veja IR. n° 15. LUGAR, B, n® 1, 
RETIRAR. VIRAR. Nota (1).

11. apochõreõ (àTroxwpét*)), “partir de” (forma
do de apo. “de”, e chõreõ. “dar lugar a. dirigir-se” ), 
é  verbo que ocorre em Mt 7.23; Lc 9.39; At 13.13. 
Alguns manuscritos tem o verbo em Lc 20.20.1

12. ekchõreõ (èicxwpcio) significa “partir para 
fora*’ (formado de ek. “para fora", e chõreõ. “dar 
lugar a, dirigir-se” ), “deixar um lugar” (Lc 21.21 ).!

(V) O verbo chõrizõ e seus verbos compostos 
sào:

13. chõrizõ (xuipiCíD), “pôr à parte, separar", sig
nifica. na voz média, "separar-se, partir de” (At 1.4; 
18.1,2): em assuntos matrimoniais (1 Co 7.10.11.15: 
Fm 15). O verbo também é usado em Mt 19.6; Mc 
10.9; Rm 8.35.39; Hb 7.26. Veja PÔR. n® 14, SE- 
PARAR-1

14. apochõrizõ (áfroxüjpíCüj) significa “sepa
rar para fora” (form ado de apo, “para  fora” , e

rizõ, “pôr à parte, separar” ), na voz média, 
a rtir  de” (A t 15.39: Ap 6.14). Veja PARTE. 

REM OV ER/J
15. diachõrizõ (ôiax^ipíú»). literalmente, “se- 
~r ao longo de” (formado de dia. “através de”, e 
'rizõ, “pôr à parte, separar” ), ou seja. "comple- 
ente”. na voz média, “separar-se definitivamente

de”, é usado em Lc 9.33.1

(VI) Vários outros verbos são:
16. analuõ (dvaXóto). literalmente, “soltar, des

fazer” (formado de ana, “para cima” ou “novamen
te”. e luõ. “soltar”), significa “partir” , no sentido 
de “partir** da vida (Fp 1.23 —  metáfora tirada dc 
soltar as amarras em preparação a fazer-se à vela. 
ou. de acordo com uns. de levantar acampamento, 
ou de desjungir animais de carga). Veja PARTIDA. 
n° 1. Era Lc 12.36. tem seu outro significado, “vol
tar*’. Veja VOLTAR.!

17. apoluõ (áiroÀLKu). “soltar de” (formado de 
apo. “de", e luõ. “soltar” ), na voz média, significa 
"despedir** (Lc 2.29: At 23.22: 28.25). Veja^ DES
PEDIR.

18. exeimi (eÇei(Ju). “ir para fora. sair” (forma
do dc ex. “para fora” , e eitni. “ir”), é  verbo que ocor
re cm At 13.42; 17.15; 20.7. Em At 27.43. “lançar- 
se”. diz respeito aos marinheiros chegando à praia. 
Veja CONSEGUIR. IR !

19. metairõ (p.€Taípoj), “fazer distinção, remo
ver, retirar” (no transitivo), é usado no intransitivo 
no Novo Testamento e significa “partir” . É dito acer
ca de Cristo, em Mt 13.53: 19.1. Bem poderia ser 
traduzido por “retirou-sc''.l

20. aphistemi (ó6 ícrrr||ii). na voz ativa, usado 
no transitivo, significa “fazer partir, causar se re
voltar" (At 5.37): usado no intransitivo, “afastar-se 
ou manter-se à distância, ou partir dc alguém'* (Lc 
4.13; 13.27; At 5.38. “deixai-os” ; At 12.10; 15.38; 
19.9: 22.29; 2 Co 12.8): metaforicamente, “rene
gar. retirar apoio a. desligar-se de” (2 Tm 2.19); na 
voz média, “retirar-se” ou “ausentar-se de” (Lc
2.37); “apostatar” (Lc 8.13: 1 Tm  4.1: Hb 3.12). 
Veja CAIR. n® 14. PUXAR. REFREAR-SE. RETI
RAR.!

21. apallassõ (àraXXd crau). literalmente, “mu
dar de" (formado de apo. “de", e allassõ, “mudar” ), 
é  usado para se referir a “partir, sair".

dito acerca da remoção das doenças (At 19.12). 
Em Hb 2.15, significa “ libertar, livrar” . Em Lc 
12.58, é usado no sentido legal de “ser absolvido 
de”. Veja ENTREGAR.!

22. rnetabainõ (u e ra p a i i^ )  é  verbo que ocorre 
em Mt 8.34; 11. 1; 12.9; 15.29; Jo 7.3; 13 .1; At 18.7.

PARVOÍCE
1. mataiologia (naTaioXoyía). substantivo que 

corresponde a niataiologos (veja FALADORES 
VÃOS), é  usado em 1 Tm 1.6 (“vãs contendas” ).!

2. mõrologia (niopoXoyía). formado de mõros, 
“tolo. obtuso, estúpido”, e lego. “falar” , c usado em
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Ef 5.4 (“parvoíces”); denota mais que mera “con
versa tola*'. Trench descreve o  termo como “a ‘con
versa de tolos’, onde juntos estão a tolice e o  peca
do" (New Te st atuem Synonyms, § xxxiv)

PÁ SCO A  (1)
pascha (r rd o x a) é a  grafia grega da palavra 

aramaica para Páscoa, derivado do hebraicopõsach. 
“passar sobre, poupar", que é a festa instituída por 
Deus em comemoração da libertação de Israel do 
Egito, c, cm figura, uma antecipação do sacrifício 
expiatório de Jesus. A palavra significa: (I) “a festa 
da Páscoa" (por exemplo. Ml 26.2: Jo  2.13,23; 6.4:
11.55:12.1:13.1: 18.39: 19.14: At 12.4; Hb 11.28):
( II) por meionímia: (o) “a ceia pascal" (M t 26 .18.19: 
Mc 14.16; Lc 22.8,13): (b) “o  cordeiro pascal" (por 
exemplo. Mc 14.12 [cf. Êx 12.21]: Lc 22.7); (c) “o 
próprio Cristo” (l Co 5.7).

PÁSCOA (2)
pascha (Trdoxa), denota em At 12.4 a Páscoa. 

A expressão “depois da Páscoa" significa depois 
que a fes ta  in te ira  chegasse  ao fim . O term o 
“páscoa” não e' de origem cristã. É outra forma de 
Astarote, um dos títulos da deusa caldéia. a rainha 
do céu. A festa da Páscoa guardada pelos cristãos 
nos tempos pós-apostólicos era uma continuação 
da festa judaica, mas não foi instituída por Cristo, 
nem estava relacionada com a quaresma. A partir 
desta Páscoa, a festa pagã da “Páscoa" era bastante 
d is tin ta  e foi in troduzida na relig ião  ocidental 
apóstata como parte dos esforços de adaptar festas 
pagãs ao cristianismo. Veja PÁSCOA (1).

PASSADO (1)
1. prõtos (TTpwToç), “ primeiro”, é traduzido em 

At 1.1 por “primeiro", acerca do primeiro tratado 
de Lucas; em Ap 21.4, “primeiro”. Veja ANTES. 
PRIM EIRO

2. proteros (TTpÓTepoç). “antes de. anterior", é 
encontrado em Ef4.22 (“passado” ): Hb 10.32 (“pas
sados"): 1 Pe 1.14 (“antes” ). Veja ANTES.

PASSADO (2)
A . Verbos.

1. ginomai (yíi«)|iai). “tornar-se. acontecer, su
ceder. ocorrer", é traduzido em Lc 9.36 por “ tendo 
soado", em alusão à voz de Deus Pai na transfigu
ração de Jesus: em 2 Tm 2.18. por “era já  feita” .

2. diaginomai (òicryipopat). dia. “através de”, 
forma mais forte que o n° 1. usado acerca de tem 

po, denota “intervir, decorrer, passar” , é traduzido 
por “passado" em Mc 16.1: At 25.13 (plural); At
27.9.1

3. pwginomai (Trpoyiropai). “acontecer antes” 
(formado de pro. “antes de”, e o n° 1), 6 usado em 
Rm 3.25 (“dantes cometidos"), acerca dos pecados 
com etidos em  épocas an te rio res  ao sac rifíc io  
reconciliador de Jesus [veja REM ISSÃO (2)1.!

Nota: Quanto ao passado do verbo “passar", veja 
PASSAR, por exemplo, n.os 1 e 17.

B. P artícu la .
pote ( t t o t €  ), “uma vez, outrora. antigamente, um 

dia", é encontrado em Rm 11.30; G1 1.13; 1.23 (“an
tes” ); E f 2.2 (“noutro tempo” ): E f 2.3,11: Fm 11; 1 
Pe 2.10 (“em outro tempo”).

PASSAR BEM
1. euphrainõ (euópaívco), na voz ativa, signifi

ca “alegrar, animar" (2 Co 2.2): na voz passiva, “re
gozijar-se. ficar alegre"; cm Lc 16.19 é traduzido 
por “vivia [...] regalada e esplendidamente”, refe
rindo-se especialmente à comida. Veja ALEGRAR- 
SE. ALEGREM ENTE, REGOZIJAR-SE.

2. rhõnnumi (ptui-ia^i), “fortalecer, ser forte", é 
u sado  no m odo im p era tiv o  com o fó rm u la  de 
finalização de cartas, sign ificando  “adeus" (At
15.29). Alguns manuscritos têm rhõnnumi em At 
23.30.!

3. echõ (êxiü). "ter” , é usado idiomaticamente 
cm Al 15.36: “(como) estão".

4. chain5 (xaípco), "alegrar, regozijar, estar con
tente” . é usado no modo imperativo em saudações:
(a) nos encontros (por exemplo. Mt 26.49): ou com 
lego. “dizer, dar uma saudação" (2 Jo 11): em car
tas. “saudações” (por exemplo. At 15.23); (b) nas 
despedidas, sendo a alegria o  pensam ento  sub
jacente (2 Co 13.11): (c) em outras ocasiões (Fp 
3.1: 4 .4 ). Veja A L E G R E M E N TE . A LE G R IA . 
SAUDAR e o  n° 2: SALVE.

Nota: Visto que “adeus” é inadequado para ex
pressar chairõ, que sempre traz o  pensamento dc 
alegria ou satisfação, a letra "b" vem corretamente 
na letra “c”.

5. apotassõ (cÍTTOTricraii>) denota primariamente 
“pôr de parte": então, na voz média: (<?) “despedir- 
se de. dizer adeus” (M c 6.46). Contraste com At
18.18,21: 2 Co 2 .13 (nestes três versículos, o verbo 
pode significar dar instruções finais a); Lc 9.61: </>) 
“abandonar” (Lc 14.33). Nos papiros, além de di
zer adeus, o significado mais forte é encontrado em 
ficar livre de uma pessoa (Moullon e M illigan). Veja
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ABANDONAR. DEIXAR. ENVIAR, RENUNCI
AR.*11

Nota: Quanto ao verbo aspazomai. "despedir- 
se**. veja DEIXAR, leira “c". n° 2.

PASSAR
1. parerchomai (Trapépxopai). formado de para, 

“ao lado de ”, e erchomai, “vir” ou “ir’', denota: ( I) 
literalmenie, "passar, passar por. passar perto dc**. 
em referência a: (a) pessoas (Mt 8.28: Mc 6.48: Lc 
18.37; At 16.8); (b) coisas (Mt 26.39.42); a tempo 
(Mt 14.15: Mc 14.35: At 27.9: I Pe 4.3); (II) meta
foricamente: (a) "passar, falecer, extinguir-se, aca
bar-se” (Ml 5.18; 24.34,35: Mc 13.30,31: Lc 16.17; 
21.32,33; 2 Co 5.17; Tg 1.10: 2 Pc 3.10); (b) “pas
sar, desconsiderar, negligenciar, ignorar, passar por 
cim a” (Lc 11.42; 15.29, “transgredir”). Quanto ao 
significado “vir adiante, sair, aparecer” ou “vir”, 
veja Lc 12.37: 17.7 (At 24.7, em alguns manuscri
tos). Veja VIR. n° 9.1

2 . dierchomai (Ôiépxojicu) denota “passar por. 
atravessar, é usado acerca de: (a) pessoas (por 
exem plo, Mt 12.43. “anda por” ; Mc 4 .35 ; Lc 
19.1.4; Hb 4.14, “penetrou**: Jesus “ passou pe
los” céus criados para o irono dc Deus); (b) co i
sas (por exem plo. Mt 19.24; Lc 2.35. “ traspassa- 
rá”. m etaforicam ente em alusão a uma espada). 
Veja VIR. n° 5.

3. aperchomai (ò r f  pxojim), “ir embora”, é tra
duzido pelo verbo “passar” em Ap 9.12; 11.14; 21.4. 
Veja PARTIR. n° 4.

4. proerchomai (Trpoépxopai). “ir adiante, adi
antar-se”, é traduzido em At 12.10 por “passaram**. 
Veja IR.

5. antiparerchomai (d iT ltrap tpxopa i), denota 
“passar por oposto a** (formado de anti, “em oposi- 

jçào a**, e o n° 1), ocorre em Lc 10.31,32.1
6. diabaittõ (ôtafkríwü), “andar por. atravessar".

\ t  traduzido pelo verbo "passar" em Lc 16.26 (acer-
| ca de “passar” para o outro lado tendo um abismo
i no meio; quanto à segunda parte do versículo, veja
o  n° 13); e Hb 11.29. Veja VIR. n° 18.

 ̂ 7. metabainõ (|ieTa|3atMi>)t “passar de um lugar 
a outro*’ (de meta. implicando mudança), é en- 
trado em 1 Jo 3.14. sobre a mudança da morte 
a a vida. Veja REMOVER. n° I .
8. anastrephõ (ciraaTpé&ü), literalmente, “vi- 
para trás** (form ado de ana. “para trás” , e 

phõ . “virar” ), na voz média, “comportar-se, con- 
r-se, viver” , é traduzido em 1 Pe 1.17 por 
ai” . Veja LEVAR (1), n° 8.

9. paragõ (irapdyio). “passar, acaba-se. extin- 
guir-se, dissipar-se” (M t9.9, “passando [adiante p ), 
é usado na voz média em 1 Jo 2.8, acerca da “pas
sagem” das trevas espirituais para a luz do Evange
lho. e em 1 Jo 2.17, acerca do mundo. Veja PAR
TIR. n° 2.

10. paraporeuomai (TrapaTropeúopai), primari
amente, “ir ao lado de, acompanhar” (formado de 
para. “ao lado de**, c poreuomai, “proceder”), de
nota “ ir além de. passar” (M t 27.39: Mc 2.23:9.30. 
“cam in h aram ” | a lguns m an u sc rito s  têm  
poreuomai]; Mc 11.20; 15.29). Veja IR/f

11. diaporeuomai (SiaTropeúojiai), “passar por. 
viajar por”, é usado na voz média e traduzido em 
Lc 18.36 por “chegando (ele) perto” . Veja IR.

12. huperballi5 (irrrepfkíÀXoj), ocorre em Ef 3.19 
(“excede"). Veja EXCEDER. A, n° 1.

13. huperechõ (tnrepéxto), ocorre em Fp 4.7 (“ex
cede” ). Veja SER MELHOR. n° 4.

14. diaperaõ (Òicnrcpáio), “passar por. passar 
para o  outro lado. atravessar”, é usado em Lc 16.26. 
segunda parte (veja o n° 6). Veja CRUZAR.

15. diodeuõ (òioòeúu), “viajar por" ou “viajar 
ao longo de’* (formado dc dia. “através de”, e hodos. 
“caminho"), é traduzido em Lc 8.1. por “andava” : 
em At 17.1 por “passando por" (literalmente, “ten
do passado por”).!

16. chõreõ (xiopécu). usado no intransitivo, sig
nifica “retirar-se. passar": em Mt 15.17. “desce 
(para o ventre)” . Veja VIR, n° 24.

17. katargeõ (ícaTapyeio) é traduzido em 2 Co 
3.7 por “era transitória” ; em 2 Co 3.11. por “cra 
transitório”. Veja ABOLIR.

18. paroichomai (napo íxonai), “ter passado por. 
ter ido por”, é usado em At 14.16, “(nos tempos) 
passados”.!

Notas: ( 1 ) 0  verbo ginomai. “tomar-se. aconte
cer, suceder, ocorrer", é  freqüente nos Evangelhos 
Sinóticos e em Atos (por exemplo, Lc 24.21); em 
outros lugares, ocorre em Jo 13.19: 14.22 l“(dc 
onde) vem” J’. Jo 14.29 (duas vezes); l Ts 3.4: Ap 
1.1.

(2) Em At 2.17,21: 3.23 c Rm 9.26. o futuro 
de eimi. “ser, virá passar” , é  traduzido por “acon
tecerá".

(3) Em At 5.15, o verbo erchomai, “vir”, é tra
duzido por “passasse**.

(4) Quanto à expressão “costeando-a”. que ocor
re em At 27.8, veja COSTA, C.

(5) Em Mc 6.35. “o dia fosse já muito adianta
do". é, literalmente, “a hora é muita [polus]".
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(6) Quanto ao verbo huperahnos, que ocorre em
1 Co 7.36. “se tiver passado a flor da idade'*, veja 
FLOR.

PÁ SSARO
1. omeon  (õpveov) está provavelmente relacio

nado com uma palavra que significa "perceber, ou
vir*' (Ap 18.2; 19.17.21). Contraste com  o  termo 
ornis, galinha.*!

2 . peteinon ( tté tç lu ó v ) significa “aquilo que 
pode voar, alado". Está relacionado com o termo 
plenon, significando “em plum ado, alado*', que é 
usado em 1 Co 15.39. Contraste com petomai e 
peiaomai. “voar" (por exem plo, M t 6.26; 8.20; 
13.32; Lc 9.58; A t 10.12; 11.6).

PA STA G EM
noniê (vo|ítí) denota: (a) “pasto, pastagem”, fi

gurativam ente em Jo 10.9; (b) “pasto, pastagem, 
pastio, forragem*', figurativamente em 2 Tm 2.17. 
acerca das doutrinas dos falsos mestres, literalmen
te, “a palavra deles terá pastagem como gangrena*. 
Veja COM ER.!

PA STO R  D E O V ELH A S
poimen (ttoljiiív) é usado: (a) em seu significa

do  n a tu ra l (M l 9 .3 6 ; 2 5 .3 2 ; M c 6 .3 4 ; Lc 
2.8.15.18.20; Jo 10.2.12); (/?) m etaforicam ente, 
ace rca  de Je su s  (M t 2 6 .3 1 ; M c 1 4 .27 ; Jo  
10.11.14.16: Hb 13.20; I Pe 2.25); (c) metaforica
mente. acerca dos que atuam  como pastores nas 
igrejas (E f 4.11 ).! Veja PASTOR.

PASTOR
poimen (iroipiíiOt “pastor, aquele que cuida de 

rebanhos" (não meramente alguém que os alimen
ta). é usado metaforicamente acerca dos "pastores” 
cristãos (E f 4 .11 ). Os ‘ pastores*’ guiam com o tam
bém alimentam o  rebanho: cf. At 20.28. o qual, jun 
tamente com o versículo 17, indica que este era o 
serviço comissionado aos anciãos (pastores ou bis
pos); o m esm o se dá tam bém  cm  1 Pe 5 .1 .2 . 
“apascentai o rebanho [...] lendo cuidado dele”: isto 

envolve cuidado tenro e superintendência vigilan
te. Veja PASTOR DE OVELHAS.

PÁ TIO
1. agoraios (àyopaioç) e adjetivo, “que signifi

ca pertencente à agora, qualquer lugar de reunião 
pública, e especialmente onde os julgamentos eram 
feitos” (At 19.38. “audiências”; uma tradução mais

líieral seria “os dias de páiio são guardados” ). Em 
At 17.5, é traduzido por “homens perversos dentre 
os vadios”, literalmente, “os freqüentadores de mer
cados” . Veja VIL.!

2. aule (avAií). primariamente, “espaço desco
berto ao redor de uma casa. cercado por uma pare
de onde ficavam os estábulos”, por conseguinte era 
usado para descrever: (a ) “o pátio de uma casa”; 
no Antigo Testamento é usado acerca dos “pátios” 
do Tabernáculo e do Templo: neste sentido é en
contrado no Novo Testamento cm Ap 11.2; (b) “os 
pátios das habitações das pessoas prósperas", onde 
normalmente haviam dois pátios, um externo, en
tre a porta e a rua (chamado proaulion, ou “pórtico, 
varanda”. Mc 14.68!). e o  outro, interno, cercado 
pelas construções das habitações, com o em M t 
26.69 (em contraste com a sala onde os juizes se 
sentavam ): Mt 26.3,58: Mc 14.54.66: 15.16: Lc
11.21: 22.55; Jo 18.15 (aqui deve ser diferenciado 
do pretório. traduzido por “sala” ). Veja AUDIÊN
C IA . PRETÓRIO. Q uanto ao outro significado 
“a p r is c o ” , q ue  o co rre  em  Jo  10 .1 ,1 6 . veja  
APR1SCO-!

3. basileion (paaí\€ tov). adjetivo que quer di
zer “real” , significa, no plural neutro, "palácio real” , 
traduzido em Lc 7.25 por “paços reais": no singu
lar, ocorre em 1 Pe 2.9, “sacerdócio real". Veja 
R E A L !

PA TRIA RCA
patriarches (fraTpiápxnçX formado de pai ria. 

“fam ília", e archõ, "reger”, e  encontrado em At 
2.29: 7.8,9; Hb 7 .4 .! Na Septuaginta. consulte 1 Cr 
24.31: 27.22; 2 C r 19.8: 23.20; 26.12.!

PAZ
A. Substantivo .

eirene (etpqvn) ‘"ocorre em cada um dos livros 
do Novo Testamento, salvo cm I Jo. O termo des
creve: («) as relações harmoniosas, entre os homens 
(Mt 10.34: Rm 14.19): (b) entre as nações (Lc 14.32; 
At 12.20; Ap 6.4): (c) a amizade (At 15.33; 1 Co 
16.11: Hb 11.31): (d) a isenção de incômodo (Lc
11.21. 'segurança': At 19.42; Al 9.31; 16.36): (* )a  
ordem , no Estado (A t 24.3), nas igrejas (1 Co
14.33): (J) as relações harmonizadas entre Deus e 
os homens, satisfeitas pelo Evangelho (At 10.36; 
Ef 2.17); (g) a sensação de descanso e satisfação 
que lhe é conseqüente (Mt 10.13: Mc 5.34: Lc 1.79; 
2.29; Jo 14.27: Rm 1.7; 3.17; 8.6): em cenas passa
gens esla idéia não é distinguível da letra ' f  (Rm
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5.1)” (extraído cie Notes on Thessalonians. de Hogg 
e Vine. p. 154).

O “Deus de paz” é título usado em Rm 15.33: 
16.20: Fp 4.9: I Ts 5.23: Hb 13.20 (cf. 1 Co 14.33:
2 Co 13.11). A palavra hebraica correspondente 
shalom significa primariamente “inteireza" (veja 
seu uso em Js 8.31. “pacífico” ; Rt 2.12. “cumpri
do"; Ne 6.15. “acabou"; Is 42.19. “galardoado” ). 
Por conseguinte, há uma estreita relação entre o tí
tulo em 1 Ts 5.23 e a palavra holokleros, “tudo", 
que ocorre nesse versículo. Na Septuaginta, shalom 
é freqüentemente a tradução de sõteria. “salvação" 
(por exemplo, Gn 26.31: 41.16): por conseguinte, 
a “oferta da paz" é chamada a “oferta da salvação” 
(cf. Lc 7.50: 8.48). Em 2 Ts 3.16. o título o “Se
nhor da paz" é melhor compreendido como se refe
rindo ao Senhor Jesus. Em At 7.26, “quis levá-los a 
paz”, é. literalmente, “estava reconciliando-os [tem
po imperfeito conotativo. expressando ávido esfor
ço! à paz”.

B. Verbos.
1. eireneuõ (eipr|i/€Úu)). primariamente, “ levara 

paz. reconciliar", denota no Novo Testam ento, 
“manter a paz" ou “estar em paz “; em Mc 9.50, o 
Senhor ordena os discípulos a  “terem paz” uns com 
os outros e gentilmente reprova seus desejos ambi-

i ciosos; em Rm 12.18 (“tende paz” ), a limitação “se 
for possível, quanto estiver em vós”, parece ser por 
causa da frase “com todos os homens", mas não 
tem a intenção de desculpar qualquer fuga da obri
gação imposta pelo mandamento: em 2 Co 13.11. é 
traduzido por “vivei em paz", uma exortação geral 
aos crentes: em 1 Ts 5.13, “tende paz (entre vós)”-! 
f 2. eirenopoieõ (etpni'OTRH€u>). "fazer a paz” (for- 

imado de eirene. e  poieõ. “fazer"). é usado em Cl
1.20.! Na Septuaginta. consulte Pv 10.10.!

C. A djetivo.
eirenikos (eipnnicóç), cognato de A. denota “pa- 
ico”. É usado em alusão a: (a) o fruto da justiça 
Eb 12. 11). porque é produzido em comunhão com 

[Deus Pai, mediante Sua disciplina; (b) a “sabedo
ria que vem do alto” (Tg 3.17).!

Nota: Em 1 Tm 2.2. ocorre o termo hesuchios. 
ie to ” .

PÉ
A. Substantivos.

1. pous ( t t o ú ç ) .  além de seu significado literal, é 
:*o. por metonímia, para se referir a "uma pes
em movimento” (Lc 1.79; At 5.9: Rm 3.15; 

15: Hb 12.13). É usado em frases que expres

sam sujeição (I Co 15.27); acerca da humildade e 
receptividade do discipulado (Lc 10.39: At 22.3): 
da mesura e adoração (por exemplo. Mt 28.9); da 
rejeição desdenhosa (Mt 10.14: At 13.51). Lavar 
os “pés” dos outros indicava a humildade do servi
ço c o bem-estar do convidado, sendo característi
ca de hospitalidade (Lc 7.38: Jo 13.5; 1 Tm 5.10, 
aqui figurativamente).

Nota: Em At 7.5. o termo bema, “passo”, é  usa
do com podos. o caso genitivo de pous, literalmen
te. “o passo de um pé", ou seja, “‘a extensão do pé”, 
no qual o “pé pode estar”: “(nem ainda) o espaço 
de um pé”.

2. basis (Sdoiç). literalmente, “passo" (cognato 
de bainõ, “ir” ), por conseguinte, denota aquilo com 
que a pessoa pisa. “pé”, e é usado no plural em At
3.7.<fl

B. A djetivos.
1. poderes (T7oôr|pr|ç) significa “alcançando os 

pés” , form ado de pous, “ pé” , e arõ. “ajustar” 
(cognato de A, n° 1), e é dito acerca de uma peça de 
roupa (Ap 1.13).! Na Septuaginta, é usado para 
descrever as vestes do sumo sacerdote (por exem
plo. Êx 28.4).

2. pezos (Tre£óç), adjetivo, “a pé", é usado em 
uma de suas formas como advérbio em Mt 14.13 e 
Mc 6.33. em cada lugar significando "por terra", 
em contraste com “por mar” -!

Contraste com o verbo pez.euõ, “ ir a pé", que 
ocorre em At 20.13, “ indo ele por terra", ou seja. 
“a pé".

Notas: (1) Em At 20.18, a possível tradução “co
locar o  pé em ” expressa mais literalmente o verbo 
epibainõ (literalmente, “ ir sobre”) do que o verbo 
“entrar". O mesmo se dá em At 21.4 (alguns ma
nuscritos têm o  verbo anabainô aqui).

(2) Em Lc 8.5. o verbo katapateõ. “andar para 
baixo, calcar com os pés, espezinhar” (formado de 
kata, “para baixo”, e pateõ. “andar, pisotear” ), é 
traduzido por “foi pisada” .

PEÇA
1. epiblema (<È7rípXr||j.a) denota primariamente 

"aquilo que é  lançado sobre, cobertura, tampa" (for
mado de epi, “sobre", e  ballõ, “lançar"): então, 
“aquilo que é  posto ou cosido para cobrir um ras
gão, remendo” (M t 9 .16; Mc 2.21: na segunda par
te. literalmente, “rem endo”, plerõma). Veja EN
CHER. B: Lc 5.36.U

2. drachme (òpaxiuí), “dracma", primeiramen
te, “peso ático”, tanto quanto a pessoa pode pegar
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com a mão (relacionado com drassomai, “pegar 
com a mão, agarrar, apoderar-se”. 1 Co 3.19). en
tão. “moeda”, quase igual ao denário romano (veja 
DINHEIRO), é  encontrado em Lc 15.8 (duas ve
zes); Lc 15.9.1

3. meros ((lépoç), “parte” , é  traduzido em Lc 
24.42 por “parte (de um peixe assado)” . Veja PAR
TE. PARTICULAR.

4. klasma ( K À d a ^ ia ) .  "pedaço quebrado ou par
tido” (derivado de klaõ. "quebrar” ) é  usado acerca 
dos pedaços de pão para a alimentação das multi
dões. "pedaços, fragmentos” (M t 14.20; 15.37: Mc 
6.43: 8.8.19.20; Lc 9.17: Jo 6 .12.13)1

5. argurion (ápyúpioi/), que freqüentemente de
nota “dinheiro” , também representa “moeda de pra
ta” . do valor de um siclo ou tetradracma (quatro 
vezes a dracma, veja o n° 2); é usado no plural em 
Mt 26.15; 27.3-9. Em At 19.19. “cinqüenta mil pe
ças de prata” , é. literalm ente, “cinqüenta mil de 
prata” (provavelm ente dracmas). Veja DINHEIRO, 
PRATA.

Notas: (1) Em At 27.44. a  frase epi ("sobre” ) 
tinõn ("certas coisas") tõn (“as”, ou seja, “as no
meadas” ) é  traduzida por “em coisas”.

(2) Q uanto ao verbo “despedaçar-se-á” . que 
ocorre em Mt 21.44. veja QUEBRAR. A. n° 10: e 
quanto à frase “feitas (em) pedaços” , que aparece 
em M c 5.4, veja QUEBRAR. A, n° 5.

(3) Em I-c 14.IS. é  usado o termo agros. “cam
po” .

(4) Em Mt 17.27. ocorre o termo estáter, que é 
“siclo”. uma tetradracma (veja o n° 5. acima).

PE C A D O
A. Substan tivos.

I. hamartia ( d | i a p T L Q )  é, literalm ente, “perda 
da marca”, mas este significado etimológico quase 
que se perdeu por completo no Novo Testamento. 
É o  te rm o  m ais ab ran g en te  para se re fe r ir  à 
obliqüidade moral. É usado acerca de “pecado”, 
como: (a ) um princípio ou fonte de ação. ou um 
elemento interior que produz atos (por exemplo, Rm 
3.9; 5.12,13,20; 6.1,2; 7.7, o abstrato pelo concre
to: Rm 7.8, duas vezes; Rm 7.9.11); em Rm 7.13. 
“o pecado, para que se mostrasse pecado”, ou seja, 
"o pecado se tom ou morte para mim, a fim de que 
se expusesse em seu caráter odioso” ; na últim a clá
usula, “o pecado se fizesse excessivam ente malig
no”. ou seja. pela santidade da lei. a verdadeira na
tureza do pecado foi projetada a  manifestar-se na 
consciência.

(b ) Um princípio ou poder governante, por exem
plo, Rm 6 .6, “(o corpo) do pecado”, aqui o “peca
do” é  dito como um poder organizado que age atra
vés dos membros do corpo, embora o “pecado” se 
encontre na vontade (o corpo é o instrumento orgâ
nico); na cláusula seguinte e  em outras passagens, 
citadas a seguir, este princípio governante é perso
n ificad o  (p o r ex em p lo . Rm 5.21 : 6 .1 2 .1 4 .1 7 : 
7 .11.14.17.20,23.25; 8.2; I Co 15.56: Hb 3.13;
11.25; 12.4; Tg 1.15, segunda parte).

(c) Termo genérico (distinto dos termos especí
ficos. como o n° 2 , não obstante, às vezes, abrange
0  e rro  c o n c re to , com o . p o r  ex em p lo , em  Jo 
8.21.34,46; 9.41: 15.22.24; 19.11): em Rm 8.3. 
"Deus, enviando o seu Filho em semelhança da [li
teralmente] carne do pecado”, a cam e representa o 
corpo, o instrum ento do “pecado” permanente [Je
sus, o Filho preexistente de Deus. assumiu a cam e 
humana, “da substância da virgem M aria”; a  reali
dade da encarnação era Ele. sem mancha dc peca
do (quanto ao termo homoiõma. "sem elhança”, veja 
SEM ELH A NÇA)|. e “pelo pecado”, ou seja, "como 
o ferta  pelo pecado” (assim  na Septuaginta. por 
exemplo. Lv 4.32: 5.6-9), "condenou o pecado na 
cam e” . ou seja. Jesus, lendo assumido a natureza 
humana, exccto o "pecado” (Hb 4.15), e  tendo vi
vido uma vida sem pecado, morreu sob a condena
ção e julgam ento devidos a nosso “pecado” : quan
to ao sentido  genérico , veja m ais detalhes, por 
exemplo, cm Hb 9.26; 10.6.8,18: 13.11; 1 Jo 1.7.8:
3.4 (na primeira parte: na segunda parte, “pecado" 
é definido como “iniqüidade”). 1 Jo  3.8.9: nestes 
versículos o uso do verbo “com eter” é  errado: não 
é o cometim ento de um ato que está em vista, mas 
um curso contínuo dc “pecado", conforme está in
dicado pelo verbo “fazer”. O  uso que o  apóstolo 
Paulo faz do presente de poieõ, “fazer”, expressa 
virtualmente o significado de prassõ, "praticar” , o 
qual João não usa (não é raro neste sentido nas Epís
tolas de Paulo. por exemplo. Rm 1.32; 2.1: Gl 5.21: 
Fp 4.9); em 1 Pe 4.1 (singular nos melhores tex
tos), literalmente, “já  cessou do pecado”, ou seja. 
como resultado de padecer na carne, a  m ortifica
ção de nossos membros, e da obediência a um Sal
vador que sofreu na carne. O  sujeito já não vive 
mais na carne, “segundo as concupiscências dos 
homens, mas segundo a vontade de Deusv (1 Pc
4.2): às vezes, a palavra é  usada com o virtualmente 
equivalente a uma condição de “pecado" (por exem
plo. Jo 1.29. “o pecado Inão pecados] do mundo”:
1 Co 15.17); ou uma trajetória de pecado caracteri
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zada por atos contínuos (por exemplo. 1 Ts 2.16); 
em 1 Jo 5.16 (segunda pane), deve provavelmente 
ser preferido a traduçào. “há pecado para morte", 
não um ato especial de "pecado”, mas o  estado ou 
condição que produz atos: em 1 Jo 5.17. “ toda ini
qüidade é pecado", não é uma definição de “peca
do" (como em 1 Jo 3.4), mas dá uma especificação 
do termo em seu sentido genérico.

(d) Uma ação pecadora. um ato de “pecado" (por 
exemplo. M t 12.31; At 7.60: Tg 1.15. primeira par
te; Tg 2.9; 4.17:5.15.20: 1 Jo 5.16. primeira parte).

Notas: ( l )  Foi predito que Jesus, sob todos os 
pontos de vista, não tinha “pecado" (por exemplo, 
letras "a", “b". “c” , acima: 2 Co 5.21. primeira par
te: 1 Jo 3.5: Jo 14.30: letra "d": Jo 8.46: H b4.15: I 
Pe 2.22).

(2) Em Hb 9.28 (segunda parte), a referência é a 
uma oferta de “pecado”.

(3) Em 2 Co 5.21, a frase “o fez pecado”, indica 
que Deus tratou com Jesus como Ele tem dc lidar 
com o “pecado”, e que Jesus cumpriu o que eslava 
simbolizado na oferta pela culpa.

(4) Quanto à frase “homem do pecado”, encon
trada cm 2 Ts 2.3. veja INIQÜIDADE. n° I .

2. hamartema (ánápTiHia) (cognato do n° 1 ), 
denota “ato de desobediência à  lei divina” (em dis
tinção ao n° 1. letras "a", "b" e  “c” ): plural cm Mc 
3.28: Rm 3.25; 2 Pe 1.9 (em alguns textos); singu
lar cm Mc 3.29 (alguns manuscritos têm krisis. “da- 
uação”); I Co 6.18/1

Notas: (1) Quanto ao termo paraptõma. iradu- 
jzido em Ef 1.7: 2.5: Cl 2.13 por “ofensas”, veja 
TRANSGRESSÃO. Em Tg 5.16, os melhores tex
tos têm o  n° 1 (“pecados”. ARA).

(2) Quanto aos sinônimos, veja CULPA. DESO- 
ED1ÊNCIA, ERRO (1). IMPIEDADE. INIQÜI- 
ADE, TRANSGREDIR.

B. Adjetivo.
anamarietos (àva\iá(iTr\Toç,), “sem pecado" (for

mado de a . elem ento de negação. n. elem ento 
fônico, e C. n° 1), é encontrado em Jo 8.7/J Na 
ptuaginta. consulte Dt 29.19.1

C . Verbos.
1. hamartanõ (ápapTái^tü). literalmente, “per- 

^ r  a marca", é usado no Novo Testamento: («) accr- 
e a d e  “pecar” conira Deus: (1) por anjos (2 Pc 2.4); 
|2 )  pelo homem (Mt 27.4; Lc 15.18,21 la palavra 
| t é u ” representa, por metonímia, Deus]: Jo 5.14: 

11; 9 .2 ,3 ; Rm 2.12 [duas vezes]; Rm 3.23; 
12,14.16:6.15:1 Co 7.28 [duas vezes |; 1 Co 7.36; 
3 4 ; Ef 4.26; 1 Tm 5.20: T t 3.11: Hb 3.17: 10.26:

1 Jo 1.10): em 1 Jo 2.1 (duas vezes), ocorre o as
pecto aorislo em cada lugar, referindo-se a  um ato 
de “pecado”; o contrário se dá em 1 Jo 3.6 (duas 
vezes): 1 Jo  3.8,9, o  presente indica, não o cometi- 
mento de um ato. mas a prática contínua do “peca
do” (veja A. n° 1. letra “r"); em 1 Jo 5.16 (duas 
vezes), o presente indica a condição que é o resul
tado de um ato. “para morte”, significando “ten
dendo para morle'?: (b) conira Jesus <1 Co 8.12):
(c) contra o homem: (I )  um irmão (Mt 18.15,21: 
Lc 17.3.4: I Co 8. 12); (2) em Lc 15.18.21. contra o 
pai pelo filho pródigo, “perante ti” , o que é sugesti
vo de reverência decorosa; (d) contra a lei judaica, 
o Templo e César (Ai 25.8); (r) contra o próprio 
corpo, pela fornicação (I Co 6.18): (/) contra os 
senhores lerrenos pelos servos (1 Pe 2.20. “pecan
do”. literalmente ).1

2. proamartanõ {irpoa fia pró itu). "pecar previa
mente” (formado dc pro, “anies de”, e o n° 1). ocorre 
em 2 C o 12.21; 13.2.1

PECADOR
hamartõlos (ãpapTcoXõç). literalmente, “aquele 

que perde a marca” (significado que não deve ser 
forçado), é adjetivo, usado com muita freqüência 
como substantivo (veja PECAMINOSO); é o ter
mo mais habitual para descrever a condição caída 
dos homens: é aplicável a todos os homens (Rm 
5.8.19). Nos Evangelhos Sinóticos. a palavra é usa
da não raro pelos fariseus acerca dos publicanos 
(os coletores de impostos) c mulheres de baixa re
putação. por exemplo, “uma mulher da cidade, uma 
pecadora" (Lc 7.37); “homem pecador” (Lc 19.7). 
Em G1 2.15. na cláusula “não pecadores dentre os 
gentios", o apóstolo Paulo está indo ao nível dos 
próprios judaizantes. fazendo-os lembrar ironica
mente da reivindicação que faziam de serem mo
ralmente superiores aos gentios; ele passa a lhes 
mostrar que os judeus são igualmente pecadores 
com os gentios.

Nota: Em Lc 13.4, o termo opheiletes, “deve
dor”. é traduzido por “culpados” .

PECA M IN O SO
hamartõlos (á[iapTt-iXoç), adjetivo, cognato de 

hamartanõ. “pecar” , é usado como adjetivo, “pe
cador”. em Mc 8.38: Lc 5.8: 19.7 (literalm ente, 
“homem pecador"); Lc 24.7: Jo 9.16.24 (literal
mente, “homem pecador”); Rm 7.13 (quanto a 
este versículo, veja PECADO A. n° 1. letra “íí” ). 
Em outros lugares, é usado com o substantivo;
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veja PECADOR. O substantivo é  encontrado fre
qüentemente numa frase comum cm epitáfios se
pulcrais no sudoeste da Ásia Menor, contendo uma 
ameaça contra profanadores de túmulos, “que ele 
seja pecado r d ian te  dos deuses su b te rrân eo s” 
(M oulton e  Milligan).

Notas: (1) Em Rm 8.3, “cam e do pecado", é tra
dução literal (veja PECADO, n° l . letra

(2) Quanto a Rm 7.5. a expressão "paixões dos 
pecados", veja PAIXÃO. n° 1.

PEÇONHA
ios (ióç) denota “algo ativo", como: (a) a  “fer

rugem”. que age em metais afetando suas proprie
dades (Tg 5.3): (b) o  “veneno"’, como o das áspides. 
que age destrutivamente nos tecidos vivos, usado 
figurativamente acerca do mau uso dos lábios como 
órgão da fala (Rm 3.13): o mesmo se dá com a lín
gua (Tg 3.8).!

PE D ID O
A. Substan tivos.

1 . aitema (aÍTruici) denota “aquilo que foi pedi
do” (cognato de aiteõ. “pedir”): ocorre em Lc 23.24 
(“o que eles pediam”, literalmente, “o pedido deles 
(devia ser feito, ginomaiD”: Fp 4.6 (“petições” ); I 
Jo 5.15. Veja PETIÇÀO. REQUERER.!

2 . deesis (òeria iç ), “pedido, so licitação, sú
plica” , é encontrado cm Fp 1.4. Veja O RA R, SÚ
PLICA.

B. V erbos.
1. deomai (òeo jia i). cognato de A. n° 2. "pedir, 

orar. suplicar” , c traduzido em Rm 1.10 por "pe
dindo” . Veja ROGAR. n° 3.

2. aiteõ (aÍT€tú), “pedir”, é usado em Cl 1.9. Veja 
PEDIR. n° I.

3. erõtaõ (époiTCuo), “pedir”, é traduzido em Jo 
5.16 por “ore” (segunda parte). Veja PEDIR. n° 2, e 
observações sobre a diferença entre os n.os 1 e 2.

PED IR
A. Verbos.

1. aiteõ  (aiTéto), “pedir” , deve ser d istingui- 
do do n° 2 . O verbo aiteõ  sugere na m aioria  das 
vezes a a titude de um  suplican te , a petição  da
quele que está em posição  in ferio r àquele a quem  
a petição  é feita: por exem plo, no caso  dos ho 
mens “ped indo” algo  a D eus (M t 7 .7 ): um filho 
“ped indo” algo  a seu pai (M t 7.9,10); os sacer
do tes e o povo “pedindo” a  P ila tos (Lc 23.23): 
um m endigo “ped indo" algo  dos passan tes (A t

3 .2 ); um súd ito  “ p ed indo” a lgo  a seu rei (A t 
12.20). C om  referência  a ped ir a D eus. este  ver
bo é encon trado  nas E písto las Pau linas em E f
3.20 e Cl 1.9; em T iago , ocorre  quatro  vezes (Tg 
1.5,6: 4 .2 ,3 ): em  1 João . c inco  vezes (1 Jo 3.22;
5 .14-16 . aparecendo  duas vezes no versícu lo  15 
e traduzido  por “o ra rá” no versícu lo  16). Veja 
C H A M A R . D ESE JA R  (1), M E N D IG A R , R E
Q U ER ER .

2. erõtaõ (èpuTáü>). "pedir, rogar, perguntar”, 
indica com mais freqüência que o suplicante está 
em pé de igualdade ou familiaridade com a pessoa 
a quem ele pede. É usado para descrever um rei 
fazendo pedido a outro rei (Lc 14.32); o  fariseu que 
“rogou” que Cristo comesse com ele, indicação da 
concepção inferior que ele fazia de Cristo (Lc 7.36; 
cf. Lc 11.37: Jo 9.15: 18.19).

Sob este aspecto, é significativo destacar que
o Senhor Jesus nunca usou o  verbo aiteõ  na ques
tão de fazer um pedido ao Pai. “A consciência da 
Sua dignidade igual, da Sua in tercessão potente 
e p revalecen te . fa la  neste ponto: que todas as 
vezes que Ele pede ou declara que  pedirá algo ao 
Pai. sem pre usa erõtaõ. um pedido, isto  é. cm 
condições iguais (Jo 14.16; 16.26; 17.9,15.20); 
Ele nunca usa aiteõ. M arta, ao contrário , revela 
plenam ente sua concepção indigna e  pobre que 
ela fazia da pessoa dElc. no fato de que {...1 ela 
lhe atribui aiteõ , o  qual Ele nunca atribui para Si 
m esm o (Jo 11.22)” (extraído de New Testament 
Synonyms, de  T rench. § xl).

Em passagens onde ambas as palavras são utili
zadas. deveria ser observada a distinção, mesmo que 
não fosse representado adequadamente em nosso 
idioma. Em Jo 16.23: “E. naquele dia. nada me 
pergunta reis'\ o verbo é erõtaõ. ao passo que na 
parte final do versículo, na oração: “Tudo quanto 
pedi rde s a meu Pai” , o  verbo é  aiteõ. Este signifi
cado é confirmado pelo fato de que os discípulos 
tinham estado desejosos de lhe fazer uma pergun
ta, pedido (Jo 16.19. erõtaõ). Se o Espírito Santo 
tivesse sido dado. o tempo de fazer perguntas ou 
pedidos ao Senhor teria cessado. Em Jo 14.14. onde, 
não uma pergunta, mas um pedido é  feito pelos dis
cípulos, é  usado aiteõ.

Os dois verbos são encontrados em 1 Jo 5.16, 
na frase: “Orará [aiteõ], e D eus dará a  vida àque
les que não pecarem para m orte", o verbo é aiteõ, 
mas com  relação ao pecado para morte, na frase: 
“E por esse não digo que ore [erõtaõ 1” , o  verbo é 
erõtaõ.
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Com o passar do tempo, a tendência foi aproxi
mar erõtaõ de aiteõ. Veja DESEJAR (1). ORAR. 
PEDIDO, ROGAR. SUPLICAR.

Nota: Em Mt 19.17. seguindo o  manuscrito mais 
autêntico, temos: “Por que me perguntas [erõtaõ] 
acerca do que é bom?” (ARA).

3. eperõtaõ (é  t t ç  poTaw), forma fortalecida do 
n° 2 (epi. “ademais"), significa “perguntar, interro
gar" , é usado  m uitas vezes nos E vangelhos 
Sinóticos. mas só duas vezes no Evangelho de João 
(Jo 18.7.21). Em Rm 10.20. é traduzido por “per
guntavam". O caráter mais intensivo da "pergunta" 
ou "interrogatório" pode ser observado em Lc 2.46; 
3.14: 6.9: 17.20; 20.21,27,40; 22.64: 23.3.6.9. Em 
Mt 16.1 ("pediram"), significa virtualmente exigir 
(seu significado no grego mais recente). Veja DE
SEJAR (1). PERGUNTAR.

Nota: Quanto ao substantivo correspondente 
eperõtema, veja RESPONDER.

4. punthanomai (T un^áw nai), perguntar na in
tenção de investigar, não à guisa de fazer um pedi
do por algo. é encontrado nos Evangelhos e em 
Atos, cinco vezes no primeiro, sete no último (Mt 
2.4: At 21.33). Veja ENTENDER. INQUIRIR.

5. exetazõ (é£eT«£uj), "procurar” (formado de 
ek. “fora”, prefixo intensivo, e etazõ, “examinar"). 
Em Ml 2.8, é traduzido por “perguntai diligente
mente", expressando a força intensiva do verbo; o 
mesmo se dá em Mt 10.11 (“procurar saber"). Em 
Jo 21.12. é traduzido por “perguntar". Veja INQUI
RIR, SO N D A R !

6 . legõ (Xéyaj). "dizer", ocasionalmente significa 
“perguntar” , como numa investigação. A razão é que 
o verbo legõ é usado para todos os tipos de fala, por 
exemplo. At 25.20: “Perguntei se queria ir a Jerusa
lém”. Veja CHAMAR. CONVIDAR, CONTAR (3), 
DAR. DESCREVER. DIZER. EMITIR, FALAR. 
JACTAR-SE. NOME. PÔR. Nota (2). DIZ.

7. anakrinõ (ài'<3Kpii'io). “julgar”, às vezes tem
0 significado de fazer uma pergunta (por exemplo.
1 Co 10.25.27). Veja DISCERNIR, EXAMINAR. 
JULGAR, SONDAR.

Notas: (1) Em Le 6.30, ocorre o verbo apaiteõ. 
“exigir, demandar".

(2) Em Lc 22.31, o verbo exaiteomai é traduzi
do por "pediu” ("reclamou”. ARA).!

B. Substantivo.
aitema (aÍTT||ia), cognato do n° 1. “pedido", li

teralmente. “aquilo que foi pedido", é usado em Lc 
23.24; Fp 4.6: 1 Jo 5.15. Veja PEDIDO. PETIÇÃO. 
REQUERER.!

PEDRA DE M O IN H O
A. Substantivo.

mulos (^úXoç) denota “moinho dc mão” e con
sistia em duas pedras circulares, uma sobre a outra, 
sendo a de baixo fixa. Do centro da pedra de baixo, 
uma cavilha de madeira passava pelo buraco na pe
dra de cima. na qual os grãos eram lançados, sain
do como farinha entre as pedras e caindo num reci
piente preparado debaixo delas. O cabo era inseri
do na pedra de cima perto da circunferência. Pe
dras pequenas podiam ser giradas por uma mulher 
(julgava-se que a moedura era um trabalho adequa
do apenas para mulheres e escravos: cf. Jz 16.21); 
pedras maiores eram giradas por duas (cf. Ml 24.41. 
no verbete MOINHO) ou mais pessoas.

Pedras ainda maiores eram giradas por um jumen
to (onikos). Mt 18.6. "pedra de azenha”, "pedra de 
moinho movida por um jumento” (veja ARA), indi
cando o afogamento imediato e assoberbante daquele 
que faz um novo crente tropeçar: Mc 9.42 (onde al
guns manuscritos têm lithos mulikos. "pedra dc mo
inho". como em Lc 17.2); Ap 18.22 (alguns manus
critos tem a palavra em Ap 18.21; veja B. n° 2)-!

B. Adjetivos.
1. mulikos (jiuXiicóç), "de moinho", ocorre em 

Lc 17.2 (veja acima).!
2. mulinos (iiúXiroç). "feito de pedra de moi

nho”. é usado com lithos. “pedra"; e com o adjeti
vo megas. “grande", nos melhores manuscritos em 
Ap 18.21 (alguns têm a palavra mulos: veja A).!

PEDRA
A. Substantivos.

1. lithos (Xíôoç) é usado: (I) literalmente, acerca 
de: (íi) “pedras" do chão (por exemplo. Mt 4.3.6:
7.9); (h) "lápides” (por exemplo. Mt 27.60.66); (c) 
“pedras de construção" (por exemplo. Mt 21.42):
(d) "mó” (Lc 17.2; cf. Ap 18.21; veja PEDRA DE 
MOINHO); (e) as “lábuas” da lei (2 Co 3.7); (f) 
“imagens de ídolo" (At 17.29); (g) os “tesouros" 
da Babilônia comercial (Ap 18.12.16); (II) metafo
ricamente, acerca de: (a) Jesus Cristo (Rm 9 33; 1 
Pe 2.4,6.8): (h) os crentes (1 Pe 2.5); (c) a edificação 
espiritual pelo ensino bíblico (1 Co 3.12); (d) o ador
no dos fundamentos dos muros da Jerusalém espi
ritual e divina (Ap 21.19); (e) o adorno dos sete 
anjos (Ap 15.6, segundo os melhores textos; alguns 
têm linon. “linho”): (f) o  adorno da Babilônia reli
giosa (Ap 17.4); (III) figurativamente, acerca de 
Crisio (Ap 4.3; 21.11, onde “luz” representa "doa
dor de luz”, phõster).
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2. psephos (4>n4>oç). “pedra lisa, seixo", que fi
cou lisa pe la  ação da  água ou por po lim ento  
(cognato  de psaõ, “esfregar” ), denota: (a) por 
metoním ia. voto —  do uso de “seixos * para este 
p ro p ó s ito : cf. psephizõ , “ c o n ta r” (A l 26 .10 . 
“voto” ); (b ) “pedra” branca que será dada a quem 
vencer na igreja em  Pérgamo (Ap 2.17. duas ve
zes): a "pedra” branca era usada na vida social e 
costum es judiciais dos antigos; os dias de fesia 
eram noiados por uma "pedra" branca, os dias de 
calam idade, por uma “pedra * preta: nos tribunais, 
uma "pedra" branca indicava absolvição, uma "pe
dra” preta, condenação. A avaliação que um anfi
trião fazia de um convidado especial era indicada 
por uma “pedra” branca com o nome ou mensa
gem escrita nela: esta é provavelmente a alusão 
aqui.1

Nota: Em Jo 1.42, o termo petws representa o 
nome próprio, Pedro; o term opetros denota “peda
ço dc pedra, pedra lascada ou pedregulho", em con
traste com o  termo petra. “massa de rocha". Veja 
ROCHA.

B. Verbos.
1. lithobolcõ (XiOüfkA&ú). "atirar pedras” (for

mado de A. n° l . e ballò, “ lançar"), tem o sentido 
de “apedrejar até a  morte", e ocorre em Mt 21.35; 
23.37; Lc 13.34 (Jo 8.5 em alguns manuscritos; veja 
n° 2): At 7.58.59: 14.5: Hb 12.20.1

2. lithazò (Xi9d£ü)), "apedrejar", eqüivale virtu
almente ao n° I, mas não pondo em relevo o arre
messo. ocorre em Jo 8.5 (nos manuscritos mais au
tênticos); Jo 10.31-33: 11.8; Al 5.26: 14.19; 2 Co
11.25: Hb 11.37.1

3. katalithazõ (KaTaXiGdçüj), forma intensiva do 
n° 2. “jogar pedras em ", ocorre em Lc 20.6 .

C . A djetivo.
lithinos (XíÔu^oç), “de pedra" (cognato de A. n°

1), ocorre em Jo 2.6; 2 Co 3.3; Ap 9.20-1

PED R EG A L
petrõdes (ireTpcóÒriç). “como rocha" (formado 

de petra, “pedra", e eidos, “ forma, aparência"), é 
usado acerca de “pedregais” que se acham no solo 
(Mt 13.5,20: M c4 .5 ,l6 ).1

Nota: Em At 27.29. a frase tracheis topoi, lite
ralmente. “ lugares acidentados", é tradu/ido  por 
“rochedos".

PE G A R
I. harpazõ (áp7rá£w), "arrebatar" ou "pegar ou 

agarrar com violência", é dito acerca do alo do Es

pírito do Senhor com respeito a Filipe (Al 8.39); de 
Paulo ser arrebatado até o paraíso (2 Co 12.2.4): do 
arrebatamento dos sanlos à vinda do Senhor ( l Ts
4.17): do arrebaiamento do filho varão na visão em 
Ap 12.5. Este verbo transm ite a  idéia de força 
exercida subitam ente, com o cm Mt 11.12 (“pela 
força se apoderam"); Mt 12.29 (“saqueando” : al
guns m anuscritos têm diarpazõ aqui): M t 13.19 
(“arrebata"). Quanto à captura energética, veja tam
bém Jo 6.15; 10.12.28.29: At 23.10; Jd 23. Veja 
ARRANCAR, ARREBATAR. DERRIBAR. TO 
MAR.

2. lambanô (Xa^(kii*w). “receber", é usado uma 
vez para se referir a "pegar" mediante fraude e lo
gro (2 Co 12.16). Também ocorre em Mt 21.39 
(“lançando mão") e Mc 12.3 (“apoderando-se” ). 
Veja ACEITAR. n° 4.

3. agreuõ (àypeúw). “tomar por caça" (derivado 
de agra. “caça. captura"), é  usado metaforicamen
te acerca dos fariseus e herodianos que procuravam 
apanhar Cristo em Suas palavras (Mc 12.13)-1

4. thereuõ (0rip€Útij). “caçar” ou “capturar ani
mais selvagens" (cognato de therion. "animal sel
vagem” ). c  usado por Lucas acerca do mesmo even
to como no n° 3 (Lc 11 -54)-1

5. zõgreõ (Cüryp€ai). “tomar vivo”. Veja CATI
VEIRO. B. n° 3.

6. piazõ (7Tiá£io). “capturar". Veja APREEN
DER. n° 2.

7. sunarpazõ (auuapTTáCoj). formado de sun. 
usado intensivamente, e o n° 1. “arrebatar, apanhar, 
prender, agarrar com punho firm e", só é usado por 
Lucas. Em Lc 8.29, fala da possessão demoníaca: 
em At 6.12. diz respeito ao ato dos anciões e escribas 
prenderem Estêvão. O  mesmo se dá em At 19.29. 
Em At 27.15. é usado acerca dos efeitos do vento 
num navio. Veia PRENDF.R.1

8. sullambanõ (avXAflpjkii'to), formado de sun. 
e o n° 2. "prender”, é usado de modo semelhante ao 
n° 7. em At 26.21. acerca do ato dos judeus prende
rem Paulo no Templo. Veja AJUDAR. CON CE
BER. PRENDER. TOMAR.

9. epUambanõ (eTuXaiifkmu), “agarrar, apode
rar-se” (formado de epi. elemento intensivo, e  o n°
2). ocorre em At 16.19. Veja RETER. TOMAR.

P E IT O
I. stethos (crrr)9oç), relacionado com o verbo 

histemi. “estar”, ou seja. aquilo que se sobressai, é 
usado acerca dos pranteadores que batem no “peito” 
(Lc 18.13: 23.48): de João que se reclinou no “pei
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to" de Cristo (Jo 13.25; 21.20); dos cintos de ouro 
que ficavam à altura do “peito" dos anjos (Ap 15.6).*!

2. niastos (iíckttóç), usado no plural ‘bicos dos 
seios” (Lc 11.27: 23.29: Ap 1.13). traduzido prefe
rivelmente por "peitos".*]!

PEITORAL
thõrax (Otopaf), primariamente, "peito", denota 

“peitoral" ou "corselete”, que consiste em duas par
tes e protege o  corpo dc ambos os lados, do pesco
ço ao meio do corpo. É usado metaforicamente acer
ca da justiça (E f 1.14); da fé e do am or (1 Ts 5.8), 
com sugestão, talvez, das duas partes, frente e cos
tas, que formavam a cota de malha (termo alterna
tivo para a  palavra no sentido do Novo Testamen
to); cm outros lugares, aparece em Ap 9.9, 17. L I

PEIXE
1. ichthiis (ix&úÇ) denota "peixe" (M t 7.10: Mc 

6.38, etc.); fora dos Evangelhos, ocorre somente 
em I Co 15.39.

2. ichthudion (ixOúòioi') é dim inutivo do n° 1, 
"peixinho" (M t 15.34; Mc 8.7).!

3. opsaríon (óòdp to r) é dim inutivo do termo 
opsott. “carne cozinhada" ou "aperitivo, prato re
quintado. sobretudo de peixe”; denota "peixinho” 
(Jo 6.9,11; 21.9,10,13 ).‘B

PELE DE CABRA
Nota: O  adjetivo aigeios significa "pertencente 

à cabra” (derivado de aix, “cabra"); é usado com o 
termo dertna, “pele”, em Hb 11.37.

PELE DE OVELHAS
nielôte (iiqXw-rí). de melon, “ovelha" ou “ca

bra". ocorre em Hb 11.37.1 Na Septuaginta. con
sulte 1 Rs 19.13.19; 2 Rs 2.8.13,14.1

PELO CONTRÁRIO
t ’ounanrion  (T o u V a v T io u ) , e lu g a r de to 

enantion, “o contrário, pelo contrário ou por outro 
lado", é usado em 2 Co 2.7: Gl 2.7; I Pe 3.9.1

PENA
kalamos (»cáXa^o<;). “ju n co . cana . tubo  de 

palheta (de órgão), flauta de caniço. bastão, caja
do, vara de medir", é usado acerca de uma "cana de 
escrever" ou "caneta", em 3 Jo 13. Usava-se para 
escrever em papiro. Diferentes instrumentos eram 
usados em diferentes m ateriais; pode ser que o 
kalamos também tivesse sido usado para escrever

em couro. “Penas de metal na forma de cana ou 
pena grande foram encontrado no suposto Sepul
cro de Aristóteles, em Erétria”. Veja CANA.

PENDURAR
1. kremannumi (K pepdia^iJi) é  usado: (a) no 

transitivo (At 5.30: 10.39); na voz de passiva, acer
ca de uma mó "pendurada" ao pescoço (Mt 18.6); 
de malfeitores (Lc 23.39): (b) no intransitivo, na 
voz m édia, acerca da dependência de “a lei e  os 
profetas” (M t 22.40. ou seja. aquilo que eles or
denam) sobre o grande princípio do  am or a Deus 
e ao próxim o (com o uma porta que gira “depen- 
durada" nas dobradiças, ou como coisas que “se 
penduram " num prego): da serpente que ficou "de- 
pendurada" na mão de Paulo (At 28.4); em Gl 3.13, 
a palavra é usada numa citação da Septuaginta em 
Dt 21.23.1

2. ekkremannumi (fcKxpeiuíia-uiu). "pendurar 
em" (formado de ek, e o n° 1). é usado na voz mé
dia (ekkremamai) metaforicamente em Lc 19.48, 
“(o povo) pendia (paraele. escutando-o)*'.! Na Sep
tuaginta, consulte Gn 44.30.1

3. pariemi ( i r a p í q u i )  significa: (a) “descon
siderar, deixar só. deixar sem fazer" (Lc 11.42, “não 
deixar” ; alguns manuscritos têm o verbo aphiemi 
aqui): (/;) “relaxar, soltar", e. na voz passiva, “estar 
relaxado, exausto”, dito acerca de mãos "cansadas” 
(Hb 12.2).!

4. perikeimai (n tp ÍK eijia i) significa "deitar em 
volta" (formado de peri. "em volta”, e keimai '"dei
tar"); então, "ser posto em volta” , dito acerca de 
"um a grande pedra de moinho" (literalmente, “uma 
pedra de moinho puxada por um burro") a ser pen
durada cm volta do pescoço daquele que faz um 
dos "pequeninos" dc Jesus tropeçar (Mc 9.42; Lc
17.2). Veja LIGADO (1).

5. apanchõ (üTráyxw) significa "estrangular”; na 
voz média, "pendurar-se. enforcar-se" (Mt 27.5).l 
Na Septuaginta. é dito de Aitofel (2 Sm 17.23)-!

PENHOR
Substantivo

arrabõn (à p p a p tó u ). originalmente, “sinal, en 
trada. pagamento adiantado" depositado pelo com
prador e perdido se a compra não for realizada. Era 
provavelmente uma palavra fenícia, introduzida na 
Grécia. No uso geral, veio a denotar “penhor" ou 
"garantia" dc qualquer espécie. No Novo Testamen
to. só é  usado para aludir ao que está garantido por 
Deus para os crentes: é dito acerca do Espírito San
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to  co ino  o “p en h o r” d iv in o  de toda a bem- 
aventurança futura dos crentes (2 Co 1.22; 5.5): em 
Ef 1.14. fala particularmente da herança eterna dos 
c r e n te s N a  Septuaginta. consulte Gn 38.17.18,20.1 
No grego moderno, o term o arrabõna significa 
“anel de noivado”.

PEN SA M EN TO
1. epinoia (éirívoia). “pensamento por via dc 

desígnio” (cognato de epinoeõ, “inventar” , forma
do de epi, elem ento intensivo, e noeõ, “conside
rar” ). é usado em At 8.22.1 Na Septuaginta, con
sulte Jr 20.10.1

2. noema (yórjpa). ‘‘propósito, esquema da men
te” (cognato de noeõ. veja o n° l ), é  usado em 2 Co 
10.5 (“entendimento” ); Fp 4.7. Veja IMAGINA
ÇÃO (1), n° 2.

3. dianoema (ÔiawriJia), “pensamento”, ocorre 
em Lc 11.17. onde o sentido é de “maquinações”.1

4. enthumesis (€i'dú^rçoi ç). é encontrado em Mt
9.4 (“pensamentos"): Mt 12.25: Hb 4.12. Veja IMA
GINAÇÃO (1), n° 1.

5. logismos (Àoyiapóç) c usado em Rm 2.15 
(“pensamentos” ). Veja IMAGINAÇÃO (2). n° 1.

6. dialogismos (ÔiaÀoyionóç), “raciocínio, ar
gumentação”, ocorre em Mt 15.19 (“pensamentos” ); 
Mc 7.21: Lc 2.35; 5.22; 6.8; 9.46 (“discussão”): Lc 
9.47; 24.38: 1 Co 3.20; Tg 2.4. Veja ARRAZOA- 
MENTO. DISPUTAR. IMAGINAÇÃO (2).

PENSAR
1. dokeõ (ÒoKtto), “supor, pensar, formar opi

nião”, que pode ou não ser correta, é encontrado, 
por exemplo, em Mt 3.9 (“presumais" ): Mt 6.7. Veja 
CUIDAR. n° 2. CONTAR (1), n° L

2. hegeomai (rfyéojiai) (quanto a  este verbo, veja 
CONTAR (1). n° 3]. é usado em At 26.2 (“tenho- 
me” ); 2 Co 9.5 (“tive” ); Fp 2.6 (“teve*’); 2 Pe 1.13 
(“tendo” ).

3. noeõ (i'oéiü). “perceber, entender, apreender”, 
ocorre em E f 3.20 (“pensamos” ). Veja ENTENDER, 
PERCEBER.

4. huponoeõ (úrroi^oéto), “supor, conjcturar” (for
mado de Impo, “debaixo de”, e o n °  3). é usado em 
At 13.25 (“pensais”). Veja SUJEITAR.

5. logizonuii (XoyiCopiai), “considerar”, é encon
trado em Rm 2.3 (“julgas” ); 1 Co 13.5. “(não) sus
peita”, ou seja, o amor não julga ou calculadamente 
considera o mal que lhe é feito (algo mais que deixar 
de imputar motivos): I Co 13.11 (“discorria”); 2 Co
3.5 (“pensar” ): 2 Co 10.2 (duas vezes, “espero” e

“julgam"): 2 Co 10.7.11: 12.6 (“cuide” ). Em Fp 4.8. 
“(nisso) pensai” , significa “fazei essas coisas os as
suntos de sua consideração pensativa”, ou “refleti 
cuidadosamente neles”. Veja CONTAR (1). A. n° 4.

6. nomizõ (i'Ojii£io). “supor’', ocorre, por exem
plo, em Mt 5.17 (“cuideis"). Veja CUIDAR. n° I.

7. phroneõ (òpoî u). “que tem a mente de certo 
modo. estar inclinado de certo modo” (cognato de 
phren. “mente"), é encontrado em Rm 12.3. “não 
pense mais [huperphroneõ, veja o  n° 13] do que con
vém pensar [phroneõ]; mas pense [phroneõ] como 
se pensa com sobriedade [sõphrotieõ, veja Nota (3)1";
o jogo de palavras pode ser expresso por uma tradu
ção um tanto quanto literal, como segue: “não super- 
pensando além do que lhe compete pensar, mas pen
se ate pensar com sobriedade” : em 1 Co 4.6. alguns 
textos inferiores têm este verbo, por conseguinte 
“pensar”; nos melhores textos, está ausente, por con
seguinte, “ir” deveria estar em itálico; literalmente, 
a oração é: “para que em nós. aprendais (ou seja, a 
regra) a não além do que está escrito’*. A declaração 
aparece proverbial, talvez um provérbio rabínico. 
Visto que graphõ. “escrever", era termo comente para 
compor uma lei ou acordo (segundo Deissmann. 
Bible Studies. e Moulton e Milligan Vocabulary o f 
the Greek Testoment). é bastante possível que o  sig
nificado que o apóstolo tenha querido dar seja: “não 
ir além dos termos da comissão de mestre, pensando 
mais nele que no caráter de sua comissão permite”; 
isto se harmoniza com o contexto e toda a passagem 
( I Co 3.1— 4.5). Também e usado em Fp 1.7 (“sen
tir”). Veja AFETO. B. Nota (1) e lista apresentada 
ali.

8. oiomai ou oimai (oíonai ou üifiai). “imagi
nar”, é  encontrado em Jo 21.25 (“cuido”): Fp 1.17 
("julgando” ); Tg 1.7 (“pense” ). Veja CUIDAR.

9. phainõ (<t>au\o), na voz passiva, “parecer", é 
usado, literalmente, em Mc 14.64. “(que vos) pare
ce?" Veja APARECER, n° 1.

10. eudokeõ (eüòOKCoj). “ser bem agradável", é 
encontrado em 1 Ts 3.1, “de boa mente quisemos". 
Veja AGRADAR.

11. axioõ (<xÇióü>), “considerar digno, reputar 
merecedor" (cognato de axios), “julgar satisfatório", 
é usado em At 15.38, “parecia razoável". Veja DIG
NO. B.

12. enthumeomai (€i'0u p éo p a i) , “refletir so
bre. ponderar”, é usado em Mt 1.20 ("projetan
do”), Mt 9.4 (“pensais” ). Veja o n° 14. Contraste 
com o  term o enthumesis. “consideração" (veja 
PENSAM ENTO).
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13. huperphroneõ (ÚTrep^pomo). “ser super-or- 
gulhoso. generoso", ocorre em Rm 12.3. “(nào) sai
ba mais do que”. Veja o n° 7.

14. dienlhum eom ai (& i€ i'0u |i€  o j ia i  e 
évGujiéonai), “considerar profundamente” (formado 
de dia. “através de", e o n° 12), é  usado acerca de 
Pedro em At 10.19 ("pensando” ), nos melhores tex
tos (alguns têm o n° 12).

15. epiballõ (empáXXw), “ lançar-se a si m es
mo so b re”, é usado  m etafo ricam en te  em M c 
14.72. “caiu em si” (ARA; a RC tem “retirando- 
se dali"), literalm ente, “pensando sobre isso” , 
mas “pensar” é um sentido excepcional da pala
vra (veja BATER. JA ZER. LANÇAR. PÔR): por 
conseguinte, várias sugestões foram feitas. Field, 
seguindo outros, adota o significado: “pondo (as 
vestes) em cim a de (a cabeça)” , com o expressão 
de pesar. Outros consideram  que aqui tem o mes
mo significado de archomai, “com eçar” (de fato, 
num período antigo, o verbo archomai foi subs
tituído no texto pelo verbo autêntico epiballõ): 
M oulton confirm a isto de exem plo retirado de 
papiros. O utra sugestão é en tender com o com 
dianoian, “m ente”, ou seja. “ lançando sua mente 
sobre isso”.

Notas: (1) Em At 26.8. o verbo krinõ, “julgar, 
considerar”, é  traduzido por “julga-se”.

(2) Em Lc 12.17. o verbo dialogizomai. “argu
mentar”, é  traduzido por “arrazoava”.

(3) Em Rm 12.3. o verbo sõphroneõ. “pensar 
sobriamente”, é. literalmente, “a pensamento só
brio”. o infinitivo do verbo sendo usado como subs
tantivo (“sobriedade”): cf. o n° 7. Veja SÓBRIO,
B. n° 2.

PENTECOSTES
pentekostos ( ire i 'T T ]K 0 < rró < ;) . adjetivo que de

nota “qüinquagésim o”, é usado como substanti
vo, com o termo “dia” subentendido, ou seja. o 
“qüinquagésim o” dia depois da Páscoa, contado 
do segundo dia da festa (At 2.1; 20.16:1 Co 16.8).1 
Quanto ãs instruções divinas dadas a Israel, veja 
Êx 23.16: 34.22; Lv 23.15-21; Nm 28.26-31: Dt 
16.9-11.

PEQ U EN A  FÉ
oligopistos (óXiyómoToç), literalmente, “de pe

quena fé” (formado dc oligos, “pequeno", e pistis, 
“fé” ), só é  usado pelo Senhor e como tem a repre
ensão à ansiedade (Mt 6.30: Lc 12.28); ao medo 
(Mt 8.26; 14.31; 16.8).!

PEQUENA M OEDA
lepton (XeTTTÓi/), o neutro do adjetivo leptos, 

significando, primeiramente, “descascado”, então, 
“fino, tênue, delgado, pequeno, leve” , veio a ser 
usado como substantivo, denotando pequena moe
da de cobre, freqüentemente mencionada na Mishná 
como proverbialmente a menor moeda judaica. Foi 
avaliado em 1/8 do asse romano, e em 1/128 avos 
do denário: seu valor legal era de cerca de um terço 
da quarta parte do pêni. Em Mc 12.42. lê-se. lite
ralmente. "dois lepta. que fazem um quadrante” : 
em Lc 12.59. “o derradeiro lepton" corresponde em 
efeito a  M t 5.26. “o último quadrante” (“ceitil” ); 
em outro lugar, ocorre em Lc 21.2. Veja CEITIL.!

PEQUENO (1)
A. A djetivos.

1 . mikros (piKpóç), “pouco, pequeno” (o oposto 
de megas, “grande” ), é usado acerca de: (a) pesso
as, com respeito a: ( 1) posição ou idade, no singu
lar (Mc 15.40. acerca de Tiago, “o menor", referin
do-se possivelmente à idade: Lc 19.3); no plural, 
“pequeninos” (Mt 18.6.10,14; Mc 9.42); (2) grau 
ou influência (por exemplo, Mt 10.42, veja o con
texto; At 8.10; 26.22, “pequenos”, como em Ap
11.18; 13.16: 19.5.18; 20.12): (b) coisas, com res
peito a: (1) tamanho (por exemplo. Tg 3.5: alguns 
manuscritos têm o n° 2 aqui); (2) quantidade (Lc 
12.32; 1 Co 5.6; Gl 5.9; Ap 3.8): (3) tempo (Jo 7.33: 
12.35; Ap 6. 11; 20.3). Veja B. n° 1. Veja MÍNIMO. 
PEQUENO (2).

2. oligos (òXi-yoç), “pequeno, pouco” (o oposto 
de polus, “muito” ), é traduzido “pouco” em Ap 
12.12; no singular neutro (por exemplo. 2 Co 8.15, 
“de menos"). Quanto a Tg 3.5. veja o n° 1. Veja 
ABREVIAR. PEQUENO (2), POUCO.

3. brachus (Ppoxúç). “curto, pequeno, pouco”, é 
usado, com certa extensão, adverbialmente acerca 
de: (a) tempo, com a preposição meta. “depois”, em 
Lc 22.58. “pouco (depois)”: em At 5.34. sem prepo
sição. “um pouco”: em Hb 2.7,9. “um pouco”, onde
o escritor transfere para o tempo, o que a Septuagin
ta, no SI 8.5. diz sobre a  posição: (b) quantidade (Jo 
6.7); cm Hb 13.22. precedido pela preposição dia. 
“por meio de”, e com logõn. “palavras" (genitivo 
plural) subentendido, “abreviadamente”; (c) distân
cia (At 27.28. “um pouco mais adiante”). Veja DE
MAIS. ESPAÇO. POUCO.<j|

4. elachistos (éX áxioroç). o qual serve como o 
superlativo do n° 1. é traduzido em Lc 19.17 por 
“mínimo”. Veja MÍNIMO.
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B. A dvérbios.
1. mikron (jiiicpói'). o  neutro de A. n° 1, é usa

do adverbialm ente acerca de: («) distância (M t 
26.39: Mc 14.35): (b) quantidade (2 Co 11.1,16):
(c) tem po (Mt 26.73. “ logo depois” : Mc 14.70; Jo 
13.33, “um pouco": Jo 14.19; 16.16-9); em Hb 
10.37 , com  a p a lav ra  rep e tid a  hoson , “ p o u 
cochinho”. literalmente, “dentro em pouco, daqui 
a pouco, quão pouco, quão pouco!” Veja EN- 
QUANTO-1

2. oligon (òAíyoy), o neutro de A. n° 2. é usado 
adverbialmente acerca de: (a) tempo (Mc 6.31, “um 
pouco”; 1 Pc 1.6: 5.10; Ap 17.10): (b) espaço (Mc 
1.19; Lc 5.3); (c) extensão, com a preposição proa, 
"para”, em 1 Tm 4.8, "para pouco” , onde, ainda 
que a frase possa se referir à duração, contudo a 
antítese “tudo” indica claramente extensão, ou seja, 
“o treinamento físico é benéfico para poucos obje
tivos na vida”. Veja ABREVIADAMENTE, ESTA
ÇÃO, C. Nota, POUCO.

3. metríõs (nerpíiuç), "moderadamente”, ocor
re cm At 20.12, “pouco” .(Jl

PE Q U E N O  (2)
1. mikros (piKpóç), “pequeno, dim inuto, miú

do” (em termos de idade, quantidade, tamanho, es
paço), é  encontrado em At 26.22; Ap 11.18; 13.16; 
19.5,18; 20.12. Veja PEQUENO (1).

2. oligos (òXíyoç), “pequeno, diminuto, miúdo” 
(em termos dc quantidade, número, tempo), é en
contrado em At 12.18 ("pouco”); Al 15.2: 19.23.24;
27.20.

Notas: ( I ) Quanto a “muito pequeno'* e “o me
nor”. veja MÍNIMO.

(2) Quanto a combinações com outras palavras, 
veja CORDEL, ILHA. PEIXE.

PE R C E B E R
1. gitiõskõ (yutúoKu), “saber ou conhecer por 

experiência e  observação'*, tem o senlido de “per
c e b e r  (Mt 12.15; 16.8; 21.45; 22.18; 26.10: Mc 
8.17; 12.12; 15.10; Lc 7.39; 9.11; 18.34; 20.19; Jo 
6.15; 8.27: 16.19; At 23.6; G1 2.9); em 1 Jo 3.16. 
“conhecemos” (tempo perfeito, literalmente, “per
cebemos”, e. portanto, "sabemos” ); cf. o  n° 7 cm 
Lc 20.23. Veja SABER (1).

2. epiginõskõ (èniyivukjKüj), forma fortalecida 
do n° 1, “obter pleno conhecimento de. estar com
pletamente familiarizado com*', tem o sentido de 
"perceber” (Mc 5.30; Lc 1.22:5.22; Al 19.34). Veja 
RECONHECER. SABER (1).

3. eidon (eiòov, aoristo do verbo òpáu»), cognato 
dc oida, “saber”. é forma do aspecto aoristo usado 
para fornecer este tempo do verbo horaõ, “ver” , ten
do o sentido de “perceber” (Mt 13.14: Mc 4.12; Lc 
9.47; At 14.9; 28.26). Veja CONTEMPLAR. n° 1.

4. theòreõ (0€(op€u>). “ser espectador de. olhar 
para, discernir” , tem o seniido de “perceber” (Jo
4.19. indicando o olhar sério que a mulher deu ao 
Senhor: Jo 12.19: A l 17.22). Veja CONTEM PLAR. 
n° 6.

5. aisthanomai (aiaOdi^o[iol). "perceber, notar, 
compreender, entender”, é usado em Lc 9.45 (“com
preendessem” ), lendo o sentido de "perceber”.*!

6. noeò (i^oeoj), “perceber com a mente, com
preender. entender*, tem o senlido de “perceber” 
(Mt 15.17: 16.9.11; Mc 7.18; 8.17: Jo 12.40; Rm
I.20: E f 3.4). Veja CONSIDERAR. n° 4.

7. katanoeõ (teararoto j). forma fortalecida do 
n° 6. “tomar nota de. considerar cuidadosamente**, 
é encontrado em Lc 6.41 (“reparas” ); Lc 20.23 (“en
tendendo” ); At 27.39 (“enxergaram” ). Veja CON
TEM PLAR. n° 11.

8. katalanibanõ (KGTaÀanfkíi'üj), “agarrar, apo
derar-se. pegar, apreender, compreender", é  usado 
em At 4.13 (“vendo” ): At 10.34 (“reconheço” ). Veja 
APREENDER. n° 1.

Notas: (I )  Em Mc 12.28, os melhores manus
critos têm oida. "saber”, em lugar de eidon. “ver. 
pcrccbcr*’.

(2) Em At 8.23, ocorre o verbo horaõt “ver” .
(3) Em 2 Co 7.8. é  encontrado o verbo blepõ. 

“olhar para. considerar, ver” .
(4) Em At 23.29. é usado o  verbo heuriskõ, 

' ‘achar” .

PERD A
1. zetnia (Cn^ía). cognato do n° 2, no verbete 

PERDER (1), é usado em At 27.10,21 (“dano**, 
“perdição", respectivamente), acerca de um navio 
e sua carga; em Fp 3.7,8. na avaliação que o após
tolo Paulo faz das coisas que outrora ele valorizava 
e de todas as coisas diante da "excelência do co
nhecimento de Cristo Jesus”.*!

2. apobole (òttoíJoàií ), literalmente, “ lançar fora” 
(formado de apo, “para fora”, e  ballõ. “ lançar’*), é 
traduzido em At 27.22 por “se perderá” ; em Rm
II.15 , por “rejeição**, a exclusão temporária da na
ção de Israel de sua posição do favor divino, envol
vendo a reconciliação do mundo (ou seja. a  provi
são feita pelo Evangelho, que coloca o mundo den
tro do âmbito da reconciliação í/f
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3. hettema denota “falta, insuficiên
cia. perda", ocorre em Rm 11.12 (“diminuição**, 
quanto ao significado do termo com relação a Isra
el, veja o  n° 2): I Co 6.7 (“dano"). Veja FALTA.

Nota: Quanto ao termo "sofrer detrimento", veja 
PERDER ( I ). n° 2.

PE R D E R  (1)
1. apollumi (fíTróXAujii) significa: (1) na voz ati

va: (a) “destruir, destruir totalm ente, matar" (por 
exem plo, Mt 10.28; Mc 1.24; 9.22): (b) "perder 
totalm ente", é  usado, por exem plo, acerca de “per
der” o  galardão (M t 10.42); "perder" uma ovelha 
(Lc 15.4, segunda parte); "perder" a si mesmo (Lc
9.25, "perder” o bem -estar futuro): m etaforica
m ente, acerca de não se salvar (Jo 6.39); Jesus nào 
"perder" os que lhe pertencem  (Jo 18.9): (II) na 
voz média: (a) “perecer", coisas (por exem plo. Jo
6.12): pessoas (por exem plo. M t 8.25; Jo 3.16: 
17 .12; 2 Co 4.3, “perder" a vida eterna): veja PE
RECER; (b) “estar perdido", por exem plo. Lc 15.4 
(segunda parte, “a [que estáj perdida": m etafori
camente, a relação entre pastor e rebanho, a desti
tuição e  alienação espirituais provenientes de Deus 
(Mt 10.6): em Lc 19.10. o tempo perfeito traduzi
do por "perdido” está no intransitivo. Veja DES
TRUIR

2 . zeniioõ (£ 1̂ 1010). "dan ificar” (cognato de 
ze m ia . “ d an o . p e rd a ” , p o r ex em p lo , em  At
27.10.21), é  usado no Novo Testam ento, na voz 
passiva, com o significado de “sofrer perda, per
der o direito, ser privado de. perder por confisco, 
perder” : é usado acerca de "perder’" a alm a ou vida 
(Mt 16.26: Mc 8.36); “prejudicar-se a si mesmo" 
(Lc 9.25, quanto ao verbo precedente, veja o n° 
1); “sofrer perda” (1 Co 3.15. ou seja. no Tribunal 
de C risto; contraste 1 Co 3.13 com 2 Co 5.10); 
“padecer dano” (2 Co 7.9). ainda que o apóstolo 
P au lo  lam en ta sse  a n ece ss id ad e  dc fa z e r os 
coríntios sentirem tristeza com o que ele escrevia, 
ele se regozijava por eles terem se entristecido 
segundo características divinas, pois assim , eles 
não sofreriam  nenhum a perda espiritual, a qual 
teriam sofrido tivesse a  tristeza deles sido por ou
tro motivo que não segundo particularidade divi
na; em Fp 3.8. “ tenho (também ) por perda (todas 
as coisas)” , ou seja. todas as coisas que ele antes 
ju lgava serem vantajosas (sobretudo as descritas 
em Fp 3.5,6, para as quais indica o artigo no ori
ginal antes de "todas as coisas” ). Veja LANÇAR, 
PERDER (2).1

PE R D E R  (2)
zemioõ (£ri|ii(xo), na voz ativa, significa "dani

ficar” : na passiva, “sofrer perda, perder” . Em Mt
16.26 e Mc 8.36. fala de “perder" a vida; em Lc
9.25, de “prejudicar" a si mesmo; aqui a palavra 
precedente "perder", é  tradução do verbo apollumi, 
“destruir". O que está em vista é o ato de “perder”
o que é de maior valor, não o lançamento por ju lga
mento divino, embora isso esteja envolvido, mas 
perder ou penalizar-se a si próprio, com perda es
piritual e eterna. A palavra também é usada em 1 
Co 3.15; 2 Co 7.9: Fp 3.8. Veja LANÇAR. PER
DA. PERDER (1 )1

PE R D O A R
A. Verbos.

1. aphiemi (à<J>Lrint). prim ariam ente, “enviar 
para frente, mandar embora, despachar" (form a
do de apo . “de", e hiemi. “enviar"), denota, além 
dos seus outros significados, “rem ir" ou “perdo
ar": (</) dívidas (M t 6.12; 18.37.32. sendo estas 
com pletam en te  can ce lad as); ib) pecados (po r 
exem plo, Mt 9.2,5.6: 12.31,32: At 8.22. “o pensa
mento do teu coração": Rm 4.7; T g 5.15: 1 Jo 1.9;
2.12). Neste últim o aspecto do verbo, com o seu 
substantivo correspondente (veja m ais adiante), 
significa primariamente a rem issão do castigo de
vido à conduta pecam inosa, a  libertação do peca
dor da pena divinamente —  e, portanto, justam ente
— im posta: em segundo lugar, envolve a rem oção 
com pleta da causa da ofensa: tal remissão é base
ada no sacrifício vicário e  expiatório  de Cristo. 
No Antigo Testamento, o  sacrifício expiatório e o 
"perdão” estão  freqüentem ente associados (por 
exem plo. Lv 4 .20.26). No N ovo Testam ento, o 
verbo é usado com  referência  a transgressões 
(paraptõma). por exem plo, em Mt 6.14.15; peca
dos (hamartia). por exem plo, em Lc 5.20: dívidas 
(veja acim a, opheilema). em Mt 6.12; (opheile), 
em Mt 18.32; (daneion) em Mt 18.27; o  pensa
mento (diatwia), do coração (At 8.22). Contraste 
com o verbo kaluptõ, “cobrir", que ocorre em 1 
Pe 4.8: Tg 5.20; c o verbo epikaluptõ, “cobrir so
bre", que aparece em Rm 4.7, representando as 
palavras hebraicas para “expiação".

O “perdão” humano deve ser estritamente aná
logo ao “perdão” divino (por exemplo, M t 6.12). 
Se certas condições são cumpridas, nào há limita
ção à lei de Cristo sobre o "perdão” (Mt 18.21.22). 
As condições são arrependimento e confissão (Mt 
18.15-17; Lc 17.3).
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Q uanto aos limites da possibilidade do “perdão’* 
divino, veja Ml 12.32, segunda parte (veja BLAS
FEMAR) e 1 Jo 5.16 (veja MORTE). Veja ABAN
DONAR. DEIXAR. DEIXAR IR. ENVIAR. Nota
(1). JAZER, Nota (2) no final. PÔR. n° 16. PRO
DUZIR. REM ISSÃO (1). SOFRER.

2. charizomai (xapí£o|icu), “conceder um favor 
incondicionalmente”, é usado acerca do ato de “per
dão". quer divino (Ef 4.32: Cl 2.13: 3.13): quer hu
mano (Lc 7.42,43. dívida: 2 Co 2.7,10: 12.13: E f
4.32. primeira menção). Paulo freqüentemente usa 
esta palavra, mas só o  n° I . em Rm 4.7. neste senti
do da palavra. Veja ENTREGAR.

Nota: O verbo apoluõ, “ libertar de'* (form ado 
de apo, “de” , e luõ. “soltar"), é traduzido em Lc
6.37 pelo verbo “perdoar" (ARA), sendo a refe
rência pôr a pessoa livre com o ato quase-judicial. 
ou seja. com características de ato judicial. O ver
bo não significa “perdoar ". Veja DESPEDIR. SOL
TAR (2).

B* S ubstan tivo .
aphesis (<5<t>ecriç) denota “soltura, libertação" 

(cognato de A. n° 1): é usado acerca da remissão de 
pecados (At 5.31: 13.38: 26.18: E f 1.7: Cl 1.14). 
Em Mc 3.29, é traduzido por “perdão". Onze vezes 
é seguido por “de pecados", e uma vez por “de trans
gressões". Nunca é usado acerca da remissão de 
pecados na Septuaginta. mas está especialm ente 
associado com o Ano do Jubileu (Lv 25.10, etc.). 
Contraste com Lc 4.19, “ liberdade”. Quanto ao sig
nificado com relação à remissão de pecados e  ao 
sacrifício propiciatório de Cristo, veja A. n° 1. Veja 
LIBERAÇÃO. LIBERTAR. REM ISSÃO (1), SOL
TAR (2). Contraste com o  termo paresis. “passa
gem por cima. remissão", acerca de pecados com e
tidos sob o concerto (Rm 3.25). Esta passagem por 
cima ou não levar em conta, não era nem esquecer, 
nem “perdoar": era. antes, a suspensão da pena ju s
ta (cf. At 17.30: “Não tendo em conta os tempos da 
ignorância"; veja também, por exemplo. SI 78.38).

P E R E C E R
1. apollumi (àtTÓXXupi), “destruir", significa, na 

voz média, "perecer", e é usado acerca de: (a ) coi
sas (por exemplo. Mt 5.29.30: Lc 5.37: At 27.34 
lem alguns textos piptõ. ”cair” J; Hb 1.11: 2 Pe 3.6: 
Ap 18.14 , seg u n d a  p a rte  [em  a lg u n s  tex to s  
aperchomai, “partir, ir-se”); (b) pessoas (por exem 
plo. Mt 8.25: Jo 3.15.16: 10.28: 17.12. “se perdeu"; 
Rm 2.12; 1 C o 8. I I :  15.18; 2 Pe 3.9: Jd II). Em I 
Co 1.18, literalmente, “perecendo'*, onde a força

perfectiva do verbo implica a  conclusão do proces
so de destruição (M oulton. Prolegomenon. p. 114). 
Quanto ao significado da palavra, veja DESTRUIR. 
n° I.

2. sunapollumi (aui'atróXXujii), na voz media, 
denota "perecer junto" (formado de sun. “com”, e 
o n °  1). ocorre cm Hb 11.31

3. apothneskõ (d7ro0TÍi^€aKtij), “morrer", ocorre 
em Mt 8.32. Veja MORRER. n° 2.

4. aphanizò (ád>avt£oj). “fazer não visto, tom ar 
invisível" (formado de a. elem ento dc negação, e 
phainõ, “fazer aparecer"), na voz passiva, é  tradu
zido em At 13.41 por “desaparecei” . Veja DESFI
GURAR.

5. diaphtheirõ (òiO<t>Ô€Ípü)). “corromper” , é usa
do cm 2 Co 4.16. Veja CORROM PER, n° 3, e EN- 
VELHECER-SE.

Notas: (1) Em At 8.20. “(para) perdição**, é tra
dução literal de uma frase (apõleia). Veja D ES
TRUIR, B, (II). n° 1.

(2) Em Cl 2.22. “perecem" é tradução da frase 
eis pthoran. literalmente, “para a corrupção” : veja 
CORROM PER, B. n° I.

(3) Quanio a “perecerão na sua corrupção”, que 
aparece em  2 Pe 2.12. veja CORROM PER. B, n° 1. 
letra “fc".

P E R E G R IN A R
A. V erbos,

1. paroikeõ (TTapoiK€o>) denota “habitar ao lado 
de. entre ou perto” (formado de para. ;1ao lado de”, 
e oikeõ, “habitar, morar”); então, “morar num lu
gar como paroikos, estrangeiro, estranho" (veja B. 
n° 1, mais adiante), é encontrado em Lc 24.18. “és 
tu (só) peregrino"? (tnonos, “só”, é adjetivo, não 
advérbio): Hb 11.9 (“habitou"; a tradução "tomou- 
se peregrino”, daria a força do aspecto aoristo).!

2. epidemeõ (€Tri6r|ji€üj) é usado em At 17.21 
(“residentes").

B. A djetivos.
1. paroikos (ndpOLKOÇ). adjetivo, cognato de A. 

n° 1. literalmente, "que mora perto” (veja A, n° I, 
acima), enlão. “estrangeiro, estranho” (encontrado 
com este significado em inscrições), por conseguin
te. como substantivo, “peregrino”, é  usado com o 
verbo eime, "ser” , em At 7.6 (”scria peregrina", li
teralmente); A t 7.29 (“estrangeiro"); E f 2.19 (“fo
rasteiros” , a palavra precedente traduzida por “es
trangeiros" é xenos); 1 P e2 .1 I (identicamente).^

2. apode/nos (àTroòniioç), “ ido para o estrangei
ro" (formado dc apo, “de", e demos, “povo"), sig
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nifica “peregrinar em outro país** (Mc 13.34. “par
tindo para fora da terra'’).!

3. parepidemos (iTapciríÒTinoç). “peregrinar num 
lugar estranho", é  usado como substantivo e deno
ta “hóspede temporário, peregrino, exilado’* (1 Pe
1.1, estrangeiros”). Veja PEREGRINO.1

C . Substan tivo .
paroikia (Trapoucict). “peregrinação" (cognato de 

A e B. n° I). ocorre em At 13.17 (“estrangeiros”, 
literalmente, “na peregrinação"); 1 Pe 1.1.!

P E R E G R IN O
parepidemos (T:ap€7TtÒT)[ioç), adjetivo que sig

nifica “peregrinar num lugar estranho, longe do pró
prio povo** (formado de para . “de**, expressando 
uma condição contrária, e epidemeõ. “peregrinar”; 
cognato de demos, “povo” ), é usado acerca dos san
tos do Andgo Testamento (Hb 11.13, “peregrinos”, 
junto com o termo xenos. “estrangeiro” ); dos cris
tãos (1 Pe 1.1. “estrangeiros [dispersos!”; I Pe 2.11. 
“peregrinos”, jun to  com o termo paroikos. “estran
geiro. forasteiro, hóspede”); a palavra é usada me
taforicamente acerca daqueles a  quem o céu é  a sua 
pátria, e que são peregrinos na terra.!

P E R F E IÇ Ã O
A. Substan tivos.

1. katartisis (tcaTapTiaiç). “feito ajustado”. <5 
usado figurativamente em sentido ético em 2 Co
13.9 (“perfeição”), im plicando um processo que 
conduz à consumação (cognato de katartizõ, veja 
APERFEIÇOAR, B. n‘‘ 3).!

2. katanismos (KarapTiop-óç) denota quase a 
mesma coisa que o n° 1. “ajustamento ou prepara
ção completa” (E f 4.12).!

3. teleiõsis (T€X€Íuxn<;) denota “realização, con
clusão. perfeição, um fim realizado com o o efeito 
de um processo” (Lc 1.45. “cumprir-se” ; Hb 7 .11).!

4. teleiotes (reXeiÓTriç) denota quase a mesma 
coisa que o  n° 3. mas acentuando talvez a  realiza
ção concreta do fim em vista (Cl 3.14: Hb 6.1).! 
Na Septuaginta, consulte Jz 9.16,19; Pv 11.3; Jr
2.2.!

B. Verbo.
telesphoreõ (T€\ea<J>opéu>). “ levar a  uma conclu

são ou fim” (formado dc relos, “fim” , c pherõ, “ le
var” ), é  dito acerca de plantas (Lc 8.14).!

PE R G A M IN H O
membrana (jitjippdua) ú termo latino, apropri

adamente adjetivo, derivado de membrum. “mem

bro”, mas denotando “pele. pergaminho” . Em por
tuguês, a palavra “pergam inho” é  uma forma de 
pergamena, adjetivo que significa “de Pérgamo”, 
cidade da Âsia Menor, onde o “pergaminho** foi 
inventado ou posto em uso. A palavra grega mem
brana é encontrada em 2 Tm 4.13. onde Timóteo é 
solicitado a levar ao apóstolo Paulo “os livros, prin
cipalmente os pergaminhos". O material de escrita 
era feito da pele de ovelha ou de cabra. As peles 
eram primeiramente empapadas em cal com a fina
lidade de remover os pêlos. e. em seguida, raspa
das. lavadas, secas, estiradas e esfregadas ou alisa- 
das com giz ou cal fino e pedra púmice. O melhor 
tipo de “pergaminho" é chamado “velino*. e é feito 
de pele de bezerro ou de cabrito.!

PER G U N TA R  PO R  A C EN O S
enneuô (éia^úto), “acenar com a cabeça” (for

mado de en. “em”, e neuõ, “acenar com a cabeça*'), 
em Lc 1.62. denota "perguntar por acenos” .! Na 
Septuaginta, consulte Pv 6.13; 10.10.!

Nota: Q uanto ao verbo dianeuõ, que ocorre 
em Lc 1.22 (“falava por acenos"), veja ACENAR, 
n° 2.

PERGUNTAR
A. S ubstan tivos.

1. zetesis (C títt)o lç ), prim ariam ente “busca, 
procura” (cognato de zeteõ, “buscar” ); quanto a esta 
palavra veja QUESTÃO; é  usado em Jo 3.25; At
25.20 (“ [estando eu perplexo acerca da] inquirição 
[dcsia causa]**, literalmente, estando eu perplexo 
no que tange à  inquirição  [ou d iscussão] co n 
cernente a estas coisas” ); I Tm 1.4 (em alguns ma
nuscritos); 1 Tm 6.4; 2 Tm 2.23; T t 3.9. Veja 
INQUIRIR.

2. zetema (CqTTina). sinônim o do n° 1. mas. fa
lando dc modo geral, sugerindo numa forma mais 
concreta o tema da inquirição, ocorre em  A t 15.2 
(“questão”); At 18.15: 23.29; 25.19; 26.3-!

3. logos (Xóyoç), “palavra", é traduzido em Mt
21.24 e Mc 11.29 por “coisa” ; em Lc 20.3. por “uma 
pergunta” .

4. ekzetesis (èicCnTTiaiç), “ interrogatório”, é en
contrado nos melhores textos em  1 Tm  1.4 (cf. o 
n° !) !

Notas: (1 ) Q u an to  ao te rm o  suze tesis  ou 
sunzetesis. “interrogatório conjunto” (sun. “com” ), 
veja DISPUTAR.

(2) Em At 19.40. o verbo enkaleõ. “trazer acu
sação contra”, é traduzido por “sejamos acusados” .
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B. Verbos.
1. suzeteõ ou sunieteõ (uix"r)T€iü ou oui'£nTéuj) 

“procurar jun to” |cf. Nata (2). acima], “discutir, 
disputar", é encontrado em Mc 1.27 (“pergunta
rem"): Mc 8. II (“disputar"): Mc 9.10.14.16; 12.28: 
Lc 22.23; 24.15 (“ fazendo perguntas” ). Veja AR- 
RA7.0AR, DISPUTAR. B. n° 3. INQUIRIR.

2. eperõtaõ (éirepiuTáü)), "pedir", é traduzido 
pelo verbo “interrogar" cm Mt 22.35,41; Lc 2.46; 
Lc 23.9. Veja PEDIR. A. n° 3.

P E R IG O
A. Verbo.

kinduneuõ (KirÔweútu) significa corretamente 
“correr risco, enfrentar perigo”, mas é usado no 
Novo Testamento no sentido de “estar em perigo, 
correr risco” (Lc 8.23; At 19.27.40; I Co 15.30).!

Nota: O termo kindunos, cognato de A. “risco, 
perigo", ocorre em Rm 8.35 e 2 Co 11.26 (oito 
vezes).

B. A djetivos.
1. enochos (è'rr>x<>ç). literalmente, “contido, en

cerrado em ” (formado de en, “em ”, e ecltõ, “ter. 
manter”), por conseguinte, “preso por obrigação a, 
sujeito a, passível de", é usado no sentido de estar 
em “perigo" do efeito penal de um crime, ou seja, 
em sentido forense, significa a ligação de uma pes
soa com: (a) o seu crime, “réu de eterno juízo” (Mc
3.29): (b) o julgam ento ou tribunal, em resultado 
do qual a sentença é passada, em Mt 5.21,22 (“o 
juízo”, "o Sinédrio” ; segundo J. Hastings. o termo 
enochos aqui tem o sentido obsoleto de controle); 
(r) a própria pena (Mt 5.22, “o  fogo do inferno"), 
fala do castigo determinado a ser infligido em Cristo 
(M l 26.66 e Mc 14.64, “morte” ); («/) a pessoa ou 
coisa contra quem ou contra a qual a ofensa é co
metida. ocorre em I Co 11.27 (“culpado”, o crime 
que é contra o corpo e o sangue de Cristo); Tg 2.10 
("culpado" de ofensa contra toda a lei, por causa da 
quebra de um só mandamento).

A parte do sentido forense, este adjetivo é usa
do, em Hb 2.15, para sc referir à coisa pela qual 
alguém é preso: “sujeilos à (servidão)” . Veja CUL
PADO (1). DIGNO. SUJEIÇÃO "!

2. episphales (émcròaXTii;). literalmente, “pro
penso a cair” (formado de epi, “sobre” , ou seja. per
to de, e sphallõ, “cair” ), por conseguinte, “insegu
ro, perigoso” , é usado em At 27.9.')]

PE R IT O
gnõsles (yi'tócrrr|i;), “aquele que sabe" (cognato 

de ginòskõ, “saber” ), denota “experto, conhece

dor” (At 26.3 >.*|[ Contraste com  o termo gnõstos, 
"sabido".

PE R JU R A R
epiorkeõ (émoptcéio) significa “jurar falsamen

te. desfazer o próprio juramento, renegar-se" (for
mado de epi, “contra”, e orkos, "juramento” ), ocorre 
em Mt 5.33.f Contraste com o termo epiorkos, “pes
soa que jurou falso, perjuro", que aparece cm 1 Tm 
1.10.11

PE R M A N E C E R  (1)
1. mertõ (|iéwu), “ficar, permanecer", é encon

trado em Mt 26.38: Mc 14.34: Lc 24.29: Jo 4.40: 
At 9.43: 18.20: 21.22,23: At 20.5 ("esperaram"). 
Alguns manuscritos têm menõ em At 20.15 ("fi
cando” ). Veja FICAR.

2. epimenõ (f TTipétNji). “ficar, permanecer, con
tinuar” . forma fortalecida do n” 1, é usado em At 
10.48; 2 1.4.10; 28.12.14; 1 Co 16.7.8: Gl 1.18. Veja 
FICAR. n° 2.

3. hupomenõ (Ú7ropei'üj). “suportai', durar, per
sistir". ocorre em Lc 2.43 (“ficou"). Veja SUPOR
TAR (2), n° 2.

4. prosmenõ (TTpoopéiiu), “ficar, acalmar, con
tinuar” . é encontrado em At 18.18 (“ficando"), su
gerindo paciência e firmeza em permanecer segun
do as circunstâncias que precederam: I Tm 1.3 (“fi- 
casses” ). Veja FICAR, n° 6.

5. diatribõ (ôiaxpí|lu>) (quanto a este verbo, veja 
FICAR. n° 7). é usado em Jo 3.22 ("estava"); Jo
11.54 (“andava"); At 12.19 (“ficou"); At 14.3 (“de- 
tiveram-se”): At 14.28; 15.35 (“ficaram”); At 16.12: 
20.6; 25.6 ("demorando” ); At 25.14.1

6. chronizõ (XpovíCtü). “gastar ou despender tem
po"; "perm anecer, ficar" (Mt 25.5: Lc 1.21; Hb
10.37). Veja PERMANECER ( 1). n° 2.

7. bradunõ ((ipaftúitu), “ser lento" (derivado de 
bradus, "lento"), é encontrado em 1 Tm 3.15 ("tar
dar”); 2 Pc 3.9 (“retarda").!

8. katliizõ (kuSíCüi), “fazer se sentar", ou, no 
in transitivo , "sen tar-se“. c usado em Lc 24.49 
(“ficai"). Veja SENTAR-SE.

9. mellõ (péAÀcu), “estar a ponto de”, é encontra
do em At 22.16 (”te deténs"). Veja CERCA DE. B.

10. ekdechomai (éKÒéxo|icu), “esperar, aguar
dar” (formado de ek, “de”, e dechomai, "receber"), 
é usado em I Co 11.33 (“esperai” ). Veja ESPERAR. 
EXPECTAÇÃO. OLHAR.

Notas: (1) Em At 27.33, o verbo prosdokaõ, "es
perar, procurar”, é traduzido por “esperais".
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(2) Em At 15.33. o verbo poieõ, “fazer'*, é  usa
do com o termo chronos, “tem po", é traduzido por 
“dctendo-se ali algum tempo*’.

PERMANECER (2)
1. menõ (iiéviu). "ficar, permanecer”, é encon

trado. por exemplo, em Mt 11.23: Lc 10.7: Jo 1.33 
(“repousar” ); Jo 9.41 (em  Jo 15.11, os m elhorei 
textos têm o verbo “ser”): Jo 15.16: 19.31; At 5.4 
(duas vezes: “guardando-a** e "estavam  em [teu] 
poder?” ): A t 27.41; I Co 7.11: 15.6; 2 C o 3.11.14: 
9.9; Hb 12.27: I Jo 3.9. Veja FICAR.

2. diamenô (òiajié^t»), “perm anecer ao longo de" 
(formado de dia, "através de". c o n °  I ) .é  usado em 
Lc 1.22 (“ficou” ): Hb 1.11 (“perm anecerás” ). Veja 
CONTINUAR. n° 4.

3. apoleipõ (àiíoXeiTroj), na voz passiva, “ser 
reservado, perm anecer”, é  traduzido pelo verbo 
“restar”  em Hb 4.6.9; 10.26. Veja DEIXAR. n° 4.

4. perileipõ (irtpiÀeí «riu), "deixar de parte, pos
tergar” . usado na voz média, é traduzido em 1 Ts
4.15.17 por “ficarm os”, onde representa os crentes 
que  e s tiv e re m  v iv o s  na v in d a  (o  co m eç o  da 
parousia) de C risto.!

5. perisseuõ (Trepiaoeúoj). "abundar, estar além 
do mais, perm anecer acima’*, é traduzido pelo ver
bo “sobejar** em M t 14.20; Lc 9 .17; Jo  6 .12.13. Veja 
ABUNDAR. B. n° 1.

Notas: (1) Em Mc 8.8. o term o perisseutna. 
"abundância”, é usado no plural, acerca dos peda
ços de pão “que sobejaram”.

(2) Em 1 Co 7.29, a  frase to loipon. literalmen
te. “o  que é  deixado", é traduzido por “o que res
ta"; em Ap 3.2, ocorre ta loipa. o plural, “as coisas 
que permanecem”.

PERMISSÃO
sungnõme (otryyi'iújir|). literalmente, "opinião, 

mente ou entendimento em comum*’ (formado de 
sun, “com ", e  gnõme, "opinião"), “com panheiro 
sentim ento” , por conseguinte, “concessão, licença, 
autorização*', é traduzido em 1 Co 7.6 por "perm is
são” em contraste com “mandam ento”/!

PERMITIR
epitrepõ (èmTpémo). literalmente, “virar para, 

voltar-se para” (formado de epi, "para*’, e  trepõ, 
“virar”), “confiar” , significa “permitir”  (A t 26.1: 1 
Co 14.34; 1 Co 16.7; 1 Tm  2.12: Hb 6.3). Veja 
DEIXAR.

PERN A
skeios (atceXoç), “a  perna, do quadril para bai

xo” . c usado somente para se referir à quebra das 
“pernas” dos malfeitores crucificados, para acele
rar a morte (Jo 19.31-33: prática habitual, não exe
cutado no caso de Jesus, em cumprim ento de Ex 
12.46: Nm 9.12). A prática era  conhecida como 
skelokopia (derivado de koptõ. “golpear” ), ou. em 
latim, crurifragium (formado de crus, “perna”, e 

frango, “quebrar”).*!

PÉROLA
margarites (ncipyapÍTriç), “pérola” (em portu

guês. margarita). ocorre em Mt 7.6 (proverbial e 
figurativamente): Mt 13.45.46; 1 Tm 2.9; Ap 17.4; 
18.12.16: 21.21 (duas vezes).!

P E R P É T U O  (1)
aparabatos (àTTOpdfkrroç) é  usado em Hb 7.24 

(“perpétuo” ), acerca do sacerdócio de Cristo, “ imu
tável, inalterável, inviolável” (significado encon
trado em papiros); o significado mais literal, “aquilo 
que não passa de um para o outro” , não deve ser 
preferido. Este significado ativo não é  apenas in
sustentável e  contrário ao uso constante da pala
vra, mas também não se ajusta adequadamente com 
o contexto precedente ou sucessivo.

P E R P É T U O  (2)
1. aiõnios (aítóvLOç). Veja ETERNO.
2. aidios (dtftioç) denota “perpétuo” (derivado 

de aei, “sem pre"), e aparece em Rm 1.20; Jd 6 . O 
termo aiõnios sem pre deve ser traduzido por “eter
no” e o termo aidios, por “perpétuo”. “Enquanto o 
termo aiõnios I...] recusa o fim. quer de um espaço 
de tempo, quer de tempo sem limite, e  é  usado pri
m ariam ente onde algo futuro é falado, o term o 
aidios exclui interrupção e põe a ênfase na perm a
nência c imutabilidade” (Cremer)-!

PE R PL E X ID A D E
A. Verbos

1. aporeò (àTTOp€ii>) c traduzido em 2 Co 4.8 por 
"perplexos”, e nos manuscritos mais autênticos, em 
Lc 24.4 por "perplexas” . Veja DUVIDAR, A. n° 1.

2. diaporeõ (ôicrrropéüj), “estava em dúvida”, em 
Lc 9.7. Veja DUVIDAR. A. n° 2.

B. Substantivo.
aporia (diropía), cognato de A, n° I . é traduzi

do em Lc 21.25 por “perplexidade” (literalmente, 
"não encontrar um a passagem", formado de a , ele-
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mcnto de negação, e  poros, “passagem, caminho, 
recurso”), acerca da angústia das nações por não 
encontrarem solução para suas dificuldades; as ilus
trações encontradas nos papiros são no sentido de 
se estar com pletam ente desnorteado, sem saber 
como proceder, sem recursos.l

PERSEGUIDOS
diõkõ (óitúKüj). “pôr em fuga. perseguir, atormen

tar”. é traduzido em 2 Co 4.9 por “perseguidos’', e 
usado m etaforicam ente acerca de “buscar avida
mente a paz” em 1 Pe 3.11 (“siga-a”). Veja SEGUIR.

PERSEGUIDOR
diõkles (SiuÍKTriç), cognato de diõkõ (veja PER

SEGUIR), ocorre em I Tm 1.13.1

PERSEGUIR
A. Verbos.

1. diõkõ (ôtüjKcu) tem os significados de: (o) 
“pôr em  fuga. afugentar"; (b) ” ir ao encalço de”, 
dc onde vem o significado de “perseguir”  (M t 5.10- 
12,44; 10.23; 23.34; Lc 11.49 [o n° 2 em alguns 
m anuscritos]: Lc 21.12: Jo 5.16: 15.20. duas ve
zes; At 7.52; 9.4,5, e passagens sem elhantes; Rm 
12.14; 1 Co 4.12; 15.9; 2 Co 4.9: G1 1.13,23:4.29: 
G1 5.11; 6.12: Fp 3.6, “perseguidor” ; 2 Tm 3.12. 
“padecerão perseguições” ; Ap 12.13). Veja SE
G UIR, PERSEGUIDO.

2. ekdiõkõ (èKÕitÚKw), formado de ek, ”para fora”, 
e o n° 1, é usado em 1 Ts 2.15 (“perseguido” ). Veja 
também o n ° l .  Veja IM PELIR, n° 2.1

B. Substantivo.
diõgmos (ÔicuypLÓç), cognato de A. n° 1. ocorre 

era Mt 13.21: Mc 4.17; 10.30; At 8.1: 13.50: Rm 
8.35; 2 Co 12.10; 2 Ts 1.4; 2 Tm 3.11, duas vezes 
(quanto a 2 Tm 3.12. veja A, n° 1).! Na Septuagin- 
ta, consulte Pv 11.19; Lm 3.19.1

Nota: Em At 11.19, o termo thlipsis, “tribula- 
ção” . é  traduzido por “perseguição” .

PERSEVERANÇA
proskarteresis (n p o C T K a p re  p r]G i ç ) ocorre em Ef

6.18. Contraste com o verbo (e a formação) no ver
bete ATENDER, n° 2.1

PERSUADIR
1. peithõ (TT€ÍÔto) na voz ativa, significa “apli

car persuasão, prevalecer sobre ou ganhar sobre, 
persuadir” , ocasionando mudança de mente pela in
fluência da razão ou considerações m orais (por

exemplo, em Mt 27.20: 28.14: At 13.43; 19.8): na 
voz passiva, “ser persuadido, crer. acreditar” (por 
exemplo. Lc 16.31: 20.6; At 17.4; 21.14:26.26; Rm 
8.38: 14.14; l5 .l4 :2 T m  1.5.12; H b6.9: I I . 13 ,em 
alguns manuscritos: Hb 13.18, “confiança” ). (Veja 
CRER, n° 2, OBEDIÊNCIA.) Veja também ASSE
G URAR. B, n° 3.

Nota: Quanto a At 26.28. “persuadir” , veja DE
SEJO. Nora.

2. anapeithõ (òi-airçíGcü), “persuadir, induzir” , 
em sentido mau (formado de ana. “para trás” , e  o 
n° 1), é usado em At 18.13-1 Na Septuaginta. con
sulte Jr 29.8.1

Nota: Quanto ao verbo plerophoreõ. traduzido 
em Rm 4.21 por “estando certíssim o", e em Rm
14.5. por “esteja inteiramente seguro”, veja ASSE
GURAR. B. n° 2.

PERSUASÃO
peismõne (í7€ighüj1't}), cognato dc peithõ (veja 

PERSUADIR. n° 1), é  usado em G1 5.8. onde o sig
nificado é “esta influência que foi obtida sobre vós, 
ou que parece agir assim” ; o uso de peithõ, no sen
tido de “obedecer”, em G1 5.7, sugere um jogo  de 
palavras.!

PERSUASIVO
A. Adjetivo.

peithos (rreiGóç). adjetivo (cognato de peithõ. 
veja PERSUADIR. n° 1). não encontrado em outro 
lugar, é traduzido em 1 Co 2.4 por “persuasivas”. 
Veja ENGODAR. B .l

B. Substantivo.
pithanologia (niOai^oXoyta), “persuasão de pa

lavras". é usado em Cl 2.4. Veja ENGODAR, B. 
Nota (1).

PERTENCENTE
meteehõ (|i€Texw). ocorre em Hb 7.13. Veja 

PARTICIPAR. B. n° 3. PERTENCER. Nota, letra 
“ c \

Noras: (1) Em Rm 15.17. a frase to pros. literal
mente. “as (coisas) cm direção a", é  traduzido por 
“as coisas que pertencem a”: em Hb 2.17, por “aqui
lo que é de” : em Hb 5.1. por “as coisas pertencen
tes a” .

(2) Em At 1.3, a  frase ta peri. “as (coisas) per
tencentes". é traduzida por “o que respeita ao”.

(3) Em Rm 9.4, o pronome relativo hõn é  tradu
zido literal e corretamente por “dos quais é” (deri
vado de hos, “que").
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(4) Em Rm 4 .1. a preposição kata, “de acordo 
com ", é traduzida por “segundo”.

(5) Quanto a I Co 6.3,4. veja VIDA. B. n° 1.

PERTENCER
Nota: Esta palavra representa: (a) uma expres

são que consiste em eimi, '"ser”, com ou sem pre
p o sição  e  su b s ta n tiv o , e em  g era l 6 m e lh o r 
traduzida pelo verbo “ser" (M e 9.41, literalm en
te. “sois de C risto": Lc 23.7 e Hb 5.14: cf. Rm 
12.19: “A mim me pertence a vingança ’. ARA):
(b ) uma expressão que consiste no plural neutro 
do artigo  definido, seja com  a preposição pros. 
“a", com o em Lc 19.42. onde a frase “o que à tua 
paz pertence" é, literalm ente, “as Icoisas re laci
onadas] à paz", seja com o caso genitivo  do subs
tantivo. com o em l C o 7.32: “As coisas do Se
nhor". sendo esta tradução adequada: (c) um ver
bo distinto, por exem plo, metechõ. “participar de. 
tom ar parte em . com partilhar” (H b 7.13, “per
tence a outra tribo".

PERTO (1)
A. Advérbios.

1. engus (èyyúç). “próximo, perto”, é usado acer
ca de: (a) lugar (por exemplo. Lc 19.11: Jo 3.23: 
6 .19 ,23; 11.54, “jun to” ); m etaforicam ente (Rm 
10.8: E f 2 .13,17); (b ) tem po (por exem plo. Mt 
24.32,33: Lc 21.30,31): como preposição, em Hb
6.8, “perto (está da maldição); Ilb 8.13, “perto (está 
dc acabar)". Veja À MÃO. PRONTO. PRÓXIMO.

2. enguteron (èyyúrepoi/), o grau comparativo 
do n° 1 e o neutro do adjetivo enguteros, usado ad
verbialmente. ocorre em Rm 13.11.1

3. plesion (nXqatoi'). “próximo, perto de. vizi
nho" (o  neutro do adjetivo plesios. usado como ad
vérbio). ocorre cm Jo 4.5. Veja VIZINHO.

B. Adjetivo.
anankaios («i/ayica ioç), “necessário” , é usado, 

em sentido secundário, acerca de pessoas ligadas 
por laços naturais ou de amizade, com o significa
do de “íntimo”, em At 10.24, "(amigos mais) ínti
mos”: é  encontrado com este sentido nos papiros. 
Veja NECESSÁRIO, NECESSITAR.

C. Verbos.
1. engizõ (èyyiCia). no transitivo, “trazer perto, 

aproximar" (não encontrado no Novo Testamento; 
na Septuaginta. consulte, por exemplo. Gn 48.10: 
Is 5.8); no intransitivo, “aproximar-se, acercar-se. 
chegar perto" (por exemplo. Mt 21.34: Lc 18.40:
19.41). Veja APROXIMAR-SE, A.

2. proserchomai (Trpooépxopai), "vir a, ir a", é 
encontrado em At 7.31 ("aproxim ando-se"); Hb
10.22 ("cheguemo-nos"). Veja VIR, n° 10.

3. prosagõ (Típoad^oj) é usado: (a) no transiti
vo , " t r a z e r” (A t 16 .20 : I Pe 3 .1 8 ): (b) no 
intransitivo, "aproximar-se. acercar-se. chegar pcr- 
to" (no último sentido em At 27.27).!

PERTO (2)
assou (d a a o r) . o grau com parativo de anchi. 

“perto", é  encontrado em At 27.13. acerca de nave
gar “perto” de um lugar.!

PERTURBAR
A. Substantivo.

thlipsis (0Xí4jiç) (quanto a este termo, veja AFLI
ÇÃO. n° 4 t e TRIBULAÇÃO). é encontrado em I 
Co 7.28 ("tribulação"); 2 Co 1.4 (segunda cláusu
la); 2 Co 1.8.

Nota: Em alguns manuscritos, o  termo tarache. 
“agitação, perturbação, dificuldade", é encontrado 
em Mc 13.8 (no plural) e Jo 5.4.!

B. Verbos.
1. tarassõ (rapdaaLj). cognato de tarache (A, 

Nota), é  usado: (1) cm sentido físico (Jo 5.7); em 
alguns manuscritos, ocorre em Jo 5.4; (2) metafo
ricamente, acerca de: (a) a alma c o espírito do Se
nhor (Jo 11.33); (b) o coração dos discípulos (Jo
14.1,27, “se turbe"): (c) as mentes dos que têm medo 
ou estão em perplexidade (M t 2.3: 14.26: M c 6.50; 
Lc 1.12:24.38; 1 Pe 3.14); (d) subverter a alma dos 
crentes, pela má doutrina (At 15.24; Gl 1.7; 5.10);
(e) incitar uma multidão (At 17.8; nos melhores tex
tos. ocorre em At 17.13. "excitaram  [as m ulti
dões]” ).!

2. diatarassõ (òiaTapõoacu), “agitar grandemen
te" (formado de dia, “ao longo de", e o n° 1). é 
usado acerca da virgem Maria (Lc 1.29, “turbou- 
se" ).%

3. ektarassõ (eKTupaooio). “lançar cm grande 
dificuldade, agilar", é usado em At 16.20 (“pertur- 
baram” )-! Na Septuaginta. consulte SI 18.4; 88.16.!

4. thiibò (0Aí0w). “afligir” , é usado, por exem 
plo, em 2 Co 4.8 (“atribulados"); 2 Co 7.5. Veja 
AFLIÇÃO. n° 4, APERTAR. ESTREITAR, TRI
BULAÇÃO.

5. enochleâ (èvoxXéw), formado de eru "em ", e 
ochios. “multidão, aglomeração”, é usado em Hb
12.15 (“perturbe", acerca de uma raiz de amargu
ra): em Lc 6.18 ("atormentados”, nos melhores tex
tos: alguns têm ochleõ).!
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6. parenochleõ (na peuoxXeiú), “aborrecer-se em 
relação a qualquer coisa” (formado de para, e o n° 
5). ocorre em At 15.19 (“perturbar").!

7. skullò (oKÚXXta), primariamente “esfolar” , por 
conseguinte, “vexar. aborrecer" (“houve um tempo 
em que os gregos, falando assim, comparavam sua 
dificuldade com as dores de esfolamento vivo”. J.
H. Moulton, Prolegomenon. p. 89), é  usado: na voz 
ativa (Mc 5.35: Lc 8.49): na voz passiva (M t 9.36. 
nos melhores textos, “estavam aflitas”, ARA: al
guns têm ekluõ. “estavam desfalecidos"): na voz 
média (Lc 7.6. “ te incom odes").! A palavra é fre
qüente nos papiros.

8. anastatoõ (àvaoTaTÓto) é encontrado em G1
5.12 (“inquietando” ). Veja ALVOROÇAR. EXCI
TAR. n° 12, VIRAR. n° 15.

9. rhorubeõ (OopufSéw), cognato de thorubos, “tu
multo", na voz média, “fazer alvoroço”, é  encon
trado em At 20.10 (“vos perturbeis” ). Veja FAZER 
ALVOROÇO, TUMULTO.

10. throeõ (Qpotw). "fazer um clamor” (cognato 
de throos, “tumulto” ), é  usado na voz passiva (Ml
24.6. “vos assusteis” : M c 13.7: Lc 24.37:2 Ts 2.2).! 
Na Septuaginta. consulte Ct 5.4.!

11. thorubazò (0opu{Já£ui). “perturbar, aborrecer, 
atormentar” (cognato do n°9). é  usado em Lc 10.41, 
nos melhores textos (em alguns, ocorrc turbazõ. 
com o mesmo significado).!

12. ademoncd (à8rm oi'óo), “estar muito abor
recido, perturbado, aflito" (talvez formado de a , 
elemento de negação, e demõn. “ciência", a combi
nação sugerindo originalmente confusão), é encon
trado em Mt 26.37 (“angustiar-se"): Mc 14.33: Fp
2.26 (“estava muito angustiado"): Lightfoot traduz 
por “aflito”, significado confirmado pelos papiros. 
Veja CARREGADO.!

13. diaponeõ (Òtairoveiü) denota "trabalhar com 
labuta", por conseguinte, "estar dolorosamente per
turbado": ocorre em M c 14.4 (em alguns textos): 
At 4.2 (“doendo-se muito"): At 16.18 ("perturba
do”).*!

Notas: ( 1 ) 0  substantivo kopos, “golpe, batida", 
então, "labuta laboriosa, perturbação”, usado com
o verbo parechâ, “fornecer, prover" (literalmente, 
“dar perturbação a” ), é encontrado em M t 26.10 
(“afligis"): Mc 14.6 (“m olestais"): Lc 11.7 (“me 
importunes"): Lc 18.5: G1 6.17 (“me inquiete”): o 
significado é envergonhar uma pessoa distraindo- 
lhe a atenção, ou dando-lhe ocasião de ansiedade. 
Na última passagem, o  apóstolo Paulo expressa sua 
determ inação  em não perm itir que os m estres

judaizantes o distraíssem nunca mais. Veja LABU
TAR, A. n° I .

(2) Quanto à frase “sofro trabalhos", que é en
contrada em 2 Tm 2.9, veja SOFRER AS AFLI
ÇÕES.

PERVERTER
1. apostrephõ (á7ToaTpe<J>u)), “virar para fora, 

afastar-se" (formado de apo, "de", e strephõ, “vi
rar” ), é  usado metaforicamente no sentido de "per
verter" em Lc 23.14 ("pervertedor”: cf. o n° 2 em 
Lc 23.2). Veja TRAZER. n° 22.

2. diastrephõ (ôiaarpe& u), “torcer, desvirtuar" 
(formado de dia. “através de", e strephõ. “virar"), é 
encontrado em Lc 23.2 (“perv ertendo": cf. o n° 1 em 
Lc 23.14): At 13.8 ("apartar"); At 13.10 (“pertur
bar” ); no particípio perfeito, voz passiva, é traduzi
do por “perverso”, literalmente, “desviado, corrom
pido”, em Mt 17.17: Lc 9.41; At 20.30: Fp 2.15.!

3. metastrephõ (n e ra a rp e ^ u ), “transformar em 
algo de caráter oposto” (formado dc meta. signifi
cando “mudança”, e strephõ. “virar"), era assim que 
os judaizantes procuravam “transtornar o evange
lho de Cristo” (G1 1.7); cf. “o  sol se converterá em 
escuridão” (At 2.20): o riso se converterá cm pran
to. e a alegria, em tristeza (Tg 4.9). Veja V1RAR.H

4. ekstrephõ (€Karpe<jxo). “virar de dentro para 
fora” (formado de ek. “para fora”, e strephõ. “vi
rar”). “ mudar completamente“, é usado metafori
camente em Tt 3.11 (“pervertido” ). Veja TRANS
TORNAR.!

Nota: Quanto à frase “homens corruptos", que 
aparece em 1 Tm 6.5. veja DISPUTAR. A. n° 3.

PESCA
1. agra (dypa). “caça. pesca" (derivado de agõ. 

"levar, conduzir"), é  usado somente com relação a 
pescar. Em Lc 5.4, significa o ato de pescar peixe; 
em Lc 5.9, representa a própria captura.!

2. aphedrõn (âótòptói'). “latrina, esgoto, fossa", 
é  encontrado em Mt 15.17 e Mc 7.19, sendo tradu
zido por “ fora”-!

PESCADOR
A. Substantivo.

ha li eus (áXieúç), “pescador" (derivado de hals, 
“mar” ), ocorre em Mt 4.18.19; Mc 1.16.17; Lc 5.2.!

B. Verbo
halieuõ (áXieúio). “pescar” (cognato dc A), apa

rece em Jo 2 1 .3 .! N a Septuaginta. consu lte  Jr
16.16.!
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PESCOÇO
trachelõs (TpáxnÀoç) é usado: (o) literalmente 

(M t 18.6: Mc 9.42; Lc 17.2): acerca de “abraçar” 
(Lc 15.20; At 20.37); (b) metaforicamente, em At
15.10. acerca de “pôr um jugo sobre”; em Rm 16.4, 
no singular, "(expuseram a sua) cabeça" [ou seja, 
no original, “expuseram o seu pescoço"!, indican
do o uso figurativo do termo em lugar do literal. 
Priscila e Áquila tinham, de algum modo. arrisca
do a vida pelo apóstolo Paulo (a frase é encontrada 
com este significado nos papiros).!

PESO
A. Verbos.

1. bareõ (j3ap€to), "pesar para baixo, fazer ver
gar com o peso", é usado em 2 Co 1.8 ("fomos"). 
Veja FARDO. B. n° I.

2. histemi (lOTrmi). “ fazer estar", <5 usado acer
ca de peças de prata em Mt 26.15. “pesaram”, com
o sentido metafórico, “estipularam”.

B. Substantivos.
1. baros (pópoç). cognato de A. é encontrado 

em 2 Co 4.17 (“peso” ). Veja FARDO. A. n° 1.
2. onkos (óyicoç) denota “tamanho" ou “massa”: 

por conseguinte, m etaforicam ente, “dificuldade, 
peso” (Hb 12.1).!

C. Adjetivo.
barus (popúç). “pesado” (cognato de A e B. n° 

1). é encontrado em 2 Co 10.10. acerca das cartas 
de Paulo. O grau comparativo é usado no plural 
neutro em Mt 23.23, “(os) preceitos (mais im por
tantes da lei)” (ARA). Veja CARREGADO. DURO.

PESSOA
1. prosõpon (TTpóatüTioi'). quanto ao significa

do. veja APARÊNCIA, n° 2. é encontrado em Ml
22.16 (“homens” ): Mc 12.14: Lc 20.21: 2 Co 1.11: 
2.10; Gl 2.6 (“homem”); Jd 16. literalmente, “(ad
mirando ou mostrando respeito pelas) pessoas” .

2. anthrõpos (ãi^pwrroç). nome genérico para 
"hom em”, é  traduzido em Ap 11.13 por “homens” .

Noias: ( I)  Em Hb 1.3. o termo hupostasis. 
“substância", é  traduzido por “pessoa”. Veja FA
ZENDA (2).

(2) Em Mt 27.24, o termo toutou. “deste... (ho
mem)”. é traduzido por “deste justo” .

(3) Em Fm 12. o pronome autos. “ele” , coloca
do numa posição de ênfase forte, é traduzido por 
“o” (em “recebê-lo”, ou seja. "receber a ele mes
mo” ). acentuando o fato de que, a despeito da in
clinação do apóstolo Paulo em reter Onésimo. ele

o enviou, sendo, como quem diz. “o  seu próprio 
coração", em vez de adotar algum outro método.

(4) Em 1 Co 5 .13, o adjetivo poneros, “mau, iní
quo”, usado como substantivo, é traduzido por “iní
quo”.

(5) Em 2 Pe 2.5, o termo ogdoos, “oitavo”, é 
traduzido por “com mais sete pessoas”, literalmen
te. “uma oitava [pessoa]” .

PESTILÊNCIA
loitnos (Xoipóç). “pestilência, qualquer enfermi

dade mortalmente infecciosa”, é usado no plural, 
em Lc 21.11 (em alguns manuscritos, ocorre em 
Mt 24.7): metaforicamente, em At 24.5, “peste” . 
Veja em COMPANHEIROS/S

PETIÇÃO
aitema (aÍTTipa). derivado de aiteõ. “pedir” , é 

encontrado no plural em I Jo 5.15. Veja PEDIR. B. 
e contraste com a distinção que há entre A. n.os I c
2 .! Contraste com o  termo deesis (veja ORAR).

PIEDADE
A. Substantivos.

1. eusebeia (tècrtfk ia). formado de eu. “bom”, e 
sebomai. “ser devoto” , denota a devoção ou piedade 
que. caracterizada por uma atitude voltada para Deus, 
faz o que lhe é extremamente agradável. Este subs
tantivo e o verbo e advérbio correspondentes (veja 
mais adiante) são freqüentes nas Epístolas Pastorais, 
mas não oconem  nas epístolas anteriores de Paulo.
O apóstolo Pedro usa o substantivo quatro vezes em 
sua segunda epístola (2 Pe 1.3,6.7; 3.11). Em outros 
lugares, ocorre em At 3.12: 1 Tm 2.2: 3.16: 4.7.8; 
6.3.5,6.11; 2 Tm 3.5: Tt 1.1. Em I Tm 6.3. a “doutri
na que é segundo a piedade” , significa aquilo que é 
consistente com a “piedade “, em contraste com os 
falsos ensinos: em Tt 1.1, a “verdade, que é  segundo 
a piedade”, é aquilo que é  produtivo da “piedade” : 
em 1 Tm 3.16. “o mistério da piedade", é a  “pieda
de” encarnada e comunicada através das verdades 
da fé relativas a Cristo; em 2 Pe 3.11. a palavra está 
no plural, significando os atos da “piedade” .!

2. theosebeia (0€oíté 0eict) denota o “medo ou 
reverência dc Deus" (formado de theos, “deus”, e 
sebomai. “ser devoto” ), é  encontrado em 1 Tm 
2 .10-! Contraste com o adjetivo theosebes. "temente 
a Deus”, que ocorre em Jo 9 .31.! Na Septuaginta, 
consulte Gn 2 0 .11 e  Jó 28.28.!

Nota: Quanto ao termo eulabeia, “medo piedo
so ou devoto”, que é encontrado em Hb 5.7; 12.28,
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veja MEDO. A. n° 3; à palavra eulabeomai. “reve
renciar” . que ocorre em Hb 11.7, veja MEDO, D, 
n° 2; ao verbo eusebeõ, “mostrar piedade ou devo
ção” (Al 17.23, “honrais”; 1 Tm 5.4). veja ADO
RAR. EXERCER PIEDADE.4!

B. Adjetivo.
eusebes (eixjePTÍç), cognato de A, n° 1, denoia 

“piedoso, devoto, religioso” , e indica reverência 
manifestada em ações, ocorre em 2 Pe 2.9. Veja 
DEVOTO.

C. Advérbio.
eusebõs (€Ú<t€(3w<;) denota “piamente, religio

samente, devotamente”. É usado com o verbo “vi
ver5* (acerca do modo de vida), em 2 Tm 3.12: Tt
2.12.1

Notas: (1) Nos textos a seguir, o termo "de Deus” 
é  tradução literal do caso genitivo do substantivo 
theos: 2 Co 1.12, “sinceridade de Deus”; 2 Co 11.2. 
“zelo de Deus”; 1 Tm 1.4, "edificação [oikodome] 
de Deus” (oikonomia, segundo os melhores manus
critos. literalmente, “dispensaçào de Deus”).

(2) Em 2 Co 7.9-11. “segundo fou dc acordo 
com i Deus”, é corretamente tradução literal.

(3) Em 3 Jo 6, o  advérbio axiõs com o substan
tivo theos, “digno para com Deus” é  corretamente 
tradução literal.

PINÁCULO
pterugion (ttt€ põyiov) denota: (a) “asa peque

na” (diminutivo de pteruxr "asa”); (b ) “qualquer 
coisa como uma asa, torre, ameia”, do Templo em 
Jerusalém (Mt 4.5 e Lc 4.9); do hieron, “o recinto 
inteiro”, ou partes do edifício principal, em distin
ção a naos, “santuário” . Esta “asa” era considerada 
como: ( l ) o  ápice do santuário; (2) o topo da varan
da de Salomão; (3) o topo do Pórtico Real. que 
Josefo descreve que era de tremenda altura (Anti
guidades Judaicas, xv. 11.5)/! É usado na Septua- 
ginta acerca das barbatanas dos peixes (por exem
plo, Lv 11.9-12); da parte de uma veste, pendurada 
na forma de asa (Ri 3.9: 1 Sm 24.5).

PINTOS
nossia (voacná). primariamente, “ninho”, denota 

“ninhada” (Lc 13.34, “pintos”). Alguns textos tem 
nossion. no plural, como em Mt 23.37, “pintos”.*!

PIOR
A. Adjetivos.

1. cheirõn (xeiptoi'). usado como o grau compa
rativo de kakos. “mal”, descreve: (a) a  condição de

certos homens (M t 12.45; Lc 11.26; 2 Pe 2.20); (b) 
os próprios homens maus e sedutores (2 Tm 3.13): 
(c) os homens indolentes que se recusam a prover a 
subsistência de suas próprias casas, e são piores que 
os incrédulos (1 Tm 5.8); (d) um rasgo numa roupa 
(M t9.16: Mc 2.21); (e) um erro (M t 27.64); (f) uma 
pessoa que sofre de uma enfermidade (Mc 5.26); 
(g) uma possível aflição física (Jo 5.14); (h) um 
castigo (Hb 10.29. “maior”). Veja CHAGA.'!

2. elassõn ou elattõn (èXáoowt' ou èXÓTToi/) é 
dito acerca de vinho em Jo 2.10 (“inferior” ). Veja 
MENOS.

3. hessõn ou hei tõn (rjaowi' ou tjttüjv), “me
nos, inferior", usado no neutro, depois da preposi
ção epi, "para”, é traduzido em 1 Co 11.17 por 
"pior”; em 2 Co 12.15 o neutro, usado adverbial
mente. é traduzido por “menos”.1!

B. Verbos.
1. hustereõ (úcrrepéw) é usado cm 1 Co 8.8 (“te

mos de mais”). Veja ATRÁS, B. n° 1. ESTAR EM 
NECESSIDADE. DESAM PARADO. FALHAR. 
Nota (2). FALTAR. VIR, n° 39.

2. proechõ (irpot xw). “manter antes, promover”, 
é encontrado em Rm 3.9, na voz passiva (“somos 
nós mais excelentes"). Veja SER MELHOR. Nota
(1)1

PISADA
A. Substantivo.

ichnos d x w ç ) .  “passo, rastro, pegada”, é usado 
metaforicamente acerca das “pisadas” : (a) da con
duta dc Jesus (1 Pe 2.21); (b) da fé de Abraão (Rm
4.12): (c) de conduta idêntica em fazer a obra do 
Evanaelho (2 Co 12.18Kl

B. Verbo.
katabainõ (KaraPaiioo), **ir para baixo, vir para 

baixo, abaixar, descer” , é encontrado em Jo 5.7. Veja 
VIR. n° 19.

Nota: Muitas autoridades antigas têm a passa
gem de Jo 5.7 em Jo 5.4. que contém embainõ, “des
cer” . Veja VIR. n°21.

PISAR
I . pateõ (TraTcuj) é usado: (a) no intransitivo e 

figurativamente, acerca de “pisar” em serpentes (Lc
10.19); {b) no transitivo, acerca de “pisar em. cal
car com os pés ou esmagar”, em referência à profa
nação de Jerusalém por seus inimigos (Lc 21.24; 
Ap 11.2); à vingança a ser feita futuramente pelo 
Senhor em Pessoa, desta profanação e da persegui
ção dos judeus, cm punição divina, dito metafori
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camente acerca de “pisar” no lagar da ira de Deus 
(Ap 14.20: 19.15: cf. Is 63.2,3).!

2. katapateõ (KaTa-TflTéfcj), “pisar para baixo, 
calcar com os pés. pisotear sob o pé”, é usado: (a) 
literalmente (M t 5.13: 7.6: Lc 8.5: 12.1); (b) meta
foricamente. "pisar sob o  pé" o Filho dc Deus (Hb
10.29), ou seja. afastar-se dEle, para se entregar ao 
pecado voluntarioso.!

PISCAR
riiipe (piTní), cognato de rhiptõ, “ lançar” , era 

usado acerca de qualquer movimento rápido como. 
por exemplo, o lançamento de um dardo, a lufada 
de uma vento ou de uma chama: em 1 Co 15.52 
(“abrir e fechar”), diz respeito a um "piscar” de 
o lhos.!

PLANTA (1)
A. Substantivo.

phuteia (<bu“ €Ía), primeiramente, “plantação” , 
então “aquilo que é  plantado, planta” (derivado de 
phuõ. “produzir, nascer, brotar, crescer” : cognato 
de phuton, “planta” ), ocorre em Mt 15.13.! Na Sep
tuaginta. consulte 2 Rs 19.29: Ez 17.7; Mq 1.6.!

B. Verbo.
phuteuõ (òuT€Útü), “plantar”, é usado: (a) lite

ralmente (M t 21.33; Mc 12.1: Lc 13.6; 17.6,28: 
20.9; 1 Co 9.7); (b) metaforicamente (Mt 15.13; 1 
Co 3.6-8).!

C. Adjetivo.
sumphutos (at;p4)UToç). primeiramente, "congê

nito. inato” (derivado de sumphuõ, “fazer crescer 
jun to” ), então, “plantado ou crescido junto com. 
unido com” (Rm 6.5). indicando a união do crente 
com Jesus ao experimentar espiritualmente “a se
melhança da sua morte”.! Contraste com o termo 
emphutos. que ocorre em  Tg 1.21 (“enxertada” ). 
Veja ENXERTADA.

PLANTA (2)
1. lachanon (X áxovw ) denota “erva de jardim, 

planta” (derivado dc lachainõ. “cavar”), em con
traste com plantas selvagens (M t 13.32; Mc 4.32; 
Lc 11.42: Rm 14.2).!

2. boiane OoTávrj) denota “gram a, forragem, 
ervas” (derivado de boskõ. "alimentar”; cf. em por
tuguês. “botânico” ), ocorre em Hb 6.7.!

PLENITUDE
plerõma (TrAiípioiia) denota "abundância, pleni

tude”. aquilo do qual uma coisa é  “cheia”. É assim

usado acerca de: a graça e  verdade manifestas em 
Cristo (Jo 1.16): iodas as Suas virtudes e excelên
cias (E f 4.13); “a bênção de Cristo" (Rm 15.29. 
ARA; não como na RC); a conversão e restauração 
de Israel (Rm 11.12); a complctitudc do número 
dos gentios que recebem as bênçãos pelo Evange
lho (Rm 11.25); os completos produtos da terra (1 
Co 10.26); o fim de um período designado (Gl 4.4: 
E f 1.10): Deus. na perfeição do Seu Ser (E f 3.19: 
Cl 1.19; 2.9): a Igreja como complemento de Cris
to (E f 1.23). Em Mc 6.43, “cestos cheios” , é. lite
ralmente. “plenitudes de cestos". Quanto a Mt 9.16: 
Mc 2.21, veja ENCHER, letra B; quanto a Mt 8.20. 
veja CUM PRIR. B.

Nota: Quanto ao termo plerophoria, “plenitu
de”, que ocorre em Hb 6.11, veja ASSEGURAR.

PÓ
A. Substantivos.

1. chous ou choos (xoOç ou x&>ç), derivado de 
cheõs "derramar, verter”, primariamente, “terra es
cavada. montão de terra", portanto, “terra solta” ou 
“pó”, é  usado em Mc 6.11 e Ap 18.19.!

2. koniortos (Koyiopróç), “pó levantado" ou “pó 
flutuante” (formado dc konia, “pó”, e omumi, “re
volver. mexer” ), é  encontrado em Mt 10.14: Lc 9.5: 
10.11; At 13 .51:22.23.!

B. Verbo.
likm aõ  (XiK}idto). p rim ariam en te , “jo e ira r . 

cirandar” (derivado de likrnos. “pá de joeirar*’), por 
conseguinte, “espalhar” a palha ou o pó, é usado 
em Mt 21.4 e Lc 20.18. Há indicações nos papiros 
de que a palavra veio a denotar “arruinar, des
tru ir” .!

POBRE
A. Adjetivos.

1. ptõchos (TTTüixóq). quanto a esta palavra, veja 
MENDIGAR, B. tem o sentido amplo de “pobre”:
(a) literalmente (por exemplo. M t 11.5: 26.9.11; Lc
21.3 [com ênfase na palavra, “pobre viúva” ]; Jo 
12.5.6.8: 13.29: Tg 2.2.3.6); os “pobres” sào as
sunto constante das injunções para os ajudar (Mt 
19.21; Mc 10.21; Lc 14.13,21: 18.22; Rm 15.26; 
Gl 2.10); (b) metaforicamente (M t 5.3; Lc 6.20; Ap
3.17).

2. penichws (TT€in.xpóç), cognato de B. “neces
sitado. pobre", é usado acerca da viúva em Lc 21.2 
(cf. o n °  1. acerca da mesma mulher, em Lc 21.3): é 
usado com freqüência nos papiros.! Na Septuagin
ta. consulte Êx 22.25; Pv 28.15; 29.7.!
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B. Substantivo.
penes (ttómiç). “operário" (cognato d e penomai. 

“trabalhar pelo pão diário” ), é  traduzido em 2 Co
9.9 por “pobres” /!

C. Verbo.
ptõcheuõ (TTTioxeútü), “ser pobre como mendi

go** (cognato de A, n° 1), “ser destituído”, é dito de 
Cristo em 2 Co 8.9/fl

POBREZA
ptõcheia (TTTwxeía), “destituição” (cognato de 

ptõcheuõ, veja POBRE), é  usado acerca da “pobre
za” que Jesus sofreu voluntariamente em nosso fa
vor (2 Co 8.9); da condição desprovida dos santos 
na Judéia (2 C o 8.2); da condição da igreja em 
Esmima (Ap 2.9, onde a palavra é  usada em senti
do geral). Contraste com os sinônimos no verbete 
POBRE.!

POÇO DO ABISMO
A. Advérbio.

katõ (kótcü). Quanto a esta palavra, veja ABAI
XO.

B. Adjetivo.
abussos (ã^uaaoi;). “sem fundo" (formado de

a , e lem ento  intensivo, e  bussos. “profundeza” : 
cognato de bathus, “fiindo“) é  usado como subs
tantivo que denota o abismo (cova sem fundo). Des
creve uma profundidade imensurável* infernos, as 
regiões mais inferiores, o abismo do sheol. Em Rm
10.7, que cita Dt 30.13, o abismo (o domicílio dos 
mortos perdidos) foi substituído pelo mar (a mu
dança na citação é devido ao fato da morte e res
surreição de Cristo). Em Lc 8.31, a referência é que 
as partes mais baixas são o  domicílio dos demôni
os, do qual eles podem ser soltos (Ap 11.7: 17.8). 
A palavra é  encontrada sete vezes no Apocalipse 
(Ap 9.1.2,11: 11.7: 17.8: 20.1.3). Em Ap 9.1,2, te
mos a expressão “poço do abismo”. Veja PROFUN
D ID A D E !

POÇO
phrear (<J>p€ap). “cova” , é  encontrado em Jo

4.11,12 (“poço” ). Veja COVA (2).
Nota: Quanto ao termo pege. traduzido por “fon

te” em Jo 4.6 (duas vezes); Jo 4.14; 2 Pe 2.17. veja 
FONTE.

PODER (1)
1. dunarnai ( ò ú r o p.ai). Veja CAPACIDADE, B. 

n° 1.

2. ischuo (iaxv(o) é traduzido em Fp 4.13 por 
“posso". Veja CAPACIDADE, B. n° 4.

3. echõ (Ixw). “ter” , é  traduzido em M c 14.8 
por “podia“, literalm ente, “ela fez o que tinha". 
Também ocorre em Lc 14.14: At 4 .14; Hb 6.13. Veja 
CAPACIDADE, ter.

4. ginoskõ (•yiuócFKw). “saber”, aparece em Mt 
16.3: “Sabeis diferenciar a face do céu" (dunamai 
é usado na oração que vem a seguir: “Não podeis 
discernir os sinais dos tem pos?”, ARA). Este ver
bo representa o conhecim ento que é o efeito  da 
experiência. O verbo ginoskõ também aparece em 
At 21.37: “Sabes o  grego?" Veja APROVAR, SA
BER (1).

5. oida (oiSa, perfeito de ópáa» (horaõ]), “saber 
por percepção”, é a palavra que ocorre na observa
ção de Pilatos registrada em Mt 27.65: “Como 
entenderdes" (“como bem vos parecer'*, ARA). O 
verbo oida também ocorre em Mt 21.27; Mc 11.33: 
Lc 20.7: Jo 3 .8 :8.14: 16.18: 2 Co 12.2.3. Veja SA
BER (I).

6. esti (èo r i), que significa “é”. é encontrado 
em Hb 9.5 (literalmente, “não é  possível ffalar ago
ra]” ). O mesmo se dá em I Co 11.20 (“não é“ ).

7. endechomai (érôéxoiiai), “aceitar, admitir, dar 
margem a”, é usado impessoalmente em Lc 13.33. 
“para que não suceda” , ou seja, para que não seja 
admissível/!

PODER (2)
1. echõ (€xw). "ter", é traduzido em Mc 14.8 

pelo verbo “poder”: "Esta fez o  que podia”, literal
mente, "ela fez o que tinha". Veja TER.

2. ischuõ (icrxútij), “ter força", também é tradu
zido cm Mc 14.37 pelo verbo "poder”: "Não podes 
vigiar uma hora?*’ Veja CAPACIDADE.

Notas: ( 1 ) 0  verbo emblepõ, que ocorre em At 
22.11. é . literalmente, “eu não estava vendo”, sen
do traduzido por ”eu não via”. Veja CON TEM 
PLAR.

(2) Veja PODER ( I ), quando não é  usado como 
parte dc outro verbo.

PODER (3)
1. dunamai (Ôút’a | i a i ), “ser capaz, ter poder”, 

quer por habilidade pessoal, permissão ou oportu
nidade, é encontrado, por exemplo, em M t 26.9,42: 
Mc 4.32; 14.5,7; Lc 16.2; At 17.19; 19.40:24.8,11; 
25 .11;27.I2: 1 Co 7.21; 14.31 (aqui é especialmente 
importante destacar que o significado não se trata 
de permissão para todos profetizarem, mas da ca
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pacidade de fazê-lo): E f 3.4; I Ts 2.6: Ap 13.17. 
Veja CAPACIDADE. B. n° 1.

2. exesti (e^ecm ), “é  permitido, é  legal" (for
mado de eimi. “ser” , prefixado pela preposição ek. 
“de”), é usado em At 2.29 (‘‘seja-me lícito)” ; At 
21.37. Alguns manuscritos têm o verbo em Al 8.37. 
Veja LEGITIM AMENTE.

3. isõs (taiuç), "igualm ente” (derivado do adje
tivo isos. “ igual”), é traduzido em Lc 20.13 por “tal
vez” .11

4. tunchanõ (nryxáw*)),. “encontrar-se com. a l
cançar. obter *, denota, no intransitivo. “acontecer, 
suceder, acontecer por acaso”: usado impessoalmen
te com a conjunção ei. “se”, significa “pode ser. 
talvez, por exem plo, como” (por exem plo. I Co 
14.10; 15.37; 16.6).

Notas: (1) Em Mt 8.28. o verbo ischuõ. “ ter 
força, ser fone. ser bem capaz”, é traduzido por 
“podia” .

(2) “ P o d er” , às vezes é  trad u ção  da frase 
preposicional eis, “para”, com  o artigo definido, 
seguido pelo subjuntivo de algum  verbo, expres
sando propósito, por exem plo. At 3.19 (“para que 
sejam  apagados” , literalm ente , “ para o apaga- 
m ento” ); Rm 3.26 (“ para que ele seja", literal
mente. “para que ele sendo” ); Rm 8.29 (“a fim 
de que ele seja” ); 2 C o 1.4 (“para que também 
possam os” , literalm ente, “para que nosso ser pos
sa” ); E f 1.18 (“para que saibais” , literalm ente, 
"para seu conhecim ento” ): tam bém  ocorre em At 
7.19: Rm 1.11; 4.16; 12.2; 15.13: Fp 1.10; 1 Ts 
3 .10 .13; 2 Ts 1.5; 2.6.10; Hb 12.10. Em Lc 20.20. 
os m elhores manuscritos têm hõste. “para", com o. 
por exem plo, em 1 Pe 1.21. Às vezes, o artigo 
com o infinitivo sem preposição precedente, ex 
pressa resultado, por exem plo, em Lc 21.22; At
26.18 (duas vezes); c f.R m  6.6: 11.10; 1 Co 10.13: 
Fp 3.10: Tg 5.17.

(3) O verbo “ser” é traduzido no modo subjunti
vo ou optativo. precedido por uma conjunção que 
introduz uma condição, expressando ou desejo ou 
propósito (por exemplo. M t 6.4; Jo 14.3: 17.11). 
As vezes, é traduzido simplesmente pelo infinitivo 
do verbo eirni, “ser” , por exemplo, em Lc 8.38 (“es
tar", literalmente, “ser (com ele]” ); 2 Co 5.9: 9.5 
(“esteja”, literalmente, “ser” ).

(4) Em Hb 7.9, a expressão hôs (“assim”) epos 
(“palavra” ) eipein (“dizer” ), ou seja. literalmente, 
“assim dizer uma palavra“t é  um idiotismo. tradu
zido por “paru assim dizer”: em português, é equi
valente a “por assim dizer”.

A. Substantivos.
1. dunamis (ó w a iiiç )  (quanto aos diferentes sig

nificados deste termo, veja CAPACIDADE, PODE
ROSO). às vezes é  usado, por metonímia, para se 
referir a pessoas e coisas, por exemplo: («) Deus 
(Mt 26.64; Mc 14.62): (h ) anjos (por exemplo, tal
vez em Ef 1.21: cf. Rm 8.38; I Pe 3.22); (c) o que 
manifesta o  “poder” de Deus: Jesus (1 Co 1.24); o 
Evangelho (Rm 1.16): (d) obras poderosas (por 
exemplo. Mc 6 .5 :9 .39 , “milagre” ; At 2.22: 8 .13; 2 
Co 12.12).

Nota: Quanto aos diferentes significados dos si
nônimos, veja Nota no verbete DOMÍNIO. A. n° 1.

2. exousia (tÇouaíci) denota “liberdade de ação. 
direito de agir” ; usado acerca de Deus, é  absoluto, 
irrestrito (por exemplo, Lc 12.5): em At 1.7 (“ po
der” ). “direito de disposição” é  o  que está indica
do: quando usado acerca dc homens refere-se à au 
toridade delegada. Os seres angelicais são cham a
dos “poderes * (E f 3.10 |cf. E f 1.21]: E f 6.12: Cl 
1.16; 2.15 (cf. Cl 2.10]). Veja AUTORIDADE, n°
I, veja também PRINCIPADO.

3. ischus (iaxúç), “habilidade, potência, robus
tez. força”, é encontrado, por exemplo, em 2 Ts 1.9. 
Veja CAPACIDADE. n° 2.

4. kratos (KpcÍToç) é usado em I Tm 6.16; Hb 
2.14; E f 1.19 (última parte); E f 6.10). Veja DOMÍ
NIO, A. n° I. FORTALECER. A. n° 3.

5. dunaton (Ô u ra ró i') , o neutro do adjetivo 
dunatos, “poderoso” (cognato do n° I), é  usado 
como substantivo com o artigo em Rm 9.22 (“po
der” ). Veja CAPACIDADE.

6. urche (ãpxií), “começo, domínio, regime**, é 
traduzido em Lc 20.20 por “poder”. Veja COM E
ÇAR, B.

B. Verbo.
exousiazõ (è£ouai.d£oj), “exercer autoridade” 

(cognato de A. n° 2), é  usado: (a) na voz ativa, em 
Lc 22.25 (“têm autoridade"), acerca do “poder” dos 
governantes; em 1 Co 7.4 (duas vezes), sobre as 
relações e condições matrimoniais; (b) na voz pas
siva. em 1 Co 6.12. ser colocado sob o “poder” de 
uma coisa: aqui. este verbo e o  precedente relacio
nados com este. exesti. mostram uma paronomásia. 
a qual Lightfoot apresenta como segue: “Tudo está 
dentro do meu poder: mas eu não me porei sob o 
poder de qualquer uma de todas as coisas *. Veja 
AUTORIDADE, B. n° I 1

Notas: (1) Em Ap 13.14.15. o verbo didõnti. 
“dar” , é  traduzido por “ lhe foi perm itido” e “foi-

PODER (4)
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lhe concedido*’, respectivam ente, o que perde a for
ça da vontade perm issiva de Deus nas ações da 
besta.

(2) Em Rm 16.25, o term o dunamai, “ser ca
paz", é traduzido por “que é poderoso'*. Veja CA 
PACIDADE.

(3) O tem a do poder nas Escrituras pode ser 
considerado sob os seguintes títulos: (a) sua fonte 
original: nas Pessoas da deidade; (b ) seu exercício 
por Deus na criação: sua preservação e seu gover
no; (c) as m anifestações especiais do “poder" divi
no: passado, presente e futuro; (d) “poder" existen
te nos seres criados, que não o homem, e  na nature
za inanimada; (e ) entregue ao homem e abusado 
por ele; (/) entregue aos que, ao se tom arem  cren
tes, foram “capacitados dc poder" pelo Espírito dc 
Deus. são habilitados por Ele e o exercerão daqui 
por diante para a glória de Deus.

PODEROSO
A. Substantivos.

1. dunamis (Ôúvaptç), “poder**: (a) usado rela
tivamente. denota “habilidade inerente, capacida
de. ap tidão  para execu ta r qualquer co isa" (por 
exemplo, Mt 25.15; A t 3.12, “virtude” ; 2 Ts 1.7; 
Hb 11.11); veja CAPACIDADE; (b) usado absolu
tam ente, denota: ( I ) "poder para trabalhar, levar 
algo cm efeito" (por exemplo, Lc 24.49); (2) “po
der em ação" (por exemplo, Rm 1.16; 15.19; 1 Co 
1.18; E f 1.21; 3.16; Cl 1.11, primeira cláusula; 2 
Pe 2.11). Sob este verbete vem a tradução “maravi
lhas. prodígios, obras maravilhosas” (por exemplo, 
Mt 7.22; 11.20-23; 14.2; Mc 6.5,14; 2 Co 12.12). 
Veja M ILAGRE, especialm ente, PODER (4).

Nota: O  termo dunamis, “poder", deve ser d ife
renciado dc exousia. “o direito de exercer poder". 
Veja DOM ÍNIO, Nota.

2. ischus (icrxúç) denota “poder, força, vigor, 
pujança": («) inerente e em ação conform e é usa
do a c e rc a  de D eus em  E f  1 .19 , “ (g ra n d e z a  
[tratos] do seu) poder", ou seja, o poder (acim a 
das coisas exteriores) exercido pela  grandeza: E f
6.10, “ (na força) do seu poder” ; 2 Ts 1.9, "(a  g ló
ria) do seu poder'"; A p 5.12; 7.12; (b) com o um 
dom . d ito  acerca de: (1) os anjos. 2 Pe 2 .1 1 (aqui 
a  ordem  é o  n° 2 e  o  n° I , o que m elhor expressa 
a d is tin ção  en tre  " fo rça  e  poder” ); em  alguns 
m anuscritos, aparece em  Ap 18.2, acerca da voz 
de um anjo (veja E. letra “c"); os m anuscritos 
m ais au tênticos têm o adjetivo  ischuros. "pode
roso” ; (2) os hom ens, Mc 12.30.33; Lc 10.27

(“ forças" cm todos os três versículos); 1 Pe 4 .11. 
“poder" (p rim eira  parte). Tanto “fo rça” quanto  
“po d er"  ex p ressa  o verdade iro  s ig n ificad o  de 
ischus. Veja C A PA C ID A D E . FO R T A LE C ER . 
PO DER ( 4 ) !

N otas: ( I )  Em  Lc 9 .4 3 . o c o rre  o  te rm o  
megaleiotes. “grandeza, majestade” .

(2) Contraste com kratos. veja PODER (4).
B. Adjetivos.

1. dunatos (òuvaTÓç). “poderoso, vigoroso, pu- 
jan te . potente” (cognato de A, n° 1), é usado, com 
este significado, acerca de: (1) Deus, Lc 1.49; Rm
9.22 (“poder”, aqui o neutro do adjetivo é usado 
com  o artigo , com o substan tivo , equ ivalen te  a 
dunamis); freqüentem ente com  o significado de 
“capaz" (veja CAPACIDADE, C , n° I ); (2) Jesus, 
considerado profeta (Lc 24.19. "em  obras e pala
vra"); (3) homens: M oisés (At 7.22, “em suas pa
lavras e obras*'); Apoio (A t 18.24, “nas Escritu
ras"); os dotados de poder natural (1 Co 1.26); os 
dotados de poder espiritual (2 Co 10.4). Quanto 
às conotações de significado na tradução “forte", 
veja Rm 15.1; 2 C o 12.10; 13.9. Q uanto a A p 6.15, 
veja o  n° 2. mais adiante: veja FORTE (1). Veja 
tam bém  POSSÍVEL.

2. ischuros (icxxcpóç), "forte, poderoso" (cognato 
de A. n° 2, e com significado adjetival correspon
dente), é encontrado em Lc 15.14 ("grande" fome):
1 Co 1.27 (coisas “fortes"); Hb 11.34 (“força” do 
fogo): A p 19.6 (“grandes” trovões); Ap 6.15; 19.18 
(os “grandes"); Ap 18.10.21 ("grande" Babilônia). 
Veja COM  VEEM ÊNCIA. FORTE (1) (onde a pa
lavra é  analisada), FORTE (2).

3. ischuroteros (ioxupÓTepoç), "m ais forte, mais 
poderoso”, o grau com parativo do n° 2, é encontra
do em M t 3 .1 1; Mc 1.7; Lc 3.16: 11.22 ("m ais va
lente*'); 1 Co 1.25; 10.22. Veja FORTE ( 1 ) !

4. biaios ( f J í a i o ç ) ,  “ violento" (derivado de bia. 
“força, violência, vigor", encontrado em At 5.26: 
21.35; 24.7: 27.41*1). ocorre em At 2.2, acerca de 
vento.*]!

5. krataios (K paraióç). “forte, poderoso” (cog
nato de kratos, "força", poder relativo e manifesta
do: veja PODEROSO), é encontrado em 1 Pe 5.6. 
acerca da “potente" mão de Deus.'l[

6. megaleios ([ieyaXç ioq) é  traduzido em At 2 .11 
por “grandezas", veja MARAVILHAS. Nota (2).

Notas: (1) Em Lc 1.52, o termo dunastes. “ po
tentado. príncipe", é traduzido por "poderosos” .

(2) Em Ap 6.13. o term o megasr “grande”, é  tra
duzido por "forte", acerca de um vento.
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(3) Em Ap 16.18, o cermo telikoutos. “tão gran
de" (quando dito acerca de coisas), é  usado acerca 
de um "tão grande terremoto*’.

C . V erbo.
dunateõ (òui'aT€u>). "ser poderoso” (cognato A. 

n° 1, e B, n° I ). é  encontrado nos manuscritos mais 
autênticos em Rm 14.4 (alguns têm dunatos, B. n° 
1), "poderoso é (Deus)”: semelhantemente, como 
manuscritos de respeito, em 2 Co 9.8; 2 Co 13.3 
(de acordo com o significado geral de dunamis)!\

Nota: Em Gl 2.8. o verbo energeõ. “trabalhar, 
trabalhar em ” (form ado  de en. “em ” , e  ergon , 
“trabalho”), é  traduzido por “operou [...1 em mim”. 
Veja EFICAZ. TRABALHAR.

D. Advérbio.
eutonõs (euTÓi-íüÇ), “vigorosamente, veemente

mente” (formado de eu. “bem", e teinõ. “estirar” ), 
é usado em Lc 23.10; At 18.28, acerca do poder de 
Apoio em “convencer” os judeus. Veja COM VE
EM ÊN C IA . FO RTEM EN TE.^ Na Septuaginta. 
consulte Js 6.5 (“ [tocando-se] longamente” ).*!

E. Frases.
As seguintes expressões significam “poderosamen

te”: {a) en dunamei. Cl 1.29, acerca do poder interior 
da obra de Deus. literalmente, “cm poder" (formado 
de en. “cm”, e A. n° 1); (b) kata kraros. At 19.20, 
acerca do aumento da palavra do Senhor em determi
nado lugar, literalmente, “de acordo com o  poder"; 
(c) em Ap 18.2, alguns manuscritos tem en ischui, 
literalmente, "em força" (formado de en, “em”, e A, 
n° 2), acerca da voz de um anjo (“fortemente”).

POETA
poietes (TTonrníc;), primariamente “autor, cria

dor”. depois "fazedor” (cognato de poieõ, “fazer"), 
era usado no grego clássico para se referir a  “au
tor” , sobretudo poeta (At 17.28). Veja FAZEDOR.

POMBA
1. peristera (~€ p io re  pá) denota “pom ba” ou 

“pombo” (Mt 3.16; 10.16. indicando sua inocência 
proverbial: M t 21.12; M c 1.10; 11.15; Lc 2.24; 3.22; 
Jo  1.32; 2.14.16).1

2. trugõn (Tpiryo»i') denota “rola” (derivado de 
truzõ. "murmurar, arrulhar" ), e  ocorre em Lc 2.24/J

PONDERAR
sumbaUõ (<nj|i(kiA\w). “ lançar junto, conferir” , 

tem o significado de “ponderar”, ou seja, “pôr uma 
coisa com outra considerando as circunstâncias” , 
ocorre em Lc 2.19. Veja CONFERENCIAR (2).

PONTA
akron (ÓKpoi'), “topo, extremidade” , é usado em 

Lc 16.24 (“ponta” ). Veja DE CIMA. FINDAR, C, 
Nota (6).

PONTO
A. F rases.

Notas: (1) Em Hb 4.15, “em tudo” representa a 
frase kata com o plural neutro de pas. “ tudo”, lite
ralmente. “de acordo com todas (as coisas)” .

(2) A tradução: (a ) "moribundo” é feita do ver
bo mellõ, "estar a ponto de” , com o verbo teleutaõ. 
“term inar a  vida. morrer” (Lc 7.2); veja MORRER. 
n° 4: (//) “já  estava à morte” , é feita do verbo mellõ 
com apothnesko. “morrer” (Jo 4.47); (c) “moribun
da” é feita da frase mencionada no verbete MOR
TE, C, Nota. ()

(3) Em Tg 2.10, a expressão en heni (o caso 
dativo de heis. “um "), literalm ente, "em um ”, é 
traduzida por “em um só ponto”’.

B. S ubstan tivo .
kephalaion (KeôáXoiov), o neutro do adjetivo 

kephalaios. “da cabeça”, é usado como substantivo 
e significa: (a) “soma, importância, de dinheiro” 
(At 22.28): (b) “ponto principal”  (Hb 8.1), não a 
suma ou resumo do assunto, porque o  assunto esta
va longe de term inar na Epístola: pelo contrário, 
em tudo o  que estava sendo exposto pelo escritor, 
“o ponto principal” consistia no fato de que os cren
tes já  têm um “Sumo Sacerdote” de caráter já  des
crito. Veja RESUMIR.*!

C. Verbo.
deloõ (ÒrjAóüj), “explicar” (cognato de delos. 

“evidente” ), é  traduzido em I Pe 1.11 por “ indica
va”, acerca da operação do “Espírito de Cristo” nos 
profetas do Antigo Testamento “apontando” o  tem
po e suas características, no que tange aos sofri
m entos de C risto  e g lórias subseqüentes. Veja 
MOSTRAR. SIGNIFICAR.

POPA
prumna (rrpúp.va). a forma feminina do adjetivo 

prumnos. “mais atrás, último, traseiro”, é  encontrado 
cm Mc 4.38: At 27.29.41. Veja P.ARTE. A. Nota (2).l

PÔ R  À PROVA
1. dokimazò (Ôoia^á^oi) é encontrado em 1 Co

3.13 (“provará” ); 1 Ts 2.4 (“aprovados” ): 1 Pe 1.7;
I J o 4 . l .  Veja PROVAR (1). n° I.

2. peirazõ (77€ipdçuj) é  usado em At 16.7 ("in
tentavam ” ); At 24.6 (“ intentou” ): Hb 11.17 (“pro
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vado” ); Ap 2.2 (“puseste à prova” ); Ap 2.10 (“ten
tados"); Ap 3.10 (“ tentar'’). Veja IR. Nota (2), le
tra "b’\  Veja EXAM INAR. PROVAR (2), TEN 
TAR. Contraste com o  verbo peiraõ  que ocorre 
em At 26.21 (“procuraram ” ). Veja IR. Nota (2). 
letra “c” .

Notas: (1) Em Ap 3.18. o verbo puroõ, na voz 
passiva, “ser purificado pelo fogo”, é traduzido por 
“provado no fogo” .

(2) Quanto ao termo dokimion. encontrado em 
Tg 1.3, traduzido por “prova”, veja PROVAR (3).

(3) Quanto ao termo dokimos. encontrado em 
Tg 1.12 (“provado” ), veja APROVADO.

(4) Em 1 Pe 4.12. a frase pros peirasmon. lite
ralmente, “para tentativa”, ou seja. “para teste*’, é 
traduzido por “para (vos) tentar” .

POR ELA
Nota: A expressão di 'autes, literalmente, ‘por 

[dia, “através de”] isso” , é traduzido em Mt 7.13 
por “por ela” .

POR ELE
Noias: ( 1 ) 0  termo d i’autes (veja POR ELA) 

ocorre em Mt 7.13; Jo 11.4: Hb 12.11.
(2) A expressão dia tautes. “por meio disto, desse 

modo, assim ”, é traduzido em Hb 12.15: 13.2 por 
“por ela”.

(3) A expressão en aute, “nisso” ou “por isso”, 
é  traduzida em Rm 10.5 por “por elas”; a  expressão 
en auto, encontrada em Ef 2.16. é traduzida por 
“com ela” (alguns textos têm en heautõ, “em si mes
mo"): em I Pe 2.2, por “por ele” .

PÔR EM DISSENSÃO
dichazõ (òixá£u>)« “cortar â parte, dividir em 

dois”, é  usado metaforicamente em Mt 10.35 (“pôr 
em disscnsão”) !

Notas: (1) Em Gl 5.20, o termo eris. “discus
são”, é  traduzido por “porfias” .

(2) Quanto ao termo adiakritos. encontrado em 
Tg 3.17 (“sem discrepância, dúvida ou parcialida
de”). é  traduzido por “sem parcialidade'*. Veja PAR
C IA L ID A D E !

POR FORA
1. exõ (efro), “de fora, sem”, c usado metafori

camente acerca da estrutura física, “o homem exte
rior” (2 Co 4.16). Veja SEM.

2. exõthen (#£cu0éi') é traduzido em Mt 23.27 
por “por fora” : é usado com o artigo, como adjeti

vo, em 1 Pe 3.3. acerca do adorno “externo” . Veja 
DE FORA, n° I.

Notas: (1) A frase to phanerò, literalmente, “ao 
ar livre” (“manifesto” ), é traduzido em Rm 2.28 por 
“exteriorm ente” .

(2) Quanto à frase “com aparência exterior*’, que 
ocorre em Lc 17.20. veja ATENTAR.

(3) Quanto a  2 Co 10.7, “segundo a aparência’\  
veja FACE (1). n° 1.

POR LEVANTAR
anakaluptõ (àuaKoXúnTw), “ tirar o véu a. des

cobrir. desvelar, revelar” , usado em 2 Co 3.14 
com o elem ento de negação me. “não”, é traduzi
do na ARA por “revelado” e na RC. “por levan
ta r” (um a paráfrase em lugar de tradução). A 
m elhor tradução parece ser: “O véu perm anece 
nao levantado (porque é em C risto  que é rem ovi
do)". O judaísm o não reconhece o desaparecen
do da glória da lei com o meio de vida. sob a gra
ça de D eus em  C risto. Em 2 Co 3.18 “(cara) des
coberta” . continua a m etáfora do véu (2 Co 3 .13- 
17), referindo-se a obstáculos à percepção  das 
realidades espirituais, obstáculos estes rem ovi
dos no desv e lam en to !

PÔR
1. tithemi (tíStiuO . “pôr, colocar, depositar, es

tabelecer, impor, dispor”, é encontrado em Mt 5.15: 
12.18; 22.44; Mc 4.21 (duas vezes: em alguns tex
tos, ocorre o n° 4 na segunda vez): Mc 10.16; Lc
8 .16 (duas vezes); Lc l l .3 3 ;J o  19.19; At 1.7; 4.3: 
5.18,25; 12.4; Rm 14.13: 1 Co 15.25; 2 Co 3.13: I 
Tm 1.12; Ap 11.9. Veja NOMEAR. n° 3.

2. peritithemi (TrepiTÍ9r||ii), “pôr ao redor” ou 
“pôr sobre” (formado de peri. “ao redor", e o n° 1). 
“vestir*, é usado em M t 27.28: Mc 15.17: 15.36: Jo
19.29. Veja CONFERIR. n° 5.

3. paratithemi (naparíG ripi), “colocar diante” 
(formado de para. “ao lado de" ou “diante de”, e o 
n° l), “apresentar, expor”, é tradu/ido pelo verbo 
"propor" (um a parábola) em Mt 13.24,31. Veja 
COLOCAR.

4. epitithemi ( € t t l t l 8 t u i i ) .  “pôr sobre” ou “pôr 
em” (formado de epi. “sobre” , e o n° l)  “im por”, é 
encontrado em Mt 19.13; 2 1.7; 27.29; Mc 7.32; 8.25 
(alguns manuscritos têm o n° 1, aqui): Jo 9.15: 19.2 
(primeira parte); At 9 .12: 15.10. Veja ACRESCEN
TAR. n° 1.

5. apotithemi (ànoTÍOrmi). sempre na voz mé
dia no Novo Testamento, “tirar para fora [apo] de
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si mesmo”, “despojar, deixar, re je ita r’, é usado em 
Ef 4.22.25; Cl 3.8; Tg 1.21; 1 Pe 2.1. Veja LA N 
ÇAR. n° 16.

6. ballõ OdAAto), “ lançar, jogar, atirar, pôr” , é 
encontrado em Mt 9.17 (duas vezes); M t 25.27: 
27.6; M c 2.22: 7.33; Lc 5.37; Jo 5.7: 12.6; 13.2 
(acerca de o  diabo “pôr” no coração de Judas): Jo
18.11 (acerca de “meter'’ a espada na bainha): Jo 
20.25 (duas vezes): Jo  20.27; Tg 3.3; Ap 2.24. Veja 
LANÇAR, n° 1.

Nota: O termo bleteos (forma do gerundivo de 
bailo), que significa “(aquilo que) alguém tem de 
pôr” , 6 encontrado em Lc 5.38, c. em alguns m a
nuscritos, em M c 2.22.*|1

7. ekballõ (éKpáXXw). “lançar para fora, expul
sar” , c usado em Mt 9.25; M c 5.40 (Lc 8.54. em 
alguns manuscritos); Jo 10.4; At 9.40. Veja LAN
ÇAR, n° 5.

8. epiballõ (èmpáXXto). “pôr para”, é encontra
do em Mt 9.16 (“deita”); Lc 5.36 (‘‘coser’’); Lc 9.62 
(“lança” ); Al 12.1 (“estendeu [as mãos] sobre” ). 
Veja LANÇAR. n° 7.

9. periballõ (üepípcíXAio), “pôr ao redor” ou “lan
çar ao redor” , é  usado em Jo 19.2 (“puseram so
bre” ). Veja LANÇAR. n° 10, REVESTIR. n° 6.

10. proballõ (Trpo£óAAio), “pôr para frente, avan
çar” , é  usado em At 19.33 (“ im pelindo-o [os ju 
deus] para diante” ). Veja BROTAMENTO.

11. didõmi ( ó i ó t o f i i ) .  “dar”, é  traduzido pelo ver
bo “pôr” em Lc 15.22. acerca do anel “posto” no 
dedo do filho pródigo; 2 Co 8.16; Hb 8.10, acerca 
das leis “postas" no entendimento; Hb 10.16. ou no 
coração; Ap 17.17. acerca de Deus ter “posto” em 
Seu coração. Veja DAR.

12. paradidõmi (napaÔiòíiHiO, “dar” ou “entre
gar". é usado em Mc 1.14. Veja TRAIR.

13. poieõ  (?roi€io), “fazer” , é traduzido em At
5.34 por “ levassem para fora” (com exõ. “para d i
ante” ). literalmente, “fizessem para fora de” .

14. chõrizõ  (xwpLÍoj), “separar, d iv id ir” (cf. 
chõris. “à  pane. separadam ente, separado de”), é 
traduzido pelo verbo “separar” em  M t 19.6; Mc 
10.9. acerca dc “ largar" uma esposa.

15. ekphuõ  (éK(J>L’w), “fazer crescer para fora, 
brotar" (fonnado de ek. “para fora”, e  phuõ, “pro
duzir, causar, gerar” ), é usado para se referir às fo
lhas de um a árvore (Mt 24.32; Mc 13.28).^

16. apoluõ (íiiroXóti)), “ libertar, soltar, deixar ir", 
é traduzido pelo verbo "repudiar” ou “deixar", em 
referência àquele que é noivo (M t 1.19); à esposa 
(Mt 5.31; 5.32, duas vezes; M t 19.3.7.8; 19.9. duas

vezes; Mc 10.2,4,1L 12; Lc 16.18, duas vezes). Veja 
DESPEDIR.

Nota: Em 1 Co 7.11,12, o verbo aphiemi, “enviar 
para longe, despachar", é  traduzido por "deixar” , 
acerca do ato do marido para com a esposa, c cm 1 
Co 7.13, acerca do ato da esposa para com o  marido.

17. airõ (alp<i>)T “levar para cim a, remover” , é 
traduzido pelo verbo "tirar” , acerca da amargura, 
ira, cólera, g rita ria  blasfêmias e  malícia (Ef 4.31); 
em 1 Co 5.2. acerca dos efeitos divinos da discipli
na da igreja. Veja LEVAR (1). n° 9.

18. exairõ (è^aípu)). “pôr para longe do meio 
de" (fonnado de ek, “dc”. e o n 0 I7 ) ,é  usado acerca 
da disciplina da igreja (I Co 5.13, “tirar” ).*!!

19. katargeõ (K üT apyéto) é  traduzido em 1 Co
13.11 por "acabei” : em 1 Co 15.24. por "aniquila
do”. Veja ABOLIR.

20. kathaireõ (KaG«ipéo>), “pôr para baixo, abai
xar, denubar*. é  traduzido em Lc l .52 por “depôs”. 
Veja LANÇAR. A, n° 14.

21. apostellõ (àTTwmXXio). “enviar para d ian
te” (formado de a[>o, “dc” ou “para diante” , e stellõ, 
"enviar” ), é dito acerca de usar a foice (Mc 4.29, 
“mete-lhe"). Veja COLOCAR. ENVIAR.

22. apekduõ (áneKÓixo). “tirar roupas ou despo
ja r  armas” , é  usado na voz média no Novo Testa
mento: Cl 2.15 (“despojando”): Cl 3.9 (“despistes” , 
do velho homem). Veja HOM EM . SAQUEAR.^

23. methistemi ou niethistanõ ( 9 ía rr jp i ou 
peOiOTÓrio), “ mudar, remover, tirar” (formado dc 
meta, implicando “ mudança” , e histemi, “fazer es
ta r” ). é u sad o  a c e rc a  de um  hom em  s e r  
“desapossado” da sua m ordom ia (Lc 16.4, voz pas
siva). Veja REM OVER, TRANSPORTAR. VIRAR.

24. anagõ (ài.'á*yü>), “conduzir ou trazer para 
cim a”, é usado nauticamente acerca de “partir" para
o  m ar (A t 27.2,4). Veja NAVEGAR (2).

25. epanagõ ( é u a r á y w ) .  “trazer para cim a” ou 
“trazer para trás” , é usado no mesmo sentido que o 
n° 24. em Lc 5.3 (“afastasse”): Lc 5.4 (“faze-te”). 
Veja NAVEGAR (2).

26. enduõ (èvôúto). usado na voz m éd ia  acerca 
de “vestir” a  si mesm o, ou em outro, é traduzido 
pelo verbo “vestir” ou “revestir”: (a) literalmente 
(M t 6.25; 27.31: Mc 6.9; 15.20; Lc 12.22: 15.22): 
ib) m etaforicamente, acerca de “vestirm os” : as ar
mas da luz (Rm 13.12); o Senhor Jesus Cristo (Rm
13.14): Cristo (Gl 3.27); a  incorrupção e im ortali
dade (dito do corpo do crente, 1 Co 15.53,54); o 
novo homem (Ef 4.24: Cl 3.10), toda a armadura 
de Deus (E f 6.11); a couraça da justiça (E f 6.14); a
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couraça da fé e do am or ( I Ts 5.8); as várias quali
dades cristãs (Cl 3.12). Veja REVESTIR. n° 2.

27. embibazõ (€n(3i(3á£(ü). “pôr em” (formado 
de en. “em”, e  bibazõ. verbo não encontrado no 
Novo Testamento), é usado acerca de “pôr” pesso
as a bordo de um navio ( At 27.6. “embarcar” ) !  Na 
Septuaginta, consulte 2 Rs 9.28: Pv 4.11/1

28. probibazo (T7popifiá£uj). “pôr para frente, 
avançar”, por conseguinte, “ induzir. incitar” , é  tra
duzido em Mt 14.8 por “sendo instruída previamen
te” . Na Septuaginta. consulte Êx 35.34; Dt 6 .7 !

29. apostrephõ (àTTOOTp€<txu). “mandar embora, 
remover, devolver” , é  usado acerca de “pôr" nova
mente uma espada na bainha (Mt 26.52, “mete no 
seu lugar”). Veja TRAZER, A, n° 22.

Notas: ( 1 ) 0  verbo ekteinò. “estirar para frente” 
é encontrado em At 27.30 (“ lançar” âncoras), e tra
duzido pelo verbo “estender” em Mt 8.3; M c 1.41: 
Lc 5.13.

(2) Em Lc 14.7. o verbo legõ. “ falar” , é traduzi
do por “disse”.

(3) Em At 13.46, o  verbo apõtheò, “empurrar 
para fora” , é  traduzido em At 7.27 por “repeliu**: 
em 1 Tm  1.19? por “rejeitando” (na voz média). Veja 
LANÇAR, n° 13, METER.

(4) Quanto a “aniquilar” usado em Hb 9.26. veja 
COLOCAÇÃO. Nota.

(5) Em At 7.33, o  verbo luõ. “soltar” , é traduzi
do por “lira” . Veja SOLTAR (1).

(6) Quanto ao verbo hupotassõ, “pôr debaixo 
de”, encontrado em 1 Co 15.27.28; E f 1.22; Hb 2.8. 
veja SUJEIÇÃO, e quanto ao adjetivo negativo re
lacionado anupotaktos, traduzido em Hb 2.8 por 
“não esteja sujeito”, veja DESOBEDIÊNCIA. B 
(Nota).

(7) Em Jo 19.29. o verbo prospherõ. “trazer 
para”, é  traduzido por “pondo”.

(8) Q uanto ao verbo anamimneskõ, “pôr em 
memória” , que é usado em 1 Co 4.17. veja LEM
BRAR-SE.

(9) Quanto ao verbo apokteinõ, “matar” , usado 
em Mc 14.1. veja MORTE. C. n° 4.

(10) Quanto à frase, “nos fosse confiado” , en 
contrada em 1 Ts 2.4. veja SER-LHE CONFIADO.

(11) Quanto à frase “põe isso na minha conta”, 
que ocorre em Fm 18, veja CONTAR ( I ), A, n° 2.

(12) Em At 15.9. o verbo diakrinõ, “fazer dis
tinção**. é  traduzido por “fez diferença".

(13) Em Mt 9.16. o termo pleròma. “plenitude, 
abundância" ou “enchim ento”, é  traduzido por “re
mendo” . Veja ENCHER.

(14) Quanto ao verbo paradeigmaiizõ. “pôr em 
vergonha aberta”, que é encontrado em Hb 6.6 (“vi- 
tupério” ), veja VERGONHA.

(15) Quanto ao verbo phimoõ, “pôr em silên
cio”. veja SILÊNCIO.

(16) Quanto à frase “porei nele a minha confi
ança”. que ocorre em Hb 2.13. veja CONFIAR.

PORCA
hus (úç), “porco, suíno” (substantivo masculino 

ou feminino), é  usado no feminino em 2 Pe 2 .2 2 !

PORÇÃO
A. Substantivos.

1. meros ( j i é p o ç ) ,  “pane”, é  usado em Mt 24.51: 
Lc 12.46; 15.12. Veja PARTE.

2. kleros (KÀípoc;), “sorte” , é encontrado em At
1.17. Veja CARGA. HERDAR. SORTE.

3. merís ( p € p iç ) .  “parte”, é encontrado em 2 Co
6.15. Veja PARTE.

Nota: Quanto ao termo “ração”, que ocorre em 
Lc 12.42, veja MANTIM ENTO, n° 4.

B. Verbo.
snm m erizõ  (a u p iié p iC io ) , “ te r  parte  com ” 

(cognato de A, n° 3). é traduzido em 1 Co 9 .13 por 
“participam”. Veja PARTICIPAR!

C. Advérbio
polumerõs (TroXu^epdjç) significa “em muitas 

partes ou porções" (formado de polus, “muitos”, e
A. n° 1), ocorre em Hb 1.1 (“muitas vezes*')!

PORCO
choiros ( x o í p o ç ) .  “porco, suíno*’, é  usado no 

plural, somente nos Evangelhos Sinóticos (Mt 7.6: 
8.30-32: Mc 5.11-13,16: Lc 8.32.33; Lc 15.15,16). 
Não ocorre no Antigo T estam ento!

PORFIA
erithia ou eritheia (èpi6ía ou è p i ô ^ í c i )  denota 

"ambição, egoísmo, rivalidade", sendo voluntario- 
sidade a idéia subjacente na palavra: por conseguin
te, denota "fazedor de partidos de divisões” . É de
rivado. não de eris. “discussão’*, mas de erithos, 
"mercenário, pessoa capaz de tudo por dinheiro*’: 
por conseguinte, o  significado de “buscar ganhar 
seguidores", “facções, porfias, contendas*'. É tra
duzido em 2 Co 12.20 por “porfias” , não é  im pro
vável que o significado aqui seja rivalidades ou 
ambições vis (todas as outras palavras na lista ex
pressam idéias abstratas em vez de facções). Tam
bém ocorre em G1 5.20: Fp 1.17; 2.3: Tg 3.14.16.
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Em Rm 2.8, é traduzido  com o ad jetivo , “con
tencioso". A ordem “pendências, invejas, iras, por- 
ftas” , é  a  mesma em 2 Co 12.20 e Gl. 5.20. A “por- 
fia” é fruto do c iúm e.i Contraste com o  adjetivo 
sinônimo hairetikos, que ocorre em Tt 3.10, “fac
cioso^ (ARA), que causa divisão, não necessaria
mente “herege” (RC). no sentido de manter falsa 
doutrina.^

PORFIA R
A. Substantivos.

1. agõn (àyuiv), cognato de agõ, "levar, condu
zir*. primariamente “ajuntamento”, depois, “ lugar 
de reunião”, e, por conseguinte, "competição, con
flito". ocorre em 1 Tm 6.12 ("milícia” ): 2 Tm 4.7 
("combate” ). Veja CONFLITO.

2. athlesis (a0XrjaL<;) é traduzido em Hb 10.32 
por "combatc". Veja CONFLITO.^

Nota: O termo polentos, "guerra", sempre é mal 
traduzido por "batalha” (I Co 14.8: Hb 11.34; Ap 
9.7.9; 16.14; 20.8).

B. Verbos.
1. agõnizoniai (áyojin£o|jm ), de A. n° I. deno

ta: ia) “combater” nos jogos públicos (1 Co 9.25): 
(b) "lutar, engajar em conflito” (Jo 18.36); (c) me
taforicamente. "combater” perseverantemente con
tra a oposição e  tentação (1 Tm 6.12; 2 Tm 4.7; cf.
A. n° 1: concernente ao significado lá. as evidênci
as cm inscrições em coiné são contra a idéia de com
bate em jogos): esforçar-se como numa competi
ção por prêmio, retesando todo nervo para atingir o 
objetivo (Lc 13.24): aplicar todos os esforços, en
volvendo labuta (Cl 1.29; 1 Tm  4.10, alguns ma
nuscritos têm o verbo oneidizomai aqui, "sofrer re
preensão” ); lutar veem entem ente em oração (Cl 
4.12: cf. o verbo sunagõnizomai. Rm 15.30). Veja 
COMBATER. LABUTAR.*!

2. pukteuõ (ih:kt€Úio), "boxear” (derivado de 
puktes. "pugilista” ), um dos eventos nos Jogos 
O límpicos, é  traduzido cm I Co 9.26 por "com ba
to".1!

3. machomai (iiaxoficu). "combater", ocorre em 
T g 4.2 (cf. Tg 4.1. veja COMBATE), e também em 
Jo 6.52: At 7.26: 2 Tm 2.24. Veja COMBATER.*!

4. theriontacheõ (foipiopaxêw) significa "com
bater com bestas selvagens" (formado de therion, 
"besta”, e o n° 3). ocorre em I Co 15.32. Uns pen
sam que o  apóstolo Paulo foi condenado a lutar com 
animais selvagens; nesse caso. ele quase certamen
te não o teria omitido de sua lista em 2 Co 11.23- 
33. Além disso, ele teria perdido o seu estado de

cidadão romano. Provavelmente ele usa a palavra 
de modo figurativo acerca de combater com homens 
ferozes. Inácio emprega a palavra desse modo em 
sua Epístola aos Romanos.*!

Notas: (1) Em Ap 2.16 e 12.7. o verbo pefomeõ. 
"guerrear” , é traduzido pelo verbo "batalhar” .

(2) Em At 23.9. alguns manuscritos têm o verbo 
theomacheõ, "com bater contra Deus”. Contraste 
com o adjetivo correspondente, no verbete LUTAR.

PORTA DAS OVELHAS
probatikos (TípopaTixóç), adjetivo, usado na for

ma gramaticalmente feminina, em Jo 5.2, para con
cordar com o termo pule. "porta” , subentendido (e 
não com o term o agora. “m ercado”, conotando 
"m ercado das ovelhas” ).*! Na Septuaginta consul
te Ne 3.1,32; 12.39.*| Esta "porta das ovelhas" es
tava perto do Templo; os sacrifícios para o Templo 
provavelmente entravam por ali.

PORTA
thura (Qúpa), "porta, portão”. é usado: (a) lite

ralmente (por exemplo, M t 6.6; 27.60); (b) metafo
ricamente. para designar Jesus (Jo 10.7.9): a  fé. pela 
aceitação do Evangelho (At 14.27); as "aberturas” 
para a pregação e ensino da Palavra de Deus ( I Co 
16.9; 2 Co 2.12; Cl 4.3: Ap 3.8); a  “entrada” no 
Reino de Deus (M t 25.10: Lc 13.24,25); a “entra
da” de Jesus no coração do crente arrependido (Ap
3.20); a proximidade da segunda vinda de Cristo 
(M t 24.33: Mc 13.29: cf. Tg 5.9); o “acesso" para 
ter visões relativas aos propósitos de Deus (Ap 4 .1).

Nota: Quanto ao termo "porteiro” ou “portei
ra”. thurõros. que aparece em Mc 13.34; Jo 10.3: 
18.16,17; veja PORTF.IRO.1

PORTANTO
Nota: Esta conjunção representa: (1) algumas 

frases introduzidas pela preposição dia. "por cau
sa de” , dia tonto, "por causa disso” (por exemplo. 
Mt 12.31: Rm 5.12. "pelo que” ; E f 1.15; 3 Jo 10): 
dia hen (o fem inino acusativo de hos. “que” ), "por 
causa do que” (aitia, "causa”, estando subenten
dido). ocorre, por exem plo, em At 10.21 (com  
aitia. expresso. Tt l . 13; Hb 2.11): dia ti. “por causa 
do que?”  (às vezes como palavra, diati), aparece, 
por exemplo, em Lc 19.23: Rm 9.32; 2 Co 11.11; 
Ap 17.7: (2) dio, que é  igual a dia ho (o neutro do 
pronom e relativo hos) “por causa do que, por cau
sa de cuja (coisa)” , ocorre, por exemplo, em Mt 
27.8; At 15.19; 20.31: 24.26; 25.26: 27.25.34: Rm
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1.24; 15.7; 1 Co 12.3; 2 Co 2.8; 5.9; 6.17; E f 2.11; 
3.13; 4 .8,25; 5.14; Fp 2.9; 1 Ts 5.11; Fm 8; Hb 
3.7.10; 10.5; 11.16: 12.12.28: 13.12; Tg 1 .21:4.6;
1 Pc 1.13; 2 Pe 1.10,12: 3 .14: (3) dioper, “por cuja 
mesma razão" (forma fortalecida do precedente), 
é usado em 1 Co 8.13 ("pelo que"); 1 Co 10.14 
(em alguns m anuscritos, ocorre cm 1 Co 14.13);^
(4) hothen (que denota “de onde", quando usado 
acerca de direção ou origem , por exem plo, Mt 
12.44). usado acerca dc causa e denotando “por
tanto" em Hb 2.17; 3.1; 7.25; 8.3: (5) ti. “o que. 
p o rq u e"  (Jo 9.27; At 22.30: G1 3.19. “ logo"): (6) 
heneka com tinos (o caso genitivo de ti). “por causa 
do que“ (Al 19.32): (7) charin com hou, o caso 
genitivo, neutro de hos. “por causa do que” (Lc 
7.47); (8) eis. “a", com ti. “o que" (M t 14.31); com 
ho. “que", o acusativo neutro de hos (2 Ts 1.11, 
“pelo que”); (9) ora, “assim " (2 Co 7.12. “portan
to"): com ge. “pelo menos". M t 7.20 (“portanto");
(10) hina, “para que", com ti, “o  que" (M t 9.4):
(11) toigaroun, “então", traduzido por "portanto” 
em Hb 12.1; (12) em M t 26.50, epi. “a", com  ho. 
com o no n° (8), acim a (“a que 1 vistej?"); (13) oun, 
partícula que expressa sucessão ou conseqüência, 
ocorre, por exem plo, em Mt 24.26: At 6.3; (14) 
hõste. “de forma que. portanto", é encontrado, por 
exemplo, em Rm 7.12.13; I Co 10.12: 11.27.33: 
14.22.39: 2 Co 5.16; G1 3.24; 4.7; Fp 4.1: I Ts 
4.18; I Pe 4 .19.

PO R TÃ O
1. pule ( ttúXti) é  usado; (o )  literalm ente, para 

se referir a um tipo m aior de "porta" no muro 
quer de uma cidade, palácio ou tem plo (A t 3.10; 
9.24; 12.10: Hb 13.12): em Lc 7.12. refere-se à 
Naim (os cem itérios ficavam  fora dos “m uros” 
das cidades); (/>) m etaforicam ente, alude às “por
tas", uma que ficava à entrada do cam inho que 
conduz à vida e outra, à  destruição (Mt 7.13.14); 
em Lc 13.24. alguns m anuscritos têm pule em 
lugar de thura. “porta"; às “ portas" do inferno 
(M t 16.18), das quais nada era  considerado mais 
forte. A im portância e a  força das “portas" tor
nava-as consideradas com o sinônim o de poder. 
Por m etoním ia. as “portas" representavam  aque
les que, ali, mantinham  o governo e adm inistra
vam a ju s tiç a .í

2. pulõn (-nruAiúv), cognato do n° 1. significa pri
mariamente “pórtico” ou “vestíbulo" (por exemplo. 
Mt 26.71; Lc 16.20; At 10.17: 12.13.14): portanto, 
“en trada, portão , porta" ou “ torre  onde está  o

portão” de um a cidade cercada (A t 14.13; Ap 
21.12.13.15,21.25: 22.14).1

Notas: (1) Em At 3.2, o termo thura denota, não 
um “portão", mas uma “porta”. Veja PORTA.

(2) O  term o probatikos. que significa “de ou 
pertencente às ovelhas” , denota em Jo 5.2 "portão” 
das ovelhas.

(3) A revisão conjectural que sugere a  idéia de 
“inundações” em lugar de “portas” em M t 16.18, 
não é suficientem ente consubstanciada para ser 
aceita.

P O R T E IR O
thurõros (6uptupóç). "porteiro" (form ado de 

ihura. “ porta“. e ouros, “guardião” ), é encontrado 
em Mc 13.34: Jo 10.3. Em Jo  18.16.17. é  usado 
acerca de uma m ulher.) Na Septuaginta, consulte 2 
Sm 4.6: 2 Rs 7.11: Ez 44.11.1

PO R TO
linien (Aijítíii) é m encionado em At 27.8. no 

nome “Bons Portos" e aparece no versículo 12: para
o primeira destas ocorrências, veja FORMOSO. A 
primeira menção na Bíblia está em Gn 49.13.1

PORVENTURA
1. ei ara ( t i  dpa) denota “se portanto”, “se as

sim" (ou seja. se nestas circunstâncias), c ocorre, 
por exemplo, em Mc 11.13 (“se"), acerca de Jesus 
c a figueira (não “se por acaso", mas marcando a 
correspondência no ponto do fato).

2. ei arage (ei d paye) denota “se, por conse
q ü ên c ia "  (p o r exem p lo . At 17.27), “ se , p o r
ventura". eles encontrassem  Deus. em conseqü
ência de buscá-lo.

3. me pote (pn troTe). literalmente, “para que 
nunca”, "para que não” . É usado acerca de pôr uma 
fundação, com a possibilidade de ser incapaz de 
terminar a  construção (Lc 14.29); da possibilidade 
de achar-se lutando contra Deus (At 5.39); da pos
sibilidade de ter um coração mal dc incredulidade 
(Hb 3.12). Também ocorre, por exemplo, em Mt 
4.6: 5.25: 13.15; 25.9 (“caso”); Mc 4.12; Lc 4.11; 
21.34; Jo  7.26 (“porventura” ): 2 Tm 2.25 (“por
ventura"); Hb 2.1.

4. me põs (pi] ttüjç) denota “que de qualquer 
forma", “dc qualquer modo” “(por exemplo. 2 Co
9.4. “acaso” ).

5. me pou (un ttou) denota "para que de nenhu
ma maneira”: ocorre em At 27.29. “ temendo” (al
guns manuscritos têm o n° 4 aqui ).
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POSIÇÃO
bar/unos (fkiQpóç) denota “degrau” , prim aria

mente de uma soleira ou escada, e é cognato de 
bainõ, “ ir”; figurativamente, ' “posição, etapa numa 
carreira, cargo, estágio” , ocorre em 1 Tm 3.13, acer
ca de diáconos fiéis/fl

Nota: A palavra tapeinos. “pobre, hum ilde” , 
quer em termos de condição ou mente, ocorre em 
Lc 1.52 e T g  1.9.1

POSSÍVEL
A. Adjetivo.

dunatos (ôuvaróç). ‘forte, vigoroso, poderoso, 
capaz (de fazer)” , em sua form a neutra significa 
“possível” (M t 19.26; 24.24; 26.39; Mc 9.23; 10.27; 
13.22; 14.35.36; Lc 18.27; At 2.24; 20.16 [At 27.39, 
em alguns manuscritos; dunamai. “ser capaz” , nos 
mais autênticos, veja ARA]; Rm 12.18: G1 4.15). 
Veja CAPACIDADE.

B. Verbo.
eimi ( e ip i ). “ser” , é usado na terceira pessoa do 

singular, impessoalmente, com o  significado de "é 
possível” , negativamente em 1 Co 11.20 (“não é"), 
e Hb 9.5, “não falaremos Jou seja, “não poderemos 
falar”]”, literalmente, “ não é  possível” .

Nota: Q uanto a Hb 10.4. “ im possível” , veja 
IM POSSÍVEL.

POSSUIDOR
ktetõr (KTryrwp), “possuidor, dono” (cognato de 

ktaomai. veja POSSUIR, n° 2), é traduzido em At
4.34 por “os que possuíam” .1

POSSUIR
A. Verbos.

1. katechõ (Karéxw), “segurar firmemente, abs
ter-se. conter-se”, significa “possuir” em I Co 7.30 
e 2 Co 6.10. Veja RETER.

2. ktaomai (tcrdopai), "conseguir para si mes
mo. adquirir, obter” , por conseguinte, "possuir” 
(cognato de B. n° 1), tem este significado em Lc
18.12 e  1 Ts 4.4: em Lc 21.19, “possuí” , onde o 
significado provável é “vós ganhareis o domínio 
sobre a vossa alm a”, ou seja. em  vez de se entrega
rem às circunstâncias adversas. Veja OBTER.

3. huparchò (Orrápxw). "estar em existência”, e, 
em sentido secundário, "pertencer” , é  usado com 
este sentido no plural neutro do particípio presente 
com o artigo significando “posses”, as coisas que o 
indivíduo "possui” (Lc 12.15: At 4.32; Hb 10.34, 
“bens” ); cf. B. n° 4. Veja BENS.

4. daimonizomai (ôaipoiÁCopai). “ser possuído 
por demônio ou demônios". Veja DEMÔNIO. B.

Nota: Em At 8.7 e 16.16, o verbo echõ, “ter” , é 
usado no sentido do n° 4. acima.

B. Substantivos.
1. ktema (KTrpa). cognato de A. n° 2. denota 

“possessão, propriedade" (M t 19.22; Mc 10.22; At 
2.45; 5.1).1

2. kataschesis (K aT d ax ea iç ), p rim ariam en
te "abstenção , con tenção” (cognato  de A, n° 1), 
en tão , “ segu rança  firm e” , deno ta  “p osse” (A t
7.5), ou “tom ar posse” (A t 7.45). com  o  artigo , 
lite ra lm en te , “ na [ou seja , na suaj tom ada de 
posse” .!

3. peripoiesis (TTçpiT7oÍT]cnç), “obtenção, aqui
sição” . é  traduzido em Ef 1.14 por “possessão (de 
Deus)” , o que pode significar “aquisição, posse 
comprada” ; em 1 Pe 2.9, por "(o peno) adquirido”. 
Veja OBTER.

4. huparxis (irírap^iç), primariamente "subsis
tência” (cognato de A. n° 3), mais tarde veio a de
notar "substância, propriedade, possessão” (Hb 
10.34). Veja BENS, FAZENDA (2).

Nota: Em At 28.7, o  termo chõria. ú traduzido 
por "herdades” .

C. Adjetivo.
períouxios (TT6 p t o t x n o ç ) ,  **da própria possessão 

da pessoa, da própria pessoa”, qualifica o  substan
tivo laoSy “povo” , em Tt 2.14, “especial” .1 Na Sep
tuaginta. consulte Êx 19.5; 23.22; Dt 7.6; 14.2;
26.18.1

POSTERIOR
husteros (terrepoç) denota “depois” ou "último” 

e  é  usado em I Tm 4.1. "nos últimos (tempos)". 
Diversos manuscritos têm a palavra em Mt 21.31, 
“o segundo** (ARA), cm lugar dc prôtos. “o pri
meiro” /!

POSTO
sterizõ (CTT|piCw). “dispor, arranjar, tom ar fir

me. firmar, fixar” , é  traduzido em Lc 16.26 por 
“posto", acerca do grande abismo que separa o in
ferno ou Sheol da região chamada “seio de Abraão". 
Veja ESTABELECER.

POTRO
huios (uíóç), “filho”, significa primariamente a 

relação do descendente para com o pai, é usado acer
ca do “filho” de um animal de carga (Mt 21.5). Veja 
FILHO.
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POUCO ÂNIMO
oligopsuchos (óX»yó4>uxoç), literalm ente, "de 

alm a pequena” (form ado de oligos, "pequeno”, e 
psuche. "alma”), denota "desesperado” ; então, "m e
droso. covarde” (1 Ts 5 .14).1 Na Septuaginta. sem e
lhantemente, cm bom sentido (Is 57.15: "Para vivi- 
ficar o  espírito dos abatidos"); em mau sentido (Pv 
18.14. "M as ao espírito abatido, quem o  levantará?” ).

POUCO CÉLEBRE
asemos (darjlioç), literalm ente, “sem m arca" 

(formado de a, elem ento dc negação, e serna. "m ar
ca”). ou seja. “ indistinto, obscuro”, foi aplicado ne
gativam ente pelo apóstolo Paulo à  sua cidade na
ta l . T a rso  (A t 2 1 .3 9 ) .<I  M o u lto n  e M illig an  
(Vocabulary o f the Greek Testameni) fazem o se
guinte comentário: “Esta palavra ocorrc constante
mente nos papiros para denotar um homem que ‘não 
é d istin to ' dos seus com panheiros pelas conveni
entes c icatrizes na sobrancelha, braço ou canela 
direita, que identificam tantos indivíduos em  docu
mentos formais” . Deissmann sugere que a palavra 
pode ter sido o termo técnico, entre os egípcios gre
gos. para se referir a “ incircunciso”. Em outro pa
piro. um par de pulseiras de prata é descrito por de 
prata "sem  selo” (asemos).

POUCO
A. Adjetivos.

1. oligos (óXíyoç), usado para se referir a  núm e
ro, quantidade e  tamanho, denota “algum, peque
no, pouco, insignificante” (por exemplo. Mt 7.14: 
9.37; 15.34; 20.16); no plural neutro, "algum as co i
sas” (M t 25.21,23; Ap 2.14; em alguns manuscri
tos ocorre em Ap 2.20); em E f 3.3, a expressão en 
oligõ, cm resumo, <5 traduzido por “em pouco” (ou 
seja. “em  algum as palavras” ).

2. brachus (ppaxúç) denota: (a) “pequeno” quan
to ao tem po (por exemplo, Hb 2.7); ou à  distância 
(A t 27.28); (b) “algum , alguns", com respeito à 
quantidade (Hb 13.22. na expressão dia bracheõn, 
literalm ente, “por meio de alguns” , ou seja. “em 
poucas palavras” . Veja PEQUENO (1).

Nota: Em Lc 10.42, nas palavras do Senhor a 
Marta, muitas autoridades antigas fornecem a tra
dução: “Mas há a  necessidade de poucas coisas (plu
ral neutro) ou uma” .

B. Advérbio.
suntomõs (o w ró iib iç ) , “concisam ente. breve

mente. abreviadam ente” (derivado de suntemnõ , 
"cortar em  pedaços” ; formado de sun. usado inten

sivam ente, e temnõ. "cortar"), ocorre na fala de 
Tértulo (At 24.4).!

POUPAR
A. Verbo.

pheidomai (4*í<X>p.cu), "poupar”, ou seja. “an
teceder” a inflição do mal ou punição que foram 
projetados, é usado com um elem ento negativo em 
At 20.29 (“perdoarão” ); Rm 8.32; 11.21 (duas ve
zes); 2 Co 13.2; 2 Pe 2.4,5; positivamente, em 1 Co 
7.28; 2 C o 1.3; e em 2 C o 12.6 é traduzido por “dei
xo”. Veja SUPORTAR (1).1

Nota: Em  Lc 15.17, é en co n trad o  o verbo  
perisseuõ, “abundar, ter abundância”.

B. Advérbio.
pheidomenõs (òciõoiiéuüÇ). cognato de A. “mo

deradam ente, parcim oniosam ente". ocorre em 2 Co
9.6 (duas vezes, "pouco”), acerca de sem ear e eo- 
lher.il

POVO
1. laos (Xaóç) c usado acerca de: (a) o “povo em 

geral” , sobretudo de pessoas reunidas (por exem 
plo. Mt 27.25; Lc 1.21; 3.15; At 4.27); (b ) os “po
vos da mesma raça e língua” (por exem plo, Ap 5.9): 
no plural (por exem plo. Lc 2.31; Rm 15.11; Ap 7.9:
11.9); especialmente de Israel (por exemplo. M t 2.6: 
4.23; Jo  11.50; At 4.8; Hb 2.17): em distinção dos 
seus regentes e  sacerdotes (por exem plo. M t 26.5: 
Lc 20.19; Hb 5.3); em distinção dos gentios (por 
exem plo. At 26.17,23; Rm 15.10): (c) os cristãos 
com o o povo de Deus (por exemplo, At 15.14: Tt 
2.14: Hb 4.9; 1 Pe 2.9).

2. ochlos (ÒxXoç), “multidão, ajuntamento” . Veja 
MULTIDÃO. TURBA.

3. demos (ôfj^oç). “o  povo comum, as pessoas 
em  geral” (em  português, “dem agogo, dem ocra
cia” ). sobretudo a  massa (isto é. as classes ditas in
feriores da sociedade) do “povo” reunido num lu
gar público (A t 12.22; 17.5; 19.30,33).!

4. ethnos (è9uoç) denota: (a) “nação” (por exem 
plo, Mt 24.7; At 10.35); “o povo judeu” (por exem 
plo. Lc 7.5; A t 10.22: 28.19); no plural, “o restante 
da hum anidade" em distinção de Israel ou dos ju 
deus (por exemplo, Mt 4.15: At 28.28): (c) “as pes
soas de uma cidade” (At 8.9): (d) “os cristãos gen
tios” (por exem plo, Rm 10.19: 11.13: 15.27: Gl
2.14). Veja GEN TIO. NAÇÃO.

5. anthrõpos (ãvOpiuTroç), “hom em ", sem dis
tinção de sexo (cf. oner, “m acho” ), é encontrado 
em Jo 6.10.
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POVOADO
kõnte (K(;j|.iT|), "aldeia" ou “cidade rural*’, prima- 

riam enic cm distinção a  uma cidade cercada, ocor
re nos Evangelhos; em outro lugar, só aparece em 
At 8.25. A diferença entre polis, “cidade” , e kõme, 
é m antida no Novo Testamento, como em Josefo. 
Entre os gregos, o ponto de distinção não era o ta
manho ou ser ou não fortificada, mas a  constitui
ção e a terra. No Antigo Testam ento, a cidade e a 
aldeia são regularmente distintas. A M ishná faz as 
três distinções, cidade grande, cidade e aldeia. É 
encontrado em Mt 10.11: Mc 8.23,26,27; Lc 5.17; 
9.6.12: Jo 7.42: 11.1.30. Veja ALDEIA.

PR A G A
1. masíix í^ iria rif). “chicote, açoite” , é encon

trado em At 22.24; Hb 11.36. e usado metaforica
m ente acerca de “doença" ou “sofrim ento” (M c 
3.10: 5.29.34; Lc 7.21). Veja AÇOITE.1

2. plege (TTÀrj-yTÍ), “chicotada, açoite, ferida" 
(cognato de plessõ, “bater”), é usado metaforica
mente acerca de uma calamidade, “p rag a ’ (A p 9.20;
11.6: 15.1.6.8; 16.9: 16.21. duas vezes: Ap 18.4.8; 
21.9; 22.18). Veja CONTUSÃO. FERIDA.

PRAIA
aigialos (aiYiaXóç). “praia, orla”  (M t 13.2.48; 

Jo 21.4: A t 21.5: 27.39.40). É derivado de uma raiz 
que significa “pressionar, em purrar”: aigis denota 
“ventania, vendava!” .!

PRANTEAR
ololuzõ CòXoXOCt»), verbo onomatopaico (que ex

pressa seu significado no som), “chorar em voz alta” . 
A Septuaginta o  usa para traduzir a palavra hebraica 
yàlal. por exemplo, em Is 13.6:15.3: Jr 4.8: Ez 21.12. 
A palavra latina, ulularc. e a porwguesa. “ulular” . são 
cognatas. Era verbo usado primariamente para se re
ferir a clamar em voz alta aos deuses. É  encontrado 
em Tg 5.1. numa exortação aos ricos irreligiosos.!

PRANTO
A. Verbos.

1. kfaiõ (K-Xaú.j ) é usado acerca de “qualquer ex
pressão ai idosa de pesar” , sobretudo o lamento pe
los m ortos (M t 2 .18 . “chorando” ; M c 5.38,39; 
16.10: 1 x 7 .1 3 ; 8.52. duas vezes: Jo 11.31; 11.33. 
duas vezes: Jo 20.11. duas vezes; Jo 20.13.15: At 
9.39): caso contrário, por exemplo, em exortações 
(Lc 23.28: Rm 12.15: Tg 4.9; 5.1): negativamente 
(Lc 7.13. “não chores*': Lc 8.52; 23.28^ Ap 5.5: cf.

At 21.13); também ocorre em Ap 18.9 (“chorarão’*). 
Veja LAM ENTAR (I) .

2. dakruõ  (ÔaKpúio). “d e rram ar lág rim as” 
(cognato de dakruon. “ lágrima’*), só e usado em re
ferência ao Senhor Jesus (Jo 11.35).!

Nota: O utros verbos sinônim os são: threneõ, 
"prantear” , acerca de lamentação formal: veja LA 
M EN TA R (I ). Nota  (1 ) : alalazõ, “ lam en ta r” ; 
stenazõ . “gem er” (oduromai, “ lam entar audivel- 
mente”, verbo não usado no Novo Testamento; veja
o substantivo odurmos. “pranto. lamento").

B. Substantivo.
klauthmos (KXaufyióç). cognato de A, n° I. de

nota “ lam ento , choro , p ran to” (M t 2 .18: 8.12; 
13.42,50:22.13:24.51; 25.30: Lc 13.28; At 20.37).!

PRATA
A. S ubstan tivos.

1. argurio/i (dpyvpiov) é encontrado em At 3.6 
(“prata’*); At 8 .2 0 (“dinheiro” ): At 20.33; 1 Co 3.12 
(sentido metafórico); I Pe 1.18. Veja DINHEIRO. 
PEÇA.

2. cirguros (âpyupoç). cognato de argos, “bri
lho. resplendor", denota “prata”. Em cada ocorrên
cia no Novo Testam ento segue a menção de ouro 
(Mt 10.9; Al 17.29; Tg 5.3: Ap 18.12).!

Nota: Quanto ao termo “dracma**, que ocorre em 
Lc 15.8. veja PEÇA.

B. Adjetivo.
argureos (dpyúpcoç) significa “feito de prata” , 

sendo usado em At 19.24: 2 Tm 2.20: Ap 9.20.!

PRATICAR
prassõ (Trpdcrauj) “praticar” , é  usado, por exem 

plo. em Jo 3.20 (“faz” ): Jo 5.29 (“fizeram”, segun
da parte): Al 19.19 (“seguiam ” ): Rm 1.32 (duas 
vezes, “praticam ” e “fazem”, segunda ocorrência; 
na ARA. “procedem” e “praticam” ); Rm 2.1-3 (aqui 
traduzido pelo verbo “fazer5'): Rm 7.15 (“faço*’, 
segunda ocorrência); Rm 7.19 (“ realizar” ; na ARA. 
“faço”, segunda ocorrência ): Gl 5.21 (“com etem ”). 
Veja FAZER (I) . n° 2.

PRATO (1)
1. paropsis (Trapoíjjíç), primeiramente, “prato de 

acepipes que acompanha o principal” (formado de 
para. “ao lado de”, e opson, “cozinhado” ); então, 
“o próprio prato” (M t 23.25: em alguns manuscri
tos. também ocorre em Mt 23.26).!

2. pinax (ttíix iO  é traduzido cm Lc 11.39 por 
“prato” . Veja TRAVESSA.



PRATO 890 PREÇO

PRATO (2)
trublion (TpúpXiov) denota “tigela", um tanto 

quanto funda (M t 26.23; Mc 14.20). Entre os gre
gos era uma medida nas prescrições m ódicas.)

PRAZER
A. Substantivos.

1. hedone (í|òovií), “prazer, deleite", é usado 
acerca da satisfação do desejo natural ou dos dese
jos pecaminosos (cognato de hedomai. “alegrar-se”, 
c hedeos. “alegremente*’), ocorTe em Lc 8.14; T t 
3.3; Tg 4.1.3; no singular, em  2 Pe2.13. VejaCON- 
CUP1SCÊNCIA.)

2. eiidokia (€ÚòoKÍa), “bom prazer * (cognato de 
eudokeõ, veja AGRADAR, n° 3), é encontrado em 
E f 1.5,9; Fp 2 .13; 2 Ts 1.11. Veja DESEJAR (1). A. 
n°2 .

3. apolausis (àTróXaucriç), "gozo. prazer", é usa
do com o verbo echõ, “ter", e traduzido em Hb 11.25 
por “ ter o gozo”. Veja GOZAR.

Notas: (1) Em Ap 4 .11, ocorre o  termo thelema, 
“vontade".

(2) Q uanto  ao term o charis, “favor", traduzi
do em  At 24.27; 25.9 por “com prazer", veja FA
VOR. A.

B. Adjetivo.
philcdonos (4>i Ari^ot^oq). “am ante do prazer" 

(formado dc philos, “amante", e A, n° I), ocorre 
em 2 Tm 3.4 (‘ amigos dos deleites"). Veja AM AN
T E.)

Nora: Em 1 Tm 5.6. o verbo spataluo, é  traduzi
do por "vive em deleites”.

PRECEDENTE
proagõ (Trpoáyüj), quando usado no intransitivo, 

significa ou “conduzir o cam inho” , ou “ir antes, 
preceder"; em Hb 7.18,19, é  usado acerca do man
damento da lei (Hb 7.16), que é  precedente à entra
da de “uma melhor esperança". Veja IR, TRAZER.

PRECEDER
phthanõ ( ^ á io j ) .  “antecipar, vir mais cedo ", é 

traduzido em 1 Ts 4.15 por “(não) precederemos”, 
ou seja. "de nenhum modo obteremos algum a van
tagem sobre” (o verbo não transmite o pensamento 
de mera sucessão de um evento depois do outro); o 
apóstolo Paulo, ao reafirm ar os que linham paren
tes. amigos e  conhecidos crentes que já tinham par
tido. declara que. no que tange a qualquer vanta
gem. os mortos em C risto "ressuscitarão prim ei
ro” . Veja ATINGIR. n° 3. VIR. n° 32.

1. timios ( t í iu o ç ) . traduzido por “precioso" (e 
suas variações), por exemplo, em 1 Co 3.12; Tg 
5.7; 1 Pe 1.19; 2 Pe 1.4. Veja CUSTO. B. n° 1. ES
TIM ADO. n° 1.

2. entimos (èV niioç). “precioso” (1 Pe 2.4,6). 
Veja ESTIM ADO, n° 2,

3. poluteles (iroXirreXTiç). “muito caro", tradu
zido em Mc 14,3 por “de muito preço”. Veja ESTI
M ADO. B. n° 2.

4. polutimos (TToXúripoç), “de grande valor"; o 
grau comparativo em 1 Pe 1.7. Veja CUSTO. B. n°
3. ESTIM ADO. n° 1 (para uma leitura menos au
têntica).

5. barutintos ((3apúrt|ioç). “de grande valor, pre
cioso em excesso" (formado de barus, “pesado", e 
time. “valor”), é usado em Mt 26.7.)

6. isotimos (icrÓTip.oç), “de valor igual, manti
do em igual honra” (formado de isos. “ igual” , e time, 
“valor” ), é usado cm 2 Pe 1.1. “(fé) igualmente pre
ciosa”.)

Nota: Em 1 Pe 2.7, o substantivo time. “valor” , 
é traduzido por “preciosa". Veja HONRA. n° 1.

PRECIPITAR
1. katakremnizõ (KaTaKpr||in£ü>) significa “ lan

çar no precipício” (formado de ktita. “para baixo”, 
e kremnos, “ladeira íngreme”, etc.). dito acerca do 
propósito do povo de Nazaré matar Jesus (Lc 4.29).)

2. prenes (TTpr|i'n<;). adjetivo que denota “de ca
beça para baixo, deitado com a face para baixo", é 
usado com o verbo ginomai. “tom ar-se” , em At
1.18. acerca da morte de Judas, “precipitando-se” ; 
várias sugestões foram feitas sobre os verdadeiros 
detalhes; alguns atribuem à palavra o significado 
“ inchar” .)

PREÇO
A. Substantivo.

time (Tiprí) denota "estima, avaliação”, por con
seguinte. no caso acusativo: («) “preço pago ou re
cebido” (M t 27.6,9: At 4.34. plural: At 5.2.3; 7.16. 
“soma [de dinheiro]"; At 19.19, plural: 1 Co 6.20: 
7.23); (b) “valor, honra, preciosidade". Veja HON
RA. PRECIOSO.

B. Verbo.
timaõ (njidui), “fixar o  valor, estimar, avaliar", é 

encontrado em Mt 27.9 (duas vezes). Veja HONRA.
C . Adjetivos

l . poluteles (foXutcXtíç), “dc grande preço” (1 
Pe 3.4). Veja CUSTO. B. n. 2.

PRECIOSO
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2. polutimos (ttoXútiuoç), “de grande preço” (Mt 
13.46). Veja CUSTO. B. n° 3.

PRECURSOR
prodromos (~póòpopoç), adjetivo que significa 

“correr adiante, ir com antecedência", é usado como 
substantivo, acerca "daqueles que foram enviados 
antes para fazer observações”, para agirem como 
exploradores, sobretudo em assuntos militares: ou 
“daquele enviado à frente de um rei” para verificar 
que o cam inho esteja preparado (Is 40.3; cf. Ix  
9.52): e. de João Batista (Mt 11.10, etc). No Novo 
Testamento, é dito acerca de Jesus em Hb 6.20. que 
foi à frente dos Seus seguidores que devem estar 
onde Ele está, quando Ele voltar para recebê-los 
para Si mesm o.‘|l Na Septuaginta. consulte Nm 
13.21: Is 28.4, “(figo) antes (do verão)” .*|

PREDESTINAR
proorizõ (TTpoopííto). Veja DETERMINAR.
Noia: E ste  verbo deve se r d ife ren c iad o  de 

proginõskõ. "saber de antemão, prever, antever”; este 
tem referência especial às pessoas antevistas por 
Deus; o verbo proorizõ tem referência especial ao 
que os sujeitos da Sua presciência são “predestina
dos”. Veja CONHECER DE ANTEMÃO, A e B.

PREDIZER
prolegõ (npoX.6 yii>). com a form a do aoristo 

proeipon. e a forma do perfeito proeireka (deriva
do de proereõ), significa: (1) “declarar abertamen
te ou francamente ’, ou “dizer" ou “contar dc ante
mão ou antecipadamente” (formado de pro. “antes 
de", e legõ, “dizer” ), traduzido em 2 Co 13.2 (na 
primeira sentença), “anteriormente o disse”: na sen
tença seguinte, “segunda vez o  digo”: aqui não está 
em vista profecia, mas um aviso dado antes e  repe
lido (veja o verbete PREVENIR): (2) “falar antes, 
acerca de profecia” , como a “predizer" o futuro (Mc 
13.23: At 1.16. aqui concernente à profecia relati
va a Judas: Rm 9.29: 2 Pe 3.2: Jd 17.) Alguns ma
nuscritos inferiores têm o verbo em Hb 10.15. Veja 
CONTAR, FALAR. PREVENIR.

Nota: Em At 3.24. alguns manuscritos têm o ver
bo prokatangetlõ (veja PRENUNCIAR); os mais au
tênticos têm katangellõ, traduzido por “anunciaram”.

PREEM INÊNCIA
1. prõteuõ (irpioTeúüj). “ser o primeiro” (pratos), 

“ser preeminente", é usado acerca de Jesus cm re
lação à Igreja (Cl 1.1H)-!

2. philoprõteuõ (4>iXo7rpcoTeúoj), literalm ente, 
“am ar para ser preem inente” (philos, “am ante” ), 
“esforçar-se para ser o primeiro", é dito acerca de
Diótrefes (3 Jo 9).1!

PREFERIR
proegeomai (Trporiyéoiiai), “ ir antes e conduzir” , 

é usado em Rm 12.10, no sentido de tomar a lide
rança no mostrar deferência uns aos outros, “prefe
rindo-vos (em honra) uns aos outros”

Notas: ( I )  Em Jo 1.15.30. é  usado  o verbo 
ginoniai, “tom ar-se. ser”: alguns manuscritos o ver
bo ocorre novamente em Jo 1.27.

(2) Quanto a prokrima, que aparece em 1 Tm
5.21 (“prevenção” ), veja PREVENÇÃO.

PREGADOR
kerux (icfipvÇ), “arauto” (cognato de A, n° 2. e 

PREGAR. B). ó usado acerca de: (a) o “pregador” 
do Evangelho (I Tm 2 .7 :2 Tm 1.11); (b) Noé. como 
“pregador” da justiça (2 Pe 2.5).<fl

Notas: ( I )  Quanto a Rm 10.14. onde o verbo 
kemssõ é usado, “pregue”, veja PREGAR. A. n° 2.

(2) O term o kerux indica o “pregador” que faz 
uma proclamação; o  termo euangelistes ressalta a 
sua m ensagem  que é as boas-novas; o term o 
apostolos sugere sua relação com Ele por quem ele 
é  enviado.

PR E G A R
A. Verbos.

1. euangelizõ (€ÚayyeXí£tJ») quase sem pre é 
usado acerca das “boas-novas” re la tivas ao Fi
lho de Deus conform e foram  são proclam adas 
no E v an g e lh o  le x c e ç ô e s  e n c o n tra m -se . por 
exem plo, em Lc 1.19 (“alegres novas” ); 1 Ts 3.6 
(onde a frase “ trazendo-nos boas-novas” não se 
refere ao E vangelho): G1 1.8 (segunda parte)). 
Com referencia  ao E vangelho, o  verbo é usado 
em  At 13.32 (“anunciam os” ): Rm 10.15 (“anun
ciam  coisas boas” ); Hb 4 .2  (“foram  pregadas as 
boas-novas” ).

Em Lc 4.18. “evangelizar”. a citação correta de 
Isaías é  “pregar as boas-novas” , em vez de “pregar
o Evangelho”. Na Septuaginta, o  verbo é usado acer
ca de qualquer mensagem tencionada a alegrar os 
ouvintes (por exemplo. 1 Sm 3 1.9 :2  Sm 1.20). Veja 
EVANGELHO. B. n° 1.

2. kerussõ (KT}púaai»>) significa: (a) “ser arau
to”. ou. em geral, “proclamar”  (por exemplo. Mt 
3.1: Mc 1.45: Lc 4.18.19; Lc 12.3: At 10.37: Rm
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2.21: Ap 5.2). Em I Pe 3.19. a referência provável 
é. não às boas-novas (pois não há nenhuma evidên
cia real de que Noe' pregou, nem há evidência de 
que os espíritos das pessoas antediluvianas estão 
de falo “em prisão*'), mas ao ato de Jesus depois da
Sua ressurreição proclam an do S ua vitória  a o s  e sp í  
rilos dos anjos caídos: (b) “pregar o  Evangelho 
como arauto" (por exemplo. M t 24.14; Mc 13.10; 
14.9; 16.15,20; Lc 8.1: 9.2: 24.47; A t 8.5; 19.13; 
28.31: Rm 10.14, pariicípio presente, literalmente, 
“pregação", “pregador”: Rm 10.15, primeira parte:
1 C o 1.23; 15.11,12; 2 C o 1.19; 4.5; 11.4; Gl 2.2; 
Fp 1.15: Cl 1.23: 1 Ts 2.9; 1 Tm  3.16); (c) “pregar 
a palavra" (2 Tm 4.2, acerca do ministério das Es
crituras, com  referência especial ao Evangelho). 
Veja APREGOAR. PROCLAM AR.

3. proeuangelizomai ("n-pot u a y y tX íío n a i). Veja 
EVANGELHO. B. n° 2.

4. prokerussõ (irpoKtpúoow). lileralm ente. “pro
clam ar com o arauto” (formado de pro, “antes de” , 
c o n° 2), é usado em At 13.24, “tendo prim eira
mente | . . . |  pregado”. A lguns m anuscritos têm o 
verbo em  At 3.20. Veja NOM EAR. rí° 12.!

5. parrhesiazomai (7Tappr|máCopai), “ser ousado 
na fala", é traduzido pelo verbo “falar ousadam ente” 
em At 9.27 (segunda parte); A t 9.29. Veja SER 
OUSADO, A. n° 2.

Notas: ( I ) Q uanto ao verbo diangellô, traduzi
do em Lc 9.60 por “anuncia", veja DECLARAR.
A. n° 3.

(2) Q uanto ao verbo katangellõ, “proclamar", é 
traduzido pelo verbo "anunciar" em Al 4.2; 13.5.38: 
15.36; 17.3,13; 1 C o 9.14; C l 1.28.

(3) O  verbo laleõ, “falar", é traduzido pelo ver
bo “anunciar" em M c 2.2; At 8.25 (na primeira par
te: “falado"); At 13.42 (“ditas”); At 11.19 (m as o 
que é indicado aqui não é uma “pregação” formal 
pelos crentes que foram dispersos de Jerusalém, mas 
um testem unho geral a todos com  quem eles entra
vam em contato); At 14.25; 16.6, falar” .

(4) Q uanlo ao verbo dialegomai, que ocorre em 
At 20.7.9 veja ARGUMENTAR.

(5) Q uanto a “palavra da pregação” (Hb 4.2, se
gunda parte), veja OUVIR.

(6) Em Rm 15.19, o verbo pleroô. “cum prir”, é 
traduzido por “ tenho pregado".

B. Substantivos.
kerugma (KT|piryp.a), “proclamação por arauto” 

(cognato de A, n° 2), denota "m ensagem , prega
ção” (a substância do que é “pregado” em distin
ção ao ato de “pregar” ), ocorre em Ml 12.41; Lc

11.32: Rm 16.25; 1 C o 1.21; 2.4; 15.14; 2 Tm 4.17; 
T i 1.3. Veja M EN SA G EM /j Na Septuaginta. con
sulte 2 C r 30.5; Pv 9.3; Jn 3.2.!

Nota: Em 1 C o 1.18, ocorre o termo logos. “pa
lavra". em “a palavra (da cruz)” , ou seja. nào o ato 
de “pregar", mas a substância do testem unho, tudo
o que Deus fez conhecido em relação ao assunto. 
Quanto a  Hb 4.2, veja OUVIR. B. n° 1.

PREGUIÇOSO
nõrhros (vtuOpóç) [quanto a esta palavra, veja 

VAGAROSO (1)], 6 traduzido em Hb 6.12 por "ne
gligentes” : aqui é posto em  contraste com  a fé e 
paciência, ou seja. a confiança e esperança cons
tante: em Hb 5.11 (“negligentes"), ao vigoroso cres
cim ento em  conhecimento. Veja N EG LIGEN TE.!

PRÊMIO
1. brabeion (p p a jk lo r) , “prêm io dado com re

lação aos jogos" (cognato de brabeus, “árbitro”, e 
brabeuõ. “decidir, arbitrar” , traduzido por “dom i
ne" em  Cl 3.15). em 1 Co 9.24, é usado metaforica
mente acerca da "recom pensa” a ser obtida no fu
turo pelo crcnie fiel (Fp 3.14); a preposição eis, 
“para”, indica a  posição da meta. O “prêmio” não é 
“a alta cham ada”, mas será dado em  virtude e  em 
relação à chamada divina (Hb 3.14), que pertence a 
todos os crentes e direciona suas mentes e aspira
ções ao céu (quanto ao “prêm io” , veja especialm en
te 2 Tm 4.7,8).!

2. harpagmos (á p -ay p ó ç ). cognato de harpazõ, 
“agarrar, prender, levar à força” , e encontrado em 
Fp 2.6. "(não teve por) usurpação” ; pode ter dois 
significados: (a) no sentido ativo, "o  ato de agar
rar. roubo”, significado conforme uma regra rela
cionada com  sua formação; (b) no sentido passivo, 
"a coisa agarrada com o prêm io” . O  assunto é trata
do com habilidade por Gifford, em The Incarnation. 
pp. 28, 36. de onde citam os o seguinte excerto:

“A fim de expressar o significado da cláusula 
com bastante clareza, exige-se uma leve alteração: 
‘Não teve por usurpação ser igual a  Deus*. A for
ma te r’ é  ambígua e  facilmente se presta à noção 
errônea dc que estar cm igualdade com Deus era 
algo a ser obtido no futuro. A tradução: ‘Não con
tou por usurpação que Ele eslava em igualdade com 
Deus*, é certam ente precisa e mais livre de am bi
güidade. [...] Presumindo, como agora o fazemos, 
que a  igualdade era algo que Jesus possuía antes da 
encarnação, e que depois, por um tem po. Ele a  re
nunciou. tem os de [...] escolher entre dois signifi
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cados da palavra harpagmos: (1) com o sentido ati
vo, ‘roubo* ou ‘usurpação', obtemos o seguinte sig
nificado: ‘Que. porque Ele estava subsistindo na 
forma essencial de Deus. nào considerou como 
usurpação que estivesse em igualdade de glória e 
majestade com Deus. mas, não obstante. Ele se es
vaziou dessa glória co-igual'. (2) O sentido passi
vo dá um significado diferente à passagem: *Quc. 
embora Ele estivesse subsistindo na forma essen
cial de Deus. contudo não considerou estarem  igual
dade de glória e  majestade com Deus como prêmio 
e tesouro a serem firmemente seguros, mas esva
ziou-se disso/*

Depois de revisar os argumentos a favor e con
tra, Gifford considera certo o último sentido, o qual 
transmite o propósito da passagem “estabelecer Je
sus como o exemplo supremo de humildade e re
núncia” .

Nota: Quanto ao verbo katabrabeuõ (formado 
de kata, “para baixo”, e  brabeuõ, veja o n° I ). tra
duzido em Cl 2.18 por “vos domine a seu bel-pra
zer”, veja LOGRAR, Nota.

PR EN D ER
1. suUambanõ (auÁÀan3<mj), literalmente. “le

var jun to ’' (formado de sun, “com” , e lambanõ, 
“agarrar, apoderar-se*’), significa primariamente 
“prender como prisioneiro”; é encontrado em Mt 
26.55; M c 14.48; Lc 22.54: Jo 18.12; At 1.16; 12.3; 
23.27; 26.21. Veja AJUDAR. CONCEBER. PE
GAR. n° 8.

2. sunarpazõ (<7wapirá£ci>) é traduzido pelo ver
bo "arrebatar” em Lc 8.29; At 6.12: 19.29. Veja 
PEGAR. n° 7.

Nota: Em Mt 21.38, os melhores textos têm 
echõ . “ter” , no sentido de “tom ar” ; alguns têm 
katechõ, “agarrar, apodcrar-se”.

PRENUNCIAR
prokatangellõ (TTpoKarayyéXXo>), "anunciar de 

antemão, anunciar antecipadamente” (formado de 
pro, “antes de”, e katangellõ, “proclamar”), é  tra
duzido em At 3.18 por “dantes I...J havia anuncia
do” ; cm At 7.52. por “anteriormente anunciaram”.*!

PR EPA R A R  (1)
A. Substantivos.

1. hetoimasia (é ro ifiam a) denota: (a) “pronti
dão”; (b) “preparação”; é  encontrado em Ef 6.15. 
acerca de ter os pés calçados na “preparação” do 
Evangelho da paz; também tem o significado de

firme fundamento (fundação), como na Septuagin- 
ta (SI 89.14, “base”); se este é o significado em Ef
6.15, o próprio Evangelho deve ser o firme funda
mento do crente, sendo o  seu andar digno disso e, 
portanto, um testem unho a esse respeito. Veja 
PRONTO.*

2. paraskeue (irapaaKeurí) denota “preparação, 
equipamento”. O dia no qual Jesus morreu é cha
mado de “o Dia da Preparação” (Mc 15.42); “o Dia 
da Preparação (e amanhecia o sábado)” (Lc 23.54); 
“a  preparação da Páscoa” (Jo 19.14); “a prepara
ção” (Jo 19.31); “a  preparação dos judeus” (Jo 
19.42). O  mesmo dia está em vista em M t 27.62. 
onde os eventos registrados aconteceram no “dia 
depois da Preparação”. A referência seria ao sexto 
dia da semana. O título surgiu da necessidade de 
preparar comida, etc.. para o sábado. Aparentemente 
era a princípio aplicado só à tarde do sexto dia; de
pois, ao dia inteiro. Com respeito à fraseologia em 
Jo 19.14. muitos sustentam que indique a  “prepa
ração” para a festa pascal. Provavelmente significa 
“o dia da Preparação", e, assim, entra em linha com 
os Evangelhos Sinóticos. No grego moderno c no 
latim eclesiástico (como também na liturgia católi
ca), parasceve é igual a sexta-feira.f

B. Verbos.
1. hetoimazõ (é ro t |idCw), “preparar, aprontar, 

dispor”, é usado: (I) de modo absoluto (por exem
plo, Mc 14.15: Lc 9.52): (II) com um objeto, diz 
respeito, por exemplo: (ci) às coisas que são orde
nadas: ( l )  por Deus, como as futuras posições de 
autoridade (Mt 20.23); o Reino que virá (M t 25.34): 
a salvação personificada em Cristo (Lc 2.31); as 
bênçãos futuras ( I Co 2.9); uma cidade (Hb 11.16); 
um lugar de refúgio para o remanescente judeu (Ap
12.6); os julgamentos divinos no mundo (Ap 8.6: 
9.7,15; 16.12); o fogo eterno, para o diabo e os seus 
anjos (Mt 25.41); (2) por Jesus: um lugar no céu 
para os Seus seguidores ( Jo 14.2,3); (b) à “prepara
ção” humana para o Senhor (por exemplo. Mt 3.3: 
26.17,19; Lc 1.17,76; 3.4: 9.52; 23.56: Ap 19.7:
21.2); em 2 Tm 2.21. alude ao crente estar “prepa
rado para toda boa obra”; (<:) às “preparações” hu
manas para objetivos humanos (por exemplo, Lc 
12.20: At 23.23; Fm 22).

2. katartizõ (K«TapTÍ£(u), “fornecer completa
mente, preparar”, é  usado em Hb 10.5, acerca do 
corpo do Senhor Jesus. Veja ATO. B. n° 3.

3. kataskeuazõ  (KaTaoK€ud£üj), "preparar, 
aprontar, dispor'* (formado de kata. usado intensi
vamente, e skeue. “equipamento” ), é encontrado em
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M t 11.10: Mc 1.2: Lc 1.17:7.27: Hb 9.2,6: 11.7; I 
Pe 3.20. Veja CONSTRUIR, n° 5.

4. paraskeuazõ  (i7apaaiceua£<i>). “preparar, 
aprontar, d isp o r ' (form ado de para, “ao lado de", 
e  skeue. “equipam ento” ), é usado acerca de pre
parar com ida (At 10.10); na voz média, “prepa
rar-se" para a  guerra (1 Co 14.8): na voz passiva, 
“preparar” uma oferta para os necessitados (2 Co
9 .2 . ‘p ro n tid ão ’*: 2 C o 9 .3 , “p ro n to s” ). Veja 
PRONTO/J

5. proetoimazõ (TTpO€TOi|iá£<j<)), “preparar ante
riormente. de antemão” (formado de pro. “antes de”, 
e  o n° 1), é usado acerca das boas obras que Deus 
‘preparou*1 para os crentes fazerem (E f 2.10); dos 

“vasos de misericórdia”t que foram “preparadas” 
por Deus para a glória (Rm 9.23). Veja ORD E
NAR/I

Notas: (1) Etimologicamente. a diferença entre 
os verbos hetoiniozõ c  paraskeuazõ é que o primei
ro está ligado com o que é  real (etumos), ou pronto,
o último com skeuos, artigo pronto ao alcance da 
mão. utensílio, vasilha.

(2) Em Mc 14.15, o termo hetoimos. “pronto” , ú 
por "preparado” . Está ausente em alguns m anus
critos. Veja PRONTO.

PREPARAR (2)
kosmeõ (icocrfiéto). "organizar, adornar” , é usa

do acerca de "preparar" as lâmpadas (Mt 25.7). Veja 
ADORNAR.

PRESENÇA
A. Substantivos.

1. prosõpon (TrpóawiToi'). Veja FACE (1). n° 1 
(como também APARÊNCIA, n° 2).

2. parousia (Trapouaia). Veja VIR (substantivo), 
n°3 .

B. Advérbios e Preposições.
1. emprosthen (èjinpoa& i'). Veja ANTES, A. n°

4.
2. enõpion (éwámov), com o sentido de "peran

te**, “diante de’’, “na presença de*’, é  encontrado em 
Lc 1.19: 13.26: 14.10: 15.10; Jo 20.30: 1 Co 1.29; 
Ap 14.10 (duas vezes). Veja ANTES. A. n° 9.

3. katenõpion (KarevoVirioi'). formado de kata, 
“para baixo”, e o n° 2. “na própria presença de” , é 
traduzido em Jd 24 por “perante”. Veja ANTES. A. 
n° 10.

4. apenanti (àTrévaim ). “em defronte a. em con
traste com. oposto a” , é  traduzido em At 3.16 por 
“na presença de” . Veja ANTES. A. n° 7.

A. Verbos.
1. pareimi (T rapei^) significa: (a) “estar junto, 

à mão ou presente”, em referência a pessoas (por 
exemplo. Lc 13.1; At 10.33: 24.19; I Co 5.3: 2 Co 
10.2.11; Gl 4.18,20); a coisas, acerca de: determ i
nada ocasião na vida do Senhor na terra (Jo 7.6); o 
castigo (Hb 12.11,0 neutro do particípio presente, 
usado com o substantivo); “o que tendes" (Hb 13.5. 
literalm ente, “as coisas que estão presentes” ): a 
v e rd ad e  (2  Pe 1.12, ua v e rd ad e  j á  p re se n te  
convosco". ARA. e  não como a ARC, “a presente 
verdade” , com o se dissesse respeito a doutrinas es
peciais aplicáveis a determinado tempo); coisas (2 
Pe 1.9. “não há” , é literalmente, “a  quem não estão 
presentes” : veja ARA); (b) “ter chegado ou vindo” 
(M t 26.50. “viste**; Jo 11.28; At 10.21; Cl 1.6).

2. enistemi (èi^crrrm i), “estabelecer-se cm ”, ou. 
na voz média e tempo perfeito da voz ativa, “estar 
em. estar presente”, é usado acerca do presente em 
contraste com o passado (Hb 9.9, “o tem po presen
te**); em contraste com o futuro (Rm 8.38: 1 Co 
3.22: Gl 1.4); em 1 Co 7.26. “instante necessida
de”, é posto em contraste com o passado e  o futuro: 
em 2 Ts 2.2, “já  perto", é. literalmente, “está pre
sente*’: os santos em Tessaiônica. por causa de suas 
grandes tribulações. estavam presos à idéia de que 
“o  dia do Senhor” (não *'o dia de Cristo” ) já  tinha 
começado: o apóstolo Paulo corrige este engano: 
em 2 Tm 3.1, “sobrevirão". Veja VIR, n° 26.1

3. ephistemi (èc^iarnu i). “estabelecer sobre, es
tar sobre”, é  encontrado em At 28.2. Veja ASSAL
TAR. A. VIR, n° 27.

4. paraginomai (irapayíi'op.ai). “estar ao lado 
de” ( formado de para. “ao lado de”, e ginomai. “ tor
nar-se” ), é  traduzido em At 2 1 .18 por “vieram ali”. 
Veja VIR. n° 13.

5. parakeinuii (TTapátc€i^aL). “jazer ao lado de“ 
(formado de para. “ao lado dc”. e keimai. “jazer”), 
“estar próxim o”, é  traduzido em Rm 7.18,21 por 
“está em mim”.!

6. sumpareimi (ox i^napetn i). “estar presente 
com” (formado de sun. “com”, e o n° 1). é usado 
em At 25.24.1

B. A dvérbios.
1. arti (d p n ) ,  “há pouco, agora mesmo, este 

momento”, é  traduzido em 1 Co 4 .1 1 por “(esta) 
presente (hora)”; em 1 Co 15.6, por “ainda”. Veja 
AGORA.

2. nun (i'0 |i). “agora *, é  usado com referência a 
esta era ou período (Rm 8.18. “presente”: Rm 11.5:

PRESENTE
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2 Tm 4.10; Tt 2.12). Veja AGORA e DAQUI EM 
DIANTE.

Noras: ( 1 ) 0  verbo endemeõ, “estar em casa, 
estar em ", é encontrado em 2 Co 5.6,8: 5.9 ("pre
sentes”). Veja LAR.

(2) Em Jo 14.25, o verbo menõ, “ficar” , é  tradu
zido por "estando convosco” .

PR E SO
1. desmios (Òeanioç). adjetivo, primariamente 

denota “ligado, atado, amarrado”, então, como subs
tantivo, “o  indivíduo amarrado, cativo, prisioneiro, 
preso” (cognato dc deõ, “amarrar'*), é  encontrado em 
Mt 27.15.16; Mc 15.6; At 16.25.27:23.18:25.14,27; 
28.16.17: E f 3.1; 4.1: 2 Tm 1.8; Fm 1.9; Hb 10.34 
(“nas prisões” ); Hb 13.3. Veja GRILHÕES. n° 2.1

Nota: A prisão em Jerusalém (At 5) era contro
lada pelos sacerdotes e provavelm ente ligada ao 
palácio do sumo sacerdote ou ao Templo. Paulo foi 
encarcerado em Jerusalém na fortaleza de Antônia 
(At 23.10); em Cesaréia, no pretório de Herodes 
(At 23.35); seu último encarceramento em Roma 
foi provavelmente no calabouço dc Tuliano.

2. desmõtes (Ò€a|iti'miç), cognato do n° I, ocor
re em At 27.1,42.1

3. sunaichmalõtos (aui’aLX|iá\iuTo<;). “com pa
nheiro de prisão", primariamente “um dos com pa
nheiros presos em guerra” (form ado de aichme, 
“lança”, c  haliskomai. “ser levado"), é  usado por 
Paulo em referência a Andrônico e Júnia (Rm 16.7); 
a Epafras (Fm 23); a Aristarco (Cl 4.10); Lightfoot 
observa que provavelmente as relações de Aristarco 
com o apóstolo Paulo em Roma levantaram suspei
ta e o levaram a um confinamento temporário, ou 
que ele voluntariamente compartilhou seu cativei
ro vivendo com o apóstolo.1

PRESTAR ATENÇÃO
1. blepõ OXémo). “ver. olhar, perceber, contem

plar". tem o sentido de “considerar" à guisa de par
cialidade (Mt 22.16; Mc 12.14). Veja CONTEM 
PLAR. n° 2.

2. entrepõ (€vrp€md), “virar de um lado para o 
outro" (formado de en. “em”, e trepõ. “virar"), é 
usado metaforicamente acerca de “envergonhar” 
(por exemplo, 1 Co 4 .14); na voz média, “reveren
ciar. considerar” , traduzido cm Lc 18.2.4 pelo ver
bo “respeitar". Veja ENVERGONHAR-SE. REVE
RENCIAR, VERGONHA.

3. phroneõ (<{>poi'€üj), “pensar, fixar a  mente cm", 
implicando interesse moral e reflexão, é  traduzido

em Rm 14.6 por "fazer caso" (duas vezes); a se
gunda parte representa uma interpelação e não faz 
parte do original. A Escritura não fala de não “con
siderar. fazer caso" de um dia. Veja CHEIRO, CUI
DADO. B. n° 6. ENTENDER. MENTE. PENSAR.

4. epiblepô (è7ri0X€T:iü), “olhar sobre” (forma
do de epi. “sobre", e  o n° 1). no Novo Testamento 
“olhar [considerarl com favor”, c usado cm Lc 1.48 
(“atentou”); Tg 2.3 “atentardes” ). Veja EM RELA
ÇÃO A, OLHAR. n° 6.

5. oligõreõ (òXiyojpéio) denota “pensar pouco de“ 
(formado de oligos. “pequeno”, e  õra, “cuidado”), 
“considerar ligeiram ente” (Hb 12.5, “ m enospre
zes"). Veja MENOSPREZAR. Nota (3).1 Na Sep
tuaginta. consulte Pv 3.11 1

6. prosechõ (vpooéx<jj), “prestar ou dar atenção*', 
é traduzido por “eles tiveram consideração” em At
8.11 (“atendiam-no”). Veja ATENDER, n° I.

7. ameleõ (ájicXcio). “nâo cuidar” , é traduzido 
em Hb 8.9 por “não atentei” . Veja DESPREZAR.

Notas: (1) Em Gl 6.4; 2 Co 10.16. ocorre a preposi
ção eis. “em"; em Ef 5.32. é traduzida por “a respeito”.

(2) Em Rm 6.20, o caso dativo de dikaiosune, 
“justiça”, significa literalmente, “livres da justiça” ; 
isto é, a justiça não pôs nenhum tipo de laço neles, 
eles não tinham relação alguma com ela.

(3) Em 2 Co 8.4, o caso acusativo de charis e 
koinõnia é. nos melhores textos, usado de modo ab
soluto. isto é, não como os objetos de um verbo 
expresso: por conseguinte, “com respeito a” ("que 
sc fazia", onde o verbo é  o resultado de uma glosa 
adicional).

(4) Quanto à frase “nào fazendo caso”, que ocor
re em Fp 2.30. veja ARRISCAR, n° 2.

PRETENSÃO
logos (Xóyoç), “palavra", às vezes é usado acer

ca de mera conversa o boato ou rumor que alguém 
ocasiona; por conseguinte, “fama. bom-nome. re
putação"; este parece ser o significado em Cl 2.23. 
traduzido por “aparência (“demonstração" 1 de sa
bedoria". ou seja, “reputação pela sabedoria", em 
vez de “aparência, argumentação”, etc. Veja PA
LAVRA (I).

Nota: Em Lc 20.47. o termo prophasis. “preten
são", é  traduzido por “pretexto”. Veja PRETEXTO
( I), n° 2.

PRETEXTO (1)
1. epikalumma (€7TiKdXt'|i|in) é “cobertura, um 

meio de se esconder” (formado de epi, “sobre”, e
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kalupiò, “cobrir”), por conseguinte, “pretexto, dis
farce. dissim ulação por maldade” , é encontrado em
1 Pe 2.16.1 Na Septuaginta, é  usado em Êx 26.14; 
39.21: 2 Sm 17.19: Jó 19.29.1

2. prophasis (7rpo<f>áais)* ou formado de pros, 
“antes”, e  phainõ, Afazer aparecer, brilhar” , ou. mais 
provavelmente, dc pros, “antes”, e phemi. “dizer” , 
é  traduzido em Mt 23.14: Mc 12.40: Lc 20.47: At 
27.30 (ARA): 1 Ts 2.5 por “pretexto” ; em Jo 15.22. 
por “desculpa”; em Fp 1.18. por “fingimento” . Sig
nifica a pretensão de algo no que diz respeito a dis
farçar os reais m otivos da pessoa. Veja M OS- 
TRAR.1

PRETEXTO (2)
Nota: Em Cl 2.18. o  termo thelõ Ipara o qual. 

veja DESEJAR (1). B. nD 6] é  traduzido por “(com) 
pretexto (de hum ildade)”, particípio presente, ou 
seja, "sendo um pretexto (em humildade)”, a pre
posição en, “em”, sendo traduzido como instrumen
tal: o que era proveniente da mera vontade da pes
soa, com a aparência enganadora de humildade, sig
nificaria ele ser privado do seu prêmio.

PRETÓRIO
1. aule (aúXií). "pátio, habitação, palácio”. Veja 

PÁTIO.
2. praitõrion (rrpaiTiópioi') significava original

mente "tenda do general (pretor)” . Depois foi apli
cado ao “conselho de oficiais militares": então, à 
“residência oficial do governador de uma provín
cia” ; finalmente, à “escolta imperial” . No grego do 
Novo Testamento ocorre em M t 27.27 (“audiên
cia” ): M c 15.16 ("sala da audiência” ): Jo 18.28 
(duas vezes); Jo 18.33: 19.9: At 23.35 ("pretório 
de Herodes” ): Fp 1.13 (“toda a guarda pretoriana” ).

“Nos Evangelhos, denota a residência oficial em 
Jerusalém do governador romano, e  as várias tra
duções do termo surgiram do desejo de indicar o 
propósito especial ao qual essa residência era usa
da na ocasião em questão, ou dc explicar a que edi
fício em particular se referia. Mas qualquer edifí
cio  que o governador ocupava era o pretório. É 
muito provável que em Jerusalém  ele residia no 
famoso palácio dc Herodes. (...] A residência de 
Pilatos foi identificada com o castelo de Antônia. 
que era ocupada pela guarnição regular. A probabi
lidade é que era  igual ao palácio de Herodes. O 
palácio de Herodes em Cesaréia era usado como 
pretório, e a expressão que ocorre em At 23.35. ‘o 
pretório de Herodes*, é a abreviação de ‘o pretório

do palácio de H erodes’ ” (Dictionary o f  the Bibie, 
de Hastings).

Em Fp 1 .13 . a  e x p re s sã o  " to d a  a g u a rd a  
pretoriana’* tem sido explicada de diversas m anei
ras. Fala-se de que <5 “o palácio”, com relação a Fp
4.22. onde se alude a crentes que pertencem à casa 
de César. Outros entendem que se trata do quartel 
da guarda “pretoriana” . mas Lightfoot mostra que 
este uso da palavra não pode ser estabelecido, nem 
pode ser considerado que é referência ao quartel da 
guarda "palaciana". A frase "e de todos os dem ais”, 
que vemos em Fp 1.13 (ARA), indica que pessoas 
estão em vista. Mommsen. seguido por Ramsay (em 
St. Paul the Traveler, p. 357) considera inverossímil 
que o  apóstolo Paulo tivesse sido entregue à "guar
da p re to ria n a” e su s ten ta  a op in ião  de que o 
centuriào Júlio, que trouxe Paulo para Roma. per
tencia a um corpo m ilitar convocado das legiões 
nas províncias, cujo dever era supervisionar a  pro
visão de trigo e executar o serviço policial, e que 
Julio propriam ente entregou seus prisioneiros ao 
chefe do seu corpo militar. C onseqüentem ente o 
caso  de P au lo  foi levado  peran te  o co nse lho  
pretoriano, o  qual é “a guarda pretoriana** aludida 
pelo apóstolo, e a frase ”e todos os dem ais” (ARA) 
diz respeito à audiência do tribunal.^

Nota: Alguns estudiosos, crendo que esta epís
tola foi escrita  durante um encarceram ento  em 
Éfeso, consideram que "a  guarda pretoriana" neste 
versículo seja a residência em Éfeso do procônsul 
da província da Ásia. e “a casa de César” seja o 
serviço civil imperial local (Deissmann etc.).

PREVALECER (1)
1. ischuõ (lgxúü j). “ser forte, poderoso”, é  en 

contrado em At 19.16 (“assenhoreando-se” ): At 
19.20 (“prevalecia” ): Ap 12.8. Veja CAPACIDA
DE. B. n° 4.

2. katischtiõ (KaTitJxúio). “ser forte contra” (for
mado de kaia, "contra” , e o n °  1). é usado em Mt
16.18 (“prevalecerão” ), negativamente acerca das 
portas do Hadcs; em Lc 21.36 (nos m anuscritos 
mais autênticos: alguns têm kataxioõ, “contar me
recedor. digno”), acerca dc “prevalecer” para esca
par dos julgam entos ao final desta era; em Lc 23.23, 
acerca da voz dos principais sacerdotes, governa
dores e do povo contra Pilatos em relação à crucifi
cação de Jesus.1

3. òpheleõ (w<j)€Xéüj), “beneficiar, fazer bem. ga
nhar” , é traduzido em Mt 27.24 por “aproveitava”, 
a ce rca  da c o n c lu sã o  fo rm ad a  po r P ila to s
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concernente à determinação dos principais sacer
dotes. anciãos e do povo. O significado do verbo 
com o negativo é melhor expresso pela frase ‘ele 
nào faria bem”; o mesmo se dá em Jo 12.19, "(nada) 
aproveitais", literalmente, “não estais fazendo ne
nhum bem” . Veja VANTAGEM. MELHORAR. 
PROVEITO (1).

4. nikaõ (wcdw), “conquistar, vencer, prevale
cer", é usado como termo legal em Rm 3.4, "(que) 
venças (quando fores julgado)”; é inevitável que. 
onde Deus é o Juiz, a justiça do veredicto compila 
um reconhecimento por parte do acusado. As pro
messas de Deus para Israel não deram garantia de 
que o judeu impenitente escaparia da destruição. 
Em Ap 5.5, “venceu". Veja MAIS DO QUE VEN
CEDORES. n° 1.

PREVALECER (2)
iscfutõ (íaxúw) significa: (a) “ser forte no cor

po. ser robusto, em plena saúde" (M t 9-12, “sãos"; 
Mc 2.17); (b) "ter poder”, como do Evangelho (At
19.20): prevalecer contra, dito dos inimigos espiri
tuais (Ap 12.8); de um espírito  m aligno contra 
exorcistas (At 19.16); (c) "ser de força, ser eficaz, 
capaz de resultados produtivos" (Ml 5.13, "pres
ta"; Gl 5.6); em Hb 9.17, tem o significado de “ser 
válido". Em Tg 5.16, é traduzido por “pode” com 
referência à oração; cf. a forma fortalecida exischuô 
em Ef 3.18. Veja BOM. CAPACIDADE, FORTA
LECER, INTEIRO (2), PODER (I) . PODER (3), 
PREVALECER ( I ). TRABALHAR.

PREVENÇÃO
prokrim a  (irpÓ K pL |i«) d eno ta  “p re ju lg a r"  

(cognato de prokrínõ, “julgar de antemão” ), é  usa
do em 1 Tm 5.21, "prevenção”, preferindo uma pes
soa, outra sendo posta à pane, mediante julgam en
to desfavorável devido à parcialidade/I

PREVENIR
prolegõ (trpoXeyoj), com formas verbais como 

as mencionadas no verbete PREDIZER, é traduzi
do em Gl 5 .21 por “antes (vos) disse” : aqui, porém, 
como em 2 Co 13.2 e 1 Ts 3.4 (veja mais adiante), 
a tradução “claramente” deve ser preferida a “ante
riormente” ou “antes de" (veja o verbete PREDI
ZER): o  significado em Gl 5.21. nào é tanto que 
Paulo profetizou o resultado da prática dos males 
mencionados, mas que ele o disse antes da conse
qüência e  estava, agora, repetindo o aviso, como a 
não deixar possibilidade de dúvida ou mal-enten

dido; em 1 Ts 3.4. o assunto dito antes era a aflição 
conseqüente h pregação do Evangelho; em 1 Ts 4.6. 
“antes (vo-lo) dissemos", a advertência era quanto 
às conseqüências de quem quer que violasse a cas
tidade.

Nota: Em Lc 12.5, ocorre o  verbo hupodeiknumi, 
“mostrar, ensinar, tomar conhecido". Veja AVISAR. 
EXEMPLO (B, n° 2). MOSTRAR.

PREVER
1. prooraõ (“ poopáiu), com a forma do aorisio 

proeidon (usado para fornecer os tempos que fal
tam em prooraõ). “ver antes, ver de antemão” (for
mado de pro, “antes de”, e horaõ, "ver” ), é  usado 
com referência a: (a) o passado, acerca de ver uma 
pessoa antes (At 21.29): (b) o futuro, no sentido 
“antever” uma pessoa ou coisa (At 2.25. com refe
rência a Cristo e ao Pai —  aqui é usado a voz mé
dia).*

2. proeidon (npoe fòoi/), forma do tempo aoristo 
sem presente, “prever", é  usado em At 2.31. acerca 
de Davi, que “anteviu” Jesus; em Gl 3.8. é dito acer
ca da Escritura, personificada, sendo-lhe atribuída 
atividade pessoal por causa de sua fonte divina (cf. 
Gl 3.22). “Que diz a Escritura?”, era fórmula co
mum entre os rabinos.* Na Septuaginta, consulte 
Gn 37.18: SI 16.8 (prooraõ): SI 139.13.1

3. problepõ («TpopXtrroj). formado de pro. “an
tes de”, e blepõ, “ver, perceber”, é traduzido em 
Hb 11.40 por “prevendo” (voz média), ou seja, "pre
visto” . que é  o significado literal do verbo.* Na Sep
tuaginta. consulte SI 37.13/1

PRIMEIRO
A. Adjetivo.

prõíos (TrptÜToç), o grau superlativo de pro, “an
tes de”, é usado acerca de: (I) “tempo ou lugar”:
(a) como substantivo (por exemplo. Lc 14.18: Ap
1.17); oposto a “os últimos”, no plural neutro (Mt 
12.45; Lc 11.26; 2 Pe 2.20); no singular neutro, 
oposto a “o  segundo" (Hb 10.9): cm 1 Co 15.3. a 
expressão en prõtois. literalmente, “nas primeiras 
(coisas ou assuntos)” denota “em primeiro lugar”;
(b) como adjetivo (por exemplo. Mc 16.9). usado 
com a palavra “dia" subentendida, literalmente, “o 
primeiro (dia) do (ou seja, depois do) sábado”, em 
cuja expressão o “de" é objetivo, não incluindo o 
sábado, mas seguindo-o (cf. B. n° 3): em Jo 20.4.8: 
Rm 10.19. por exemplo, equivalente a um advér
bio: em Jo 1.15. literalmente, "primeiro do que eu", 
ou seja, “antes de mim” (de superioridade): (II)



PRIM EIRO 898 PRIM O

“posto ou dignidade", veja PRINCIPAL (1). C on
traste com B, n.os 3 e 4.

B. A dvérb ios.
1. protemn (T T p Ó T ep o v O , o grau com parativo de 

pro (veja o n" I ), “anterior, antes de", denota “pri
meiro” em Hb 7.27: em Hb 4.6, fala de Israel por 
ter ouvido as boas novas de Deus anteriormente ao 
ministério do Evangelho: em Gl 4.13, “sabeis que 
primeiro vos anunciei o evangelho” significa na pri
meira de suas duas visitas anteriores.

2. anõthen (àvwflei'). “de cim a”, é traduzido em 
Lc 1.3 por “desde o princípio” : pode significar “des
de o seu com eço ou de sua fonte”.

3. prõtõs (irpcÓTux;). “primeiramente, em prim ei
ro lugar” , é  usado em At 11.26 (alguns manuscri
tos têm o n° 4  aqui).!

4. prõton (TTpüjTOi'). o  neutro do adjetivo prõtos. 
é  usado com o advérbio e  significa “primeiro, pri
m eiram ente", por exemplo, acerca de lempo (Ml
8.21); de ordem (Rm 3.2); em Jo 7.51. a tradução 
“sem primeiro o  ouvir” , segue os manuscritos que 
têm o n °  I.

C. Num eral.
mia (p ia ) , forma gram aticalm ente feminina de 

heis. “um ", é  traduzida por “prim eiro” em certas 
ocorrências da expressão “no prim eiro dia da se
mana” (por exem plo. Lc 24.1: 1 Co 16.2: cf. A. e 
veja DIA): também ocorre em T t 3.10, acerca de 
uma “primeira” advertência a um herege. Veja IJM.

D. S ubstan tivo . 
arche (àpxn). "com eço”, é  traduzido em Hb 5.12 

por “os prim eiros (rud im entos das palavras de 
Deus)” , literalm ente, “ (os princípios) do com eço 
(das palavras de Deus)” ; em Hb 6.1. “os rudim en
tos (da doutrina) de C risto”, literalmente, “(o rela
to) do com eço de Cristo” , ou seja. os ensinos ele
m entares relativos a Cristo. Em At 26.4. onde a 
palavra é precedida pela proposição apo. “de” , te
mos “desde o  princípio” .

Notas: (1) Em Jd 6, o termo arche tem o signifi
cado dc “principado” .

(2) Em 2 C o 8.12. o  verbo prokeimai, “estar pre
sente” . literalm ente, “jaze r anteriorm ente, encon
trar-se antecipadam ente” (formado de pro. “antes 
de”, e keimai, “jazer” ), é traduzido por “(se) há 
(prontidão de vontade)”. Veja C OLO CA R. A. n°
23.

PR IM EIR OS ASSENTOS
Nota: Em Lc 11.43. o term o prõtokathedria, “as

sento principal” , é  traduzido por “prim eiros assen

tos". Em M t 23.6 e  Mc 12.39. o term o prõtoklisia, 
“lugar principal” , é  traduzido por “primeiros luga
res” e “primeiros assentos” , respectivamente. Veja 
PRINCIPAL (1). B. n.os 6 e 7.

PRIMÍC1AS
aparche (aTrapxn) denota, primariamente, “ofer

ta das primícias ou dos primeiros frutos" (cognato 
de aparchomai, “ fazer um com eço”: em sacrifíci
os. “oferecer os primeiros frutos” ). “A palavra gre
ga sempre está no singular, a despeito das ü-adu- 
çõ es  no  p lu ra l em  p o rtu g u ê s . D uas p a lav ras  
hebraicas são assim  traduzidas, uma que significa 
“chefe” ou “a pane principal” (por exemplo, Nm 
18.12; Pv 3.9); a outra, “aquilo que amadureceu 
mais cedo da colheita ou da árvore” (por exemplo. 
Êx 23.16: Ne 10.35); elas são encontradas juntas, 
por exemplo, em Êx 23.19. “as primícias. os pri
meiros frutos” (ou seja. “o  primeiro dos primeiros 
frutos” ).

“O term o é aplicado em coisas espirituais: (a) à 
presença do  E spírito  Santo  com  o crente com o 
primícias da plena colheita da cruz (Rm 8.23): (b) 
ao próprio Cristo na ressurreição em relação a to
dos os crentes que dormiram <1 Co 15.20,23): (c) 
aos crentes mais antigos num país em relação aos 
com patriotas subseqüentem ente convertidos (Rm 
16.5: 1 Co 16.15); (d) aos crentes desta era em re
lação à totalidade dos rem idos (2 Ts 2.13; veja Nota 
mais adiante: e Tg 1.18). Contraste com Ap 14.4”!  
(extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg e 
Vine. p. 271.)

Nota: Em 2 Ts 2.13, em vez de ap ‘ arches, “des
de o princípio”, há uma leitura alternativa, a qual 
tem muito apoio, a saber, aparchen, “(por vos ter 
Deus elegido) com o primícias” .

PRIMO
1. anepsios (ávcvkóç). em Cl 4.10 denota “pri

mo” em vez de sobrinho (“o filho da irmã”). “Pri
mo” é  seu significado nos diversos períodos dos 
escritores gregos.! Neste sentido, é usado na Sep
tuaginta em Nm 36.11.! Nos escritos mais recentes 
denota sobrinho; por conseguinte, a  tradução da 
ARA. C om o observou Lightfoot. não há razão para 
supor que o apóstolo Paulo tenha usado o  term o de 
modo diferente do seu sentido formal. Devemos 
e n ten d e r, p o rtan to , que M arcos e ra  p rim o  de 
Bamabé. Veja IRMÃ.

2. sungenis (cFiryyéiáç), em Lc 1.36 (de acordo 
com os m anuscritos mais autênticos), “primo” , e
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sungenes, em  Lc 1.58 (plural), “parentes". signifi
ca respectivamente, “parenta" e  “parentela": o m es
mo se dá em Lc 2.44 e  21.16. A palavra significa, 
literalm ente, "nascido com ", ou seja. do mesmo 
tronco ou descendente, por conseguinte, “parente, 
parentesco”. Veja PARENTH.

P R IM O G Ê N IT O
prõtotokos (TTpioTÓTOKOç), “prim ogênito" (for

m ado de prõtos. "prim eiro", e  tiktõ. “gerar"), é 
usado acerca de Jesus ter nascido da virgem  M a
ria (Lc 2.7); mais tarde, na Sua relação com  o Pai. 
expressando Sua prioridade e prcem inência sobre 
a  criação, não no sentido de ser o “prim eiro" a 
nascer. É usado ocasionalm ente acerca da superi
oridade de posição no A ntigo Testam ento; veja Êx 
4.22; Dt 21.16,17, sendo a proibição contra o mal 
de designar a posição privilegiada do "prim ogê
nito" a alguém nascido subseqüentem ente ao “pri
mei ro“ filho.

As cinco passagens do Novo Testamento con
cernentes a Jesus podem ser apresentadas cronolo
gicamente: (a) Cl 1.15, onde Sua relação eterna com 
o  Pai está em vista, e a cláusula significa que Ele 
era o  “Primogênito” antes de toda a criação e que 
Ele mesmo produziu a  criação (o caso genitivo sen
do acusativo. como Cl 1.16 deixa claro); (b) Cl 1.18 
e Ap 1.5. em referência à Sua ressurreição: (c) Rm
8.29, a Sua posição em relação à Igreja: (d \ Hb 1.6. 
a Sua segunda vinda ("quando outra vez introduz",
o  term o “outra vez" foi colocado no lugar certo, 
estando implícito o contraste da Sua prim eira vin
da quando Ele nasceu): cf. SI 89.27. A palavra é 
usada no plural em Hb 11.28. acerca dos filhos pri
mogênitos das famílias dos egípcios, e em Hb 12.23. 
em  referência aos membros da Igreja.*!

Nora: Com a letra “d \  contraste Jo  1.30: “Já era 
primeiro [prõtos] do que eu", é tradução literal, ou 
seja. “em  relação a m im ”, expressando tudo o  que 
está envolvido em Sua preexistência e prioridade.

PRINCIPADO
arche (Qpxn), “com eço, governo, im pério", é 

usado acerca de seres superm undanos que exer
cem dom ínio, cham ados "principados". Alude a:
(a) os anjos santos (E f 3.10. a igreja em sua for
m ação sendo  para  eles a g rande expressão  da 
"m ultiform e sabedoria de D eus"; Cl 1.16): (b) os 
anjos m aus (Rm  8.38; Cl 2.15. uns poriam  este 
últim o texto na letra mas veja SAQUEAR.
B, n° 4; as letras “a" e “b " sào indicadas em Cl

2.10). Também ocorre em E f 1.21; T t 3.1. Em Jd
6. significa, nào o prim eiro estado dos anjos caí
dos, mas o seu poder autorizado, o  term o "pró
pria" indicando o que lhes havia sido designado 
por Deus. o que eles abandonaram , aspirando con
dições proibidas. Veja COM EÇAR. B.

PRINCIPAL (1)
A. Adjetivo.

prõtos (irpãjToç) denota “o primeiro", quer no 
tem po ou em lugar. E traduzido por "príncipe", em 
Mc 6.21. acerca dos hom ens da G aliléia; em At 
13.50, diz respeito aos homens numa cidade: em 
At 17.4, fala de mulheres “distintas" numa cidade; 
em At 28.7, do homem “principal" na ilha de M al
ta; em At 28.17, dos judeus; em 1 Tm 1.15.16. de 
um pecador. Em Mt 20.27 e Mc 10.44. é  traduzido 
por “primeiro": em Lc 19.47 e  At 25.2. por “princi
pal"; At 16.12 (ARA), alude à cidade de Filipos. 
sendo que a tradução: “a primeira cidade desta par
te da M acedônia". está incorreta, visto  que era 
A nfípolis a “principal" cidade daquela região. O 
termos prõtos neste versículo tem de significar o 
primeiro na direção em que o apóstolo veio. Veja 
ANTES. COM EÇAR. M ELHOR (1), PASSADO
( I ). PRIMEIRO.

B. Substantivos.
1. kephalaion (Kc<}>á\cmw>). cognato do adjetivo 

kephalaios. “pertencente à cabeça", e de kephale, 
“cabeça", denota o ponto principal ou coisa princi
pal num assunto (Hb 8.1), “a suma (do que temos 
dito)"; cm outro lugar, ocorre em At 22.28. “(com 
grande) soma (de dinheiro)". Veja RESUMIR.*!

Certos substantivos compostos que envolvem o 
significado de principal, são os seguintes:

2. archiereus (àpxtep* úç). “principal sacerdo
te, sum o sacerdote" (form ado de arche, “ prim ei
ro", e hiereus, “sacerdote"), é termo freqüente nos 
Evangelhos, em Atos e Hebreus. mas lá só no Novo 
Testamento. É usado acerca de Cristo (por exem 
plo. cm Hb 2.17: 3.1); dos “ principais" dos sacer
dotes, incluindo os ex-sumo sacerdotes e membros 
de suas famílias (por exemplo. Mt 2.4; Mc 8.31).

3. archipoimen (àpxiroíp.T]i'). “pastor principal" 
(formado de arche, "principal, chefe", e poimen. 
“pastor"), é  dito só de Jesus (I Pe 5.4). Os gregos 
modernos o usam acerca dos chefes tribais.f

4. architelõnes (àpxLTeXwfqç) denota “coletor 
de im posto chefe“ ou “publicano" (Lc 19.2).!

5. akrogõniaios (àicpoyíoviaíoç) denota "prin
cipal pedra de esquina", formado de akros. “mais
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alto. extremo”, e gõnia. “canto, ângulo", ocorre em 
Ef 2.20 e  1 Pc 2.6.1 Na Septuaginta, consulte Is
28.16.!

6. prõtokathcdria (TTpojTOKa0€õpía), “sentado no 
primeiro ou principal assento” (formado de prõtos. 
“primeiro”. e kathedra. “assento” ), é  encontrado em 
Mt 23.6; Mc 12.39; Lc 11.43; 20.46.!

7. prõtoklisia (irpoíToicXi a i  a ) , “ lugar primeiro 
para reclinar-se. o principal lugar à mesa” (forma
do de prõtos, “primeiro”, e klisia. ‘ grupo que se 
reclina para uma refeição”; cf. klinõ, “ inclinar”), é 
achado em Mt 23.6; M c 12.39 (como o n° 6); Lc 
14.7.8; 20.46.1

8. chiliarchos (xiXLápxoç) denota "capitão prin
cipal” . Veja CAPITÃO. n° I.

9. asiarches (ào iapxnç), “asiarca”, era um de 
certos oficiais eleitos para yárias cidades na pro
víncia da Ásia, cuja função consistia em celebrar, 
em parte às próprias custas, os jogos e  festas públi
cas. Em At 19.31. a palavra é traduzida por “prin
cipais da Ásia” (“asiarcas”. ARA).

Parece provável, de acordo com Ramsay, que 
eles eram  os “sumos sacerdotes dos templos da ado
ração imperial em várias cidades da Ásia” . Ade
m ais. que “o C onselho dos A siarcas se reunia 
alternadam ente a  certos períodos declarados nas 
grandes cidades. [...] e provavelmente estavam reu
nidos em Éfeso para tal propósito, quando aconse
lharam Paulo que levasse em conta sua seguran
ça” . Uma festa teria trazido grandes multidões para 
a cidade.!

10. archõn (àpxwi'). “soberano, príncipe". É  tra
duzido em Lc 14.1 por “chefe”; cm Jo 12.42, por 
“principais” , ou seja, dos membros do Sinédrio; em 
Lc 11.15. por “príncipe”, em referencia a Belzebu.
o príncipe dos dem ônios. Veja M AGISTRADO, 
PRÍNCIPE, REGER.

11. archisunagõgos (àpxiow dytiryoç). “princi
pal príncipe de uma sinagoga, soberano principal”, 
traduzido cm At 18.8.17 por “principal da sinago
ga”. eram os oficiais administrativos que supervi
sionavam o culto.

C. Verbo.
hegeomai (rçyéoiiai). “ir à  frente, assumir a di

reção. presidir, reger, ser o chefe”, é usado acerca: 
da ambição em “ser o principal” entre os discípu
los de Cristo (Lc 22.26); de Paulo como o “princi
pal” que falava ao testem unhar o Evangelho em 
Listra (At 14.12); de Judas c Silas, como os “prin
cipais” (ou antes, “dirigentes, condutores” ) entre 
os irmãos em Jerusalém (At 15.22). Veja CONTAR

(1), CONTAR (2). CUIDAR. ESTIMAR. G OVER
NADOR, JULGAR. PENSAR.

D. Advérbios.
1. huperlian (írirepXíav), “o mais principal” (for

mado de huper, “acima de", e lian, “excessivam en
te, preeminentemente» muito” ), é usado em 2 Co
11.5: 12.11, acerca do lugar de Paulo entre o após
to los.!

2. malista ( j iá X ia T a ) .  o superlativo de mala, 
“muito, muitíssimo”, é traduzido em 2 Pe 2.10 e Fp
4.22 por “principalm ente”. Veja M ORM ENTE. 
MAIOR PARTE.

Nota: Em Rm 3.2, o advérbio prõton é traduzi
do por “primeiramente".

PRINCIPAL (2)
prõtos (TrpiÔToç), "prim eiro”, é traduzido em Lc 

19.47 e At 25.2 por "principais". Veja PRINCIPAL
(1), A.

Nota: Em At 25.23, a frase ka t' exochen. literal
mente. "de acordo com a eminência”, é  traduzido 
por "(varões) principais”; o termo exoche, primari
amente “projeção” (cognato de exechõ, “salientar”), 
é usado aqui metaforicamente acerca de em inên
c ia .! Na Septuaginta, consulte Jó 39.28-!

PRINCIPAL DA SINAGOGA
archisunagõgos (àp x io u v áy b iy o ç) denota o 

“ funcionário administrativo” que tem o dever de 
preservar a ordem e convidar as pessoas a ler ou 
falar na assem bléia (Mc 5.22,35,36.38: Lc 8.49; 
13.14; At 13.15: 18.8,17).!

Nota: Em Lc 8.41. "príncipe da sinagoga”, re
presenta o termo archõn. "príncipe”, seguido pelo 
caso genitivo do artigo, e sunagõge, “sinagoga”.

PRINCIPAL DEFENSOR
prõtostates (irpuTooraTriç), "aquele que está em 

primeiro lugar” (formado de prõtos, “primeiro”, e 
histenii. “fazer estar”), era usado acerca dc solda
dos. aqueles que ficam na linha de frente; por con
seguinte, metaforicamente, “ líder” (At 24.5. “ prin
cipal defensor”).!

PRÍNCIPE
1. archegos (àpxn>ó<;), primariamente adjetivo 

que significa “originado, começado”, é usado como 
substantivo e denota “fundador, autor, príncipe ou 
líder” (At 3.15; 5.31). Veja AUTOR. n° 2.

2. archõn (apxwi'), o particípio presente do ver
bo archõ, "reger” : denota “governante, príncipe”.
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É usado em alusão a: (o) Jesus, “o príncipe dos reis 
da terra" (Ap 1.5); (b) os príncipes das nações (Mt 
20.25; A t 4.26; 7.27.35, duas vezes); (c) os juizes e 
magistrados (At 16.19; Rm 13.3); (d) os membros 
do S inédrio (Lc 14.1. “principal” ; Lc 23.13.35; 
24.20; Jo  3.1; 7.26.48; 12.42; A t 3 .17; 4.5,8; 13.27;
14.5); (e) os chefes das sinagogas (M t 9.18.23: Lc 
8.41; 18.18); (/) o diabo. “príncipe" deste mundo 
(Jo 12.31; 14.30; 16.11); as potcstades do ar (Ef
2.2, sendo “o ar" a esfera na qual se encontram  os 
habitantes do mundo e na qual, pela condição re
belde e  irreligiosa da humanidade, constitui o lu
gar de sua autoridade); (#) Belzebu, o  “príncipe" 
dos dem ônios (M t 9.24; 12.24; Mc 3.22; Lc 11.15). 
Veja PRINCIPAL (1), B, n° 10.1

3. hegemõn (íYyeiiiúu), “ líder, governante”, é  tra
duzido em Mt 2.6 por “capitais” (ou seja. líderes). 
Veja GOVERNADOR. A. n° 1.

Nota: Quanto ao termo megistan. encontrado cm 
Ap 6.15; 18.23. veja SENHOR. n° 3.

PRIN C ÍPIO S
1. arche (ápxTÍ), “com eço”, é usado em Hb 6.1. 

em seu significado relativo, acerca do com eço da 
coisa falada; aqui “os princípios elem entares da 
doutrina de Cristo” (ARA), literalm ente, “a narra
tiva (ou palavra) do começo de Cristo", denota os 
ensinos relativos aos fatos elem entares concernen
tes a Cristo. Veja COM EÇAR. B.

2. stoicheion (crTotxelov)e' traduzido cm Hb 5 .12 
por “princípios" (ARA). Veja ELEMENTOS.

PR ISÃ O
1. teresis (TTiprjcnç), traduzido em At 4.3; 5.18 

por “prisão", significa: (a) “vigilância, guarda"; por 
conseguinte, “aprisionamento, ala (de prisão)”  (de
rivado de tereõ, “assistir, vigiar, guardar"); (b) “ob
servância, guarda” , por exemplo, dos mandam en
tos (1 Co 7.19). Veja GUARDAR (2). VIGIA.1

2. phulake ($u\aiaV), “sentinela" ou "guarda" 
(cognato de phulassõ, “guardar ou observar"), tam 
bém denota “prisão" (Ap 18.2. duas vezes, “refú
gio". “abrigo"). Veja LANÇAR EM  PRISÃO. R E
FÚGIO. RETER.

PRIVAR
I . aporphanizomai (cnTopòcnáCopai). literalmen

te, “ser feito órfao”  (formado de apo, “de", com o 
pensam ento de separação, e  orphanos, “órfao"), é 
usado metaforicamente em 1 Ts 2.17. no sentido de 
ser “privado" da companhia dos santos por meio

de ser compelido a deixá-los (cf. os símiles em 2 Ts
2.7.11). A palavra tem um significado mais amplo 
que o  de ser órfao .l

Nota: O adjetivo correspondente, orphanos. “ór
fão". aparece em Jo 14.18; Tg 1.27. Veja DESO
LADO. ÓRFÃO.1

2. apostereõ (àíToaTÉpéw), “roubar, defraudar. 
privar”, é  usado em 1 Tm 6.5. na voz passiva, no 
sentido de ser “privado" da verdade, com referên
cia aos falsos mestres. Veja DEFRAUDAR ( I ). DE
SAMPARADO, DIMINUIR (2).

PROA
prõra (irpiôpci) denota a parte da frente do na

vio. “proa” (At 27.30,41) em contraste com pnnnna, 
“popa".!

PROCLAM ADOR
katangeleus (K aTayycXeúc;), “ proclam ador. 

arauto” (cognato de katangellõ. “proclam ar"), é 
usado cm At 17.18. “pregador (de falsos deuses)". 
É encontrado em inscrições cm conexão com pro
clam ações feitas em lugares públicos.1

PROCLAM AR
1. kerussõ ( k t)pú c t( J ü>) é  encontrado em M t 10.27

(“pregai-o"): Lc 4 .19 ('•apregoar'*); At 8.5; 9.20 
(“pregava"). Veja PREGAR, n° 2.

2. katangellõ (KaTayycÀio). "declarar, procla
mar. anunciar", é usado em  At 16.17; 26.23; Rm 
1.8; 1 Co 2 .1; II .26. onde o verbo deixa claro que 
participar dos elem entos da Ceia do Senhor é uma 
“proclam ação” (um evangelho) da m orte do Se
nhor. Veja tam bém  DECLARAR, A, n° 4, PRE
G AR. Nota (2).

3. plerophoreõ (Tr\Tpo<t>op€u)), “trazer em plena 
medida" (formado de pleres. “cheio”, e pherò. “tra
zer” ). por conseguinte, “cumprir, realizar", é tra
duzido em 2 Tm 4.17 por “ fosse cum prida”, com 
kerugma. “proclamação" (“pregação” ). Veja ASSE
GURAR, B. n° 2 , C RER , C, Nota (4), CUM PRIR
(1). n° 6, PERSUADIR. n° 2, Nota. PROVA (3), 
SABER (1), Nota (2).

PROCÔNSUL
anthupatos (ávBÚTraToç)* formado de anti, “em 

vez de“, e  hupatos, “supremo", denota “cônsul, al
guém agindo em lugar do cônsul, procônsul, o go
vernador de uma província senatorial" (ou seja, al
guém  que não  tinha  exé rc ito  perm anente). Os 
“procônsules" eram de duas classes: (a ) os ex-côn
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sules. os governantes das províncias da Á sia e  da 
África que eram então “procônsulcs” ; (b ) os que 
eram ex-pretores ou “procônsules” de outras pro
víncias senatoriais (um pretor sendo virtualmente 
igual a  um  cô n su l). A o p rim e iro  p e rten c ia  os 
"procônsulcs” cm  Éfeso (At 19.38); ao último, Sér
gio Paulo, em  Chipre (At 13.7,8.12). e Gálio. cm 
C orinto (At 18.12). Nos dias do Novo Testamento,
o Egito era governado por um prefeito. As provín
cias nas quais mantinha-se um exército perm anen
te eram  governadas por um legado imperial (por 
exem plo. Cirênio. na Síria. Lc 2.2). Veja GOVER
NADOR. A, n° 1.1

Nota: O  verbo anthupateõ. “ser procônsul” . está 
em alguns textos em At 18.12.

PROCURAR
1. spoudazõ (om>uòá£uj), “apressar-se, dirigir- 

se às pressas, ser zeloso ”, e . por conseguinte, “ser 
diligente", aparece em Ef 4.3 (“procurando’*); 1 Ts 
2.17: 2 Pe 1.15. Veja DILIGÊNCIA.

2. zeteõ (£r|T€ti»), “ir à procura de. ten tar en 
contrar ou o b te r ', é  verbo que ocorre em  At 16.10. 
Veja BUSCA R. CERCA  DE. D ESEJA R ( I ) , IN 
Q UIRIR.

PRODUZIR
1. didõnii (õíÒtü|ii), “dar”, é  encontrado em Mt 

13.8 (“deu” ): M c 4.7.8. Veja DAR.
2. apodidõmi (diroóíòtojiL). “entregar, render ou 

devolver*’, é  usado em  Hb 12.11 (“produz**): Ap
22.2 (em cada caso. acerca de dar fruto). Veja EN 
TREGAR. A. n° 3.

3. paristem i ou paristanõ  (TrapÍGTqiJLi ou 
TTapicrrríruj), “apresentar**, é  encontrado em  Rm
6.13 (duas vezes): Rm 6 .16 :6 .19  (duas vezes). Veja 
RECOM ENDAR.

4. poieõ (ttoi€üj), “fazer” , é  usado duas vezes 
em Tg 3.12 ( '‘produzir*’. “dar” ). Veja FAZER (1).

5. aphiemi (á<t>i ruu )* ‘‘enviar em bora”, é  encon
trado em M t 27.50 (“entregou [o esp írito ]): cf. 
paratithem i, usado em  Lc 23 .46  (“en trego"), e 
paradidõnii. visto em Jo 19.30 ("entregou’*). Veja 
PERDOAR.

6. peithõ  ( tt€ Í 6 o j) ,  “persuadir” , na voz passiva, 
“ser persuadido”, é  usado em At 23.21 (“creias” ). 
Veja PERSUADIR.

Nota: Em At 5.10. o verbo ekpsuchi5. “exalar o 
último suspiro, expirar” ( formado de ek. 'para fora”, 
e  psuche, “vida"), é  traduzido por “expirou**. Veja 
ENTREGAR O ESPÍRITO. n° 2.

PROFANAR
A. Adjetivo.

bebelos (0éPnAoç), primariamente, “permitido a ser 
pisado, acessível” (derivado de bainõ, “ir”, de onde 
belos, “umbral**), por conseguinte, “não consagrado, 
profano. ímpio” (oposto de hietvs. “sagrado*’), é  usa
do acerca de: (a ) pessoas (1 Tm 1.9: Hb 12.16); (b) 
coisas (1 Tm 4.7: 6.20: 2 Tm 2.16). “O antagonismo 
natural entre o profano e o santo ou divino desenvol- 
veu-se num antagonismo moral. [...] Adequadamente 
bebelos é  aquilo que carece de toda relação ou afini
dade com Deus*' (Cremer. que compara koinos, “co
mum”. no sentido de impureza ritual ).‘|

B. Verbo.
bebeloõ (p€pr|Xóüj), prim ariam ente, “cruzar o 

umbral" (cognato de A. q.v.). por conseguinte, “pro
fanar. poluir” , ocorre em M t 12.5 (“violam ” ) e  At
24.6 (o últim o como em At 21.28.29: contraste com 
CONTAM INAR, A. n° l. SEPARAÇÁO).1

PROFANO
1. anosios (dvõcnoç), formado de a. elem ento 

de negação, n. elem ento eufônico, e hostos. “san
to” ), “profano, pecam inoso, ímpio, herético, sacrí
lego". ocorre em 1 Tm 1.9 (“ím pios”); 2 Tm 3.2 
(“profanos” ).! Contraste com SANTO. Na Septua
ginta. consulte Ez 22.9.1

2. koinon ( k o í u ó i '  ) .  o  neutro de koinos.  “comum", 
é usado cm Hb 10.29 (“profano” ). Veja COM UM , 
CONTAM INAR. C. IM UNDO. A. n° 2.

PRO FECIA
A. Substantivo.

propheteia (Trpod>Tyreia) significa ”a declaração 
da mente e do conselho de Deus” (form ado de pro , 
“adiante, antecipado”, e phemi. “falar”; veja PRO 
FETA); é  usado no N ovo Testam ento acerca: ia) 
do dom  (por exemplo. Rm 12.6; 1 Co 12.10; 13.2); 
(/>) quer do exercício do dom . quer do que é “pro
fe tizado" (p o r exem plo . M t 13.14; I Co 13.8: 
14.6.22: 1 Ts 5.20: I T m  1.18: 4 .14; 2  Pe 1.20.21: 
Ap 1.3: 11.6: 19.10; 22.7.10.18.19).1

“E m bora grande parte da profecia do A ntigo 
Testam ento fosse puram ente profética (veja. por 
exem plo. Mq 5.2. e cf. Jo 11.51), a profecia não é 
n ecessa riam en te , nem  m esm o p rim ariam en te , 
vaticinadora. É a declaração do que não pode ser 
conhecido por meios naturais (M t 26.68). é  a des
crição antecipada da vontade de Deus, quer com 
referência ao passado, presente ou futuro (veja Gn 
20.7; Dt 18.18: Ap 10.11: 11.3). [...]**
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“Em passagens como l C o 12.28; E f 2.20. os 
‘profetas* sào colocados depois dos 'apóstolos*, 
visto que a referência não é aos profetas de Israel, 
mas aos *dons* do Senhor ascendido (E f 4.8.11; cf. 
At 13.1); [...) o  propósito do m inistério deles era 
edificar. consolar e  exortar os crentes (1 Co 14.3). 
enquanto que o efeito sobre os incrédulos era mos
trar que os segredos do coração do homem são co
nhecidos por Deus, para convencer de pecado e 
constranger à adoração (1 Co 14.24,25)'*.

“Com  a conclusão do  cânon das Escrituras, a 
profecia aparentem ente passou (1 Co 13.8.9). Até 
certa medida, o mestre tomou o lugar do profeta 
(cf. a m udança significativa em 2 Pe 2.1). A dife
rença é que. enquanto que a mensagem do profeta 
era uma revelação direta da mente de Deus para a 
ocasião, a  mensagem do m estre é retirada da reve
lação com pletada que está contida nas Escrituras" 
(extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg e 
Vine. pp. 196, 197).

B. Adjetivo.
prophetikos (^po<j>r)Ti»cóç), “de ou relativo à pro

fecia” ou “procedente de um profeta, profético” , é 
usado para se referir às Escrituras do A ntigo Testa
mento em  Rm 16.26, “dos profetas”, literalmente, 
“(pelas Escrituras) proféticas”; 2 Pe 1.19. “(mui fir
me). a paJavra dos profetas” , ou seja, confirmada 
pela Pessoa e obra de Jesus, literalmente, “a pala
vra profética”.!

C. Verbo.
propheteuõ (TTpo<f>ryreúto), “ser profeta, profe

tizar” . é  usado: (a) com o  significado prim ário de 
con tar antecipadam ente as deliberações d ivinas 
(por exem plo. M t 7.22; 26.68; 1 Co 11.4,5; 13.9: 
14.1.3-5.24.31,39; Ap 11.3); (6) acerca de predi
zer o futuro (por exem plo. M t 15.7; Jo 11.51; 1 Pe 
1.10; Jd 14).

PRO FERIR PALAVRAS
phluareõ (òXuapéto) significa “falar tolices” (de

r iv a d o  de p h lu õ , “ b a lb u c ia r” ; c f . o a d je tiv o  
phluaros, “balbuciante, tagarela, loquaz. m exeri- 
queiro”. que ocorre em 1 Tm  5.13). “ levantar fal
sas acusações” (3 Jo 10. “proferindo 1 contra nós] 
palavras m aliciosas” ).!

PROFESSAR
A. Verbas.

1. epangellõ (éTrayyéXXu)), “anunciar, proclamar, 
professar” , é  usado acerca de mulheres que “pro
fessam” servir a Deus (1 Tm  2.10): da “falsamente

chamada ciência” ( I Tm 6.21). Veja PROM ETER.
2. honwlogeõ (òjioXoyecü) é  encontrado em Mt

7.23 (“direi abertam ente'’); 1 Tm 6.12 (“havendo 
já  feito |b o a | confissão”); T t 1.16 (“confessam” ). 
Veja CONFESSAR.

3. phasko (ááCTKüj). “afirmar, asseverar” . Veja 
AFIRM AR. n° 3.

B. Substantivo.
homologia (ó^oXoyia), cognato de A. n° 2. tem

o sentido de “confissão, profissão**. Veja CONFES
SAR.

PROFESSOR
1. didaskalos (ôiÒácncaXoç), “professor, mestre” 

(derivado de didaskõ, “ensinar” : cf. didctskalia. “en
sino. doutrina, instrução”), é term o que ocorre em 
Lc 2.46. em referência aos professores da religião 
judaica. Contraste com o term o paideutes. “profes
sor” . Veja DOUTOR. MESTRE.

2. nonwdidaskolos (i^ojioòiòáaKaXoc;), “profes
sor da lei” (form ado de nomos, “ lei**, e o  n° 1). em 
alusão aos mestres da lei mosaica, é usado no mes
mo sentido como o  n° 1 (Lc 5.17; At 5.34); também 
alude àqueles que andavam entre os cristãos, pro
fessando serem instrutores da lei (l Tm 1.7). Veja 
DOUTOR-! Veja LEI.

PROFETA
1. prophetes (TTpod)TYrr|(;), “aquele que fala an

tecipadamente ou abertamente'* (veja PROFECIA, 
A), “proclam ador de mensagem divina”, denotava 
entre os gregos um intérprete dos oráculos dos deu
ses.

Na Septuaginta, é  a tradução da palavra rôeh , 
“ v iden te” (1 Sm 9.9), indicando que o “profeta” 
e ra  aque le  que tinha  in te rcu rso  im ed ia to  com  
D eus. Tam bém  traduz a palavra nãbhi, que sig 
nifica “qu a lq u er um  em quem  a m ensagem  de 
D eus em ana" ou “aquele  a quem  qualquer coisa 
é  com unicada  secre tam en te” . Por consegu in te , 
em geral, o  “p ro feta” era  a pessoa em quem  o 
E spírito  de D eus descansava (Nm 11.17-29), al
guém . a quem  e por quem  D eus fala (Nm 12.2; 
Am 3 .7 ,8). No caso  dos p rofetas do A ntigo Tes
tam ento, suas m ensagens eram  em grande parte 
a proclam ação dos propósitos div inos dc salva
ção e g lória a serem  realizados no fu turo; o  “p ro 
fetizar” dos “p rofetas” do N ovo Testam ento era  
um a pregação das deliberações d ivinas da graça 
já  realizadas e a predição  dos propósitos de Deus 
no futuro.
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No Novo Testamento, a  palavra é  usada acerca 
de: (a) os “profetas do  A ntigo Testam ento” (por 
exemplo, Mt 5.12; Mc 6.15; Lc 4.27; Jo 8.52; Rm
11.3); (b ) os "profetas em geral” (por exemplo. Ml 
10.41; 21.46: Mc 6.4); (c) “João Batista”  (M t 21.26; 
Lc 1.76); {d) os “profetas nas igrejas” (por exemplo. 
Al 13.1: 15.32; 21.10: 1 Co 12.28,29; 14.29,32,37: 
E f 2 .20:3 .5 ; 4 .11); (e) “Cristo, como o Profeta antes 
prom etido” (por exem plo. Jo  1.21; 6.14; 7.40; At 
3.22: 7.37), ou, sem o  artigo e sem referência ao 
Antigo Testamento (M c 6.15, Lc 7.16); em Lc 24.19, 
é  usado com a palavra aner. “homem” (Jo 4 .1 9 :9 .17); 
(f ) as “duas testemunhas” que ainda vão se levantar 
para cum prir propósitos especiais (Ap 11.10.18); (jç)
o  “poeta crctcnse Epim ênides” (T t 1.12); (h) por 
metonímia. os “escritos dos profetas * (por exemplo, 
Lc 24.27; A t 8.28).

2. pxeudopropheies (6 e u ò o ~ p o ò iírr |ç ), “falso 
profeta” , é usado acerca dos tais: (a) no A ntigo Tes
tam ento (Lc 6.26: 2 Pe 2.1); (b) no período presen
te desde o  Dia de Pentecostes (M l 7.15: 2 4 .11,24; 
Mc 13.22; At 13.6: Jo  4.1); (c) com referência ao 
falso “profeta” destinado a surgir com o partidário 
da “besta” ao final desta era (Ap 16.13; 19.20:20.10 
[tam b ém  d e sc r ito  co m o  a “ o u tra  b e s ta ” . A p
13.11]).!

PR O F E T IS A
prophetis (upo4>r|Tiç). o fem inino de prophetes 

(veja PROFETA), é  usado acerca de Ana (Lc 2.36): 
foi o título que Jesabel assumiu por si mesma (Ap
2.20).!

PR O FU N D E Z A
1. bathos (Pd6oç). Veja PROFUNDIDADE.
2. pelagos (TreÀcryoç), “m ar” (A t 27.5). também 

denota a “profundeza" do m ar (M t 18.6). A palavra 
está provavelm ente ligada com  um a forma do ver
bo plessõ, “golpear", e do substantivo plege, “gol
pe”. sugestivo do arrem esso das ondas do mar. Uns 
relacionam  o lermo pelagos com plax. “prancha de 
nível” , m as é  inverossímil e  menos aplicável ao uso 
geral da palavra que denota com um enie o m ar em 
seu caráter inquieto. Veja M A R .!

PROFUNDIDADE
A. Substantivos.

1. bathos (pd9oç) é usado: (a) naturalm ente, em 
M t 13.5; M c 4.5; Lc 5.4 (onde se refere ao “alio” 
mar); Rm 8.39 (em contraste com  hupsõma. “altu
ra” ): (h) metaforicam ente, em  Rm 11.33 (acerca da

sabedoria e conhecim ento de Deus); 1 C o 2.10 (so
bre as deliberações de Deus); E f 3.18 (fala das di
mensões da esfera de atividades das deliberações 
de Deus. e do am or de Cristo que ocupa essa esfe
ra); 2 Co 8.2 (fala da “profunda" pobreza); alguns 
manuscritos têm  o term o bathos em  Ap 2.24.!

2. buthos (|3u0ó<;), "profundidade”, só é usado 
no Novo Testam ento no sentido natural, acerca do 
m ar em 2 Co 11.25.!

Notas: ( I ) Contraste com o  verbo buthizõ, “afun
dar” (verbo intransitivo), voz m édia, que aparece 
em Lc 5.7; “afogar-se" (verbo transitivo), que ocorre 
em  1 Tm  6 .9 .!

(2) O tenno  abussos (em português, “abismo'*), 
é palavra que ocorre em Lc 8.31 e Rm 10.7. Veja 
PÓ DO ABISMO.

B. Adjetivo e Advérbio.
bathus ((3a0ú<;). cognaio de A. n° 1. “fundo”, é  

dito em Jo 4.11, a  respeito de um poço; em  At 20.9. 
do sono: em  Ap 2.24, é  usado o plural, em  referen
cia às “profundezas” , ou seja, os desígnios e  ativi
dades maus de Satanás.

Notas: (1) Em L c 24.1, alguns manuscritos têm 
batheos, o  caso genitivo, com orthros, “am anhe
cer"; os manuscritos mais autênticos têm  batheõs. 
“profundam ente”, ou seja. m uito de madrugada.

(2) Em Mc 8.12, “suspirando profundam ente em 
seu espírito" representa anastenazõ. “ir buscar um 
suspiro arrancado do fundo" ( formado de ana. "para 
c im a” , e stenazõ. “susp irar” ou “gem er"). Veja 
SU SPIR A R .!

C . Verbo.
bathunõ (paí&vui), “afundar, fazer fundo”, é  usa

do em Lc 6.48 (“abriu bem fundo”). O original tem 
dois verbos separados, skaptõ, “cavar”, e bathwu5.‘H

PR O IB IR
A. V erbo.

kõfuò (kxoAÚüj). “dificultar, restringir, conter, re
ler. impedir, proibir" (cognato de kolos. “ancorado, 
podado, cortado” ), é usado, p o r exem plo, em Lc 
6.29: 23.2: A t 10.47: 1 Ts 2.16; 1 Pe 2.16. Veja 
IM PEDIR. ESTORVAR. G UA RD AR (2), Nota O). 
RECUSAR, SOFRER. A. Nora (3). RESISTIR (3). 
n° I.

Noras: ( D A  form a fortalecida diakõluõ (dia . 
"através de”, usado intensivam ente) é encontrada 
em M t 3.14, “opunha-se-lhe” . Se tivesse sido tra
duzido pelo verbo “proibir” , teria sido inadequado 
com referência ao esforço natural e persistente (dia) 
de evitar que Jesus fosse batizado.!
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(2) A expressão me genoito. literalmenie, “que 
não seja” (me, elemento de negação, e ginomai, "‘tor
nar-se”), é usada em Lc 20 .16; Rm 3.4,6 ,31; 6.2,15: 
7 .7 .13:9.14: 11.1.11: 1 Co 6.15: Gl 2.17; 3 .2 1 .Em 
Gl 6.14. temos '‘longe esteja de mim (gloriar-me)” . 
Nas Epístolas de Paulo, é usado quase que exclusi
vamente para expressar o repúdio do apóstolo de 
uma inferência que ele teme possa ser tirada dos 
seus argumentos.

B. A dvérbio .
akõlutõs (d K io X Ú T io ç ) ,  “sem impedimento" (for

mado de a. elemento de negação, e A. n° 1), é  en
contrado em At 28.31. Desde o século II d.C. em 
diante, a palavra é encontrada constantemente em 
documentos legais (Moulton e Milligan. Vocabulary 
o f lhe Greek Testament, os quais chamam a atenção 
para a nota triunfante na qual a palavra fecha o li
vro de A tos).!

P R O M E T E R  D E A N TEM Ã O
proepangellomai (TrpoeTrayyeXXoiicn). "prome

ter antes" (formado de pro, “antes", e epangellomai, 
“prometer” ), ocorre em Rm 1.2 e  2 Co 9.5.1

PROM ETER
A. S ubstan tivo .

1. epangelia (èTiayyeXía), primariamente termo 
legal, denotando “citação, intimação judicial" (for
mado de epi, “sobre”, e angellõ, ''proclamar, anun
ciar"), também significava “empreendimento para 
fazer ou dar algo. promessa". Exceto em At 23.21. 
é usado somente acerca das “promessas" de Deus. 
Freqüentemente representa a coisa “prometida", e. 
assim, significa presente dado graciosamente, não 
um penhor garantido por negociação: em Gl 3.14, 
“a promessa do Espírito" denota “o Espírito pro
metido" (cf. Lc 24.49: At 2.33 e  E f 1.13); em Hb
9.15. "a promessa da herança eterna" é  “a herança 
eterna prometida". Por outro lado. cm At 1.4. “a 
promessa do Pai", é a "promessa” feita pelo Pai.

Em Gl 3.16, é usado o plural “promessas", por
que a ún ica “ prom essa” a  A braão foi repetida 
variegadamente (Gn 12.1-3: 13.14-17; 15.18: 17.1- 
14; 22.15-18), e porque continha o gérmen de to
das as "promessas" subseqüentes (cf. Rm 9.4: Hb 
6.12; 7.6; 8.6: 11.17). O  texto de Gl 3 ocupa-se em 
mostrar que a  “prom essa" era condicional à fé c 
não ao cumprimento da lei. A lei era posterior e 
inferior à “promessa", e  não a exterminou (Gl 3.21: 
cf. Gl 4.23,28). Repetindo, em E f 2.12, “os concer
tos da prom essa" não indicam diferentes concer

tos. mas um concerto renovado freqüentem ente, 
todos centralizando-se em Cristo como o Messias- 
Redentor “prom etido", e  incluindo as bênçãos a 
serem dadas por meio dEle.

Em 2 Co 1.20, o plural é usado acerca de cada 
uma das "promessas" feitas por Deus (cf. Hb 11.33); 
em Hb 7.6. diz respeito às “promessas" especiais 
mencionadas. Quanto a outras aplicações da pala
vra. veja. por exemplo, E f 6.2; 1 Tm 4.8; 2 Tm 1.1; 
Hb 4.1; 2 Pe 3.4,9: cm 1 Jo 1.5. alguns manuscritos 
trazem esta palavra, em vez de angelia. “mensa-

Mgem .
As ocorrências da palavra em relação a Jesus e

o que se centraliza nEle. podem ser dispostas nos 
seguintes títulos: ( I )  o teor da "prom essa" (por 
exemplo. A t 26.6; Rm 4.20; I Jo 2.25): (2) os her
deiros (por exemplo, Rm 9.8; 15.8; Gl 3.29: Hb
11.9): (3) as condições (por exemplo. Rm 4.13,14; 
Gl 3.14-22: Hb 10.36).

2. epangelma ( è T r á y y e X j i a )  denota “promessa 
feita* (2 Pe 1.4: 3.13).1

B. Verbos.
1. epangellõ (èirayyéXXui). “anunciar, procla

mar". tem no Novo Testamento os dois significa
dos "professar” e “prom eter", cada um usado na 
voz média: “prometer": (a) as “promessas" de Deus 
(At 7.5; Rm 4.21: Gl 3.19. voz passiva; Tt 1.2; Hb 
6.13: 10.23: 11.11; 12.26; Tg 1.12:2.5: 1 Jo 2.25);
(b ) as “promessas” feitas pelos homens (Mc 14.11:
2 Pe 2.19). Veja PROFESSAR.

2. proepangeUõ (7rpo€7Tayy€XXio), na voz m é
dia. “prometer antes” , formado dc pro, e o n° 1), 
o c o i t c  em Rm 1.2; 2 Co 9.5. Veja PROMETER DE 
ANTEMÃO.1

3. homologeõ (òjio\oy€o>), “concordar, confes
sar” . significa “prometer” em Ml 14.7. Veja CON
FESSAR.

Nota: Quanto ao verbo exomoíogeõ, que ocorre 
em Lc 22.6. veja CONSENTIR, n° 1.

PRONTIDÃO
1. prothumia (TrpoQupía). “âúscio. vontade, pron

tidão" (formado de pro, “para frente", e  tinimos. 
"m ente, disposição": cognato de prothumos, veja 
PRONTO. A, n° 2). é  encontrado em At 17.11 (“bom 
grado” ): 2 Co 8.11.12.19: 9.2. Veja COM  DILI
GÊNCIA. Nota (4 )1

2. hetoimos (eTotpoc;). adjetivo (veja PRONTO,
A. n° 1), é  usado com echõ. "ter” , e en, “em ”, usa
do idiomaticamente em 2 Co 10.6 (“estando pron
tos” ). acerca do alvo do apósiolo Paulo para a igre
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ja  coríntia ser obediente a Cristo. Contraste com 
PRONTO. C.

PRONTO
A. Adjetivos.

1. hetoimos ( I tol^ o ç ), “preparado, pronto” (cog
nato de hetoimasia, “preparação’*), é  usado acerca 
de: (a) pessoas (M t 24.44: 25.10; Lc 12.40; 22.33; 
At 23.15,21 Iquanto a 2 C o 10.6, veja PRONTI
DÃO, n°2]; T t 3 .1; I Pe 3.15): (h) coisas (M t 22.4. 
segunda parte; Mt 22.8: Mc 14. !5 ;L c  J4 .17 :Jo7 .6 :
2 C o 9.5; 10.16: I Pe 1.5). Veja PREPARAR (1). n°
5, Nota (2).'l

2. prothumos (rrpóOuiioç). "predisposto, dispos
to. inclinado, pronto" (cognato de prothumia, veja 
PR O N TID Ã O ). é encontrado  em  Mt 26.41: Mc 
14.38; Rm 1.15 (“pronto", expressivo da boa von
tade. anseio). Veja VOLUN TÁRIO  .SI

B. Verbos.
1. mellõ (p.€XXuj), “estar a ponto de” , é  traduzi

do em 2 Pe 1.12 por “estarei pronto" (ARA), onde
o futuro indica que o  apóstolo Paulo estará prepa
rado. assim  como no passado e no presente, para 
lem brar os seus leitores das verdades que eles já  
sabem  (alguns m anuscritos tem ouk amelesõ. “não 
deixarei" [RC]; cf.. porém , 2 Pe 1.15: Field. em 
Notes on the Translation o f  the New Testament. su 
gere que a verdadeira leitura seja melesõ. o  futuro 
de melõ, “ser um  cuidado** ou “ser objeto de cuida
do” ); em  Ap 3.2 (“estava paia” , ou seja, “estava 
pronto para": alguns textos têm o  tem po presente): 
Lc 7.2 (“ moribundo", ou seja. “pronto para mor
rer” ); A t 20.7 (“havia de”): A p 12.4 (“havia de)”.

2. hetoimazõ (6T<nná£oj). “aprontar, dispor, pre
parar". Veja PREPARAR (1). B. n° 1.

3. paraskeuazõ (TTapaoK€ixí£Qj), “aprontar, d is
por. preparar” . Veja PREPARAR (1). B. n° 4.

Nota: Q uanto à diferença entre o  n° 2 c  o  n° 3. 
veja PREPARAR (1), Nota (1). sobre o n° 5.

C. A dvérbio.
hetoimõs (€ to £ |1üjç ) “ prontam ente” (cognato de

A, n° 1), é usado com echõ. “ter” , literalm ente, “ ter 
p rontam ente”, isto é . “estar em  prontidão, estar 
pronto” (At 21.13; 2 Co 12.14; 1 P e4 .5 ).<8

Notas: (1) Em Hb 8 .13. ocorre o termo engus, 
“próxim o, perto” . Veja PRÓXIMO.

(2) Q uanto à frase “repartam  de boa m ente” , 
encontrado em 1 Tm 6.18. veja TRIBU TO  ( I ). B.

(3) Em 2  Tm  4.6, o verbo spendomaL “eu estou 
sendo oferecido’*, com  ede. “já ” , é  traduziu por “já  
estou sendo oferecido". Veja OFERECER.

(4) Em 1 Pe 5.2, o termo prothumos, “de boa 
vontade, com  vivacidade”, é  traduzido por “volun
tariam ente” .^

PRO PICIA ÇÃ O
A. Verbo.

hilaskomai (íXdoKo^ai) era usado entre os gre
gos com  o  significado de “tom ar os deuses propíci
os, satisfazer, aplacar, propiciai ’*, já  que não se con
cebia que a  boa vontade lhes fosse atitude natural, 
mas algo a  se r ganho primeiramente. Este uso da 
palavra é alienígena à Bíblia grega com respeito a 
Deus. quer na Septuaginta ou no N ovo Testam en
to. Nunca ó usado acerca de qualquer ato por meio 
do qual o homem traz Deus em  atitude favorável 
ou disposição graciosa. É Deus que é  “propiciado” 
pela vindicação do Seu caráter santo e  justo , por 
meio do qual. mediante a provisão que Ele fez no 
sacrifício vicário e expiatório de Cristo. Ele assim 
tratou do pecado a  fim  de que Ele m ostrasse m ise
ricórdia ao pecador que crê na rem oção da culpa e 
na rem issão dos pecados.

Assim, em Lc 18.13, significa “ser propício” ou 
“misericordioso com ” (com  a pessoa com o o obje
to  do  v e rb o ) , e  em  H b 2 .1 7 . “ e x p ia r , fa z e r  
propiciação por” (o objeto do verbo sendo os peca
dos). A través do sacrifício “propiciatório” de C ris
to. aquele que nEle crê é. pelo próprio ato dc Deus. 
livre da ira justam ente merecida, e vai para baixo 
do concerto da graça. N unca é  dito que Deus deve 
ser reconciliado, fato que indica que a inimizade 
existe só por parte do homem , e que é o homem 
que precisa ser reconciliado com Deus e não Deus 
com o  homem. Deus sem pre é  o  mesmo e. conside
rando que Ele é  im utável. Sua atitude relativa não 
muda para com aqueles que m udam . Ele pode agir 
diferentem ente para com aqueles que chegam  a Ele 
pela fé. e som ente com  base no sacrifício  “pro
piciatório” de Cristo, não porque Ele m udou, mas 
porque Ele sem pre age de acordo com  a Sua justiça 
im utável.

A obra expiatória realizada na cruz é . então, o 
meio pelo qual é derrubada a barreira que o pecado 
interpõe entre Deus e  o homem. Através da entrega 
de Sua vida inocente no sacrifício. Cristo exterm i
na o  poder do pecado que separa Deus e o  crente.

No A ntigo Testamento, o verbo kaphar está re
lacionado com  kopher, “cobertu ra"  (veja PR O 
PICIATÓRIO). e é  usado com relação ao holocausto 
(por exem plo. Lv 1.4; 14.20: 16.24). à oferta da 
expiação da culpa (por exem plo. Lv 5 .16 .18). à  ofer-
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ia da exp iação  pelo pecado  (por exem plo , Lv 
4.20.26.31.35). à oferta da expiação pelo pecado e 
ao holocausto juntos (por exemplo, Lv 5.10; 9.7). à 
oferta de manjares e à oferta do sacrifício pacífico 
(por exemplo. Ez 45.15.17). com o também em ou
tros aspectos. É usado acerca do carneiro oferecido 
para a consagração do sumo sacerdote (Êx 29.33). 
e  do sangue que Deus deu sobre o  altar para fazer 
"propiciação" pela alm a das pessoas, e  isto porque 
**a alm a da cam e está no sangue" e "é o sangue que 
fará expiação pela alm a" (Lv 17.11). O homem per
deu a vida por causa do pecado e  Deus providen
ciou o  único e  suficiente caminho por meio do qual 
a  vida eterna pudesse ser dada. isto é. pela entrega 
voluntária da Sua vida por meio do Seu Filho, de 
acordo com a punição divina. Os sacrifícios anteri
orm ente designados por Deus eram prenunciadores 
disso.

B. S ubstan tivos.
1 .  hilasteriori ( i X a a T - q p i o i - ) ,  cognato d c  A, <5 

considerado o neutro de um adjetivo que significa 
“propiciatório". Na Septuaginta, é usado como ad
je tivo  com  relação a epithema, “cobertura" (Èx 
25.17 e  37.6), acerca de tampa da arca do concerto 
(veja PROPICIATÓRIO). mas é usado com o subs
tantivo (sem epithema), acerca de local (Êx 25.18- 
22; 31.7; 35.12; 37.7-9; Lv 16.2.13-15; Nm 7.89), 
e este é  o seu uso cm Hb 9.5.

Em outros lugares no Novo Testamento ocorre 
em Rm 3.25, onde é usado acerca do próprio Cris
to: o texto e  pontuação neste versículo são impor
tantes: “ao qual Deus propôs para propiciação pela 
fé no seu sangue". A frase "no seu sangue" deve 
ser levada em conexão imediata com "propiciação". 
Cristo, por Sua morte expiatória, é  o meio pessoal 
por meio de quem Deus mostra a misericórdia da 
Sua graça justificadora ao pecador que crê. O  "san
gue" de Jesus representa a doação voluntária da Sua 
vida. pelo derramam ento do Seu sangue no sacrifí
cio expiatório, sob o julgam ento divino com justi
ça devido a nós como pecadores, sendo a fé a con
dição exclusiva por parte do homem.

Nota: “Por metonímia. o sangue’, às vezes, é 
posto em lugar da m orte’, já  que. sendo o sangue 
essencial à vida (Lv 17.11), quando o sangue é der
ram ado a vida é  entregue, quer dizer, ocorre a mor
te. O princípio fundamental no qual Deus trata com 
os pecadores é  expresso nas palavras 'sem  derra
mamento de sangue’, ou seja. a  nào ser que a morte 
ocorra, não há rem issão' de pecados (H b 9.22)".

“Mas considerando que o essencial do upo acha-

se no fato de que o sangue foi derramado, o  essen
cial do antítipo acha-se nisto: que o  sangue derra
mado era de Jesus. Por conseguinte, com relação 
aos sacrifícios judaicos, *o sangue’ é mencionado 
sem referência à vítima da qual fluía, mas com re
lação ao grande sacrifício antitípico do Novo Tes
tamento, as palavras *o sangue' nunca estão sozi
nhas; Aquele que derramou o sangue é invariavel
mente especificado, pois é a  Pessoa que valoriza o 
trabalho: a eficácia salvadora da M orte depende 
inteiramente do fato de que Aquele que morreu era
o  F ilh o  de D eu s"  (e x tra íd o  d e  N otes on 
Tliessalonians, de Hogg e Vine. p. 168).

2. hilasmos (iXaatióç), cognato de hileõs ("m i
sericordioso, propício"), significa “expiação". um 
meio pelo qual o  pecado é coberto e remido". E 
usado no Novo Testamento acerca do próprio C ris
to com o "a propiciação" (1 Jo 2.2 e 4.10). signifi
cando que Ele. através do sacrifício expiatório da 
Sua morte, é o meio pessoal por meio dc quem Deus 
mostra misericórdia ao pecador que crê em Cristo 
como o único meio providenciado. Na primeira pas
sagem, Ele é  descrito com o “a propiciação pelos 
nossos pecados e não somente pelos nossos, mas 
também pelos do mundo inteiro". A tradução "pe
los |pecados] do" dá uma interpretação errada. O 
que é  indicado é  que a provisão foi feita para o 
m undo  in te iro , de fo rm a que n in g u ém , pela  
predeterminaçâo divina, está excluído do âmbito da 
m ise ric ó rd ia  de D eu s; p o rém , a e f ic á c ia  da 
"propiciação" é tom ada concreta para aqueles que 
crêem. Em I Jo 4.10. o fato de que Deus "enviou 
seu Filho para propiciação pelos nossos pecados", 
mostra ser a grande expressão do amor de Deus para 
com o homem, e  é  a razão por que os cristãos de
vem am ar uns aos outros! Na Septuaginta. consulte 
Lv 25.9: Nm 5.8; 1 C r 28.20; SI 130.4; Ez 44.27; 
Am 8.14.1

P R O P IC IA T Ó R IO
hilasterion (iXacmíptoi'). “a tampa ou cobertura 

da arca do concerto”, significa o propiciatório, assim 
chamado por causa da expiação feita uma vez por ano 
no grande Dia de Expiação (Hb 9.5). Quanto à forma
ção, veja Êx 25.17-21. A palavra hebraica é kapporeth. 
a cobertura, significado ligado com a cobertura ou 
remoção do pecado (SI 32.1) feita por meio de sacri
fício expiatório. Este assento da misericórdia, junto 
com a arca, é  o escabelo dos pés de Deus (1 Cr 28.2; 
cf. SI 99.5: 132.7). O  Senhor prometeu estar presente 
nele  e co m ungar com  M oisés "de  c im a do
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propiciatório, do meio dos dois querubins” (Êx 25.22; 
veja Q UERU BIN S). Na Septuaginta. a palavra 
epithema, que significa “cobertura*’, é acrescentada à 
palavra hilasterion, epithema era simplesmente uma 
tradução de kapporeth\ por conseguinte, hilasterion. 
não tendo este significado e estando relacionado es
sencialmente com a propiciação. foi acrescentado. Por 
conseguinte, hilasterion passou a representar ambas. 
Em l Cr 28.11, o Santo dos Santos é  chamado de “a 
casa do propiciatório".

Através do Seu sacrifício expiatório voluntário 
no derramamento do Seu sangue, no julgam ento d i
vino sobre o  pecado, c por Sua ressurreição. Jesus 
se tomou o  assento da misericórdia para o  Seu povo. 
Veja Rm 3.25, e Propiciação. B. n° I

PR O PO R
A. Substantivos.

1. boulema OoOXy)|ia). “propósito” ou "vonta
de” (cognato de boulomai. “querer, desejar, pro
por"). "intenção deliberada", ocorre em At 27.43 
(“intento” ); Rm 9.19 (“vontade” ): 1 Pe 4.3 (“von
tade" . nos m elhores m anuscritos; a lguns têm 
thelema). Veja VONTADE/f

2. prothesis (7Tpó0€ai<;), “colocação cm frente" 
(usado em conexão aos “pães da proposição” ), “pro
pósito** (cognato de B. n° 3). é usado para aludir:
(a) aos "propósitos de Deus” (Rm 8.28; 9.11; Ef
l.l  I: 3.11: 2 Tm 1.9): (b) aos “propósitos huma
nos”. como as coisas materiais ( At 27.13): espiri
tuais (At 11.23: 2 Tm 3.10). Veja PÃES DA PRO
POSIÇÃO.

3. gnome (71*04111). “opinião, propósito, ju lga
m ento”, é usado no caso genitivo com o verbo 
ginomai. “vir a ser” , em At 20.3 (“determinou”, li
teralmente. “ele veio a ser de propósito”.

Notas: As frases a seguir têm o  sentido de "pro
pósito” : {a) eis auto touto. "para este mesmo propó
sito", literalmente, ‘'para esta mesma (coisa)" (Rm 
9.17: Ef 6.22: Cl 4.8): (b) eis touto. “para este pro
pósito” (At 26.16: 1 Jo 3.8. “para isto”, literalmen
te): (c) eis ti, “para que propósito” (Mt 26.8, “por 
que”, literalmente, “para que": Mc 14.4. "para que” ).

B. Verbos.
1. bouleuõ (PouX€Úu>). “aconselhar-se. tomar 

deliberação, resolver", sempre na voz média no 
Novo Testamento. “aconselhar-se consigo mesmo, 
determinar consigo mesmo", é traduzido pelo ver
bo “deliberar” em 2 Co 1.17 (duas vezes). Veja DE
LIBERAÇÃO (2). B. n° 1.

2. tithemi (Tiôrmi). “pôr, colocar", é  usado na

voz média em At 19.21. "propôs", no sentido de 
resolver.

3. protithemi (irpoTÍGrini). “estabelecer antes, 
estabelecer adiante, apresentar” (formado de pro, 
"antes de” , e o n° 2; cognato de A. n° 2), é usado 
em Rm 3.25. "propôs”, na voz média, a  qual dá 
ênfase no interesse pessoal que Deus teve em fazê- 
lo: qualquer um dos significados "apresentar” ou 
"propor” transmite a visão bíblica, mas o  contexto 
confirma que o primeiro é  que se pretendeu aqui; é 
traduzido pelo verbo "propor" cm Rm 1.13: Ef 1.9. 
Veja CO LOCA R /t

4. poieõ (troieco). “fazer” , é  usado cm E f 3.11 
(“ [propósito  que] fez” ) (quanto ao substantivo 
prothesis. que aparece no mesmo versículo, veja
A, n° 2). Veja FAZER (1), n° 1.

5. proaireõ (irpo a ip é io ), “produzir” , ou. na voz 
média, "tom ar por escolha, preferir, pretender", é 
traduzido em 2 Co 9.7 por “propôs”

PR O PO R Ç Ã O
analogia (ài/aXoyía) (em português, "analogia**), 

significava no grego clássico “a relação certa, a  co
incidência ou acordo que existe ou exige segundo
o padrão das várias relações e não concordância 
como igualdade" (Cremer). É usado em Rm 12.6, 
onde “se é profecia, seja ela segundo a medida da 
fé", lembra Rm 12.3. É uma advertência contra ir 
além do que Deus deu e a fé recebe. Este significa
do. em lugar da tradução, "segundo a analogia da 
fé”, está de acordo com o contexto. A palavra ana
logia não deve ser traduzida literalmente. A “me
dida” aqui representa o seu verdadeiro significado.
O fato de que há um artigo definido antes da pala
vra “fé" no original não oferece necessariamente a 
insinuação de que a fé, o  corpo da doutrina cristã, 
esteja em vista aqui. A presença do artigo definido 
é devido ao fato de que a fé é um substantivo abs
trato. O  significado “a fé" não é pertinente ao con- 
texto .l

PR Ó PR IA
idios (ÍÔtoç), “próprio da pessoa”, é traduzido 

em Mt 25.15 por “própria (capacidade)” (ARA).
Nota: Quanto a Ap 2 1.21, “cada uma das por

tas**. veja TODO. n° 3.

P R Ó PR IO  (1)
Notas: (1 > Quando “mesmo, próprio" faz pane 

da tradução de numerosas outras palavras, não há 
palavra separada no original.
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(2) Quanto ao termo sphodra, "excessivamen
te” , às vezes traduzido por “muito”, veja EXCE
DER. B. n° 2.

(3) Ocasionalmente, uma das formas do prono
me autos, “próprio, mesmo”, é traduzido por “pró
prio. mesmo” , por exemplo, em Lc 12.12, “(na) 
mesma (hora)”; 20.19: 24.13, “(no) mesmo (dia)”: 
Lc 24.33; Jo 14.11. “(das) mesmas (obras)”: At 
16.18; Rm 9.17, “(isto) mesmo” : Rm 13.6; E f 6.22. 
“(o) mesmo (fim)” ; Fp 1.6; 1 Ts 5.231 “(o) mesmo 
(Deus da paz)” ; Hb 10.1. “(a imagem) exata”.

(4) Às vezes, é tradução da conjunção kai. no 
sentido de “até mesmo” , por exemplo, em Mt 10.30; 
24.24 (“até” ): Lc 12.59.

(5) Em Fm 12. “meu” é  tradução do pronome 
possessivo emos (no plural neutro, ema) usado com 
ênfase (“meu próprio”. ARA).

(6) Em M c 8 .1 , a lguns textos tem o term o 
pam pollou , “ m uito  g rande” (form ado de pas , 
“tudo”, e polus. “muito” ), “grande [pollou] multi
dão” (ARA: segundo palin, “novamente” ).

(7) Quanto a “muitíssima” , encontrado em M t
21.8, veja GRANDE ( I ). Nota (6).

(8) O  advérbio lian é traduzido em Mc 6.2 por 
“muitos” ; em 2 Co 11.5. por “mais excelentes”: 2 
Co 12.11. Veja EXCEDER. B. n° 1.

PRÓPRIO (2)
Notas; ( 1 ) 0  term o gnesi&s, prim ariam ente, “'g e

rado legitimamente”, e. por conseguinte, “verda
deiro, genuíno”, é encontrado em I Tm 1.2 e  Tt
1.4. Veja SINCERO. VERDADE.

(2) Em At 5.4. “não estava em teu poder?”, é, 
literalmente, “não ficava \menõ\ para ti?”

(3) Em Jd 6 (primeira parte), o termo héautõn, 
“próprio deles”, é  traduzido por “seu”: na segunda 
parte, o termo idios, "próprio da pessoa", é traduzi
do por “a sua própria".

(4) Em Gl 1.14, o termo sunelikiotes, é traduzi
do por “da minha idade” .*!!

(5) Quanto à frase “a seu tempo”, que ocorre em
1 Tm 2.6, veja DEVIDO. A.

(6) Quanto às combinações com outras palavras, 
veja ACORDO. EM VÓS M ESM OS, GRUPO. 
NEGÓCIO. PAÍS.

PRÓPRIO (3)
1. au tomai os (aÚTÓparoç), “de si mesmo, por 

si mesmo, por si próprio*' (em português, “automá
tico. autômato*'), é  usado em Mc 4.28; At 12.10. 
Veja ACORDO. B. nu 2.1

2. autos (aÚTÓí;). “ele”, também significa “pró
prio. m esm o”, nos pronom es reflexivos “eu m es
mo. tu mesmo, ele mesmo, e tc .” (veja. por exem 
plo. ele mesmo), expressando distinção, exclu
são . e tc .;  é  n o rm a lm e n te  e n fá t ic o  no  ca so  
nominativo (por exem plo, L c6.42; 11.4; Jo 18.28; 
Rm 8.16).

Nota: Em Jo 16.27, “o mesmo [auto.v] Pai” . 
Field. em Notes on lhe Translation o f  the New 
Testament. observa que autos está  no lugar de 
automai os.

PRÓPRIO (4)
1. asteios (dcrrcloç) c traduzido em Hb 11.23 

por “formoso”. Veja BONITO, n° 2.
2. idios (íòioç), “próprio da pessoa”, é  encon

trado em alguns m anuscritos em At 1.19 (“pró
pria”): 1 Co 7.7; Jd 6.

PROSÉLITO
proselu tos  (T rpoofjX iT oç), co g n a to  de 

proserchomai, “vir a, entrar na posse de”, significa 
primariamente “aquele que chegou, estranho”: no 
Novo Testamento, é usado acerca do convertido ao 
judaísm o ou de estrangeiros convertidos à religião 
judaica (Mt 23.15: At 2 .10:6.5; 13.43).! Parece não 
haver necessariamente nenhuma ligação com a Pa
lestina. pois em At 2.10 e 13.43 é usado a respeito 
daqueles que viviam no estrangeiro. Cnnfraste com 
a Septuaginta. por exemplo, em Êx 22.21: 23.9; Dt 
10.19. cm alusão ao “estrangeiro” que vivia entre 
os filhos dc Israel.

PROSPERIDADE
euporia (eúnopía), primariamente “facilidade" 

(formado de eu. “bem”, e poros, “passagem”), por 
conseguinte, “plenitude, riqueza”, ocorre em At
19.25.1 Contraste com o verbo euporeõ. “ser bem 
provido a subsistência de, prosperar” , usado em At
11.29 (“o que pudesse” ).^

Nota: Em I Co 10.24, é . literalmente, “o (que é) 
de outrem”.

PROSTITUTA
pom e  (irópi'1)) “prostituta, rameira” (derivado de 

pememi. “vender” ), é usado: (a) literalmente, acerca 
daqueles que eram os objetos da misericórdia de
monstrada por Jesus (Mt 21.31,32); da vida do pró
digo (Lc 15.30); numa advertência à  igreja coríntia 
contra a liccnciosidade prevalecente que havia tor
nado C orin to  um provérbio (1 Co 6.15,16); de
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Raabe (H b 11.31 e  Tg 2.25): (b ) metaforicam ente, 
da Babilônia m ística (A p 17.1,5.15.16; 19.2).tfl

PRO TESTO
Nota: Em 1 C o 15.31, "eu protesto que è  tra

dução de ne. partícula de afirm ação fo n e  usada em 
ju r a m e n to s .1  N a S e p tu a g in ta , c o n s u lte  G n
42.15.16.1

PRO TETO RA
prosta tis  (TrpoarrÍTK;). fo rm a fem in in a  de 

prostares, denota "protetora, defensora, benfeito- 
ra"; é  usado m etaforicam ente acerca de Febe em 
Rm 16.2 ("hospedado” ; veja A RA , "protetora ’). É 
uma palavra de dignidade, escolhida evidentem en
te em  vez de outras que poderiam  ter sido usadas 
(veja, por exem plo. A JUD AD O R), e  indica a alta 
estim a com  a qual ela  era considerada, com o al
guém que tinha sido protetora de muitos. O term o 
prostates era o título de um cidadão em  A tenas, cuja 
responsabilidade era  cuidar do  bem -estar dos es
trangeiros residentes que estavam  sem direitos cí
vicos. Entre os judeus significava um protetor rico 
da com unidade.)

PROVA (1)
1. semeion (crrjuelov). "sinal, prova ou indica

ção", é  encontrado em 2 Ts 3.17. acerca da escrita 
das saudações finais, o próprio apóstolo Paulo usan
do a pena em  vez de seus am anuenses, seu autógra
fo atestando a autenticidade das suas Epístolas. Veja 
M ILA GRE. SINAL.

2. sussemon (avfOcrqiiov), “sinal lixo, concorda
do com  o u tro s"  (sun, “co m ” ), é usado  em  Mc
14.44.1 N a Septuaginta. consulte Jz 20.38.40: Is 
5.26: 49.22: 6 2 .I0 .Í

3. endeigma (evôe iy iia ), "sinal óbvio, prova" 
(cognato de endeikmmn, "m ostrar, cham ar a aten
ção. provar"), é  usado em 2 Ts 1.5 (“prova clara"), 
dito da resistência paciente e da fé dos santos per
seguidos em  Tessalônica. dando provas para si m es
m os da nova v ida que  têm , e um a garan tia  da 
vindicação por Deus de Si m esm os e deles (veja o 
n° 4 . Nofa).%

4. endeixis (ê rô e i^ iç ). “dem onstração, apresen
tação". é usado em  Fp 1.28 ("indício"). Veja D E
CLA RAR. B, PROVA (3). Contraste com  o  term o 
apodeixis. que ocorre em  1 Co 2.4.

Nota: O  n° 4  refere-se ao ato ou processo da p ro
va. O  n° 3, à  coisa provada. A inda que as duas pas
sagens, Fp 1.28 e 2 Ts 1.5. contenham  idéias sem e

lhantes. o term o endeigma indica que a  “prova" c 
reconhecida por aqueles aos quais ela se refere; o 
term o endeixis ressalta mais especificam ente a ve
racidade inerente da “prova”.

PROVA (2)
1. dokime (õoKipn) (quanto a este term o veja 

EXPERIM EN TA DO , n° 2). é  usado em  2 Co 8.2 
(“prova").

2. peira (Tíeípa), "tentativa feita, experiência”, 
é usado com  lambanõ. “receber" ou “tom ar” , ocor
re em  Hb 11.29 (“intentando") e  Hb 11.36 (“expe
rim entaram ” ). no senlido de “ ter experiência de" 
(cognato  de peiraõ . “ensaiar, tentar, experim en
tar” ) / | Na Septuaginta. consulte D l 28.56/1

3. peirasmos (netpaapióç). cognato do  n° 2. é 
encontrado cm At 20.19 (“tentações"). Veja TEN 
TAÇÃO.

4. purõsis (irúptiKTi ç). cognato de puroõ. “ incen
diar. acender", significa: (a) “queim adura": (h) “ re
finam ento". m etaforicam ente em 1 Pe 4.12, “arden
te prova”, ou. antes, “teste por fogo". referindo-se 
ao refinam ento do ouro (1 Pe 1.7). Veja QUEIM AR.

Nota: Q uanto ao term o dokimion, traduzido em
1 Pe 1.7 por "prova”, veja PROVA (3). n° 2.

PROVA (3)
1. dokime (ÔOKtpq)- Veja EXPERIM ENTADO.

n° 2.
2. dokimion íõokíjiioi'). “ teste, prova", é  encon

trado em T g 1.3; é considerado por alguns equiva
lente a dokimeion. “crisol, teste"; é  a form a neutra 
do adjetivo dokimios, usado com o substantivo, o 
que veio a denotar o m eio pelo qual um homem é 
testado e  “aprovado" (M ayor). no m esm o sentido 
dc dokime (n° 1) cm 2 Co 8.2, a  mesm a frase é  usa
da em I Pc 1.7. "a  prova (da vossa fé)” , onde o 
significado provavelm ente é “aquilo que é  aprova
do lou seja. com o genuínoJ na vossa fé"; esta inter
pretação, que foi sugerida por Hort. c pode muito 
bem  ser adequada para Tg 1.3. foi confirm ada por 
Deissmann nos papiros (Bible Studies, pp. 259ss). 
M oulton  e M illigan  ( Vocabulary o f  the Greek 
Testament) dão exem plos adicionais/J

3. endeixis (evòe i^ iç ). Veja D EC LA R A R. B. 
C ontraste com  o sinônim o endeigma , “sinal”  (2 
Ts 1.5. “prova"), que se refere antes à co isa  “pro
vada”. ao passo que endeixis aponta para o ato  da 
“p rova”.

4. tekmerion (tck jitíp iov ), “sinal seguro, prova 
positiva” (derivado de tekmar. “marca, sinal"), ocor
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re em  At 1.3 (“infalíveis provas”; ioda “prova” é 
infalível, portanto, o  adjetivo é supérfluo).!

Nota: Quanto a 2 Tm 4.5. “cumpre” (plervphoreÕ), 
veja CUMPRIR (1).

PROVAR (1)
A. V erbos.

1. dokimazõ (ÒOKipá£ti)), “testar, provar", com 
a expectativa de aprovar, é  encontrado em Lc 14.19 
(“experim entá-los"): Rm 12.2: I Co 3.13; 11.28 
(“examine-se” ): 2 Co 8.8.22: 13.5; Gl 6.4: E f 5.10;
1 Ts 2.4 (segunda parte); 1 Ts 5.21: I Tm 3.10; em 
alguns manuscritos, aparece em Hb 3.9 (os mais 
autênticos têm o  substantivo dokimasia. "prova
ção*”! ) :  1 Pe 1.7 (“provado”); 1 Jo4 .1 . Veja APRO
VADO.

2. apodeiknumi (ciTToòctioaJiii). “mostrar adian
te, exibir, manifestar*’, significa “provar” cm At
25.7. Veja APROVADO. n° 3.

3. paristemi (rrapícrrripi). “apresentar” , signifi
ca “provar” em At 24.13. Veja RECOMENDAR. 
n° 4.

4. peirazò (TT€tpá£üj), “t e n t a r o u  no sentido de 
intentar (por exemplo. At 16.7). ou no de provar 
(Jo 6.6. “experimentar” ). Veja EXAMINAR. TEN 
TAR.

5. sumbibazõ (avpfkfkiíw). “unir junto, reunir” , 
significa “provar** em At 9.22. Veja LIGADO (2). 
n° 2.

6 . sunistem i ou sunistanò  (o u in crrrçp i ou 
auvacjTáwu), “recomendar, provar*, é traduzido em 
Gl 2.18 por “constituo-m c (a mim mesmo trans
gressor)” . Veja RECOMENDAR.

B. Substan tivo .
peirasmos (Treipaapóc;). significando: (a) “pro

va. provação, teste”; (b ) “tentação”, é usado no sen
tido da letra “a” em 1 Pe 4.12. com a preposição 
pros. “para, em direção a. com vistas a” , “para vos 
tentar” , literalmente, “para um teste” . Veja TEN 
TAÇÃO.

Notas: (1) Em Lc 10.36, o  verbo ginomai. “tor
nar-se. vir a ser“ . é traduzido por "foi (o próximo )”; 
em Hb 2.2. é traduzido por “permaneceu (firme)".

(2) Em Rm 3.9. o verbo proaitiaomai, “acusar 
anteriormente**, 6 traduzido por “já  dantes demons
tramos”. Veja CARGA, C, n° 9.

PROVAR (2)
geuõ (yeüw), “fazer provar” , é usado na voz 

média e significa "provar” : («) naturalmente (Mt 
27.34; Lc ?4.24: Jo  2.9: C l 2.21); (b ) metaforica

mente. acerca de: Jesus “provar” a morte, impli
cando Sua experiência pessoal na morte voluntari
amente suportada (Hb 2.9); os crentes (negativa
mente) sobre “provar” a morte (M t 16.28; Mc 9.1: 
Lc 9.27: Jo 8.52); “provar**: o dom celestial —  di
ferente de recebê-lo (H b 6.4): "a boa palavra de 
Deus e as virtudes do século futuro” (Hb 6.5): "que
o Senhor é benigno” (1 Pe 2.3). Veja COMER.

P R O V E IT O  (1)
A. Substantivos.

1. õpheleia (ox}>éÀeia) prim ariam ente denota 
“ajuda, assistência"; então, “vantagem, benefício"; 
é  encontrado em Rm 3.1 (“vantagem"). Veja VAN
TAGEM. n° 3.

2. ophelos (ò<t)€Ào<;). é usado em Tg 2.14 (“apro
veita” ): Tg 2.16 (“proveito” ). Veja VANTAGEM, 
n° 2.

3. sumpheron (o tp o ép o v ), a form a neutra do 
particípio presente do verbo sumpherõ  (veja B, 
n° 1). é usado com o substantivo com  o artigo cm 
Hb 12.10, “(para nosso) proveito”; em alguns ma
nuscritos. ocorre em 1 C o 7.35 e 10.33 (veja o n° 
4); em 1 C o 12.7, precedido pela preposição pros. 
“com  v istas a. em  direção a”, é traduzido por 
“para o que for ú til” , literalm ente, “em direção 
ao ganho*’ !

4. sumphoros (aúpòopoç). cognato do n° 3, ad
jetivo  que significa “lucrativo, útil. proveitoso, ex
pediente". é  usado como substantivo e encontrado 
nos melhores textos, com o  artigo, em 1 Co 7.35 
(veja o n° 3) e  1 Co 10.33 (primeira parte), a pala
vra estando subentendida na segunda pane.!

5. prokope (TrpoKotrq), traduzido em 1 Tm 4.15 
por “aproveitamento". Veja PROVEITO (2).

B. Verbos.
1. sumpherõ (ou ii^po j). “ser lucrativo, útil. pro

veitoso*’, e encontrado em Mt 5.29: 5.30 (“é me
lhor*); At 20.20. Veja VANTAJOSO.

2. õpheleõ (u4*Xéw). cognato de A. n° 1. “apro
veitar” . é usado em Mt 15.5; 16.26; Mc 7 .11 ; 8.36; 
Lc 9.25: Jo  6.63: Rm 2.25; I Co 13.3: 14.6: Gl 5.2: 
Hb 4.2; 13.9. Veja VANTAGEM. MELHORAR, 
PREVALECER (1).

3. prokoptõ (TTpoKÓTTTio) é  traduzido em Gl 1.14 
por “excedia”. Veja AVANÇAR.

C. A djetivos.
1. chresintos (x p ^ o ip o ç ) , "ú til, p roveitoso” 

(cognato de chraomai. “usar” ), é usado como ver
bo em 2 Tm 2.14, “(para nada) aproveitam ", lite
ralmente. “(para nada) proveitoso”.!
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2. euchrestos («Oxpricrroç). “ útil, proveitoso, 
benéfico '’ (form ado de eu. “bem ”, e  chrestos, “11111” ; 
cognato dc chraomai, veja o  n° 1). é  usado em Fm
11 (“útil"), em contraste com  cichresios. “ inútil" (a , 
elem ento de negação), num m aravilhoso jogo  de 
palavras com  o  nom e “O nésim o” . que significa 
“útil. proveitoso” (derivado de onesis, “proveito” ), 
nom e com um  entre os escravos. Talvez o  prefixo 
eu devesse ter sido revelado por uma tradução como 
“m uito proveitoso, m uito útil” , sendo a sugestão 
formada pelo pensam ento de que o escravo fugiti
vo tinha feito grande desserviço para Filemom , mas 
ago ra , depo is  de co n v ertid o , se rv indo  d ev o ta 
dam ente o apóstolo Paulo na prisão, ele  tinha se 
tom ado particularm ente útil ao próprio Filemom, 
visto que este teria de boa vontade prestado serviço 
a Paulo, fosse isso possível. Onésim o. que tinha des
mentido o próprio nome. estava agora condizente 
com ele em favor do seu antigo senhor, o qual tam 
bém devia a conversão a Paulo.

É traduzido em  2 T m  2.21 por “idôneo para uso 
(do Senhor)” : em 2 Tm  4 .11. por “útil” . Veja C O S
TUM E (3 ).) Na Septuaginta. consulte Pv 31.13.)

3. õphelimos (üj<b€Ài|i0Ç), “útil. p roveito so” 
(cognato de B, n° 2), é traduzido cm 1 Tm  4.8 por 
“aproveita", acerca do exercício físico, e por “pro
veitosa” . acerca da piedade; em 2 Tm  3.16. acerca 
das Escrituras inspiradas por D eus; em T t 3.8, de 
m anter boas obras.)

PRO V EITO  (2)
Nota: Em Fp 1.12,25, o term o prokope. “golpe 

para frente” (form ado de pro, “adiante”, e  koptõ, 
“cortar” ), é traduzido por “proveito”; em  I T m  4.15, 
por “aproveitam ento". Originalm ente a palavra era 
usada acerca de um a entrada pioneira através do 
mato. Veja A PRO VEITA M ENTO.)

PROVER
A. Verbos.

1. hetoimazõ (éToijiá^oj), “preparar", é encon
trado em Lc 12.20. Veja PREPARAR (1).

2. ktaomai (K Tdo|iai), ‘'obter, ganhar", é tradu
zido em M t 10.9 por “ possuais” . Veja O BTER, 
POSSUIR.

3. paristemi (n a p ía rru u  ), “apresentar", signifi
ca  “ p ro v e r , p ro v id e n c ia r”  em  A t 2 3 .2 4  
(“aparelhai"). Veja RECOM ENDAR, PROVAR (1), 
n°3 .

4. problepõ (7rpo(3A.67Tu>), “prever", é traduzido 
em Hb 11.40 por “provendo". Veja PR EV ER.)

5. pronoeô (irpovoetu). “pensar, refletir, consi
derar” . é encontrado em Rm 12.17 (“procurai” ); 2 
C o 8.21 (“zelam os” ): I Tm  5.8 (“tem cuidado” ).*!

Nota: Em Lc 12.33. ocorre o verbo poieâ. “fa
zer".

B. S ubstan tivo .
pronoia (-irpo fó ia), “premeditação" (formado de 

pro, “antes de”, e  noeõ. ‘pensar"), é traduzido em At
24.2 por“prudência” ; em Rm 13.14. por “cuidado”.)

PR O V ÍN C IA
1. eparcheia ou eparchia (êirapxeia ou €7rapxia) 

era termo técnico para aludir às divisões administra
tivas do Império Romano. O significado original era
o  distrito no qual um m agistrado, quer cônsul ou 
pre to r. exerc ia  au to rid ad e  sup rem a. A palav ra  
provindo  adquiriu seu últim o significado quando a 
Sardenha c  a Sicília foram anexadas aos territórios 
rom anos (227 a.C.). No estabelecim ento do impé
rio, o  poder proconsular sobre todas as “províncias” 
era investido no imperador. Duas “províncias", a Ásia 
e a  África, eram consulares, ou seja, mantidas por 
ex-cônsulcs; as demais eram pretorianas. Certas “pro
v ín c ia s” pequenas, p o r exem p lo , a Ju d é ia  e  a 
Capadócia, eram  governadas por procuradores. Em 
geral, tratava-se de distritos recentemente anexados 
ao império c nào com pletam ente rom anizados. A 
Judéia foi governada assim nos intervalos entre o 
reinado dos reis nativos; 110 fim. foi incorporada à 
“província” da Síria. A “província" mencionada em 
At 23.34 e 25.1 foi designada à  jurisdição de um 
eparchos. “perfeito" ou “governador” (cf. governa
dor. procônsul).) Na Septuaginta. consulte Et 4 .11.)

2. kanõn ( i r a iw )  denotava originalm ente uma 
“vara reta”, usada com o régua ou instrum ento de 
medir, ou. em circunstâncias raras, “a  haste de uma 
balança", sendo a  noção secundária; ou (a ) manter 
qualquer coisa reta. com o a barra usada na tecela
gem; ou (b) provar a retitude. com o a régua de um 
carpinteiro; daí seu uso m etafórico expressar o que 
serve para “m edir" ou “determ inar" qualquer co i
sa. Por transição com um  no significado das pala
vras “aquilo  que m ede” foi usado para “o que é 
m edido"; assim  certo  espaço em Olím pia era  cha
mado kanõn. N a m úsica, um cânon é  um a com po
sição na qual determ inada m elodia é  o m odelo para 
a form ação de todas as partes. Em geral, a palavra 
veio a serv ir para qualquer coisa que regula as ações 
dos hom ens, com o um padrão ou princípio. Em Gl
6.16. aqueles que “andarem  conform e esta regra

são os que fazem o  que está declarado
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em Gl 6.14.15. que é a pauta no lema da salvação 
somente pela fé em Cristo, independente das obras, 
quer seguindo o princípio para si mesmos ou ensi
nando-o aos outros. O termo é encontrado cm 2 Co
10.13.15.16 (“m edida", “regra", “cam po”, respec
tivamente). Aqui significa os limites da responsa
bilidade no serviço do Evangelho conform e sào 
medidos e designados por D eus.!

PR O V O C A Ç Ã O
A. Substantivos.

1. parapikrasnios (jrapomKpacipót;). fonnado de 
para , “extraviado” ou “de", usado intensivamente, 
e pikrairtõ, “ tornar amargo, am argar" (cognato de 
pikros. “excitado, amargo*'), “provocação", ocorre 
em Hb 3.8.15.1 Na Septuaginta. consulte SI 95.8.1

2. paroxusmos (Trapofuopóç) denota “estim u
lação. excitação” (em português, “paroxismo") (cf.
B. n° 2); ocorre em Hb 10.24. “estim ularm os", lite
ralmente. “à estimulação (da caridade)”. Veja CON 
TENDA ( I ). n° 2.

B. Verbos.
1. parapikrainõ (TTtiprimicpflmü), “amargar, pro

vocar” (cognato de A, n° 1). ocorre em Hb 3.16.1
2. paroxunõ (napo^úito), primariamente, “esti

mular, excitar" (cognato de A. n° 2), é  usado meta
foricamente e significa "despertar furor, provocar”, 
na voz passiva (At 17.16. “se comovia” ; 1 Co 13.5, 
“não se irrita” ). Veja EXCITAJR.l

3. erethizõ (€p€0í£io), “excitar, incitar, provocar”, 
é  usado: la) em sentido bom (2 Co 9.2, “tem esti
mulado” ): (b ) em sentido ruim (Cl 3.21, “ irriteis"). 
Veja EXCITAR.!

4 .parorgizõ(Trapopyi£w), “provocara ira“ . Veja 
RAIVA. B. n° 2.

5. parazeloõ (7Tapa£qÀõ«o). “provocar ciúm e”. 
Veja INVEJA.

6. apostomatizõ (ãrrocrroMCiTi^oj). no grego clás
sico significava “falar de memória, ditar a  um alu
no” (formado de apo. “dc". c stoma. “boca” ): no 
grego mais recente, significa “catequizar": ocorre 
em Lc 11.53 (“fazê-lo falar").!

7. prokaleõ (TrpoicaXéto), “estimular” , como numa 
competição, por conseguinte, “ incitar o  que <í mau 
no outro”, ocorre na voz média cm Gl 5.26 (“irri
tando-nos” ).!

PRÓXIM O
A. Advérbios.

1. engns (€Y*yi'<;). “perto, próximo", e' encontra
do em Mt 24.32.33; Mc 13.28.29: em At 1.12. com

echon, particípio presente neutro de echõ. “ter” , 
“perto dc”. Veja PERTO. n° 1.

2. paraplesion (TTapaTTXqaioi'), o neutro do ad
jetivo paraplesios, formado de para. “ao lado de” , 
e  plesios, “perto, próximo, quase se assemelhando 
a”, é traduzido em Fp 2.27 por “quase à”. com re 
ferência à morte.1‘H

B. Verbo.
engizd («yyíO»)- Veja APROXIMAR-SE.

C. Preposição.
para (ttoçxí). “ao lado de. junto a”, é traduzido em 

Mt 15.29 por “ao pé”: em Mc 5.21, por “junto do”.
Nota: Em Mc 5.11. a preposição pros. “para. cm 

direção a. no lado de” , é  traduzida “no (monte)”: 
os porcos nào estavam  sim plesm ente “perto” da 
montanha.

PRUDÊNCIA
A. Substantivos.

1. phronesis (ífrpótTiai ç). cognato de phroneõ, 
"ter entendimento” (phren. “mente” ), denota “sa
bedoria prática, prudência na adm inistração dos 
negócios” . É encontrado em Lc 1.17: E f 1.8. Veja 
SA B E D O R IA !

2. sunesis (oOvricriç), "entendimento”, é traduzi
do em 1 Co 1.19 por “ inteligência”); sugere rapidez 
de apreensão, a consideração penetrante que prece
de a ação. Contraste com B, no mesmo versículo (“in
teligentes” ). Veja ENTENDIMENTO. SABER (1).

B. Adjetivo.
sunelos (o w c t ó ç ) significa “inteligente, sagaz, 

entendido” (cognato de suniemi. “perceber” ), é en
contrado em Mt 11.25 (“ instruídos” ); Lc 10.21: At
13.7 (“prudente” ); I Co 1.19.1 Contraste com o ter
mo asunetos, “sem entendimento”.

PUBLICANO
telõnes (TeÀoVriç) denotava primariamente “ren

deiro de impostos” (cognato de telos. “taxa, imposto, 
tarifa, tributo” ), portanto, como no Novo Testamento, 
subseqüente subordinado de tal. aquele que coletava 
impostos num distrito, “coletor de impostos” : natu
ralmente, os tais eram odiados intensamente pelo povo: 
são classificados jun to  com os “pecadores” (Mt 
9.10,11; 11.9: Mc 2.15.16; Lc 5.30; 7.34: 15.1): com 
as “prostitutas” (Mt 21.31.32); com o “gentio” (Mt 
18.17: alguns manuscritos têm em M t 5.47. os me
lhores têm ethnikoi, “gentios” ). Veja também Mt 5.46; 
10.3; Lc 3.12: 5.27,29; 7.29; 18.10.11.13.1

Nota: Quanto ao termo architelõnes, “publicano 
chefe” , veja PRINCIPAL (1). B. n° 4.
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PÚBLICO
A. Adjetivo.

demosios (ô r ||ió a io ç ), “perieneente ao povo” 
(cognato de demos, “povo” ), é traduzido em At 5 .18 
por “(prisão) pública” .

B. Advérbios.
phanerõs (<J>air€pw<;). Veja M ANIFESTAM EN

TE. n° 2.
Nora: Quanto a uma forma de demosios usada 

como advérbio, “publicam ente” , veja M A NIFES
TAM ENTE. Nota (4).

PUDOR
aidõs (aiócóç). “senso de vergonha, m odéstia” , 

é usada em relação ao com portam ento das mulhe
res na igreja (1 Tm  2.9. “pudor” ; alguns manuscri
tos têm aidõs cm  Hb 12.28, em lugar de deos. “te
m or” ; só aqui no Novo Testam ento). “ Pudor é a 
m odéstia que está ‘fixa’ ou arraigada no caráter. 
| ...] A mudança para o *pudor' é  o  mais do que fi
car arrependido, porque o pudor [...] vem, antes, 
para descrever uma vergonha em baraçosa, o  que às 
vezes chamamos de acanham cnio” (Davies. Bible 
English, p. 12).

Quanto aos term os aidõs e aischune (veja EN
VERGONHAR-SE, B. n° I), aidõs é  mais objeti
vo. tendo relação com os outros; é  a palavra mais 
forte. “O term o aidõs sempre conteria o bom ho
mem de fazer um ato indigno, o term o aischume 
conteria, às vezes, o homem ruim " (Trench, New 
Testament Synonyms. §§ xix. xx ).

PURIFICAÇÃO
A. Substantivos.

1. katharismos (Ka(topiC7|ióç). tradu/.ido por "pu
rificação” (cognato do PURIFICAR. n° 4). ocorre 
em Mc 1.44; Lc 5.14; Hb 1.3.

2. katharotes (Kaftapórriç,). "lim peza, purifica
ção” (Hb 9.13). Veja LIMPAR. C . n° 2.1

3. hagnismos (áy in a jió ç ) denota “purificação 
cerim onial” (At 21.26). Q uanto às circunstâncias 
da purificação cerimonial com referência ao voto 
de nazireu. veja Nm 6.9-13.1

B. Verbos.
1. hagnizõ (á7i*íCo>). cognato de hagnos. “puro” 

(veja CASTO), “purificar, lim po de contam inação”, 
é usado acerca de “purificar” : («) cerim onialm ente 
(Jo 11.55; A t 21.24,26 [cf. n° 3. acim a]; Al 24.18);
(b) moralm ente, o coração (Tg 4.8); a  alm a (1 Pe
1.22); a  si mesmo (1 Jo  3 .3).!

2. karharizõ (Ka0apí£oj). “ limpar, tom ar livre de 
m istura”, é  traduzido pelo verbo “purificar” em  At 
15.9; T t 2.14; Hb 9.23. Veja LIMPAR. B. n° I.

PUR IFIC A R
1. kathairõ (Kfi0«tpu>), cognato de katharos (veja 

PURO. A. n° 2). “ limpar” , é usado acerca da poda 
(Jo 15.2, “ limpa” ).! Na Septuaginta. consulte 2 Sm 
4.6; Is 28.27; Jr 38.28.1

2. ekkathairõ (€Kxa0cupu>). “ limpar, purificar, 
purgar, lim par com pletam ente” , é  dito de acerca de 
“alimpar-se” do ferm ento ( I Co 5.7); em 2 Tm  2.21. 
de “puri ficar-se” a  si mesmo daqueles que profe
rem “falatórios profanos” (2 Tm  2.16-18)-!

3. diakathairõ (òtaica0aípii>). formado dc ó ia  c 
KaÔatptu), “ lim par com pletam ente”, é  traduzido em 
Lc 3.17 por “ limpará” (os m anuscritos menos au
tênticos têm o n° 5 ).!

4. karharizõ (ícaOapí^w). “ limpar, tom ar lim po”, 
é  usado em Mc 7.19 (“ficando puras [todas as co 
m idas!” ): Hb 9.14 (“purificará"); Hb 9.22; 10.2 
(quanto  a  Hb 9.23. veja PU RIFIC A Ç Ã O ). Veja 
LIMPAR. B. n° I.

5. diakatharizõ (ôiatca0apí£üj). “ lim par com ple
tam ente” . é  traduzido em M l 3.12 por “ limpará”. 
Veja LIMPAR. B. n° 2. Coniraste com o  verbo si
nônim o n° 3-1

Notas: (1) Quanto a  Hb 1.3. “ havendo feito (por 
si mesmo) a purificação", veja PURIFICAÇÃO.

(2) Q uanto  ao  substantivo karharismos, “ lim 
peza. aquilo que foi purgado”, veja LIMPAR. C. 
n° 1.

PURO
A. Adjetivos.

1. hagnos (ã*yvóç). "puro de contam inação, nào 
contam inado" (derivado da m esm a rai/. que hagios. 
“santo” ), é usado em Fp 4.8; 1 Tm  5.22; Tg 3.17; I 
Jo 3.3. Veja CASTO.

2. karhants (KoGcipóç). “puro”, por ter sido lim
po (por exem plo. Mt 5.8: 1 Tm  1.5; 3.9; 2 Tm 1.3: 
2.22: Tt 1.15; Hb 10.22; Tg 1.27: I Pe 1.22; Ap 
15.6; 21.18; 22.1. em alguns m anuscritos). Veja 
CASTO, Nota. LIMPAR. A.

Nora: Em 1 Pe 1.22, “com um coração puro", 
segue os m anuscritos que têm este adjetivo.

3. eilikrines (€i\iKpuT|Ç) significa "sem  mistu
ra. genuíno, puro” : era usado acerca de: (a) subs
tâncias sem misturas; (b) no Novo Testamento, a 
“pureza” moral e ética (Fp 1.10. “sinceros” : 2 Pe 
3.1). Uns consideram  que o  significado etim ológico
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seja 'te s tad o  pela luz solar” (Cnem er).l Veja CAS
TO. Nota , SLNCERO.

Nota: O vinho m isturado com água pode ser 
hagnos. "não estando contam inado, estando sem 
contam inação"; não é  katharos. quando há a mistu
ra de algum elem ento mesmo que este seja “puro” 
em si mesmo.

B. Substantivos.
1. hagnotes (áyixrrriç), o  estado de ser hagnos 

(A. n° 1). ocorre em 2 Co 6.6. “pureza” (também 
em 2 Co 11.3. nos melhores m anuscritos)-!

2. hagneia ( á y i^ ia ). sinônimo do n" 1. "pureza”, 
ocorre em I Tm 4.12; 5.2, onde denota a  castidade 
que exclui toda a impureza de espírito, modo ou ato.!

PÚRPURA
A. Substantivo.

porphura (nopíjjúpa) denotava originalm ente o 
“peixe-púrpuro”. então, "tinta de cor púrpura” (ex
traída de certo molusco de concha); por conseguin
te. “ veste púrpura” (M c 15.17,20: Lc 16.19; Ap
18. 12) .!

B. Adjetivo.
porphureos (tTop4>úp€0s;). "purpúreo. púrpura 

averm elhada” , é usado acerca do manto colocado 
em Cristo de m odo zom beteiro (Jo 19.2,5); tam 
bém ocorre em Ap 17.4 (nos melhores textos: al
guns têm o n° 1): Ap 18.16. com o substantivo (com 
himation. ‘‘veste", subentendido).!

PUXAR
(I) No sentido de "arrastar, puxar ou atrair":
1. anahihazõ  (à i'ap i3dC to). form a causai de 

anabainõ. "subir” , denota, literalmente, “fazer su
bir. causar a ascensão" (form ado de ana. "para 
cim a", e bihazò. "fazer subir” ), por conseguinte, 
"puxar um barco para a terra” (M t 13.48).!

2. helkõ (eXKw) é verbo que ocorre em At 21.30 
e Tg 2.6. Veja ARRASTAR. n° 2.

3. surõ (aúpoj). Veja ARRASTAR. n° I.
4. spaõ  (atrdtij), "arrastar" ou "puxar”, c  usado, 

na voz média, acerca de "puxar” um a espada da 
bainha (Mc 14.47: At 16.27).!

5. anaspaõ (ãm cnráu)), formado de ana. "para 
cim a”, e o n° 4. "puxar para cim a”, é  usado para 
aludir a "tirar” um animal da cova (Lc 14.5), e a 
“puxar” um lençol para o céu, na visão descrita em 
At 11.10.1

6. apospaõ (àiTOOTráüj), fonnado de apo. “de”, 
c  o  n° 4. "afastar” , literalmente, "sacar para longe 
de”, é usado acerca de uma espada (M t 26.51); de

"puxar” discípulos ao erro (A t 20.30): de Jesus "re
tirar-se” dos discípulos no jard im  do Getsêm ani (Lc 
22.41); da "partição” de um grupo ( At 21.1). Veja 
CONSEGUIR. PA R T E !

7. antleõ (ovtX€u>) significava, primariamente, 
"tirar a água acumulada do fundo de um navio, bal
dear ou bom bear para fora” (derivado de antlos, 
“água do porão” ), por conseguinte, “puxar” água 
de qualquer forma (ana. “para cim a” , c  uma raiz. 
tel-, “ levantar, levar”), ocorre em Jo 2.8.9; 4 .7 ,15.!

Nota: Em Jo 4.11, "com que (a) tirar” é  tradu
ção do substantivo correspondente antlema. "balde 
para tirar água por uma corda” .!

8. exelkõ ( ç Ç é X ic iü ) .  formado de ek. "para fora 
de” , e o n° 2. "puxar para longe, afastar" ou "atrair, 
seduzir” , é  usado m etaforicam ente em  Tg 1.14, 
acerca de ser “afastado” pela concupiscência. A s
sim com o na caça ou na pesca, a  caça c  “atraída" 
de seu abrigo, assim a concupiscência do homem o 
“fascina" da segurança do seu autodom ínio.!

9. anatassomai (à i-a rd o a o p a i) , “arranjar cm 
ordem ” , é usado em Lc I . I : uns interpretam que a 
palavra signifique "reunir” de mem ória com a aju
da do Espírito San to .l

(II) No sentido de “aproxim ar ou retirar":
1. engizâ (€7 YÍ£ü>), “aproximar-se. estar a pon

to de. chegar perto" (cognato dc engus. “perto” ), é 
v e rb o  que  o c o rre  em  Lc 7 .12 ; 12 .33: 18.35; 
19.29.37; At 9.3; 22.6; Hb 10.25. Veja A PRO XI
M AR-SE.

2. proserchomai (rpooepxopcu). “aproximar-se. 
estar a ponto de. chegar perto” , aparece em At 7.31: 
Hb 4.16; 7.25: 10.22. Veja IR. VIR.

3. prosagõ (TrpoaÓYüj). usado no intransitivo, 
"trazer a, voltar a si” ; no intransitivo, "puxar perto, 
chegar peno, aproxim ar", é verbo que ocorre em 
At 27.27. Veja TRAZER.

4. hupostellõ (ÚTTtxrréÂXio) "puxar de volta, fa
zer retroceder, retirar” , talvez um a metáfora dc abai
xar a  vela c. assim , dim inuir a velocidade: por con
seguinte, ser lento em m anter a verdade. Na voz 
ativa, ocorre em Gl 2.12 ("se retirando” ); na voz 
média, em Hb 10.38 (“recuar” : aqui o  prefixohupo. 
"em baixo de”, indica cautela). Em Hb 10.39. o  subs
tantivo conespondente. hupostole, é traduzido por 
"daquele que se retiram". Em At 20.20,27. é  tradu
zido pelo verbo "deixar” . Veja GUA RD AR (1), 
Nota (6), RETIRA R.!

5. aphistemi (á<ÍHOTT|pi)- Veja PARTIR, A. n° 20.
6. ginomai (yí w j ia i ). “ tornar-se. com eçar a ser”, 

é traduzido em Jo 6.19 por "aproxim ando-se” .
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7. epiphõskõ (6ttkJmiKtkoj). “am anhecer" (literal
mente, "fazer brilhar sobre"), é dito acerca da apro
xim ação do sábado (Lc 23.54; cf. Mt 28.1)-! Veja 
A M A N H ECER, A, n° 3.

N otas:  (1 ) E m  M c 6 .5 3 . o c o rre  o v e rb o  
prosormizõ, ‘'trazer um  navio (ou barco) para an 
corar, lançar âncora, atracar num lugar*’ (formado

de pros. "para”, e  homiizõ. "atracar, trazer ao  an
coradouro" ).!

(2) Em At 19.33. onde os manuscritos mais au
tênticos têm  o verbo sumbibazõ. temos a tradução 
“ t i r a ra m ” . A lg u n s  m a n u s c r ito s  têm  o  v e rb o  
probibazõ, que significa "trazer ou arrastar para 
frente". Veja TRA ZER. n° 24.

Q
Nota: O sinal 1 , ao final das considerações so

bre determ inada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
g rego  do N ovo T estam ento  foram  m encionadas 
neste dicionário expositivo.

QUADRADO
tetragõnos (TeTpcryiovoç), "de quatro cantos" 

(form ado de tetra, “quatro", e  gõnia . "canto" ou 
“ângulo"), é  encontrado em Ap 21.16.!

Q U AD RILH EIR O
rhabdouchos (papòoúxoq), "portador de vara" 

(form ado de rhabdos, “vara", e  echõ. “segurar"), 
aquele que leva um  bastão de ofício, era, prim eira
mente, árbitro ou ju iz . mais tarde. lictor rom ano (At 
16.35.38). O  dever destes funcionários era  assistir 
os magistrados rom anos a executar suas ordens e, 
especialmente, administrar a punição de açoite ou 
decapitação; eles levavam  com o insígnia de ofício 
os fasces (de onde “ fascista"), um feixe dc varas 
com  um  machado inserido. Em Filipos, eles agiam 
sob as ordens dos strategoi ou pretores (veja M A 
G ISTRA DO . n° 1).!

QUADRÚPEDE
tetrapous (TÇTpdirouç), formado de tetra, "qua

tro" (usado em palavras compostas), e pous. “pé", é 
usado em alusão a  "anim ais" (At 10.12: 11.6: Rm
1.23).!

QUADRUPLICADO
tetraploos (T€TpaTTXóoç). adjetivo, é encontra

do em  Lc 19.8.!
QUAL

Notas: (1) Este term o é  a tradução de: (a) o arti
go com  substantivos, adjetivos, numerais, particí- 
pios, etc., por exem plo, "aquilo  que"; (b) o prono
me relativo hos. "que. quem ”, num a de suas for

mas (uso freqüente); (c) hostis, "quem . quem  quer 
que", diferindo de hos por se referir em geral a uma 
m atéria, com o o  de um a aula. <5 encontrado, por 
exem plo, em Rm 2.15; Gl 4 .24 (duas vezes); Gl 
5.19; Ap 2.24: 20.4; (d) o pronom e interrogativo 
tis, “quem ? o  qual?", usado, por exem plo, em Mt 
6.27; Jo  8.46; (<*) hoios. "de que tipo" (por exem 
plo. Fp 1.30); if) poios, o  interrogativo da letra "é ** 
(por exem plo. Jo 10.32); (g ) hosos. "tudo o  que. 
qualquer que": plural, “quantos", traduzido em At 
9.39 por “que".

(2) Em At 8.26. o termo haute (o fem inino de 
houtos, “este"), é traduzido por "que" (segunda 
ocorrência).

(3) N o triplo título dc Deus em Ap 1.4,8; 4.8. 
“que”, é  a  tradução, em prim eiro lugar, do artigo 
com  o particípio presente de eimi, “ser” , literalm en
te, "o que é”, em segundo lugar, do artigo com  o 
tem po im perfeito de eimi (im possível de ser tradu
zido  literalm ente, não estando  o títu lo  su jeito  a 
mudança gram atical), em terceiro lugar, do artigo 
com  o particípio presente de erchomai. "v ir", lite
ralm ente, "o que vem"; em Ap 11.17 e 16.5. a lei
tura difere em algum as versões; em  Ap 11.17. a RC 
seguindo m anuscritos interiores, acrescenta “que 
hás de vir" (a ARA om ite); em Ap 16.5, alguns tex
tos têm , “e será”, que representa kaiy “e ” . seguido 
pelo artigo e  o  particípio futuro de eimi, "ser” , lite
ralm ente. “e aquele a ponto de ser"; a  ARC substi
tui pela leitura superior, **e santo és” , literalm ente, 
“o  santo" (veja ARA). Veja SANTO. B, n° 2.

(4) Em Fp 2.21, “o  que é  de Cristo" (na ARA  é 
traduzido por: "O  que é de C risto Jesus'’.

QUALQUER
Nota: O s m esmos pronom es que estão relacio

nados no verbete QUEM . são usados para traduzir 
este pronom e, freqüentem ente com  a  adição da par
tícula an e uma m udança de construção quando uma
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generalização é expressa. Alguns textos em Mc 15.6 
têm o termo hosper. forma fortalecida dc hos, “qual
quer que". As sentenças introduzidas pela conjun
ção ei ou eaiu “se”, nào são comentadas neste vo
lume.

QUARENTA
tessarakonta (TeoaapáicovTa) 6 usado em cir

cunstâncias na Escritura que indicam o número que 
sugere provação, separação ou julgam ento (por 
exemplo. Mt 4.2; At 1.3: Hb 3.9.17).

Nota; O termo tessarakontaetes. “quarenta anos" 
(etos, “ano”), é encontrado em At 7.23: 13.18.1

QUARTO
A. Substantivos.

1. topos (tó ttoç). “ lugar” , é encontrado em Lc 
2.7; 14.9.10.22: acerca de uma posição ou condi
ção que uma pessoa ocupa (1 Co 14.16). Veja LU
GAR. OPORTUNIDADE

2. prõtoklisia (TrptuTOKÀiaia). “o principal lugar 
para se reclinar à mesa", é  usado em Mt 23.6; Mc 
12.39 (“primeiros assentos”); Lc 14.7: 14.8 (“pri
meiro lugar” ); Lc 20.46 (“principais assentos” ). 
Veja PÔR. n° 5. PRLNC1PAL (1). B, n° 7.1

3. anagaion ou anõgeon (ducryaioi’ ou âuuryéoi’)* 
"quarto superior” (fonnado de ana, “acima", e ge, 
"chão” ), ocorre em Mc 14.15 (“cenáculo”); Lc 22.12, 
freqüentemente a  pane de cima de uma varanda ou 
pórtico, ou ligado com o telhado, onde tomavam-se 
refeições e obtinha-se privacidade.1

4. huperõon (Ú7T€pcík>i'), o neutro do adjetivo 
huperõos, "superior" (de huper, “acima"), usado 
como substantivo, denotava no grego clássico “an
dar ou pavimento superior” onde as mulheres resi
diam; na Septuaginta e no Novo Testamento, “câ
m ara  su p e rio r, co m p artim en to  no te lh a d o ” , 
constru ído no telhado plano da casa (A t 1.13, 
“cenáculo). Veja APOSENTO (1), n° 2.

B. Verbo.
chõreõ (xwpéco). “fazer lugar, abrir espaço", é 

traduzido em Mc 2.2 por "cabiam” (veja A R A). Veja 
CONTER (1), n° 1.

C. Preposição.
anti (dvTÍ), “em lugar de. em vez de”, é encon

trado em Mt 2.22.
Notas: (1) Em Lc 12.17, o termo poti. "em qual

quer lugar” ou “onde”, com um elemento de nega
ção. é  traduzido por “não (lenho) onde” .

(2) Em At 24.27. o termo diadochos, "sucessor”, 
com o verbo lambanõ. "receber”, é traduzido por

“teve por sucessor”. O termo diadochos tinha o sig
nificado freqüente de representante, sucessor tem
porário.!

QUASE
A. A dvérbio.

schedon (ax€Ôói') é usado para aludir ou: (a ) 
localidade (At 19.26); ou (b ) grau (At 13.44; Hb
9.22 ).1

B. Verbo.
mellõ (|i€ÀÀo>). “estar a ponto de fazer algo” ou 

“adiar”, é  usado em ligação a um verbo que se se
gue no sentido de "quase” (At 21.27). Em At 26.28, 
está correta a tradução: “Por pouco me queres per
suadir a que me faça cristão!” (“com senão pouca 
persuasão” ; literalmente, “por um pouco”). Veja 
CERCA DE.

q u a t e r .no
tetradion (T€Tpdôioi'). “grupo de quatro" (tetra, 

“quatro"), ocone em At 12.4. Um “quatem o” era 
um conjunto de quatro homens ocupados no traba
lho de guarda, sendo que dois soldados eram alge
mados ao prisioneiro, enquanto os outros dois man
tinham a guarda; alternativamente, um dos quatro 
vigiava enquanto os outros três dormiam. A noite 
era dividida em quatro vigílias de três horas cada: 
havia um “quatemo” para cada um vigiar de dia e 
de noite.Ü Contraste com o termo “guarda”, que 
ocone em Mt 27.65 e 28.11.

QUATRO
tessares (Téoaape ç), "quatro”, não é encontra

do no Novo Testamento fora dos Evangelhos, Atos 
e Apocalipse (neste último, é muito freqüente). O 
termo tetartos, “quarto”, é encontrado em Mt 14.25; 
Mc 6.48: e sete vezes em Apocalipse: também em 
At 10.30. “há quatro dias”, literalmente, “desde o 
quarto dia” . A palavradekatessares, “quatorze” (li
teralmente, “dez quatro” ), é  usada em Mt 1.17; 2 
Co 12.2; Gl 2 .1;1 o numeral tessareskaidekatos. 
"décimo quarto" (literalmente, "quatro e décimo”), 
ocone em At 27.27,33;lJI o vocábulo tetrakosia. 
"quatrocentos” , aparece em At 5.36; 7.6; 13.20; Gl
3.17.1 Em At 7.6, os 400 anos se referem aos des
cendentes de Abraão c à  peregrinação no deserto e 
escravidão. Isto concorda com Gn 15.13. Em Êx 
12.40. os 430 anos datam da chamada de Abraão. 
Da mesma forma, a doação da lei estava 430 anos 
distantes da promessa em Gn 12.3, o que concorda 
com Gl 3.17. Em Jo 11.39, o termo tetartaios. lite
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ralmente, “um quano  dia” , é  traduzido por “quatro 
dias” .

QUEBRANTADO
1. suntribõ (cruvTpífku). Veja QUEBRAR. A. n° 5.
2. thrauõ (Opaúto). ‘'go lpear por. despedaçar, 

quebrar” , é usado em Lc 4.18: “os quebrantados”. 
ou seja, quebrados por calam idade.!

QUEBRAR
A. Verbos.

1. klaõ ou klazò (xrXcko ou K-XáCio), “quebrar, rom
per em pedaços’*, é usado para se referir a “partir o 
pão”, que descreve: (<?) o ato do Senhor Jesus ali
m entar o  povo (M t 14.19: 15.36: M c 8.6.19): (b) o 
“partir o pão” na C eia do Senhor (M t 26.26: Mc 
14.22: Lc 22.19: A t 20.7: 1 Co 10.16: 11.24): (c) a 
comida com um  (At 2.46: 20.11: 27.35): (d) a  ação 
do Senhor dar evidências da Sua ressurreição (Lc
24.30).!

2. ekklaõ (eKKXáw), formado de ek, “para fora” , 
e o n° I. “partir, rom per”, é usado metaforicamente 
acerca de ram os (Rm 11.17.19,20).!

3. kataklaõ (KaratcXau), form ado de kata. “para 
baixo”, e  o n° 1. é usado em Mc 6.41 e Lc 9.16. 
acerca do ato de C risto  “partir” os pães para as 
m ultidões.^

4. luõ  (Xúw). “ soltar” , sobretudo m ediante liber
tação^ tem  às vezes o sig n ificad o  de “queb rar 
destrutivam ente”, por exem plo, diz respeito a “que
brar" os m andam entos, não apenas infringi-los, mas 
soltar a força que eles têm . abrindo mão deles e 
não se ligando a eles (M t 5.19; Jo 5.18): “quebrar” 
a lei de M oisés (Jo 7.23): a Escritura (Jo 10.35): 
"despedaçar” um navio  (A t 27.41): “dem olir” a 
parede de separação que está no meio (E f 2.14): 
“destruir”  os laços do casam ento ( I Co 7.27). Veja 
DESFAZER, DESATAR. DESTRUIR. FUNDIR- 
SE. PÔR. Nota (5). SOLTAR ( I ).

5. suntribõ (ov»'Tpí{3i«), literalm ente, “esfregar 
jun to” , e. por conseguinte, “estilhaçar, despedaçar, 
quebrar em pedaços esm agando”, é dito acerca da 
“contusão” de uma cana (M t 12.20, o n° 9 é  usado 
na cláusula seguinte): da “quebra" de correntes que 
ficou em pedaços (M c 5.4): da “quebra” de um vaso 
ou frasco de alabastro (M c 14.3): de vasos de louça 
(Ap 2.27): da “contusão” física de uma pessoa pos
suída por dem ônio (Lc 9.39): concernente a Cristo: 
“ Nenhum dos seus ossos será quebrado” (Jo 19.36): 
metaforicamente diz respeito à  condição “quebran- 
tada” de uma pessoa triste (Lc 4.18): ao esmaga-

mento eventual que Satanás sofrerá (Rm 16.20). 
Veja Q UEBRA NTA DO .! Este verbo é  freqüente na 
Septuaginta, na voz passiva (por exem plo. SI 51.17: 
Is 57.15. que fala de um coração arrependido, tal
vez uma figura de pedras que são alisadas ao serem 
esfregadas um as às outras pelas correntezas das 
águas). Contraste com o term o suntrimma. “des
truição”.

6. rhegnumi (piyyvuiii). “rasgar, romper*’ rou
pas, etc. (M t 9.17; Mc 2.22: Lc 5.37; Gl 4.27, “dar 
à luz” ). Veja AGITAR. DESPEDAÇAR. REBEN
TAR.

7. diarrhegnumi (ò ia p p n y w p i). formado de dia, 
“através de”, elem ento intensivo, e o  n° 6, “estou
rar aos pedaços, rasgar, rachar”, é dito acerca dc 
“rasgar” roupas (M t 26.65: M c 14.63: A t 14.14): 
“romper” um a rede (Lc 5.6); “quebrar” correntes 
(Lc 8.29). Veja D ESPED AÇAR.!

8. prosrhegnumi (TrpoapTyyvuni). Veja BATER. 
n° 8.

9. katagnumi (r-citcíyi'Uh.i ), form ado de kata , 
“para baixo", elem ento intensivo, e o  n° 6. é usado 
acerca da “quebra" de uma cana contundida (Ml
12.20) e  dc “quebrar” as pernas dos que foram cru
cificados (Jo 19.31-33).!

10. sunthlaõ (oui^Xaió), formado de sun. “ju n 
to” . elem ento intensivo, e  thlaÕr “quebrar” ou “es
magar, fazer em pedaços, despedaçar”, é  usado em 
Mt 21.44 e  Ixr 20.18. acerca do efeito físico da queda 
numa pedra.!

11. sunthruptõ (auuÔpÚTTTw). formado de sun, 
“jun to” , e  thruptõ, “esmagar, quebrar aos pedaci
nhos. enfraquecer”, é usado m etaforicam ente para 
se referir a “partir" o coração (At 21.13).!

12. schizõ (oxí£u)), “dividir, rasgar à força”, é 
d ito  acerca  do  véu do  T em plo  (M t 27 .51 ): do 
fendimento das pedras (Mt 27.51); do  rasgamento 
dos: céus (M c 1.10). roupas (Lc 5.36; Jo 19.24), 
rede (Jo 21 .11): na voz passiva, metaforicamente, 
diz respeito a  ser dividido em facções (At 14.4:
23.7). Veja A BR IR . D ESPED A Ç A R . D IV IN O . 
Nota.

Nota: Contraste com  o  term o schisma (em por
tuguês. “cism a”), dito acerca do rasgo de um a rou
pa (M t 9.16). Veja D ESPED A Ç A R .D ISSEN SÀ O . 
DIVISÃO.

13. diorussõ (õiopúaato). literalm ente, “cavar 
por" ( form ado de dia. “através de” , e orussõ. “ca
var” ). “escavar, cavoucar”, é  usado acerca do ato 
dos ladrões “arrom barem '’ uma casa (M t 6.19,20: 
24.43: Lc 12.39).!
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14. exorussõ («Çopúooio), literalmente, "cavar 
fora" (cf. o n® 13), é usado acerca do ato de "sepa
rar" parte de um telhado (Mc 2.4), e, numa expres
são vivida, diz respeito a arrancar os olhos (Gl 4.15). 
Veja ARRANCAR.

Nora: Quanto ao verbo arístaõ, "quebrar jejum ", 
veja JANTAR.

B. Substantivos.
1. klasis (kXóoiç), “quebra” (cognato de A. n°

1), é usado em Lc 24.35 e At 2.42, acerca de “par
tir" o  pão.'||

2. klasmaKAóana). “pedaçoquebrado, fragmen
to”, sempre é usado a respeito de sobras de comida 
(Mt 14.20:15.37 e passagens correspondentes). Veja 
PEÇA.

3. parabasis (Trap«(Jacn.ç), "transgressão”, for
mado de para. “por”, e  bainõ, "ir”, é usado em Rm 
2.23; 4.15; 5.14: C.I 3.19; 1 Tm 2.14; Hb 2.2: 9.15. 
Veja TRANSGRESSÃO.

4. parabates (iT a p a fk rn rç ç ), “transgressor", cf. o 
n° 3 (Rm 2.25,27: Gl 2.18: Tg 2.9,11 >1

QUEIMAR
A. V erbos.

1. kaiõ (Koúii), "botar fogo cm, iluminar", na voz 
passiva, “ser iluminado, queimar” (Mt 5.15; Jo 15.6; 
Hb 12.18: Ap 4.5: 8.8.10: 19.20; 21.8: I Co 13.3), 
é usado m etaforicamente acerca do coração (Lc 
24.32); da lu/. espiritual (Lc 12.35; Jo 5.35). Veja 
LUZ,'!

2. katakaiõ (Ka-ratcníoi), formado de kata. “para 
baixo", elemento intensivo, e o n° 1, significa “con
sum ir totalm ente, queim ar com pletam ente", por 
exem plo , palha (M t 3.12; Lc 3 .17); jo io  (M t
13.30,40); a terra e suas obras (2 Pe 3.10); árvores 
e vegetação (Ap 8.7). Esta forma deveria ser nota
da em At 19.19; I Co 3.15: Hb 13.11: Ap 17.16;
18.8. Em cada uma dessas passagens, poderia ser 
usada a tradução completa "queimar totalmente”.1!

3. ekkaiõ (èiocaiw), formado de ek, “para fora", 
elemento intensivo, e o  n° I, literalmente, “quei
mar, destruir pelo fogo”, na voz passiva, "ser infla
mado, queimar-se completamente", é usado acerca 
das paixões luxuriosas dos homens (Rm 1.27 ).f

4. puroomai (TTupóopaL ), derivado de pur, “in
cendiar. arder de calor", é dito acerca dos pés do 
Senhor, na visão em Ap 1.15. É traduzido por “in
flamados” em E f 6.16 (acerca dos dardos do m a
ligno). Usado metaforicamente diz respeito às em o
ções (I Co 7.9; 2 Co 11.29). Em outros lugares, 
refere-se literalmente aos céus (2 Pe 3.12): ao ouro

(Ap 3.18, “provado” ). Veja FOGO. INFLAMADO, 
PÔR À PROVA.1

5. empipremi ou emprelhõ (èpiriirpiipi). "quei
mar totalmente", ocorre em Mt 2.7.'!

B. Substantivos.
1. kausis (Katxjiç). cognato de A. n° I (em por

tuguês. “cáustico” ), é encontrado em Hb 6.8, lite
ralmente, “cujo fim é a queima” .1 Contraste com 
CAUTERIZAR.

2. kausõn (k g  i n o j v ) é traduzido em Tg 1.11 por 
“com ardor" (“ardente calor", ARA). Veja CALOR.

3. purõsis (irúpwat ç), cognato de A, n° 4, é usa
do literalmente ern Ap 18.9,18: metaforicamente 
em 1 Pe 4.12, “ardente prova”. Veja PROVA (2).l

Q UEIXA
1. mempsimoiros ((if ptlupoLpoÇ) denota "aque

le que reclama", literalmente, “reclamar da própria 
sorte” (formado de memphomai, “culpar” , e moira, 
“destino, sorte"), por conseguinte, “descontente, 
queixoso, lamentoso" (Jd I6).<)|

2. momphe (|ju>|jíj>n) denota ”culpa" (cognato de 
memphomai, veja o n° I ). “queixa” (Cl 3 .13).'||

3. aitiõma (a irío ina), “acusação”, ocorre em At
25.7. Veja CARGA.<«

Q UEM
Notas: Este pronome é em geral tradução de for

mas do pronom e relativo  hos, ou do pronom e 
interrogativo /is; caso contrário, de hostis, “quem”, 
normalmente acerca de um sujeito mais geral que 
lios (por exemplo, Mc 15.7, "que” ; Lc 23.19; Gl
2.4); hosos. “tantos quantos” (Hb 2.15, “que"); em 
At 13.7, ocorre o termo houtos, “este".

Q U EN TE
zestos (£ecrróç), "fervendo de quente” (deriva

do de zeõ, “ferver, estar quente, fervente” ), é usa
do, metaforicamente, cm Ap 3.15.16.‘j|

Q U E R ER  D IZER
I. eimi (ei. pi). “ser", em algumas de suas formas, 

tem força explicativa e significa "denotar, significar, 
importar” , por exemplo, em Mt 9.13: 12.7 (“[o que| 
significa”, literalmente, “foquej é”); Lc 15.26; 18.36 
(literalmente, “era”); At 10.17 (“seria”, literalmente, 
“poderia ser"). Em At 2.12. o verbo “ser” é precedido 
pelo termo thelõ, "querer", e a frase é traduzida por 
“(que) quer (isto) dizer?”, literalmente, “(que) será 
(isto)?’ Em At 17.20, “(o que vem a) ser (isso)”, lite
ralmente. “(o que) serão (estas coisas)".
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2. tegõ (Xéyoj), “dizer”, às vezes lem o sentido 
de “significar” algo; assim ocorre em 1 Co 1.12 
(“quero dizer”).

Notas: (I )  Em At 27.2 (ARA), o verbo mellò. 
"estar a ponto de”, é traduzido por “estava de parti
da". com referência ao navio (de acordo com os 
melhores manuscritos).

(2) Em At 2 1 .13, ocorre o verbo poieõ, “fazer", 
“(que) fazeis (vós)” .

(3) O original abreviado em  2 Co 8.13 é tradu
zido pelos acréscimos postos em itálico: “(não) digo 
isso”, Contraste com os itálicos em M c 6.2.

Q U ER ER
1. bou tomai (poúX opat), “desejar, pretender, 

querer deliberadamente", indicando uma predispo
sição que age mediante a vontade deliberada, é ver
bo encontrado em Al 18.27. Expressa mais forte
mente do que o termo lhelõ (n° 2) o exercício deli
berado da vontade. Veja DESEJAR ( 1). B. n° 7.

2. lhelõ (OeXui) significa “querer"; significa mais 
especialmente o impulso ou volição natural, indi
cando um propósito menos formal ou deliberado 
que o n °  I .É  encontrado em J Co 10.27. Veja DE
SEJAR (1). B. n° 6.

Q UERUBIN S
cheroubim (xepoupiu ) é considerado por alguns 

como os representantes ideais da criação animada 
remida. No Tabemáculo e no Templo, esses seres 
eram representados por duas figuras de ouro de cri
aturas vivas de duas asas. Eles formavam uma peça 
só com a tampa de ouro da arca do concerto no Santo 
dos Santos, significando que o prospecto das cria
turas remidas c glorificadas estava ligado com o 
sacrifício de Cristo.

Isto em si indicaria que eles representam os se
res humanos remidos em união com Cristo, união 
esta vista, figurativamente, procedente do trono da 
misericórdia. A face dos querubins era voltada em 
direção ao trono da misericórdia, sugerindo utna 
consciência do meio pelo qual a união com Cristo 
foi produzida.

A primeira referência ao "querubim" encontra- 
se em On 3.24, que deveria ser lido assim: “[...] À 
leste do jardim  do Éden. Ele fez m orar num 
tabernáculo o querubim, e a espada inflamada que 
se virava em si mesma para guardar o  caminho da 
árvore da vida". O propósito disso não era simples
mente manter os seres humanos à distância; a pre
sença do “querubim" indica que os homens remi

dos, restabelecidos com Deus nas condições de Deus. 
teriam acesso à árvore da vida. (Veja Ap 22.14).

Outras referências no Antigo Testamento dão cla
ra indicação de que os seres angelicais estão ocasio
nalmente em mira (por exemplo, SI 18.10; Ez 28.4).
O mesmo ocorre com a visão dos querubins em Ez 
10.1-20; 11.22. No Novo Testamento, a palavra é 
encontrada cm Hb 9.5, onde a referência é à arca no 
Tabernáculo, e sugere-se o pensamento daqueles que 
ministram para a manifestação da glória de Deus.

Podemos, talvez, concluir que. já  que no passa
do e no presente os seres angelicais têm atuado e 
atuam administrativamente à serviço de Deus. e que
o homem remido no futuro agirá administrativamen
te em comunhão com Ele, o "querubim” na Escri
tura representa um ou outro destes dois grupos de 
seres criados, de acordo com o que é exposto nas 
várias passagens relativas a eles.1

QUESTÃO
1. zetesis (C rírrio iç) denota, prim eiram ente, 

"busca” (zeteõ, “buscar"), por conseguinte, "deba
te. disputa, questionamento, questão, contenda” (At
15.2.7. alguns textos têm suzetesis, "argumentação”, 
em ambos os versículos). Também ocorre cm Jo 
3.25; At 25.20 ("causa”); 1 Tm 1.4; 6.4; 2 Tm 2.23; 
Tt 3.9- Veja PERGUNTAR/]]

2. dialogismos (6taXoytcr(ióç) é traduzido em Rm
14.1 por “contendas”. Veja DISPUTAR.

QUIETO
A. A djetivos.

1. cremos (rjpenoç), "sossego, tranqüilo”, ocor
re em I Tm 2.2 (“quieta”); indica a tranqüilidade 
que surge de fora.*]]

2. hesuchios (rjoúxioç) tem quase o mesmo sig
nificado do n“ 1, mas indica “a tranqüilidade que 
surge de dentro “ , não causando perturbação aos ou
tros. É usado em 1 Tm 2.2 (“sossegada”); 1 Pe 3.4 
(“quieto"), onde está associado com “manso” , e deve 
caracterizar o espírito ou disposição. Veja PAZ.1])

B. Verbos.
1. hesuchazõ (t|ctux<ííw), cognato de A, n° 2. 

“estar quieto, aquietar, viver quietam ente” . Veja 
CESSAR. A. n° 3.f

2. Icaiasteliõ (ícaraareXAtu) denota “aquietar". 
Veja APAZIGUAR.

C. Substantivos.
1. eirene <€Ípr)n-|), "paz” , é encontrado em At

24.2 (“paz"). Veja PAZ. letra “e".
2. hesuehia (qaux ía). cognato de A. n° 2. e B, 

n“ 1. denota “quietude", sendo encontrado em At
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22.2 (“ Imaiorl silêncio (guardaram  1”. literalmenie, 
"guardaram mais quietude” ): 2 Ts 3.12 (“sossego"):
1 Tm  2.11; 2.12 (“silêncio”).!

QUINTO
pemptos (tt€ jiTTToç), cognato de pente, “cinco”, 

só 6 encontrado em Apocalipse (Ap 6.9: 9.1: 16.10; 
2 1 .2 0 ) . !

QUINZE
dekapente (Ô€KaiT€irr€), literalmente, “dez cin

co”, ocorre em  Jo  11 .18; A l 27.28; Gl 1.18.!

Notas: (1) Em At 7.14 (literalm ente, “seienta e 
cinco”) refere-se a  todos os parentes de José, a 
quem  ele m andou buscar. Nào há d iscrepância  
entre A t 7.14 e Gn 46.26. As traduções da Septu
aginta dão o número 75 em Gn 46.27 e em Êx 1.5, 
que c seguido por Estêvão, considerando que ele 
era judeu grego.

(2 ) O n ú m ero  o rd in a l c o rre sp o n d e n ie  
pen teka ide kai os, “décim o quinto” (literalm ente, 
“cinco e décim o” ), é encontrado em Lc 3.1, onde 
Lucas data o reinado de Tibério desde o período do 
seu reinado cm comum com Augusto.

R
Nota: O  sinal ! ,  ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram  m encionadas 
neste dicionário expositivo.

RÃ
batrachos O d T p ax o ç) é m encionado em Ap 

16.13. Os charlatões eram representados por “rãs” 
e  m etaforicam ente associados com serpentes.!

RABI
rabbei ou rabbi (pa0{Í€i ou pa$3í). é provenien

te de uma palavra rab, que denotava primariamente 
“mestre, senhor” em contraste com escravo: este ter
mo. com o acréscimo do sufixo pronominal, signifi
cava “meu mestre” e  era título de respeito com o 
qual se dirigia aos senhores. O sufixo logo perdeu 
sua força específica, c no Novo Testamento a pala
vra c  usada como título de tratamento cortês. E apli
cado a Jesus em Mt 26.25,49; Mc 9.5: 11.21; 14.45; 
Jo 1.38 (onde é  traduzido por didaskalos, “mestre”: 
veja também “Raboni” em Jo 20.16): Jo 1.49: 3.2; 
4.31; 6.25; 9.2: 11.8; a João Batista cm Jo 3.26. Em 
M l 23.7,8. Jesus proíbe aos discípulos desejarem ou 
usarem o título. No versículo posterior, c  explicado 
novamente pelo termo didaskalos. “mestre” (alguns 
manuscritos têm kathegetes, “guia” ).!

RABONI
rabbounei ou rabbõni (pa(J0oui'€Í ou papfkorí). 

formado de modo semelhante ao descrito em RABI. 
era forma aram aica dc um tílulo quase sempre apli
cado ao presidente do Sinédrio, se este fosse des
cendente de Hillel. Era até mais respeitoso que rabi.

e significava "m eu grande m estre”; em seu uso no 
Novo Testamento, a força pronominal do sufixo fi
cou aparentemente retida (contraste com RABI); é 
encontrado  em  Mc 10.51 nos m elhores textos, 
Raboni (“ M estre” ), d irig ido  a  Jesus pelo  cego 
Bartimeu, e em Jo 20.16, por Maria M adalena, onde 
é interpretado por didaskalos, "m estre” .!

RAÇA
1. gennema (ye m n^ ja), cognato de gennaõ. “ge

rar” . denota "a descendência de homens e animais” 
(M t 3.7, “raça” ; Mt 12.34. "fruto”; Mt 23.33; Lc
3.7). Veja FRUTO .!

2. genos (yévoç), "raça. fam ília”  (cognato de 
ginomai, "tomar-se”), denota "geração" (Al 17.28,29: 
Ap 22.16). Veja GERAÇÀO, LINHAGEM.

RACA
raka (prnoi) é palavra aram aica cognata do ter

mo hebraico rêq, "vazio”, sendo o  primeiro a devi
do a uma mudança galiléia. Tratava-se de palavra 
dc absoluto desprezo, significando "vazio”, inte
lectualmente em vez dc moralmente, “cabeça-de- 
vento. cabcça-oca”, com o os mercenários de Abi- 
meleque (Jz 9.4), e o homem “vão” em Tg 2.20. 
Conforme foi condenado por Cristo (M t 5.22), era 
pior que estar bravo, já  que uma expressão vocal 
ultrajante é  pior que um sentim ento não expresso 
ou um tanto quanlo controlado na expressão; não 
indica tal perda de autocontrole como sugere a pa
lavra "louco”, um patife irreligioso e m oral.!

RACIONAL
logikos (Xoyticóç). pertencente à  "faculdade do 

raciocínio, razoável, racional” , é usado em Rm 12.1,
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acerca do culto (latreia) a ser feito pelos crentes ao 
apresentarem seus corpos em “sacrifício vivo, san
to, agradável a Deus ’. O  sacrifício deve ser inteli
gente. em contraste com os oferecidos por ritual e 
compulsão; a apresentação deve estar em confor
midade com a inteligência espiritual daqueles que 
são novas criaturas em  C risto e estão cientes da 
“com paixão de Deus". Quanto ao significado da 
palavra em 1 Pe 2.2. veja LEITE.!

RAINHA
basilissa (PaoíXiacra), o feminino de basileus, 

"rei", é usado acerca de: (a) a “rainha de Sabá" (M t 
12.42; Lc 11.31), de “Candaee" (At 8.27); (b ) me
taforicamente. a “ Babilônia" (Ap 18.7).!

RAIVA
A. S ubstan tivo .

orge (ópyri), originalmente qualquer “ impulso, 
desejo ou disposição natural", veio a significar “rai
va” na qualidade da mais forte de todas as paixões. 
É usado para descrever a ira do homem (E f 4.31; 
Cl 3.8; 1 Tm 2.8: Tg 1.19,20); a desaprovação dos 
governos humanos (Rm 13.4.5); os sofrim entos dos 
judeus às mãos dos gentios (Lc 21.23); os terrores 
da lei (Rm 4.15): a “ ira" do Senhor Jesus (Mc 3.5); 
a “ira" de Deus com Israel no deserto, numa cita
ção do Antigo Testamento (Hb 3.11: 4.3): a atual 
“ira" de Deus com os judeus nacionalmente (Rm 
9.22; I Ts 2.16): Sua vigente “ ira" com os que de
sobedecem ao Senhor Jesus em Seu Evangelho (Jo 
3.36): os propósitos de Deus no julgam ento (Mt 3.7; 
Lc 3.7; Rm 1.18: 2.5,8: 3.5: 5.9: 12.19: E f 2.3; 5.6: 
Cl 3.6: 1 Ts 1.10; 5.9). Veja INDIGNAR-SE (2), 
IRA. V IN G A N Ç A !

Notas: ( 1 ) 0  termo thumos. “ ira", deve ser dis- 
tinguido do termo orge. no porm enor de que o ter
mo thumos indica uma condição mais agitada de 
sentimentos, uma explosão de ira proveniente da 
indignação interior, enquanto que o termo orge su
gere uma condição mental mais calm a e permanen
te. freqüentemente com a intenção de tom ar vin
gança. O termo orge é menos repentino em sua su
bida do que o termo thumos. mas mais duradouro 
em sua natureza. O termo thumos expressa mais o 
sentim ento interior, ao passo que o termo orge. a 
emoção mais ativa. O  term o thumos pode resultar 
em vingança, ainda que não necessariam ente. É 
característico do que se inflama depressa e logo 
amaina, embora não esteja necessariamente im pli
cado em cada caso.

(2) A palavra parorgismos. forma fortalecida de 
orge e usada em Ef 4.26 (“ira"), aponta especialmente 
ao que provoca a ira e  sugere um estado menos con
tinuado do que o n° (1). “A primeira sutileza do sen
tido de provocação não deve ser nutrida, embora o 
ressentimento justo permaneça" (Westcott). O ver
bo precedente, orgizô. que aparece neste versículo, 
implica ocasião justa para o sentimento. Isto é  con
firmado pelo fato de que é uma citação do SI 4.4 
(Septuaginta), onde a palavra hebraica significa tre
m er com forte emoção.

O termo thumos é encontrado 18 vezes no Novo 
Testamento, 10 das quais estão no Apocalipse, sen
do que em sete das quais a referência é à ira de Deus: 
assim em Rm 2.8. “ ira [rhumos] e indignação [ortjÉ’!'': 
a ordem na ARA está incorreta. Em todos os outros 
lugares, a palavra thumos é usada no mal sentido. 
Em Gl 5.20. segue a palavra “emulações", a qual 
quando inflama o coração irrompe-se em ira. Os ter
mos thumos e orge são unidos em dois lugares no 
A pocalipse: “da indignação | thumos] da sua ira 
[oige\" (Ap  16.19): e “do furor e da ira do Deus Todo- 
Poderoso” (Ap 19.15). Veja INDIGNAR-SE (3).

(3) A palavra aganaktesis significava, original
mente. “dor ou irritação física" (provavelm ente for
mado de agan. "m uito", e achomai. “sofrer” ), daí. 
“aborrecim ento, vexaçâo", e 6 usado em 2 Co 7.11 
(“ indignação” ).!

B. Verbos.
1. orgizô (õpyi£o>). “provocar, despertar a ira” , 

é usado na voz média nos oito lugares onde é  en
contrado e significa “ficar bravo, irado". É aludido 
a  indivíduos (M t 5.22: 18.34:22.7; Lc 14.21; 15.28: 
E f 4.26, onde um  possível significado é “irai-vos 
com vós mesmos"): a nações (Ap 11.18): a Sata
nás, como o dragão (Ap 12.17). Veja IR A !

2. parorgizõ (rapopYÍ^w) e' “despertar a ira. pro
vocar" —  formado de paro. usado intensivamente, 
e o n °  I (Rm 10.19: E f6.4). Veja PROVOCAÇÃO !

3. cholaõ (xoXaw), relacionado com chole. “fel. 
bílis", que veio a ser usado metaforicamente com o 
significado de raiva amarga, significa “enraivecer-se" 
(Jo 7.23. “ indignai-vos", que fala da queixa do Se
nhor com os judeus por terem ficado indignado quan
do Jesus curou um homem inteiramente no sábado)-!

Notas: ( 1 ) 0  termo thumomacheõ (formado de 
thumos. “ ira” , e  machomai. “lutar") denotava ori
ginalm ente lutar com grande anim osidade e, por 
conseguinte, veio a significar "ficar muito bravo, 
exasperar-se" (A t 12.20, em alusão  à ra iva  de 
H erodes).!
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(2) O termo thumoõ, o verbo correspondente, 
significa “provocar a ira” , mas na voz passiva quer 
dizer "ficar irado", como em M t 2.16. que fala que 
Herodcs ficou muito irritado/fl

(3) A  palavra aganakteõ, veja A, Nota (3), é 
encontrada em sete lugares (M l 20.24; 21.15; 26.8; 
Mc 10.14.41; 14.4; Lc 13.14). Esta palavra destaca 
mais particularmente a causa da vexação. Veja IN
DIGNAR-SE (1). INDIGNAR-SE (2).‘f

(4) Em Cl 3.21. o verbo erethizõ significa "pro
vocar” .

C . Adjetivo.
orgilos (òp-yíXoç), "bravo, propenso ü raiva, ir

r i tá v e l” (v e ja  B. nu> 1 e 2 ), é trad u z id o  p o r 
“iracundo" em Tt 1.7.1

RAIZ
A. Substantivo.

rhiza (piC«) é usado: (a) no sentido natural (Mt 
3.10; 13.6,21: Mc 4.6.17; 11.20: Lc 3.9: 8.13); ib) 
metaforicamente, acerca de: ( I ) “causa, origem, fon
te”. dito de pessoas, antepassados (Rm 11.16-18, 
duas vezes): de coisas, males í l  Tm 6.10. o amor 
do dinheiro é  a "raiz” de toda espécie de males): 
amargura (Hb 12.15); (2) daquilo que nasce de uma 
“raiz”, broto, dito de descendência (Rm 15.12: Ap 
5.5: 22.16).!

B. Verbos.
1. rhizoõ (piCóiu). "fazer a raiz pegar”, é usado 

m etaforicamente na voz passiva, acerca de estar 
“arraigado” em amor (Ef 3.17); em Cristo (Cl 2.7), 
isto é, no sentido de estar firmemente plantado ou 
firm ado.! Na Septuaginta, consulte Is 40.24; Jr 
12.2. !

2. ekrízoã (t Kpi^ótu), “arraigar para fora” ou 
“arrancar para cima” (formado de ek, “para fora” , e
o n° l). “arrancar pela raiz” , é encontrado em Mt
13.29 (“arranqueis” ); Mt 15.13. Veja ARRANCAR.

RAMO
1. klados (KXctôoç), derivado de klaõ. “quebrar” 

(cf. klasma. “pedaço quebrado” ), corretamente bro
to tenro c novo "quebrado” para fazer enxerto. É 
usado para se referir a todo tipo de ramo (Mt 13.32; 
21.8: 24.32: Mc 4.32: 13.28: Lc 13.19): os descen
dentes de Israel (Rm 11.16-19.21)-!

2. klema (K\fi|ia). cognato de klaõ. “quebrar”, 
denota “ramo tenro e flexível, especialmente o broto 
ou rebento de vinha” (Jo 15.2.4-6).!

3. stoibas ou stibos (aToifkiç), formado de steibò, 
“andar, pisar em” , denotava primariamente “cam a

da de folhas, canas, ramos ou palha, que servia como 
cama”, daí, “ramo cheio de folhas, folhagem ma
cia”. que podia ser usada para fazer uma cama ou 
para andar em cima (Mc 11.8).!

4. baion (fka^v), palavra de origem egípcia, é 
freqüente nos escritos cm papiro, denota “ ramo de 
palm eira" (Jo 12.13).!

Nota: Mateus. Marcos e João usam, cada um. uma 
palavra diferente para se referir ao “ramo” na narra
tiva da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.

RANGER
A. Verbos.

1. bruchõ (Ppúxo)), primariamente, “morder ou 
comer com avidez** (cognato de brukõ. “mastigar"), 
denota “moer ou ranger com os dentes” (At 7.54).!

2. trizõ (tpí£(.j). usado primariamente acerca dos 
sons de animais, “gorjear, zurrar, guinchar”, veio a 
significar “moer ou ranger com os dentes” (Mc 9.18).!

B. Substantivo.
brugmos ( p p i r y i i ó ç ) ,  cognato de A, n° 1, denota 

“rangido" (“de dentes” , sendo acrescentado), apa
rece em Mt 8.12:13.42,50: 22 .13; 2 4 .5 1; 25.30; Lc
13.28.!

RAPAR
xuraõ (Çupácu). forma recente de xureõ ou xurõ. 

derivado de xuron. “navalha de barba”, ocorre em 
At 21.24 (voz média, com relação a um voto. Nm 
6.2-18: cf. At 18.18; veja TOSQUIAR): 1 Co 11.5.6 
(segunda parte em cada versículo)-!

R Á PID O
1. oxus (ó£úç) denota “ ligeiro” em Rm 3.15. Veja 

A G U D O .
2. tachus ( rax ^ ç ), “rápido, veloz, ligeiro”, é usa

do em Tg 1.19 (“pronto”).! Contraste com os ter
mos tacheõs. tachu e  tacheioti. “rápido, depressa, 
prontamente”, tachos, “presteza, ligeireza, rapidez”.

3. tachinos (Taxu-óç). forma poética c recente 
do n° 2. “de aproximação rápida”, e  usado em 2 Pe
1.14 (“brevemente”, literalmente, “[a tirada do meu 
tabem áculo é] rápida”, ou seja. “ iminente” ): 2 Pe
2.1 (“repentina [destruição]” ).! Na Septuaginta. 
consulte Pv 1.16: ls 59.7; Hb 1.6.!

RAPINA
A. Adjetivo.

haipax (àp ira f), adjetivo que significa “ávido”, 
é traduzido em Mt 7.15 por “devoradores”. Veja 
EXTORQUIR. C.
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B. Substan tivo .
harpage (áp irayn) 6 traduzido em Lc 11.39 por 

‘ rapina ’. Veja EXTORQUIR, B, n° I.

RAPOSA
alõpex (áÀüjTTTif) é encontrado em Mt 8.20; Lc 

9.58; metaforicamente, refere-se a Herodes em Lc
13.32.1

RAZÃO
logos (Xóyoç), “palavra”, também tem o  signi

ficado de “o próprio pensamento interior, cálculo, 
avaliação, consideração, razão” , é encontrado em 
Al 18.14. na frase “com razão”, kata logon. literal
mente. “de acordo com a razão (vos sofreria)”; cm
1 Pe 3.15, “razão (da esperança que há em vós)” . 
Veja PALAVRA (1).

Nota: Em At 6.2, o adjetivo arestos, “aprazível, 
agradável” , é  traduzido por “razoável” . Veja APTO, 
n° 2.

R EA L
1. basileios (PaoíÀeioç), proveniente de basileus. 

“rei”, é  usado em I Pe 2.9, acerca do sacerdócio 
formado de todos os crentes.*! Contraste com Lc 
7.25, para o qual veja PÁTIO. n° 3. Na Septuagin
ta. consulte Êx 19.6; 23.22; Dt 3.10.1

2. basilikos (jkiaiXiicóç), “pertencente a um rei”, 
é traduzido ein At 12.21; Tg 2.8 por “real". Veja 
RÉGIO. REI. B. n° 2.

R E A L IZ A R
A. Verbos.

1. exartizõ ( ’€ÇapTÍ£u), “equipar, aparelhar” 
(formado de ek, “para fora” , e um verbo derivado 
de anos. “articulação, jun ta” ), quer dizer “suprir 
inteiramente” (2 Tm 3.17) ou “acompanhar” (At
21.5), é  falado acerca de muitos dias. como a tor
nar os dias completos pelo que lhes foi designado. 
Veja MOBIL1AR.1 Na Septuaginta. consulte Êx
28.7.1

2. pleroõ (TTÀripów), “cumprir, completar, realizar 
tudo” (como também encher até à borda), em Ap 3.2 
é traduzido por “perfeitas” (“porque não achei as luas 
obras perfeitas diante de Deus” ); em Lc 9.31. por 
“cumprir-se”. Veja CHEIO, COMPLETAR. CUM 
PRIR (1), ENCHER. FINDAR. PREGAR.

Nota: Sua forma fortalecida, ekpleroõ. “cum 
prir” . literalmente, “encher”, é  usada em  At 13.33 
para a ludir ao cum prim ento da prom essa divina 
sobre a ressurreição de Cristo.

3. teleõ (TeXéui), “ term inar, levar a um fim ” 
(cognato dc relos. “fim” ), na maioria das vezes sig
nifica não somente terminar algo. mas fazer uma 
coisa até o fim. É usado especialm ente em Apoca
lipse (onde ocorre oito vezes); é usado em Ap 10.7 
(“se cum prirá”); Ap 11.7 (“acabarem ” ); Ap 15.1 
(“é consum ida”), cuja tradução correta seria: “Ne
las terminou ou acabou a ira de Deus” (o mesm o se 
dá em  Ap 15.8); Ap 17.17 (“cum pram '*); Ap
20.3.5.7 (traduzido pelo verbo “acabar” ), como tam
bém em Lc 2.39. Veja CUM PRIR (1), CUMPRIR
(2). ENCHER, FINDAR. IR. n° 5. PAGAR. TER
MINAR.

4. epiteleõ ( emTeXéiu), form ado de epi, “para 
c im a ” , p re f ix o  in te n s iv o , e o n° 3, é fo rm a 
fortalecida desse verbo no sentido de “realizar, cum 
prir” . O significado mais pleno é “realizar perfeita
m ente”: é usado em Rm 15.28 (“concluído” ); 2 Co
7.1 (“aperfeiçoando”); 2 Co 8.6 (“acabe”); 2 Co 8.11 
(“com pletai”, e “cumprim ento” na última pane des
te versículo, que é  melhor traduzido por “realiza
ção” ); Gl 3.3 (“acabeis” ); Fp 1.6 (“aperfeiçoará” ). 
Em Hb 8.5, a tradução está correta “acabar” em vez 
de “construir" (ARA) o Tabernáculo. Em Hb 9.6 e
I Pe 5.9, é traduzido pelo verbo “cum prir” . Veja 
APERFEIÇOAR, COM PLETAR, CUM PRIR (2), 
FAZER (1). FAZER (2), TERMINAR.?

5. teleioõ (t€ \€ lóü j), em bora gram aticalm ente 
distinto de teleõ. tem  quase o niesm o significado. 
A principal diferença é que teleõ significa, com 
mais freqüência, “cum prir”, ao passo que teleioõ 
quer dizer, mais freqüentem ente, “ tom ar perfeito, 
aperfeiçoar” , uma das características principais da 
Epístola aos Hebreus onde ocorre nove vezes. É 
usado em Jo 4.34 (“realizar” ); Jo 5.36: 17.4 (“con
sum ado” ): At 20.24 (“cum pra” ). Veja A PER FEI
ÇOA R. C ON SAG RAR. CUM PRIR (1). TER M I
NAR.

6. plethõ (TrXrjGu)), “cumprir” e traduzido por “ ter
minados” em Lc 1.23; pelo verbo “cum prir” em Lc
2.6,21.22. Veja ENCHER. n°5 . M OBILIAR, Nota.

B. Substan tivo .
ekplerõsis ( € KTrXrjpoxji ç). veja A, n° 2. Nota. 

significa “realização inteira” ou “cum prim ento to 
tal” (formado de ek, “para fora” , e  plerosis. “enchi
m ento” ); é encontrado em At 21.26. que fala do 
“cumprim ento” dos dias da purificação.1

REBANHO
I. poimne (iroíp.iT)), cognaio de poimen. “pas

tor” . denota “rebanho" —  apropriadamente, de ove
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lhas (Mt 26.31: Lc 2.8; I Co 9.7); metaforicamen
te. alude aos seguidores de Cristo (Jo 10.16, no lu
gar de “aprisco”, o que está errado). O que caracte
riza as ovelhas de Cristo é ouvir Sua voz, e o “reba
nho” deve ser um como Ele é um/JI

2. poimnion (iToípviov), possivelmente diminu
tivo do n° 1. é usado no Novo Testamento só meta
foricamente, acerca de um grupo de discípulos de 
Cristo (Lc 12.32); das igrejas locais atendidas pe
los pastores (At 20.28,29; I Pe 5.2,3).1

REBENTAR
1. rhegnumi (piyywiu) Veja QUEBRAR, A, n°

6.

2. lakeõ ou laskõ (Xaráio ou XáaKto), primaria
mente. “estalar” ou “espatifar” , denota “estourar aos 
pedaços com um estalo estridente, estalar à força” 
(sempre fazendo barulho)* é usado em At 1.18.1

RECALCITRAR
laktizõ (XaKTÍ£ü>), “chutar” (derivado de lax. ad

vérbio que significa “com o pé”), é usado em At
26.14 (alguns manuscritos têm o verbo em At 9.5).

RECEBER e m  c a s a
1. apodechomai (aiTOÔ€XO}iai). “receber alegre

mente”, é encontrado em Lc 8.40; 9 .11. Veja RE
CEBER.

2. hupolambanõ (ú iro \a |i(kh ’<.o). “tom ar para 
cima, receber em casa", é usado em 3 Jo 8, acerca 
de um cordial “bem-vindo” aos servos de Deus. Veja 
RECEBER.

RECEBER
A. Verbos.

1. lambanõ (Àapfkívto) denota “tomar" ou “re
ceber” : (I) literalmente: («) sem objeto, em con
traste com pedir (por exemplo. Mt 7.8: Mc 11.24 [o 
original não tem objeto]); (b) em contraste com dar 
(por exemplo. Mt 10.8; At 20.35); (<•) com objetos, 
quer coisas (por exemplo, Mc 10.30; Lc 18.30 [nos 
melhores manuscritos; alguns têm o n°4]; Jo 13.30: 
At 9 .19, “comido”; 1 Co 9.25, “alcançar”); quer pes
soas (por exemplo. Jo 6.21; 13.20; 16 .14: 2 Jo 10); 
em Mc 14.65. “dar-lhe (punhadas)”; isto foi consi
derado um vulgarismo; (II) metaforicamente, alu
de à palavra de Deus (M t 13.20; Mc 4.16); às de
clarações de Jesus (Jo 12.48): ao testemunho de 
Cristo (Jo 3.11); ao cêntuplo mais nesta vida e a 
vida eterna no mundo que há de vir (Mc 10.30); à 
misericórdia (Hb 4 .16, “alcançar”); a uma pessoa

(prosõpon, veja FACE (1); Lc 20.21, “consideras 
la aparência 1”; Gl 2.6, “aceita [a aparência!”), ex
pressão usada no Antigo Testamento no sentido de 
ser cortes ou amável com alguém (por exemplo. Gn 
19.21; 32.20), ou, negativamente, no sentido de ser 
imparcial (por exemplo, Lv 19.15; Dt 10.17); esta 
última conotação é o  significado nas duas passa
gens do Novo Testamento mencionadas há pouco. 
Veja ACEITAR. A. n° 4. TOMAR.

O s termos lambanõ e prosõpon estão combi
nados nos substantivos prosõpolempsia, “respeito 
dc p esso as, p a rc ia lid ad e , fav o rec im en to ” , e 
prosõpolemptes. “respeitador de pessoas, indiví
duo parcial que beneficia sobretudo os grandes, 
os poderosos” , e no verbo prosõpolemptõ, “ ter 
respeito de pessoas, tratar as pessoas com parci
alidade, favorecendo os ricos, os poderosos” . Veja 
PESSOA.

2. paralambanõ (frapaXajipávto), “rcccbcr de 
outro” (formado de para. “do lado de”, e o n° 1), 
ou “ tomar”, significa “receber” (por exemplo, Mc 
7.4; Jo 1.11; 14.3; 1 Co 11.23: 15.1,3; Gl 1.9,12; 
Fp 4.9; Cl 2.6: 4.17: I Ts 2.13. primeira parte: 1 Ts 
4.1; 2 Ts 3.6: Hb 12.28). Veja TOMAR/fl

3. analambanõ (át/aXa^ffávuj), “levar para cima” 
(formado dc ana, “para cima” , e o n° 1), “tomar 
para si mesmo, receber”, é encontrado em Mc 16.19; 
At 1.2,11.22; 10.16; 1 Tm 3.16. Veja TOMAR.

4. apolambanõ (áiroXappáwo)) significa “rece
ber dc outro” : (a) “ receber” o que lhe é devido 
([quanto a Lc 18.30, veja o n° 1]; Lc 23.41: Rm
1.27; Cl 3.24; 2 Jo 8); (b) sem indicação do que é 
devido (Lc 16.25; Gl 4.5 [em alguns manuscritos,
3 Jo  8, em vez do n° 7]); (c) “rcccbcr de volta” (Lc 
6.34, duas vezes; Lc 15.27). Quanto ao seu outro 
significado, “desmontar, desarmar”, encontrado em 
Mc 7.33, veja TOM AR.*!

5. proslambanõ (TTpoaXappáwi») denota “tomar 
para si mesmo” (formado de pros, “para" , e o n° 1) 
ou “ receber” , sempre na voz média, significando 
um interesse especial por parte daquele que recebe, 
sugerindo um bem-vindo (At 28.2; Rm 14.1,3; 15.7: 
Fm 12 [em alguns manuscritos; os melhores o omi
tem]: Fm 17). Veja TOMAR.

6. metalambanõ ( (íeTaXa^pávaj), “ ter ou adquirir 
uma parte de. participar de” (formado de meta, 
“com ”, e  o n° 1). é traduzido em Hb 6.7 por “rece
be". Veja COMER. PARTICIPAR, TER, TOMAR. 
Na Septuaginta, consulte Et 5.1.‘I[

7. hupolambanõ (ú-iToXaiijSávü)), “tom ar” ou 
“suportar” (formado de hupo, “debaixo de” , e o
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n° 1). “ receber”, é  traduzido por esse verbo em At
I.9 (acerca da nuvem na ascensão); 3 Jo 8. Veja 
CUIDAR. RECEBER EM CASA. RESPONDER,
B, n° 3.

8. dechomai (ò éx o p a i). “receber por recepção 
deliberada e pronta do que é  oferecido” , é usado 
acerca de: (a) “tom ar com a mão. segurar, pegar, 
agarrar” , por exemplo ( Lc 2.28. “tomou"; Lc 16.6.7; 
22.17; E f 6.17); (h ) “receber”, dito de um lugar que 
“recebe” uma pessoa: Jesus nos céus (At 3.21): ou 
de pessoas que dào acesso a alguém como visita 
(por exemplo. Jo 4.45: 2 Co 7.15; G l4.14; Cl 4.10); 
à guisa de dar hospitalidade, etc. (por exemplo. Mt 
10.14; 10.40. quatro vezes: Ml 10.41, duas vezes; 
Mt 18.5; Mc 6.11; 9.37; Lc 9.5.48,53; 10.8.10;
16 .4); em  Lc 16.9. a lu d e  à “ re c e p ç ã o ” nos 
tabem áculos eternos, dito dos seguidores de Cristo 
que usaram “as riquezas da injustiça” para dar as
sistência a outros (“granjeai amigos” ); a “recepção” 
por Raabe dos espiões (Hb 11.31); a “recepção” pelo 
Senhor do espírito do crente que parte (A t 7.59): o 
“recebimento” de um presente (2 Co 8.4. cm al
guns manuscritos); a "recepção" favorável do tes
tem unho e ensino, etc. (Lc 8.13: A t 8.14; 11.1; 
17.11: 1 Co 2.14; 2 C o 8.17: I Ts 1.6: Tg 1.21): em
l Ts 2.13. é usado o verbo paralambanõ (n° 2). na 
primeira parte, recebido. e  o verbo dechomai. na 
segunda parte, “recebestes”, o primeiro se refere a 
ouvir, o último, acrescenta a idéia de apropriação 
do coração; em 2 Ts 2.10. “o amor da verdade”, 
isto é. o amor pela verdade (cf. Mt 11.14. “se quereis 
dar crédito construção elíptica freqüente nos es
critos gregos): "receber” à guisa de agüentar, su
portar (2 Co 11.16); "receber” por via de adquirir 
(At 22.5; 28.21): de tornar-se participante dos be
nefícios (Mc 10.15: Lc 18.17: At 7.38: 2 Co 6.1;
II.4  (última cláusula, “abraçastes"; cf. lambanõ. nas 
cláusulas anteriores]: Fp 4.18).?

Nota: Há certa distinção entre os verbos lambanõ 
e dechomai (mais pronunciada no uso mais antigo 
e clássico), no fato de que em muitos lugares o ver
bo lambanõ sugere uma tomada auto-estimulada. 
ao passo que o verbo dechomai indica com mais 
freqüência "as boas-vindas ou a recepção apropria
da” (Grimm-Thayer).

9. anadechomai (à iraÔ€XojiaL), "receber alegre
mente” (formado de ana. “para cim a”, considerado 
elem ento intensivo, e o n° 8). é usado acerca da 
“recepção" dada por Públio aos náufragos em Mal
ta (At 28.7): do "recebimento” dc Abraão das pro
messas de Deus (Hb 11.17. ou seja. “recebera com

alegria”). Moulton e Milligan ressaltam a freqüên
cia deste verbo nos papiros no sentido legal de as
sumir a responsabilidade de algo, certificar-se, em 
preender, e dizem: “A predominância deste signifi
cado sugere sua aplicação em Hb 11.17. A declara
ção que Abraão tinha 'empreendido*, ‘assumido a 
responsabilidade*, das promessas, talvez não seria 
estranha ao pensamento”. Não há que duvidar que 
seria esta a sua responsabilidade: a  sua fé em “re
ceber” as promessas. No grego clássico, linha o sig
nificado de “receber”, e é um pouco difícil ligar 
algum outro sentido às circunstâncias, salvo talvez 
que a fé de Abraão empreendeu lançar mão da ga
rantia do cumprimento das promessas.?

10. apodechomai (diToòÉXOjiai), “dar as boas- 
vindas, aceitar alegremente" (formado de apo. “de”, 
e  o n° 8), "receber sem reservas**, é usado: (</) lite
ralmente (Lc 8.40: Lc 9.11 fnos melhores textos, 
alguns têm o n°8J; At 18.27; 21.17; 28.30): (b) me
taforicamente (At 2.41); em Ai 24.3. “reconhece
mos”. o termo sendo usado nesse sentido em tom 
de respeito. Veja ACEITAR. A. n° 2.11

11. cisdechomai (e iaôéxo iia i). “receber para” 
(formado de eis, “para” , e o n° 8). só é usado cm 2 
Co 6.17. onde o verbo não tem o  sentido de “acei
tar” , mas de “admitir” (como antitético de “sa f *. e 
combinando Is 52.11 com S f 3.20).?

12. epidechomai (cm ôéxo i1-*11)» literalm ente, 
“aceitar além de” (formado de epi. “sobre”, e o n° 
8). “aceitar" (enconirado nos papiros em referên
cia a aceitar os termos ou condições de um arren
damento). é usado em 3 Jo 9 no sentido de aceitar: 
em 3 Jo 10. no sentido de “receber* com hospitali
dade. em cada versículo dito negativamente a res
peito de Diótrefes.?

13. paradechomai (Trapaò^xojmi). “receber ou 
admitir com aprovação” (formado de para , “ao lado 
de”, e o n° 8). é usado acerca de: (a) pessoas (At
15.4 [em alguns texios, ocorre o  n° 10J; Hb 12.6):
(b) coisas (Mc 4.20: At 16.21; 22.18; I Tm 5.9).? 
Na Septuaginta. consulte Êx 23.1; Pv 3.12.?

14. prosdechomai (TTpooòe XQucu). “receber 
para si mesmo, receber favoravelm ente”, também 
“procurar, esperar por", é usado acerca de “rece
ber” em Lc 15.2; Rm 16.2: Fp 2.29. Veja A CEI
TAR. A. n° 3. APROVAR. ESPERAR. OLHAR. 
TOM AR.

15. hupodechomai (írrroÒ€xo|iQL) denota “rece
ber sob o teto” (formado de hupo. “debaixo de”, e 
o n° 8). "receber como convidado, entreter hospita
leiramente" (Lc 10.38; 19.6: Al 17.7: Tg 2.25).?
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16. komizõ ( k o | í l £ o j )  denota “ levar, carregar” 
(por exemplo, Lc 7.37); na voz média, ‘levar para 
si m esm o” , por conseguinte: (a) “receber" (Hb 
10.36; 11.13 [nos m elhores textos; alguns têm 
lambanõ. n° 1 ]; Hb 10.39; 1 Pe 1.9; 5.4 [em alguns 
textos ocorre em 2 Pe 2.13: os melhores manuscri
tos têm adtkeomai]); (h) “receber de volta, recupe
rar" (M t 25.27; Hb 11.19): metaforicamente, acer
ca de: recompensa, paga (2 Co 5.10): o crente “re
ceber de volta outra vez" no Tribunal de Cristo, pelo 
mal feito nesta vida (Cl 3.25): "receber”. na m es
ma ocasião, “todo o bem que fizer'' (E f 6 .8). Veja 
TRAZER, n° 20.‘I

17. apechô (d rrex^) denota: (a) no transitivo, 
“ter por com pleto, ter recebido" (M t 6.2,5.16: Lc
6.24); em todas estas ocorrências o tem po presen
te tem  força perfectiva. conseqüente da com bina
ção com o  prefixo apo (“de” ), não que represente 
o tem po perfeito, mas que vê a ação em  seu resul
tado realizado; o mesmo se dá em Fp 4.18: Fm 15. 
“(para que o) retivesses (para sem pre)" (veja TER. 
n° 2, e  a referência às ilustrações retiradas dc pa
p iro s  d o  u so  d o  v e rb o  em  re c ib o s ) ; ib )  no 
intransitivo, “estar fora. distante, longe”, usado 
com o  advérbio porrõ , “ longe” (Ml 15.8; Mc 7.6); 
com o  advérbio makran, “ao longe, a grande d is
tância. longe" (Lc 7.6; 15.20): sem advérbio acom 
panhante (Lc 24.13. “que d istava” ). Veja ABS- 
TER-SE. BASTANTE. TER.

18. chõreõ (xujpécj). “dar espaço, conseguir lu
gar para" (cognato de chõra. “ lugar"), é usado me
taforicamente, acerca de "receber" com a mente (Mt
19.11.12); no coração (2 Co 7.2). Veja CONTER
(1). n° 1. CURSO, B. VIR. n° 24.

19. lanchanõ (Aa-yxdiao). "obter por sorte", é 
trad u z id o  em  Al 1.17 p o r “ a lcançou so rte” . Veja
SORTE.

Notas: (1) Em Mc 2.2. o verbo chõreõ é traduzi
do por “(nem ainda) nos lugares (junto à porta) eles 
cabiam ".

(2) Em Ap 13.16. o verbo didõmi é traduzido 
por “seja posto".

(3) Em 2 Co 7.9, o verbo zemioõ, “sofrer per
da”. é  traduzido por “padecestes dano”.

(4) Em Lc 7.22, o verbo anablepõ. “recuperar a 
visão”, e  traduzido por “vêem”.

(5) Quanto à frase “tomou dízimos” , que é en 
contrada em Hb 7.6, veja DIZIMAR.

(6) Quanto ao verbo eleeõ, na voz passiva, que 
é  encontrado em 2 Co 4.1 (“segundo a misericór
dia que nos foi feita”), veja MISERICÓRDIA.

(7) Quanto ao termo parroparadotos. que apa
rece em 1 Pe 1.18. “recebestes dos vossos pais”, 
veja TRANSM ITIR À GERAÇÃO SEGUINTE.

(8) Em Mt 13.19,20.22.23, o verbo speirõ, “se
mear sem ente”, é traduzido pelo verbo “semear”. 
Veja SEMEAR.

B. Substantivos
1. lepsis ou lempsis (Xí>|hç ou X%u[hç), “recep

ção. recebimento” (cognato de lambanõ. A, n° I ). é 
usado cm Fp 4.15.1 Na Septuaginta, consulte Pv
15.27.29.1

2 . analepsis ou analempsis (<i i'ct Xrj4>i <; ou 
árdÀripL^iç). “ levado para cim a” (formado de ana. 
"para cim a”. e o n °  1), é usado em Lc 9.51 com 
referência à ascensão de Cristo (“assunção”, lite
ralmente. “recebimento para cim a” ).1

3. meralepsis ou metalempsis (|i€TdAq4HÇ ou 
(i£TÓXiyi4)L(;). "participação, tomada, recebimento", c 
usado em 1 Tm 4.3, com relação à comida (“usarem”, 
literalmente, “com vistas ao [m l recebimento").1

4. proslepsis ou proslempsis (TTpóaXrn|>iç ou 
TTfKxrXrijiibiç). formado de pros. “para” , e  o n° l .  é 
usado em Rm 11.15 (“admissão” ), acerca da res
tauração de Israel.4!

RECENTEMENTE
prosphatõs (iTpoa<J>áToj<;) denota “recentemente, 

ultimamente", proveniente do adjetivo prosphatõs. 
“novo. fresco, recente” ; primariamente, “recente
mente morto” (Hb 10.20. “novo” ; phatos. “mata
do” ). também é encontrado em At 18.2 (“havia pou- 
co” )-1 Na Septuaginta. consulte Dt 24.5; Ez 11.3.1

RECLINAR-SE À MESA
anakeimai (drdK€ip.Gu). literalmente e cm uso 

clássico, “estar deitado deitado” , denota, no Novo 
Testamento, “reclinar-se à mesa” : em Jo 13.23 é 
traduz ido  por “estava  rec lin ad o ” : cf. o verbo 
anapiptõ em  Jo 13.25. “ inclinado-se (ele) sobre” . 
Veja também Jo 13.12. Veja ESTAR RECLINA
DO À MESA. RECLINAR-SE, SENTAR-SE.

RECLINAR-SE
1. anakeimai (á rd icc ip a t) . “esta r deitado, ja 

zer” . é  usado acerca de reclinar-se à m esa. e tra
duzido em  Jo 13.23 por “reclinado (no seio de 
Jesus)” (quanto a Jo 13.25, veja o n° 2). Em Jo
13.28. é traduzido por “assentados à mesa” , lite
ralm ente. “daqueles que se reclinam ". Veja C O N 
V ID A D O . M ESA . R E C L IN A R -SE  À M ESA . 
SENTAR-SE.1
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2 . anapipíõ (dvairíirno), literalmente, "cair para 
a trá s” (fo rm ad o  de ana , “ para  trá s" , e pipiõ . 
“cair” ), é  usado accrca de reclinar-se a  uma refei
ção e traduzido em Jo 13.25 por "inclinando-se 
(ele sobre o peito de Jesus)” (alguns manuscritos 
têm epipiptõ. “deitar-se"); em Jo 21.20. é traduzi
do por "se  recostara" , quando o apósto lo  João 
relembra o  m esm o evento em  sua experiência. Veja 
SENTAR-SE.

R E C O M E N D A R
A. Verbos.

1. epaineõ (èTrairéoj), "louvar”, é  forma inten
siva do verbo aitieõ (Lc 16.8). Também ocorre em 
Rm 15.11; I Co 11.2,17,22. Veja LOUVOR.*1

2. paradidõmi (T7apa$£ôu>|u), literalm ente, "dar 
ou entregar sobre” (form ado de para . “sobre", e 
didõmi, "dar"), é dito acerca de "recom endar” ou 
“e lo g ia r” os se rv o s de D eus a E le (A t 14.26;
15.40). Veja ARRISCA R. C O M ETER. EN TRE
G AR. DAR. LANÇAR. PÔR. TRA IR. TRA ZER.
B. Nota (4).

3. paratithemi (TrapaTLÔrçiu), literalmente, “pôr 
perto” (formado de para, "perto” , e tithemi, "pôr"), 
na voz média, denota "colocar com alguém, confi
ar, entregar". No sentido de recomendar, é dito acer
ca de: (a) o  Senhor Jesus “entregando” Seu espírito 
nas mãos do Pai (Lc 23.46): (h) “encom endar" os 
discípulos a Deus (At 14.23): (c) “encomendar” os 
anciões a Deus (At 20.32). Veja ALEGAR, C O LO 
CAR. n° 4. COM ETER, PÔR. n° 3. Contraste com
o n° 2.

4. paristemi (irapíaTO||u), literalm ente, “colo
car perto, pôr diante, apresentar” (formado de para , 
"perto” , e histemi. "colocar” ), é usado acerca do 
"au to-elog io" (I C o 8.8). Veja APRESENTAR. 
DAR. ESTAR. M OSTRAR. PROVAR (1). PRO
VER. VIR. TRAZER.

5. su n is tem i  (o u v l o t t u i i ) ou  sun is tanõ  
(OwiaTáviü), literalmente, “colocar jun to”, denota 
“apresentar uma pessoa a  outra, representar como 
digna” (por exem plo. Rm 3.5: 5.S: 16.1: 2  Co 4.2:
6.4; 10.18; 12.11). Em 2 Co 3.1; 5.12 e 10.12, é 
empregado o verbo sunistanõ. Veja APROVADO. 
CONSISTIR, ESTAR. FAZER (2).

B. A djetivo.
sustatikos «juOTaTiKóç), cognato de A, n° 5. li

teralm ente. “co locado  ju n to ” , por conseguin te , 
“comendatício. elogioso", é usado acerca das car
tas de “recom endação" (I Co 3.1). literalm ente, 
“cartas com endatícias”.f

RECOMPENSA
A. Substantivos.

1 . antapodoma  (dv raT 7ÓÔop.a), cogna to  de 
antapodidÕmi, “recom pensar” (veja mais adiante), 
literalm ente, “devolução em troca" (form ado de 
anti. “em troca” , apu. "para trás” , e didõmi. “dar"), 
"paga. recom pensa, retribuição”, é usado: (a ) em 
sentido favorável (Lc 14.12); (/;) em sentido desfa
vorável (Rm 11.9), indicando que a atual condição 
da nação judaica é  o efeito punitivo das suas trans
gressões, pelo fato de que o que foi designado como 
bênção (“a sua mesa” ) se tornou meio de julgam en- 
to i

2. antapodosis (àirrairóÔ ooiç), derivado, como 
o n° 1. de antapodidÕmi. é traduzido em Cl 3.24 
por “galardão”/fl

3. antimisthia (ài^riuioO ía). “recom pensa, paga. 
retribuição" (fonnado de anti, "em troca”, e  mi st hos. 
“salário, arrendam ento”), é usado: (a) em sentido 
bom (2 Co 6.13); (b) em sentido ruim (Rm 1.27)-1

4. misthapodosia (|iiaõa7ToÒoaíci), "pagam ento 
dc salário" (form ado de misthos, veja o  n° 3. e  
apodidõmi. B, n°2), "recom pensa, galardão", é usa
do acerca dc: («) "recom pensa" (Hb 10.35; 11.26);
(b ) “castigo” (H b 2.2).(fl C ontraste com  o term o 
misthapodotes, “galardoador”. que ocorre em Hb
11.6.1

B. Verbos.
1. antapodidÕmi (drranoÔíÔüJiu), cognato de A, 

n° 1 e  n° 2, “devolver como um equivalente, retri
buir, recom pensar, galardoar” (o elem ento anti ex
pressando a idéia de retom o completo), é traduzido 
em 1 Ts 3.9 por “dar", ocorrendo só aqui no Novo 
Testam ento acerca de ação de graças a  Deus (cf. a 
Septuaginta no SI 116.12): em outros lugares, é usa
do acerca de “recom pensa", “quer entre homens —  
mas nesse caso só de bem, não de mal. veja o n° 2 
em 1 Ts 5.15 (Lc 14.14. primeira parte. cf. o subs
tantivo correspondente em Lc 14.12); ou entre Deus 
e os malfeitores (Rm 12.19; Hb 10.30: cf. o subs
tantivo em Rm 11.9); ou entre Deus e os que fazem 
o bem (Lc 14.14. segunda parte; Rm 11.35; cf. o 
substantivo em Cl 3.24): em 2 Ts 1.6. tanto a re
com pensa quanto a  retribuição estão em vista” (ex
traído dc Notes on Thessalonians, de Hogg e Víne. 
p. 226).

2. apodidõmi (áT7oõiòü>iu), "entregar ou dar dc 
volta, devolver, restabelecer, fazer voltar”, é  tradu
zido pelo verbo "recom pensar" ern Mt 6.4.6,18: em 
Rm 12.17, por "tom eis"; em  1 Ts 5.15, por “dê". 
Veja C U M PR IR  (2). D A R . EN T R EG A R . GA-
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LARDÃO, PAGAR. PRODUZIR, RECOM PEN
SAR, REEMBOLSAR, TORNAR, VENDER.

RECOMPENSAR
amoibe (diioipfj), “paga, recompensa’* (cognato 

de ameiboinai, “reem bolsar” , não encontrado no 
Novo Testam ento), é  usado jun to  com  o verbo 
apodidõmi, “d arem  troca, retribuir”, em 1 Tm 5.4, 
e traduzido por “recom pensar".f Este uso é ilustra
do nos papiros à guisa de dar em troca, conferindo 
um benefício cm troca de algo (Moulton e Milligan).

RECONCILLAR
A. Verbos.

1. katallassõ (KaraXXáaaoj) denota “mudar, tro
car*’ (sobretudo dinheiro); por conseguinte, acerca 
de pessoas, “mudar de inimizade para amizade, re
conciliar” . No que tange à relação entre Deus e o 
homem, o uso deste verbo e de outras palavras re
lacionadas mostra que a “reconciliação” é  primari
amente o que Deus realiza, exercendo Sua graça 
para com o  homem pecador com base na morte de 
Cristo em sacrifício propiciatório sob o julgam en
to devido ao pecado (2 Co 5.19. onde o verbo e o 
substantivo são usados; cf. o n° 2, em Cl 1.21). Por 
causa disto, os homens, na sua condição pecadora 
e alienada de Deus, são convidados a “se reconcili
arem” com Ele, quer dizer, mudar de atitude e  acei
tar a provisão que Deus fez, por meio da qual seus 
pecados podem ser perdoados e eles mesmos se
rem justificados aos olhos de Deus cm Cristo.

O texto de Rm 5.10 expressa esse pensamento 
de outra forma: “Porque, se nós, sendo inimigos, 
fomos reconciliados com Deus pela morte de seu 
Filho” ; o fato de que éramos “inimigos** expressa 
não só a atitude hostil do homem para com Deus. 
mas também significa que até essa mudança de ati
tude coloca os homens sob condenação, expostos à 
ira de Deus. A morte do Seu Filho é o  meio dc tirar 
isso. e, assim, “alcançamos a reconciliação” (Rm
5.11). Isto ressalta a atitude do favor de Deus por 
nós. A expiação é a própria oferta de Cristo sob o 
julgamento divino do pecado. Nós não rccebcmos 
a expiação. O que recebemos é o resultado dela, 
isto é, a “reconciliação” .

A retirada da ira de Deus não in fringe Sua 
imutabilidade. Ele sempre age de acordo com Sua 
justiça e  benevolência im utáveis, e é porque Ele 
não muda que a Sua atitude relativa muda para com 
aqueles que mudam. Todos os Seus atos mostram 
que Ele é Luz e Amor. Ira, onde não há elemento

pessoal, é sinal de saúde moral se, e somente se, 
for acompanhada por tristeza. Pode haver o mais 
verdadeiro am or junto com a indignação justa (Mc 
3.5), mas amor e inimizade não podem existir jun
tos. É importante distinguir entre “ira” e  “hostili
dade”. A mudança na atitude relativa de Deus para 
com aqueles que recebem a “reconciliação” só pro
va Sua verdadeira imutabilidade. Nem uma vez é 
dito que Deus é  “reconciliado”. A inimizade é só 
da nossa parte. Éramos nós que precisávamos ser 
“reconciliados” com Deus e  não Deus conosco, e é 
a propiciação, a qual Sua justiça e m isericórdia 
proveram, que tom a a “reconciliação” possível para 
com aqueles que a recebem.

Quando os escritores do Novo Testamento fa
lam sobre o  assunto da ira dc Deus. “a hostilidade é 
representada não como da parte de Deus. mas do 
homem. E esta é a razão por que o apóstolo Paulo 
nunca usa sob este aspecto o  verbo diallassõ [pala
vra usada apenas em Mt 5.24, no Novo Testamen
to!, mas sempre o verbo katallassõ, porque a pri
meira palavra denota concessão mútua depois de 
hostilidade mútua [freqüentemente exemplificado 
na SeptuaginlaJ. idéia ausente no verbo katallassõ' 
(extraído de Notes on the Epistles o f  Paul, de 
Lightfoot, p. 288).

O assunto foi grandemente desdobrado em 2 Co 
5.18-20. que afirma que Deus “nos reconciliou [os 
crentes] consigo mesmo por Jesus Cristo”, e  que 
“o  m inistério  da reconciliação” consiste nisto: 
“Deus estava em Cristo reconciliando consigo o 
mundo”. A inserção de uma vírgula depois da pala
vra “Cristo" seria enganosa; a doutrina declarada 
aqui não é que Deus estava em Cristo (a unidade da 
deidade não está em vista aqui), mas que o que Deus 
fez na questão da reconciliação Ele o fez em Cris
to, e isto está baseado no fato de que “àquele que 
não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para 
que, nele. fôssemos feitos justiça de Deus”. Com 
base nisso, a ordem para os homens 6 para que “vos 
reconcilieis com Deus” .

Em outro lugar, o  verbo é  usado em I Co 7.11, 
acerca da mulher que volta para o m arido.)

2. apokatallassõ (dnoKaTaXdaacü), “reconci
liar completam ente” (formado de apo, “de”, e o 
n° 1). forma mais forte que o n° 1. “mudar de uma 
condição para outra”, tirar toda a inimizade e  não 
deixar impedim ento algum à unidade e  paz, é usa
do em E f 2.16, acerca da “reconciliação*’, pela 
cruz, dos judeus e gentios crentes com Deus em 
um corpo; em Cl 1.21. não está em vista a união
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dos judeu e gentios, mas a mudança feita no cren
te individual da alienação c inim izade, por causa 
das más obras, para a '‘reconciliação” com Deus; 
em Cl 1.20, a palavra é usada acerca do propósito 
divino de reconciliar por Cristo “consigo mesmo 
todas as coisas, tanto as que estão na terra como 
as que estão nos céus” , sendo a base da mudança 
a paz efetuada “pelo sangue da sua cruz". É o  pro
pósito divino, com base na obra dc C risto realiza
da na cruz. trazer o universo inteiro, exceto  os 
anjos rebeldes e os homens incrédulos, em pleno 
acordo com a mente de Deus (E f 1.10). As coisas 
“debaixo da terra” (Fp 2.10) são subjugadas e não 
“reconciliadas”-!

3. diallassõ (ÔtaXáaaw), “efetuar uma alteração, 
trocar” , e, por conseguinte, “reconciliar” , em casos 
de hostilidade mútua rendendo-se à concessão mú
tua, e. assim, diferindo do n° 1 (onde o comentário 
de Lightíoot deve ser consultado), é usado na voz 
passiva em Mt 5.24. o que ilustra o ponto. Não existe 
tal idéia de “compensar” , onde Deus e o homem 
estejam sob consideração.^

B. Substantivo.
katallage (KaTaXayri), cognato de A, n° 1. pri

mariam ente “troca”, denota “reconciliação**, m u
dança de uma parte, induzida pela ação da outra 
parte; no Novo Testam ento, é a “reconciliação” 
dos hom ens para com Deus pela Sua graça e am or 
em Cristo. A palavra é usada em Rm 5.11 e 11.15. 
A causa descncadeadora da p roclam ação  pelo 
m undo inteiro da “reconciliação" pelo Evangelho, 
era a rejeição (parcial e tem porária) de Israel. Uma 
nova relação em direção a Deus é oferecida aos 
gentios no Evangelho. A palavra tam bém ocorre 
cm 2 Co 5.18.19. onde “o ministério da reconcili
ação” e “a palavra da reconciliação” não sào o 
m inistério de ensinar a doutrina da expiação. mas
o  de pedir que os hom ens sejam  “reconciliados” 
com Deus baseado no que Deus fez em Cristo (veja
o  n° 1. acim a).1!!

Nota: No Antigo Testamento, algumas passagens 
têm corretam ente a tradução “expiação” , em vez 
de “reconciliação” (por exemplo, Lv 8.15; Ez 45.20. 
“expiares” ).

R E C O N H E C E R
A. Verbo.

epiginõskõ (€ttlyiuüxjküj ) significa: (íi) “saber 
ou conhecer completamente” (formado de epi. pre
fixo intensivo, e  ginõskõ, “saber, conhecer” ); (b ) 
“reconhecer que uma coisa é  o que realmente é” (1

Co 14.37: 1 Co 16.18: 2 Co 1.13,14). Veja PERCE
BER, SABER (1).

B. Substantivo.
epignõsis (cm yrüxji ç), cognato dc A, “conhe

cimento, discernimento, reconhecimento plenos ou 
totais” (2 Tm 2.25: Tt 1.1: Fm 6). Em Cl 2.2, “para 
conhecimento” (ou seja. “até o total conhecimen
to” ).

RECREAR 
A. Verbos.

1. anapauõ (àw m aúo), “dar descontinuação do 
trabalho, dar descanso, refrescar” (formado de ana, 
“para trás” , e  pauõ, “fazer cessar*), c encontrado 
em I Co 16.18 (“recrearam” ); 2 Co 7.13: Fm 7 (“re- 
animado”); Fm 20 . Veja DESCANSO.

2. sunanapauomai (avramTTaúojiai). “deitar-se, 
descansar com ” (formado de sun, “com”, e o n° 1. 
na voz média), é usado metaforicamente acerca de 
se r “recreado” em esp írito  com  os outros (Rm 
15.32VI Na Septuaginta. consulte ls 11.6.1

3. anapsuchõ (m/fiÜJÚxw), “tornar fresco, refres
car” (formado de ana. “para trás” , e psuchô. “esfri
ar” ). é usado em 2 Tm 1.16 ("m e recreou” ; cf. B).f 
Nos papiros é usado acerca de “dar descanso”.

Alota: Em At 27.3. o verbo tunchanõ, “ob ter” 
ou “receber”, com  o objeto epimeleia. “cuidado”, 
é  traduzido por “cuidassem ” (isto  é. “ recebessem  
cu idado” , desfru tassem  o cu idado  am ável dos 
amigos).

B. S ubstantivo .
anapsuxis (á raü juf iç ) . “refresco” (cognato de

A. n° 3). ocorre em At 3.19 (“refrigério” )-! Na Sep
tuaginta. consulte Êx S. 15.*i É usado nos papiros 
acerca de ”obter alívio”.

RECUSAR (1)
1. arneomai (apveojia i). “negar, renunciar, re

jeitar” . no grego recente veio a significar “recusar 
reconhecer, desconhecer” , e é encontrado em At 
7.35: Hb 11.24 (“recusou"). Veja NEGAR, n° 1.

2. paraiteomai (TTapaiTçojiai) (quanto aos vá
rios significados deste verbo, veja EVITAR. n° 3). 
denota “recusar” em Al 25.11; 1 Tm  4.7; 5 .11; 2 
Tm 2.23; Tt 3.10 (“evita-o” ); Hb 12.25 (duas ve
zes, talvez no sentido de “escusar-se, isentar-se”). 
Veja DESCULPAR. REJEITAR. SUPLICAR.

3. dokimazò (òokih<í£w). “provar, aprovar”, usa
do com um elemento de negação em Rm 1.28, é 
traduzido por “não se importaram”. Veja APRO
VADO. n° 1.
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Notas: (1) Q uanto ao verbo parakouõ, “escu
tar", que ocorre em M t 18.17 (duas vezes), veja 
O UV IR. A. n° 7.

(2) Em I Tm  4.4, ocorre o verbo apobletos. "re 
je itar". Veja REJEITAR.

RECUSAR (2)
kõluõ (KtoXúüj), “dificultar, conter, reter", é tra

duzido em Lc 6.29 por, "(nem a túnica) recuses". 
Veja G UA RD AR (2). Nota (7). IM PEDIR. PROI
BIR, SO FRER, RESISTIR (3).

Nota: Q uanto a  "detém ", encontrado em  2 Ts 
2.6. veja C O N TER  (2).

REDE
1. amphiblestron (cqi<|>ípXT|<7Tpoi'), literalm en

te. "algo lançado ao redor" (form ado de amphi. "ao 
redo r" , e ballõ. lançar"), denota  " ta rra fa". uma 
“rede" um tanto quanto pequena, a qual. quando 
lançada por sobre o om bro, abre-se em  círculo e 
afunda por meio de chum bos nas bordas (M t 4.18; 
em  alguns m anuscritos, cm  M c 1.16; os melhores 
têm o  verbo amphiballõ sozinho).)

2 . diktuon (ôíktuoi*). term o geral para denotar 
"rede” (de um a antiga form a verbal dikõ, "lançar": 
cognato de diskos, "m alha em forma de aro"), ocorre 
em M t 4.20.21; M c 1.18,19: Lc 5.2.4-6: Jo 21.6.8: 
21.11 (duas vezes).) N a Septuaginta. era  usado para 
aludir à "rede" de apanhar pássaros (Pv 1.17). num 
ou noutro senlido. por exem plo, figurativam ente 
acerca de um a arm adilha (Jó 18.8: Pv 29.5).

3. sagene (aayrjyr)) denota "rede de arrasto” : 
procediam -se com esta rede de duas maneiras: ou 
deixava-a afundar na água e  a arrastava num círcu
lo estreito, e . depois, recolhia-a no barco. ou. fa
zendo um  sem icírculo, a  arrastava à praia (Mt 13.47. 
onde os n.os 1 e 2 não seriam tão adequados). O 
historiador grego Heródoto usa o  verbo correspon
dente sageneuõ para se referir a  um dispositivo pelo 
qual se acreditava que os persas desocuparam  uma 
ilha conquistada dc seus habitanlcs.)

REDENÇÃO
A. Verbos.

I . exagorazõ  (èÇa-yopá£u>). form a fortalecida de 
agorazõ, ‘‘com prar para fora" (veja C OM PRA R. n° 
I), denota “resgatar" (ex cm  lugar de ek), sobreiu- 
do com prar um  escravo com vistas a libertá-lo. É 
usado m etaforicamente: (a) em  Gl 3.13 (“resgatou") 
e G l 4.5 (“rem iu"), acerca do que C risto  fez, libe
rando os judeus crisiãos da lei e  sua m aldição: o

que é d ilo  sobre lutron (veja RESGATE. n° 1) é 
verdade sobre este verbo e  sobre agorazõ. pois, no 
que tange à m orte de Cristo, a  Escritura não diz a 
quem  o preço foi pago; as várias sugestões são pu
ram ente especulativas; (b) na voz média, “com prar 
para si m esm o" (E f 5.16 e  Cl 4.5), acerca de “re
mir" o tempo, onde o term o “tem po" é kairos. “opor
tunidade", uma ocasião no qual algo é  oportuno, 
isto é. fazendo o  máximo em cada oportunidade, 
tirando a m elhor vaniagem de cada oportunidade, 
visto que nenhum a pode ser trazida de volta se for 
perdida.)

N ota: Em  A p 5 .9 : 1 4 .3 .4 . o c o rre  o ve rb o  
agorazõ. "com prar". Veja ADQUIRIR.

2. lutroõ (Xi/rp<xo). “ libertar contra recibo de res
gate" (cognato de lutron. “resgate"), é  usado na voz 
média com o significado de “ libertar pagando o pre
ço de resgate, rem ir": {a) no senlido natural de " li
bertar" (Lc 24.21). em alusão a  libertar Israel do 
ju g o  rom ano: (b ) no sentido espiritual (T t 2.14), 
acerca da obra de C risto  em "rem ir” os hom ens de 
toda iniqüidade (anomia. “ ilegalidade", a escravi
dão do livre-arbítrio que rejeita a vontade de Deus): 
na voz passiva (1 Pe 1.18, “fostes resgatados"), 
acerca de um a vã m aneira de viver, isto é. da escra
vidão à tradição. Em am bas as ocorrências a morte 
de C risto é declarada com o m eio de "redenção".)

Nota: A inda que o n° I e  o  n° 2 possam ser tra
duzidos por “rem ir", o  verbo exagorazõ não signi
fica a própria “redenção”, mas o preço pago com 
vistas a isso. e  o verbo lutroõ significa a própria 
“libertação", a  colocação em liberdade.

B. Substantivos.
1. lutrõsis (XÚTptüCTL ç), “redenção" (cognato de

A, n° 2). é usado: (a) no sentido geral de “liberta
ção”. acerca da nação de Israel (L c 1.68. “rem iu": 
Lc 2.38): (b) acerca da "obra redentora" de C risto 
(H b 9.12). trazendo por Sua m orte libertação da 
culpa e  poder do pecado.) Na Septuaginta. consul
te Lv 25.29.48; Nm 18.16: Jz 1.15: SI 49.8: 111.9; 
130.7: Is 63 .4 .)

2. apolutrõsis (àTToXúrpuxjn;), forma fortalecida 
do n° 1, literalmente, "libertação por (isto é, em pa
gam ento de] resgate". É  usado acerca de: (a) a “ li
bertação" da tortura física (Hb 11.35). Veja ENTRE
GAR, B. n° 1: (b ) a "libertação" do povo de Deus 
quando da vinda de Cristo com os Seus santos glori- 
ficados, “numa nuvem, com poder e grande glória" 
(Lc 21.27,28), uma “redenção” a  ser realizada no 
“esplendor da sua vinda” (2 Ts 2.8), isto é. na Sua 
segunda vinda: (c) o  perdão e  justificação, a  “reden
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ção” em resultado da expiação. a libertação da culpa 
dos pecados (Rm 3.24). “pela redenção que há em 
Cristo Jesus”; definido como “a remissão das ofen
sas*’ (E f 1.7: Cl 1.14, “a remissão dos pecados*’), in
dicando tanto a  libertação da culpa e destruição do 
pecado quanto a introdução numa vida de liberdade, 
"novidade de vida” (Rm 6.4): “para remissão das 
transgressões que havia debaixo do primeiro testa
mento [concerto]’' (Hb 9.15). aqui a “remissão das” 
está no caso genitivo para se referir ao objeto do qual 
a "redenção” é efetuada, e não da conseqüência das 
transgressões, mas das próprias transgressões; (d) a 
libertação do crente da presença e poder do pecado, 
e a libertação  do seu corpo  da escrav idão , da 
comipção. na vinda (no inicio da parousia) do Se
nhor Jesus (Rm 8.23: I Co 1.30; E f 1.14; 4 .30).l 
Veja também PROPICIAÇÃO.

REEMBOLSAR
1. apodidõmi (àTroóíÃwfii). “dar de volta, devol

ver", é traduzido em Lc 10.35 por “pagarei” . Veja 
ENTREGAR. A. n° 3. RECOMPENSAR. B. n° 2, 
TORNAR. n° I.

2. antapodidÕmi (m^aTToÔíÔtüin). “dar em tro
ca de”, é traduzido em Rm 12.19 por “recom 
p e n sa re i”. Veja RECO M PENSA R, B, n° 1, TO R 
NAR. n° 2.

3. apotinõ ou apotiõ (cirroTÍuio ou c ít t o t íu j) ,  sig
nificando “saldar, liquidar, pagar” (formado de apo, 
“para fora”, e tinõ, “pagar uma multa” ), é  usado 
em Fm 19, acerca da promessa de Paulo “pagar” o 
que quer que Onésim o devesse a Filemom. ou o 
que fosse que o escravo fugitivo tivesse prejudica
do seu senhor/J O verbo c muito comum nos papi
ros, por exemplo, num contrato de aprendizado o 
pai tem de pagar uma multa por cada dia da ausên
cia do filho no trabalho. Moulton e Milligan. que 
fazem esta e outras ilustrações acerca do modo de 
“pagar", mostram que “este verbo é mais forte que 
apodidõmi (n° 1), e transmite a idéia de reem bol
so* por via de multa ou castigo, fato que dá ênfase 
a seu uso em Fm 19”.

REFINADO
puroomai (“Tupóonai). “queim ar” , é traduzido 

por “refinado”, como são os metais, cm Ap 1.15. e 
por “provado” em Ap 3.18. Veja QUEIMAR. n° 4.

REFORM A
diorthõsis (òiópOt.KJtç), “feitura reta” (formado 

de dia. “através de”, e onhos. "reto” ; cf. dionhõma

em At 24.3, “serviços”: veja CORREÇÃO. n° 1). 
denota “reforma” ou “modificação” (Hb 9.10, “cor
reção**); a palavra tem o  significado de: (a) arranjo 
certo, organização reta. ordenação reta: ou mais nor
malmente: (b) restauração, emenda, trazer reto de 
novo; o que está indicado aqui é o tempo em que o 
imperfeito, o  inadequado, seria substituído por uma 
melhor ordem de coisas, e, por conseguinte, o sig
nificado da letra ‘V* parece ser o correto (deve ser 
distinguido do significado de At 24.3, mencionado 
acima; na ARA. é At 24.2)/f A palavra é usada nos 
papiros no outro sentido de retificar coisas, quer 
por pagamentos ou modo de vida/J

REFREAR-SE
1. pauõ (rraúu)), “parar” , é usado na voz ativa 

no sentido de “fazer cessar, restringir, co n te r’, em
1 Pe 3 .10 . acerca de fazer a língua se conter do mal; 
em outros lugares, ocorre na voz média. Veja CES
SAR, n° 1.

2. aphistemi (à<j>Lcmr|ni). “fazer partir” , é  usado 
no intransitivo no sentido de "afastar-se de. abster- 
se de. privar-se de" (At 5.38). Veja PARTIR. n° 20.

REFRESCAR
katapsuchõ (kqtcuíjúxüj). ocorre em Lc 16.24, 

denota “refrescar, fazer fresco” (formado de kata. 
“para baixo”, e psuchõ. “esfriar” )/! Na Septuagin
ta. consulte Gn 18.4/1

REFÚGIO
phulake (<J>uXaKT|). derivado de phulassõ. “guar

dar", denota: (a) "vigilância, manter guarda” (Lc
2.8); (b) “pessoas que mantêm vigilância, guardas” 
(At 12. 10); (c) "período durante o qual a vigilância 
é mantida” (por exemplo, Mt 24.43): (d) “prisão, 
cárcere” . Em Ap 18.2. Babilônia é descrita figura
tivamente. primeiro como “abrigo” e. depois, como 
“refúgio” de todo tipo de ave imunda e odiosa (“co
vil” e "esconderijo", ARA). A palavra é quase in
variavelmente traduzida por "prisão”. Veja CÁR
CERE, LANÇAR EM PRISÃO. PRISÃO. VIGIA. 
VIGÍLIA.

REFUTAR
diakatelenchomai (òi a  tcaT€ Ae y x o ^ a i). “refutar 

poderosamente” , é uma forma intensiva de elenchõ. 
“convencer** (dia. “por*, e kata. “para baixo”, am
bos elementos intensivos), ocorre cm At 18.28. im
plicando que "com grande veemência convencia 
publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras
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que Jesus era o  Cristo". Também transmite o pensa
mento de que ele os convencia de culpa moral.

REGENERAÇÃO
palingenesia (naX ivyeveoía) “novo nascim en

to" (formado de palin , “de novo”, e genes is. “nas
cim ento” ), é usado acerca da "regeneração espiri
tual” (Tt 3.5). envolvendo a com unicação de uma 
nova vida. os dois poderes operacionais para pro
duzir. que são “a palavra da verdade" (Tg 1.18; 1 
Pe 1.23). e o  Espírito Santo (Jo 3.5.6): o  loutmn. 
“lavatório, lavagem”, é  explicado em E f 5.26, “pu- 
rificando-a com a lavagem [loutron] da água. pela 
palavra”.

O novo nascimento e a regeneração não repre
sentam fases sucessivas na experiência espiritual, 
dizem respeito ao mesm o evento, mas o vêem em 
aspectos diferentes. O  novo nascimento ressalta a 

| com unicação da vida espiritual em contraste com a 
| antecedente morte espiritual: a "regeneração” acen

tua o com eço de um novo estado de coisas em con
traste com o antigo: daí a ligação do uso da palavra 
com sua aplicação a Israel (M t 19.28). Uns consi
deram que a partícula kai em  Tt 3.5 é  explicativa.

I “até m esmo”: mas. como as Escrituras marcam dois 
poderes operacionais distintos, embora associados, 
não há base suficiente para esta interpretação. Veja 
ATÉ MESMO.

Em M t 19.28, a palavra é  usada no discurso do 
Senhor, no senlido m ais am plo, acerca da “restau
ração de tudo” (At 3.21). quando, com o resultado 
da segunda vinda de C risto. Jeová “ungi(r] o meu 
Rei sobre o meu santo m onte S ião” (SI 2.6), e Is
rael, hoje em apostasia, será restaurado a seu es
tado a que foi destinado, em reconhecim ento e sob 
a soberania benigna do seu M essias. Assim será 
realizada a libertação do m undo do poder e enga
no de Satanás e dos governan tes despó tico s e 
anticristàos das nações. Esta restituição na futura 
era m ilenar não será universalm ente uma volta à 
condição prístina de inocência edênica anterior à 
queda, mas será o cum prim ento do estabelecim en
to do concerto de Deus com  A braão concernente 
a seus descendentes, um verdadeiro renascim ento 
da nação, envolvendo a paz e  a prosperidade dos 
gentios. Que a sujeição m undial à autoridade de 
C risto não significará o total banim ento do mal, 
está  claro em Ap 20.7,8. Só nos novos céus e  na 
nova terra, “em  que habitafm ] a ju s tiç a ” (2 Pe
3.13), o pecado e o mal estarão com pletam ente 
ausen tes.)

A. S ubstan tivos.
1. arche ( á p x i) , “com eço”, denota “governante, 

soberano, príncipe, rei” , sendo usado em Lc 20.20 
(“governador” ); 1 Co 15.24 (“im pério” ); E f 1.21 
(“principado” ). Veja COM EÇAR. B.

2. kanõn (ícat/íóv) é  encontrado em 2 Co 10.13 
("m edida” ); 2 C o 10 .15 (“regra” ): Gl 6.16; Fp 3 .16. 
Veja PROVÍNCIA, n° 2.

B. Verbos.
1. archõ (àpx<«>), cognato de A. n° 1, na voz ati

va denota “reger”, sendo encontrado cm  Mc 10.42 
(“assenhoreiam ” ): Rm 15.12 (“reger”). Veja C O 
M EÇAR. A. n° 1.

2. oikodespoteõ (oi ko8€<7tto t€  to). form ado de 
oikos. “casa”, e  despotes, “mestre”, significa “re
ger a casa” (1 Tm 5.14. “governem a casa” ). Veja 
G U IA R . B, Nota  ( I ) . )  C on traste  com  o term o 
oikodespotes, “dono da casa” .

3. proistetni (TTpoíarr)|ju), literalm ente, “estar 
diante dc” , por conseguinte, “conduzir, atender” (in
dicando cuidado e diligência), é usado, na voz mé
dia. com referência a  uma igreja local (Rm 12.8, 
“preside” ): no perfeito ativo (1 Tm 5.17. “gover
nem”); com referência a uma família ( I Tm  3.4.12. 
na voz média: 1 Tm 3.5, no segundo aoristo, voz 
ativa). Veja APLICAR-SE.

4. hegeomai (vjyéo|iai.)t “conduzir” , é encontra
do cm Hb 13.7 (“pastores” ); Hb 13.17,24 (“che
fes” ).

5. poimaino (TToip.aívu>), “agir como pastor, aten
der rebanhos, apascen tar’, é  traduzido pelo verbo 
“reger” em Ap 2.27; 12.5: 19.15, todos indicando 
que o poder adm inistrativo exercido pelo Pastor 
deve ser de caráter firme: em M t 2.6 (“há de apas
centar"). Veja APASCENTAR.

6 . braheuõ  (ppap€Úu>). “ag ir com o á rb itro” 
(cognato de brabeus). por conseguinte, em geral, 
“arbitrar, decidir” , é  encontrado em Cl 3.15 (“do
mine” ). representando “a paz de Deus” que decide 
todos os assuntos no coração dos crentes; alguns 
consideram  que o significado seja simplesmente di
rigir, controlar, “reger” .)  Contraste com  o  verbo 
katabrabeuõ. Veja DESPOJAR.

REGIÃO
1. chôra (xúoa), “espaço que se acha entre dois 

limites, país, terra”, é encontrado em M t 4.16 (“re
gião”); Lc 3.1 (“província”): At 8.1 (“ terras”): At 
13.49; 16.6: 18.23. Nas últim as três passagens, tem
o sentido técnico de subdivisão de uma província

REGER
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romana (em latim, regio)\ como também o  n° 2 em 
Al 14.6. Veja PAÍS. n° 3.

2. perichõrvs (irepixwpoç). “país ou região em 
tom o” (fonnado de peri, “em volta", e o n °  1), é 
usado no sentido de “terras cm redor’’ em Mt 3.5 
(“província adjacente” ): 14.35: M c 1.28 (em alguns 
manuscritos, ocorre em Mc 6.55): Lc 3.3: 4.14.37:
7.17 (“terra eircunvizinha”); At 14.6 (veja o n° 1). 
Veja PAÍS, n° 4.

3. klimo (»cAíp.a), “inclinação, declive, ladei
ra”, é encontrado em Rm 15.23 ("sítios"): 2 Co
11.10 (“regiões"); Gl 1.21 (‘ partes"). Veja PAR
TE. A. n° 3 .!

Nota: Q uan to  à frase  “ lugares  que  e s tão  
além ”, que aparece cm 2 Co 10.16. veja PARTE.
A. Nota (9).

R ÉG IO
basilikos (PaaiXiKÓç), adjetivo, "real. régio, que 

pertence a um rei” (basileus). é usado acerca do 
mandamento: “Amarás a teu próximo como a ti 
mesmo", “a lei real” (Tg 2.8): pode significar uma 
lei que abrange ou rege outras leis e. portanto, tem 
um cará ter especialm ente régio (com o sugere 
Hort). ou porque é feita por um rei (significado 
defendido por Deissmann) com quem não há par
cialidade ou favorecimento no tratamento dispen
sado a pessoas influentes, ricas, etc.; é usado com 
o pronome tis. "alguém, um certo”, em Jo 4.46,49. 
acerca de um cortesão, alguém a serviço de um 
rei (a lg u n s  m a n u sc rito s  têm  o  su b s ta n tiv o  
basilikos, “oficial do rei”, nestes dois versículos). 
É usado acerca de um país em At 12.20, “(o país) 
do rei” , e  de vestes reais em At 12.21. Veja REI. 
REAL.1

Nota: Quanto ao termo eu genes, que ocorre em 
Lc 19.12, veja NOBRE. n° 1.

REGOZUAR-SE
1. chairõ (xoipíu). “regozijar”, é com muita fre

qüência traduzido por este verbo. Os textos a se
guir sào bases e ocasiões para os crentes “se rego
zijarem": no Senhor (Fp 3.1: 4.4); Sua encarnação 
(Lc 1.14); Seu poder (Lc 13 .17); Sua presença com 
o Pai (Jo 14.28): Sua presença com os crentes (Jo 
16.22: 20.20): Seu triunfo último (Jo 8.56); ou
vindo o Evangelho (At 13.48); a salvação dos cren
tes (At 8.39): recebendo o Senhor (Lc 19.6); o ar- 
rolamento dos crentes no céu (Lc 10.20): a liber
dade dos crentes em Cristo (At 15.31); a esperan
ça dos crentes (Rm 12.12; cf. Rm 5.2; Ap 19.7); a

perspectiva de recompensa dos crentes (M t 5.12); 
a obediência e conduta piedosa dos companheiros 
crentes (Rm 16.19, “comprazo-m c": 2 Co 7.7.9: 
13.9; Cl 2.5; I Ts 3.9: 2 Jo 4: 3 Jo 3): a proclama
ção de Cristo (Fp 1.18); a colheita do Evangelho 
(Jo 4.36); o sofrim ento com Cristo (Al 5.41; I Pe
4.13); o sofrimento pela causa do Evangelho (2 
Co 13.9. primeira parte; Fp 2.17, primeira parte: 
Cl 1.24); nas perseguições, provas e aflições (Mt 
5.12: Lc 6.23: 2 Co 6.10): a manifestação da gra
ça (At 11.23); na reunião com os companheiros 
crentes (1 Co 16.17. "folgo” : Fp 2.28); no recebi
mento de provas de am or e companheirismo (Fp
4.10); o “regozijo" dos outros (Rm 12.15; 2 Co
7.13); ao saber do bem -estar dos outros (2 Co
7.16). Veja ALEGREM ENTE, PASSAR BEM. 
SAUDAR.

2. sunchairõ (ou7x«ípüj). “regozijar-se com" 
(formado de sun, e o n° I ), é usado acerca da "rego
zijar-se" juntamente na recuperação do que estava 
perdido (Lc 15.6.9); no sofrimento pela causa do 
Evangelho (Fp 2.17, segunda parte: Fp 2.18); na 
alegria dos outros (Lc 1.58): na honra dos compa
nheiros crentes (1 Co 12.26): no triunfo da verdade 
(i Co 13.6, “folga”).*!

3. agalliaõ (àyaAAuno), “regozijar-se grande
mente. exultar” , é usado: (I) na voz ativa, acerca de 
“regozijar-se” em Deus (Lc 1.47); na fé em Cristo 
( I Pe 1.8. voz média em alguns manuscritos), “vos 
alegrais com gozo" ): no caso das bodas do Cordei
ro (Ap 19.7. “alegremo-nos” ); (II) na voz média, 
acerca de: («) "regozijar-se” nas perseguições (Mt
5.12, segunda parte); tendo em mente o testemu
nho a Deus (Jo 5.35): na salvação recebida pelo 
Evangelho (At 16.34. “alegrou-se” ); na salvação 
pronta a ser revelada (1 Pe 1.6); na revelação da 
Sua glória (1 Pc 4.13, “alegreis” , literalmente, “vos 
alegreis (veja o n° II exultando ': (b ) Jesus "se re
gozijar" grandemente no Espírito Santo (Lc 10.21): 
dito do Seu louvor, como predito em SI 16.9. cita
do cm At 2.26 (que segue a Septuaginta. "minha 
língua"): (c) Abraão "se regozijar", pela fé. ao ver
o  dia de Cristo (Jo S.Só).*]!

4. euphrainõ (èu^pm Ko), na voz ativa, “ale
grar, anim ar” i formado de eu. "bem ”, e phren. 
“m ente"), significa na voz passiva "regozijar-se. 
alegrar-se, ficar alegre”; é encontrado em At 2.26. 
acerca do coração dc Cristo como está predito no 
SI 16.9 (cf. o n° 3. II. letra “£” ); em At 7.41. acer
ca da idolatria de Israel: em Rm 15.10 (citado da 
Septuaginta em Dt 32.43, onde é um mandamento
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para os gentios “se regozijarem ” com os judeus 
na sua futura libertação de todos os seus inim i
gos. a que será realizada por C risto no estabeleci
mento do Reino messiânico), o  apóstolo Paulo o 
aplica aos efeitos do Evangelho; em Gl 4.27 (to
cando a esterilidade de Sara com o está m enciona
do em Is 54.1. e ali apontando para a restauração 
últim a de Israel no favor de D eus: cf. Is 51.2). a 
palavra é  aplicada aos efeitos do Evangelho, no 
fato de que o progênie da graça excederia grande
mente o  número daqueles que tinham reconheci
do subm issão à lei: a  graça e a fé são frutíferas, a 
lei e  as obras são estéreis com o meio de salvação; 
em Ap 12.12. é  usado numa conclam ação para os 
céus “se regozijarem ” com a expulsão de Satanás 
e  a inauguração do Reino de Deus na m anifesta
ção e na autoridade do Seu Cristo: em Ap 18.20. 
fala de uma chamada para o céu. os santos, os após
tolos, os profetas “se regozijarem ” com  a destrui
ção da Babilônia. Veja ALEGRAR-SE, n° 1. A LE
GREM ENTE. n° 3.

5. kauchaotnai (K auxáopai). “gabar-se. jactar- 
se, orgulhar-se. gloriar-se”, é usado: (a) na espe
rança da glória de Deus (Rm 5.2); (6) nas tribula- 
ções (Rm  5.3); (c) em Deus (Rm 5.11): (d)em  Cristo 
Jesus (Fp 3.3): (e) acerca do irmão abatido na sua 
exaltação; acerca do irmão rico em seu abatimento 
(Tg 1.9): (/) nas presunções (Tg 4.16). Veja G LO
RIAR-SE.

Notas: (1) Em Tg 2.13. o verbo katakauchaomai, 
“gloriar-se, gabar-se contra", é traduzido por “tri
unfa sobre". Veja GLORIAR-SE, A. n° 2.

(2) Os substantivos kauchema e kauchesis. que 
significam “glória, jactãncia. ostentação, orgulho", 
são encontrados: o primeiro em  2 Co 1.14; Gl 6.4; 
Fp 1.26: 2.16; Hb 3.6; o  último em 1 Co 15.31: 2 
Co 1.12: I Ts 2.19; Tg 4.16. Veja GLÓRIA, B. n.os
I e 2.

REI
A. Substan tivo .

basileus (PaoiXeúç). "rei", ocorre, por exemplo, 
em Mt 1.6. É usado cm 1 Pe 2.13.17, acerca do 
im perador romano (ordem de aplicação geral): esta 
referência ao imperador é freqüentemente ilustra
da no coiné (veja Prefácio a este volume): em Mt
14.9. alude a  Herodes. o Tetrarca (usado por corte
sia): fala de Jesus, como o “Rei” dos judeus (por 
exemplo. Mt 2.2; 27.11.29.37); com o o  “Rei" de 
Israel (M c 15.32: Jo 1.49: 12.13): com o o “Rei dos 
reis" (Ap 17.14; 19.16): como o “Rei” a ju lgar as

nações e os homens no estabelecimento do Reino 
milenar (M t 25.34.40): fala de Deus. “o grande Rei” 
(M t 5.35); “o  Rei dos séculos, imortal, invisível" 
( I Tm 1.17); “Rei dos reis” II Tm 6.15; veja Nota 
(2), mais adiante): “Rei dos santos” (Ap 15.3). A 
“monarquia” de Jesus foi predita no Antigo Testa
mento (por exemplo, SI 2.6), e no Novo Testamen
to (por exemplo. Lc 1.32.33); Ele veio com o tal 
(por exem plo, M t 2.2; Jo 18.37): foi rejeitado e 
morto como tal (Lc 19.14: Mt 27.37); é  hoje o “Rei” 
Sacerdote, segundo a ordem de M elquisedeque (Hb 
5.6: 7.1,17); e  reinará para sempre e sempre (Ap
11.15).

Notas: (1) Em Ap 1.6 e 5.10. os manuscritos 
mais autênticos têm a palavra basileia. “reino", em 
vez do plural de basileus, "reis". O  reino foi ofere
cido condicionalmente por Deus ao povo de Israel, 
para que este lhe fosse um “reino sacerdotal" (Êx
19.6). a nação inteira cumprindo sacerdotalmente a 
adoração e o serviço. O fracasso dos israelitas em 
cumprir o concerto com Deus resultou na escolha 
do sacerdócio arônico. A introdução do novo e me
lhor concerto da graça constituiu todos os crentes 
um reino espiritual, um sacerdócio santo e real (1 
Pe 2.5.9).

(2) Em 1 Tm 6.15. a palavra “reis” é tradução 
do particípio presente do verbo basileuõ, ' “ser rei. 
ter m onarquia”, literalm ente, “daqueles que são 
reis” . Veja REINAR.

(3) Deissmann mostrou que o título **rei dos reis” 
era “na história oriental muito antiga uma decora
ção dos grandes monarcas e também um título d i
vino” (Light from  the Ancient East. pp. 367ss). 
Moulton e Milligan ilustram o  uso do título entre 
os persas, a partir de documentos descobertos na 
Média.

B. A djetivos.
1. basileios (fkiaíAeioç), denotando “de rei. real. 

régio", com o em 1 Pe 2.9. é usado no plural, acerca 
das cortes ou palácios de reis (Lc 7.25, “paços re
ais” ); um possível significado é  “entre cortesãos ou 
pessoas da realeza".)

2. basilikos (pcioiXiicõç). “real. pertencente a um 
rei”, é usado em At 12.20 com a palavra “país" su
bentendida: “o seu país se abastecia do país do rei” , 
literalmente, "o (país) real” . Veja NOBRE. REAL.

R EIN A R
1. basileuõ  (PamXeúío), “reinar” , é  usado: (I) 

lite ra lm en te , ace rca  de: (</) D eus (A p  11.17;
19.6). em cada um  destes textos o aspecto aoristo
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é “incoativo” e acentua o ponto de entrada; (b ) 
Cristo (Lc 1.33; 1 Co 15.25; Ap 11.15); confor
me foi rejeitado pelos judeus (Lc 19.14.27); (c) 
os santos, no fu turo . 1 Co 4.8 . segunda parte 
(onde o apóstolo Paulo, fazendo uma reflexão 
sobre o exercício intem pestivo de autoridade por 
pane da igreja em Corinto, antecipa o devido tem 
po para isso no futuro; veja o n° 2); Ap 5.10; 20.4 
(onde o aspecto aoristo não é  simplesmente de 
caráter “pon tuar’, mas “constativo", quer dizer, 
relativo a uma ação que ocorreu por inteiro, sem 
distinguir qualquer estágio  em seu progresso; 
nesta ocorrência o aspecto é futuro); Ap 20.6; 
22.5; (d) os potentados terrestres (M t 2.22; 1 Tm
6.15. onde “reis” é, literalm ente, '‘eles que rei
nam"); (II) m etaforicam ente, acerca de: (a) os 
crentes, Rm 5.17 (onde “reinarão em vida" indi
ca a atividade de vida em comunhào com Cristo, 
em seu poder soberano, alcançando sua plenitu
de no futuro); I Co 4.8 (prim eira parte, acerca 
do orgulho carnal reclamou um poder que não 
será exercido senão no futuro); (b) a graça divi
na (Rm 5.21); (c) o pecado (Rm 5.21; 6.12); (d) 
a morte (Rm 5.14,17)-!

2. sumbasileuõ (ounfiaaiAetw), "reinar junto 
com" (formado de sun. “com”, e o n° 1), é usado 
acerca do futuro “reinado” dos crentes juntamente 
e com Cristo no Reino de Deus na manifestação (1 
Co 4.8. terceira parte); daqueles que sofrem (2 Tm 
2.12; cf. Ap 20.6).!

Notas: (1) Em Rm 15.12. é usado o verbo archõ. 
“reger”.

(2) Em Ap 17.18. o  verbo echõ, ‘*ter” . com o 
termo basileia. “reino", c traduzido por "reina", li
teralmente. “tem um reino", sugestivo de uma dis
tinção entre a soberania da Babilônia mística e dos 
soberanos comuns.

(3) Em Lc 3.1, o termo hegemonia, "governo", 
é traduzido por “império”/!

R EINO
basileia (jkioiAeía) é primariamente substanti

vo abstrato e denota "soberania, poder real, domí
nio” (por exemplo, Ap 17.18, “que reina”, literal
mente. “tem um reino”); então, por metonímia. 
substantivo concreto, que denota o território ou 
povo sobre quem um rei reina (por exemplo, Mt 
4.8: Mc 3.24). É usado especialmente acerca do 
“Reino” de Deus e de Cristo.

“O Reino de Deus é: (a) a esfera do governo de 
Deus (SI 22.28; 145.13; Dn 4.25; Lc 1.52; Rm

13.1.2). Visto que esta terra é a cena da rebelião 
universal contra Deus (por exemplo. Lc 4.5.6; 1 Jo 
5.19; Ap 11.15-18), o 'Reino' de Deus é: (b ) a es
fera na qual, em qualquer tempo. Seu governo é 
reconhecido. Deus não renunciou à Sua soberania 
em face da rebelião, demoníaca e humana, mas de
clarou Seu propósito em estabelecê-lo (Dn 2.44; 
7.14; 1 Co 15.24.25). Enquanto isso. procurando 
obediência voluntária. Ele deu Sua lei a uma nação 
c designou reis para administrar Seu Reino’ sobre 
ela (1 C r 28.5). Israel, entretanto, ainda que decla
rando submissão nominal, tomou parte na rebelião 
comum (Is 1.2-4). e. depois que rejeitou o Filho de 
Deus (Jo 1.11; cf. Mt 21.33-43), foi quebrado’ (Rm
11.15,20.25). De hoje em diante. Deus chama os 
homens de todos os lugares, sem distinção de raça 
ou nacionalidade, para se submeterem voluntaria
mente ao Seu governo. É por isso que se diz que o 
Reino está agora em mistério (Mc 4.11), quer di
zer. não vem dentro do âmbito das faculdades na
turais da observação (Lc 17.20). mas é discernido 
espiritualmente (Jo 3.3; cf. 1 Co 2.14). Quando, 
futuramente. Deus declarar Seu governo universal
mente. então o  'Reino* estará em glória, ou será, 
será manifesto a tudo (cf. Mt 25.31-34; Fp 2.9-11;
2 Tm 4.1.18).

“Portanto, falando de modo geral, as referênci
as ao Reino dividem-se em duas classes: na pri
meira. o Reino é visto como presente e envolve 
sofrimento por parte daqueles que entram nele (2 
Ts 1.5); na segunda, é considerado como fiituro e 
está associado com a recompensa (Mt 25.34). e a 
glória (Mt 13.43)**. Veja também At 14.22.

“O princípio fundamental do Reino está decla
rado nas palavras do Senhor ditas no meio de um 
grupo de fariseus: ‘o Reino de Deus está entre vós* 
(Lc 17.21, quer dizer, onde o Rei está, ali está o 
Reino). Assim, na atualidade e no que diz respeito 
a esta terra, onde o Rei está e onde Seu governo é 
reconhecido, é. primeiramente, no coração do crente 
individual (At 4.19; E f 3.17; 1 Pe 3.15); e. depois, 
nas igrejas de Deus (1 Co 12.3.5.11; 14.37; cf. Cl 
1.27. onde em lugar de em* leia-se entre')” .

“Sendo, todavia, o Rei e o Seu governo recusa
dos, aqueles que entram no Reino de Deus são pos
tos em conflito com todos os que repudiam sua sub
missão. como também com o desejo por bem-estar, 
e a antipatia do sofrimento e a impopularidade, na
tural a todos. Por outro lado, os súditos do Reino 
são objetos do cuidado de Deus (Mt 6.33), e do Rei 
rejeitado (Hb 13.5)” .
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“A entrada no Reino de Deus é pelo novo nasci
mento (M t 18.3; Jo 3.5). pois não há nada que o 
homem possa ser por natureza, ou obter por qual
quer forma de autocultura, que seja de algum pro
veito no reino espiritual. E assim com o a nova na
tureza, recebida no novo nascimento, se evidencia 
pela obediência, está escrito também que somente 
os que fazem a vontade de Deus entrarão no Seu 
Reino (M t 7.21. onde. entretanto, o contexto mos
tra que a referência é ao futuro, com o em 2 Pe
1.10.11). Contraste também com I Co 6.9,10; Gl 
5.21: E f  5.5” .

“A expressão ‘Reino de D eus’ ocorre quatro 
vezes em Mateus, em geral ‘Reino dos C éus’ to
mando o  seu lugar. A última expressão (cf. Dn 4.26) 
não aparece em outro lugar no Novo Testamento, 
mas veja 2 Tm  4.18. ‘o seu Reino celestial’. [...] 
Este Reino é idêntico ao Reino do Pai (cf. Mt 26.29 
com Mc 14.25). e ao Reino do Filho (cf. Lc 22.30). 
A ssim , não há senão um  Reino, descrito  varie- 
gadamente; ‘Reino' do Filho do Homem (Mt 13.41): 
de Jesus Cristo (Ap 1.9); do Senhor Jesus Cristo (2 
Tm  4.1); *de Cristo e  de Deus’ (E f 5.5); ‘de nosso 
Senhor e do seu Cristo’ (Ap 11.15): ‘do nosso Deus. 
e o poder do seu C risto ' (Ap 12.10); ‘do Filho do 
seu am or’ (Cl 1.13)”.

“Concernente ao futuro, o  Senhor ensinou os 
discípulos a orar: ‘Venha o teu R eino’ (M t 6.10). 
onde o verbo está no aspecto pontual, frustrando a 
noção de progresso e  desenvolvim ento graduais, e 
implicando uma catástrofe súbita, como declarado 
em 2 Ts 2.8” .

“Concernente ao presente, o  fato de um homem 
estar do Reino de Deus não é mostrado na obser
vância meticulosa das ordenanças, que são exter
nas e  materiais, mas nas questões mais profundas 
do coração, que são espirituais e essenciais, a sa
ber. a ‘justiça, e paz. e alegria no Espírito Santo* 
(Rm 14.17)” (extraído de Notes on Thessalonians. 
de Hogg e Vine. pp. 68-70).

"Com  relação às expressões ‘Reino de D eus’ e 
■Reino dos C éus’, ainda que sejam muitas vezes 
usadas intercambiavelmente, disso não se conclui 
que em todos os casos signifiquem exatamente o 
mesmo e sejam completamente idênticos” .

“O apóstolo Paulo fala freqüentemente do Rei 
no de Deus. não em termos dispensacionais. mas 
morais (por exemplo. Rm 14.17; 1 Co 4.20), mas 
nunca acerca do Reino dos Céus. ‘Deus’ não o equi
valente de ‘céus’. Ele está em todos os lugares e 
acima de todas as dispensações. ao passo que os

‘céus’ são distintos da terra, até que o Reino venha 
em juízo, poder e  glória (Ap 11.15), quando o  go
verno no céu e  na terra será um ”.

“ A inda que a esfera do Reino dc D eus c do 
Reino dos C cus seja. por vezes, idêntica, contu
do um term o não pode se r usado indiscrim inada
m ente pelo outro. No R eino dos Céus* (32 ve
zes em M ateus), os ‘céus’ estão  em antítese com 
a  ‘terra’, e a  expressão é lim itada tem porariam en
te ao R eino em  seu aspecto terrestre, sendo usa
da apenas na form a dispensacional e  em relação 
a Israel. No Reino de D eus’, em  seu aspecto m ais 
am plo. ‘D eus’ está em  antítese com o ‘homem* 
ou o ‘m undo’, e o term o significa toda a esfera 
do dom ínio e ação de Deus em relação ao m un
do. Tem força m oral e espiritual, e é term o geral 
para a ludir ao Reino de qualquer época. O Reino 
dos Céus sem pre é o Reino de Deus. m as o Rei
no de Deus não está lim itado ao Reino dos Céus. 
até que. na sua form a final, eles se tornem  idên
ticos (por exem plo. Ap 11.15; Jo  3.5; Ap 12.10).” 
(Um Extrato.)

R E JE IT A R
A. V erbos.

1. apodokimazõ (àTroòoKiiiáCiu), “rejeitar” em 
resultado de exam e e desaprovação (form ado de 
apo. “para longe de”, e dokimazõ, “aprovar” ), é 
usado acerca de: (a) a "rejeição” de Cristo pelos 
anciões e principais sacerdotes dos judeus (Mt 
21.42: Mc 8.31; 12.10; Lc 9.22; 20.17; 1 Pe 2.4.7. 
"reprovaram”); pelo povo judeu (Lc 17.25): (b ) a 
“rejeição” de Esaú para herdar “a bênção” (Hb
12.17). Veja DESAPROVAR.^ C ontraste com o 
verbo exoutheneõ, que ocorre em At 4.11. Veja ME
NOSPREZAR.

2. atheteõ (àôetçío), “anular” o que foi posto, 
tom ar atheton (isto é. “sem lugar” ; formado de a, 
elem ento de negação, e tithemi, “pôr” ), por conse
guinte, além de seus significados “pôr à parte, tor
nar nulo. invalidar, cancelar” , significa “rejeitar”: 
ocorre em Mc 6.26 (“negar” ), concernente à pro
messa que Herodes fez a Salom é. onde quase cer
tamente tem o significado de “faltar com a pala
vra” (cf. a Septuaginta em Jr 12.6: Lm 1.2, “se hou
veram  a le iv o sa m e n te ’’). M o u lto n  e M illig an  
exemplificam este significado com ilustrações re
tiradas dos papiros. Field sugere “desapontar” . Tam 
bém é encontrado em Mc 7.9 (“invalideis” signifi
ca “pusestes dc lado” ); Lc 7.30 (“rejeitaram” pode 
ter o significado de “invalidaram ou tornaram nulo
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o conselho dc Deus’*); Lc 10.16 (“rejeita**, quatro 
vezes); Jo 12.48: 1 Co 1.19 (“aniquilarei"); 1 Ts
4.8 (“despreza”, onde a referência é às acusações 
apresentadas em 1 Ts 4.2); I Tm 5.12 (“aniquila
do**). Veja ANULAR. n° 1, M ENOSPREZAR. No
tas (1).

3. ekptuõ ( ç k t t t ú i o ) ,  “cuspir fora. escarrar” (for
mado de ek, “para fora” , e ptuõ, ‘'cuspir**), isto <5. 
“abom inar, ter aversão a”, é usado em Gl 4.14 
(“desprezastes” ). onde a oração é elíptica: “Embo
ra minha doença vos repelisse, nào recusastes ou
vir minha mensagem”.!

4. paraiteomai (TrapaLT€0|iai), além  dos sig
nificados de “ im plorar dos outros” (M c 15.6, "pe
d is s e m ” , nos m e lh o re s  te x to s) ; “ p e d ir” (H b
12.19); “escusar-se  de. pedir isenção de. pedir 
para ser desculpado" (Lc 14.18,19; 12.25); veja 
RECU SAR (1), n° 2; é traduzido em Tt 3.10 por 
“ev ita -o” . Veja D ESCU LPA R. R ECU SA R (1), 
SU PLICA R.

B. Adjetivos.
1. adokimos (dôóici|ioç), "não permanecente no 

teste” (veja LANÇAR, C ),é  traduzido em  1 Co 9.27 
por “reprovado” : Hb 6.8. por “reprovada” . Veja 
REPROVADO.

2. apobletos (áTró(3\r|Toc;), literalmente, “joga
do fora” (formado de apo, “de”, e ballõ. “lançar” ), 
ocorre em I Tm 4.4 (“que rejeitar"). Veja RECU
SAR (1).!

RELÂMPAGO
astrape ( â o r p a T r n ) denota: (a ) “relâmpago, raio" 

(cognato de LUZ. B. n° 7). ocorre em Mt 24.27; 
28.3; Lc 10.18; 17.24; no plural, em Ap 4.5; 8.5:
11.19:16.18: (b) “brilho luminoso” (Lc 11.36). Veja 
RESPLANDECER.!

RELATAR
1. anangellò (àvayyéXXw), “devolver a palavra** 

(formado de ana. “para trás” , e  angellõ, "anunci
ar” ), é encontrado em At 14.27 ("relataram ” ); Al
15.4 ("anunciaram”). Veja ANUNCIAR.

2. exegeomai (éÇrjyé o jiai), primariamente, “con
duzir. mostrar o caminho”, é usado metaforicamente 
com o significado de "desdobrar, revelar, declarar, 
narrar**, sendo encontrado cm Lc 24.35 (“conta
ram” ); At 10.8; 15.12; 15.14 (“relatou**). Veja DE
CLARAR. n° 8.

Nota: Em At 11.4. traduzindo a voz média de 
archõ. “começar”, é  traduzido por “começou (a fa
zer-lhes) uma exposição por ordem” .!

A. S ubstan tivos.
1. akoe (dKOíí), "audição”, é  traduzido em Jo

12.38 e  Rm 10.16 por “pregação” , e em Mt 4.24; 
14.1; Mc 1.28 por “fama". Veja OUVIR, B, n° 1.

2. euphemia (€Ú<J>T}|!Ía). “bom relatório, boa re
putação” (formado de eu, “bem**, e pheme. “dito” 
ou “relatório, relato**), é  usado em 2 Co 6.8 ("boa 
fama” ). Contraste com o  n° 3 .!

3. dusphemia (Ô ix7< j> T ip .ía ), "mal discurso, difa
mação” (formado de dus-, prefixo inseparável, o 
oposto de eu, "bem ", e o n° 2), é usado em 2 Co 6.8 
(“infâm ia").!

4. logos (Àóyoç). “palavra", é traduzido por 
“fama”, isto é, "história, narrativa”, em Lc 5.15; 
7 .17; At 11.22. Veja PALAVRA ( I ).

Nota: Quanto ao termo rnarturia. “testemunho”, 
encontrado em 1 Tm  3.7, veja TESTEM UNHO. 
TESTIFICAR (2).

B. A djetivo.
euphemos (eüórinoç), cognato de A. n° 2. pri

mariamente. "que articula palavras ou sons de bom 
presságio”, então, "que evita palavras agourentas”, 
por conseguinte, “de bom som. de bom relatório”, 
é usado em Fp 4.8 ("de boa fam a").!

C. Verbos.
1. niartureõ (^aprup€<u). “ser testemunha, pres

tar testemunho, testemunhar, testificar” , significa, 
na voz passiva, “ser bem testemunhado de. ter bom 
relatório, ter boa reputação", ocorre em At 6.3 (“de 
boa reputação", literalmente, “de quem são bem tes
tem unhados”); Al 10.22: 16.2; 22.12: 1 Tm 5.10; 
Hb 11.2 (“alcançaram  testem unho” ): Hb 11.39 
("tendo lido testemunho”); 3 Jo 12 (“dão testemu
nho*’, li te ra lm e n te ) . V eja T E S T IF IC A R  ( I ), 
TESTIFICAR (2).

2. apangellÕ (àuayyékXu)), “ informar, relatar" 
(formado de apo. “de", e  angellõ, “dar uma mensa
gem’*), "anunciar, declarar” (por mensageiro, locu
tor ou cscrilor), é encontrado em At 4.23 (“conta
ram”): At 16.36: 16.38 ("dizer"; alguns manuscri
tos têm o n° 3); At 28.21; 1 Co 14.25 (“publican
do” ); I Ts 1.9. Veja DECLARAR, n° 2.

3. anangellõ ( à u a y y é X À to ) ,  "trazer de volta a 
palavra, devolver a palavra", no grego mais recen
te veio a ter o mesmo significado que o n° 2. "anun
ciar, declarar”; é usado em 1 Pe 1.12 (“foram anun
ciadas” ). Veja DECLARAR. n° 1.

4. akouõ (dKoúcu), “ouvir” , é usado na voz pas
siva, impessoalmente, em 1 Co 5.1. literalmente, 
“é ouvido" ou “ouve-se**. Veja OUVIR.

RELATÓRIO
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5. blasphemeõ (0Xaa4>T]|t€to), “falar caluniosa
mente. impiamente, profanadamente” (formado de 
bloptõ. “ferir. injuriar”, e pheme, “declaração'’), é 
usado na voz passiva cm Rm 3.8 (“somos blasfe
mados*’). Veja BLASFEM AR. B.

Nom: Em M t 28.15. o  verbo diaphemizõ, “espa
lhar por toda parte” (formado de dia. “ao longo de”, 
e pheme. “dito, relatório”), é  traduzido por “foi d i
vulgado". Veja DIVULGAR.

RELIGIÃO
1. threskeia (OpijaiceicO significa “religião” em 

seu aspecto exterior (cognato de threskos, veja mais 
adiante), “adoração religiosa” , sobretudo o serviço 
cerimonial da “religião”; é  usado acerca da “reli
gião” dos judeus (At 26.5); da “adoração” de anjos 
(Cl 2.18). o  que eles meamos repudiam (A p 22.8.9): 
“havia uma oficiosa ostentação de hum ildade em 
selecionar estes seres inferiores como intercessores 
em vez de apelar diretam ente ao trono da graça” 
(Lightfoot); em Tg 1.26.27, o  escritor propositada
mente usa a palavra para pôr em contraste com o 
que é irreal e enganoso, e a “pura religião", a  qual 
consiste em “visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações” e  manter-se im poluto do mundo. Ele 
não está “afirm ando aqui J...1 que estes ofícios se
jam  a som a total, nem ainda os grande fundam en
tos da verdadeira religião, mas declara que são o 
corpo, o threskeia. do qual a piedade ou o am or de 
Deus <5 a alm a inspirativa” (T rench )!

2. deisidaimonia (Ô€icn.õaipoi'ía) denota prim a
riamente “medo dos deuses” (form ado de deidõ. 
“tem er”, e daemõn, “deídade pagã”; em português, 
“dem ônio”), considerava-se uma atitude religiosa 
ou. em seu significado habitual, com  o sentido 
condenatório ou desprezativo. “superstição '. Foi 
assim que Festo considerou a religião dos judeus 
(At 25.19. “superstição” ). Veja RELIGIOSO. Nota
(1). e  SUPERSTICIOSO.^

Notas: ( 1 ) 0  term o threskeia c externo, o termo 
theosebeia é a adoração reverente a Deus (veja PI
EDADE). o term o eusebeia é  devoção (veja PIE
DADE), o  termo eulabeia é  a devoção que surge 
do tem or religioso (veja MEDO).

(2) Q uanto ao termo “ judaísmo", encontrado em 
Gl 1.13,14. veja JU DEU , B.

RELIGIOSO
threskos (OpíiaKOÇ). “religioso, cuidadoso das 

aparências exteriores do serviço divino", cognato de 
threskeia (veja RELIGIÃO), é usado em Tg 1.26.1

Notas: (1) Quanto ao termo deisidaimõn. encon
trado em At 17.22, “supersticiosos'’, veja SUPERS
TICIOSO.

(2) Quanto ao term o “(prosélitos) religiosos", 
encontrado cm At 13.43. veja DEVOTO. n° 3.

REMANESCENTE
1. Ioipos ( à o i t t ó ç ) .  adjetivo (cognato de leipõ , 

“deixar") significando “perm anecente” , é usado 
como substantivo (M t 22.6. “os outros"; Ap 11.13, 
“os dem ais” ; Ap 12.17. “o  resto": Ap 19.21). Veja
OS DEM AIS. OUTRO  (2). R E S T O !

2. leimma (X eippa). “aquilo  que é  deixado" 
(cognato de leipõ, “deixar” ), “remanescente, sobra”, 
é usado em Rm 11.5. “ficou um resto", mais lite
ralmente, “ veio a ficar um rem anescente”, isto é, 
há um “rem anescente” espiritual salvo pelo Evan 
gelho do meio do Israel apóstata. Enquanto que em 
certo sentido houve e é um número considerável, 
contudo, comparado com a nação inteira, passado 
e presente, o “rem anescente” é pequeno, e, como 
tal. é  evidência da graça eletiva de Deus (veja Rm
11 .4 )! Na Septuaginta. consulte 2 Rs 1 9 .4 !

3. hupoleimma (úrcóXeipiia). formado de hupo 
(vtto). “debaixo de", significando “dim inuição”, e
o n° 2 (X elppa), é usado em Rm 9.27; alguns m a
nuscritos têm o term o kataleimma, o qual tem vir 
tualmente o  mesmo significado (kata, “para baixo, 
para trás de”), “rem anescente, sobra”, onde o  con
traste é feito entre o número de Israel com o um todo, 
e o pequeno número daqueles que são salvos pelo 
Evangelho. A citação é  primariamente retirada da 
Septuaginta cm Is 10.22.23. com uma m odificação 
lembrando Os 1.10, especialm ente com  respeito à 
palavra “número”. O retorno do “rem anescente” é 
indicado no nome Sear-Jasube (veia Is 7.3). A re
ferência prim ária era ao retom o de um rem anes
cente do cativeiro para a sua própria terra e para o 
próprio D eus; aqui a aplicação é aos efeitos do 
Evangelho. Há ênfase na palavra “rem anescente”!

REMAR
elaunõ (éXaúvw), “dirigir” , é  usado acerca de “re

mar” ou velejar um barco (M c 6.48: Jo 6.19). Veja 
IM PELIR.

REMISSÃO (1)
A. Substantivos.

1. aphesis (â ò e a iç ) , “demissão, soltura. libera
ção, libertação" (derivado de aphiemi. B), é usado 
acerca do perdão de pecados e  ocorre em M t 26.28
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(•‘remissão’*); Mc 1.4; Lc 1.77; 3.3; 24.47; At 2.38; 
5.31; 10.43; 13.38; 26.18; Hb 9.22; 10.18 (veja 
PERDOAR. B, e A , n° 1).

2. paresis (napeaiç), “passagem por cima, per
dão de dívida ou pecado" (Rm 3.25, "remissão"). 
Veja REMISSÃO (2)/J

Nota: O n° 2 é uma questão de paciência, o  n° 1, 
um assunto da graça.

B. Verbo.
aphiemi (à4>ír|iii), "despachar, enviar embora * 

(cognato de A, n° 1), é encontrado em Jo 20.23 (duas 
vezes, o verbo "perdoar"). A Escritura deixa claro 
que as palavras do Senhor não tinham a intenção de 
conceder o exercício da absolvição, a qual a Escritu
ra declara que é prerrogativa de Deus somente. Não 
há exemplo no Novo Testamento deste ato por parte 
dos apóstolos. As palavras devem ser entendidas num 
“sentido declarativo”; a declaração diz respeito aos 
efeitos do ministério do Evangelho, com o  duplo efei
to de "remir* ou reter. Eles. nem ninguém depois 
deles, nào podiam perdoar pecados, mais do que José 
na verdade restabeleceu o copeiro-mor a seu ofício e 
enforcou o padeinvm or (Gn 41.13). ou nào mais do 
que os profetas na verdade realizaram as coisas quan
do eles declararam que estavam prestes a suceder (Jr 
1.10; Ez 43.3). Veja PERDOAR, n° I .

REMISSÃO (2)
paresis (rripeoiç), primariamente "deixar ir, des

pedida'* (cognato de pariem , "deixar em paz. não in
terferir, soltar"), denota “tolerância" ou “pretermissão 
dos pecados, a suspensão do julgamento ou a reten
ção do castigo" (Rm 3.25, “remissão"), com referên
cia aos pecados com etidos antes do sacrifíc io  
propiciatório de Jesus, o “deixar passar" não sendo 
questão dc descuido divino, mas dc paciència/f

R EM O V E R
A. Verbos.

1. metabainô (ntTa(kiU’io), "passar de um lugar 
para outro" (formado de meta. implicando “mudan
ça", e o bainõ, “ ir”), é encontrado em Mt 17.20 
(duas vezes). Veja PASSAR, n° 7.

2. methistemi (p ^ O io n ^ i) é usado no transitivo 
no sentido de fazer “retirar *, em At 13.22, acerca 
da “remoção" do rei Saul causando sua morte; em
1 Co 13.2, alude a  "transportar" os montes. Veja 
PÔR. n° 23. TRANSPORTAR. VIRAR.

3. metatithemi(\\£T(n'\ür\\i\.), “remover uma pes
soa ou coisa dc um lugar para outro" (formado dc 
meta. implicando “mudança", e tithemi. “pôr” ), por

exemplo, At 7.16, “foram transportados ", signifi
ca. na voz média, “mudar-se", c  é  nesse sentido 
usado em Gl 1.6 ("passásseis” ); o presente sugere 
que a deserção dos gálatas da verdade não tinha 
sido ainda completa, e continuaria, a menos que eles 
mudassem de opinião. A voz média indica que eles 
mesmos eram responsáveis pelo próprio declínio, 
em lugar dos judaizantes que os tinham influencia
do (veja CARREGAR. n° 5).

4. parapherõ (trap«4>€pü>). literalmente, “trazer 
para ou diante de" (formado de para, “ao lado de", 
e pherõ, “carregar” ), “tomar, tirar ou levar em bo
ra’*. é usado na oração do Senhor no jard im  do 
Getsêmani (M c 14.36. “afasta” ; Lc 22.42). Veja 
TOMAR. Na Septuaginta, consulte 1 Sm 21.13/1

5. metoikizõ (peToiicí£u>). “rem over para um 
novo domicílio, fazer migrar” (formado de meta. 
implicando “mudança", e oikos, “ lugar de habita
ção”), é  usado em At 7.4 (“trouxe”); A t 7.43 (“trans- 
portar-vos-ei I...J para”). Veja DEPORTAÇÃO. B.

6. apochòrizõ (à7Toxojpí£u>), “dividir, separar à 
parte”, é  usado na voz passiva em Ap 6.14 (“reti
rou-se” ). Veja PARTIR, n° 14.

Notas: (1) Em Mt 21.21 e Mc 11.23, é  usado o 
verbo airõ. “erguer, levar para cima” .

(2) Em Ap 2.5, o  verbo kineõ, "mover”, é tradu
zido "tirarei” . Veja MOVER.

B. Substantivo.
metathesis (neTáÔeaiç), "mudança de posição** 

(transliierado em português, "metátese” . transpo
sição de letras dentro de uma mesma palavra), for
mado de meta. implicando “mudança", c tithemi, 
“pôr**, é  usado somente em Hebreus (Hb 7.12. “m u
dança” ; Hb 11.5, “trasladação” ; Hb 12.27). Veja 
MUDAR. A.1

RENOVAR
A. Verbos.

1. anakainoõ (òvaKaivótu). “ fazer novo” (for
mado dc ana. “para trás” ou “de novo”, e kainos. 
“novo”, não rccente mas diferente), "renovar”, é 
usado na voz passiva em 2 Co 4.16, acerca da reno
vação diária do “homem interior" (em contraste com 
a estrutura física), isto é, a “renovação** do poder 
espiritual; em Cl 3.10. do "novo homem" (em con
traste com a velha natureza não regenerada), o qual 
“sc renova para o conhecimento” (cf. o n° 3 em Ef
4.23). isto é. para o verdadeiro conhecimento em 
Cristo, ao invés dos ensinos heréticos/J

Nota: Esta palavra ainda não foi encontrada nos 
escritos gregos, embora o n° 2 já  o  tenha sido. o
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que evitaria a suposição de que o apóstolo Paulo 
tivesse cunhado uma palavra nova.

2. anakainizõ (ávai«uvi£ü>) é uma forma vari
ante do n° 1. usada em Hb 6.6. acerca da impossibi
lidade de ‘'renovar” para arrependim ento os judeus 
que tendo confessadamente aderido à fé cristã, de
pois de experimentarem a fé (não a verdadeira pos
sessão dos seus efeitos regenerativos), apostatarem 
para o anterior judaísm o.! Na Septuaginta, consul
te 2 Cr 15.8; SI 39.2; 103.5; 104.30; Lm 5.21.1

3. ananeoo (âvaveou), “renovar, tom ar jovem ” 
(formado de ana. como no n° 1, e neos, 'recente*', 
não diferente), é usado em Ef 4.23. “vos renoveis 
(no espírito do vosso sentido (mente])” . A  “reno
vação" aqui mencionada não é  a da mente em  si em 
suas faculdades naturais da memória, julgam ento e 
percepção, mas *‘o  espírito da mente”, que, sob o 
poder controlador do perm anente Espírito Santo, 
orienta sua inclinação e energias em direção a Deus 
no prazer da "com unhão com o Pai e com seu Filho 
Jesus Cristo" (1 Jo 1.3), e da realização da vontade 
de D eus.l A palavra aparece com freqüência em 
inscrições e papiros.

B. Substantivo.
anakainõsis (ávaK aíw oaiç), cognato de A, n° 1, 

“renovação", é  usado em Rm 12.2, “renovação (do 
vosso entendimento)", isto é. o ajuste da visão mo
ral e espiritual e o pensamento segundo a mente de 
Deus, o que é designado a ter um efeito transfor
m ador na vida; em Tt 3.5, onde a “renovação do 
Espírito Santo" não é uma nova dotação do Espíri
to. mas um reavivamento do Seu poder, desenvol
vendo a vida cristã; esta passagem acentua a opera
ção ininterrupta do permanente Espírito de Deus; a 
passagem de Romanos ressalta a  resposta voluntá
ria por parte do crente.l

RENUNCIAR
1. apeipon (dne l trov), literalmente, “contar de" 

(formado de apo. ”dc", e  eipon, form a do aspecto 
aoristo usada para fornecer partes de legõ, “dizer” ), 
significa “rejeitar” , 2 Co 4.2 (voz média), acerca 
de renunciar “as coisas que, por vergonha, se ocul
tam " .1 N a Septuaginta. em 1 Rs 11.2, significa 
“proibir", significado encontrado nos papiros. O  sig
nificado “renunciar" pode então transm itir o pen
samento de proibir a aproximação das coisas rejei
tadas.

2. apoíassõ (dnoTáaato), “pôr de parte, desig
nar**. significado encontrado nos papiros (formado 
de apo. “de", e tassõ, “arranjar, organizar"), é usa

do na voz média no sentido de “despedir-se" (por 
exemplo. At 18.18), ou “abandonar" (Lc 14.33, “re
nuncia” ). Veja ABANDONAR. DEIXAR.

REPARTIDO
diamerizõ (òianepi£ío). “separarem  partes” (for

mado de dia. “em panes", e meros. “parte” ), ocor
re em At 2.3. Veja DIVIDIR. PARTE.

REPARTIR (1)
A. Verbos.

1. diadidõmi (ÔiaÔíÔtoiii), literalmente, “dar atra
vés de" (formado de dia. ‘'através de”, e  didõmi. 
“dar” ), como dc um para o outro, “distribuir, repar
tir” , é dito acerca da “distribuição" para os pobres 
(Lc 18.22; At 4.35), ou a grupo de pessoas (Jo 6.11); 
da “repartição" dc despojos (Lc 11.22). Em Ap
17.13, os manuscritos mais autênticos têm o verbo 
didõmi. “dar", em vez da forma mais longa.i

2. merizõ (|i€pí£io) denota “dividir" (1 Co 7.17). 
Em 2 Co 10.13. fala de aquinhoar uma medida para 
o apóstolo Paulo e seus companheiros de trabalho. 
Veja DIFERIR. A. n° 2.

Nota: O termo koinõneõ, “panilhar em comum 
com ”, é traduzido em  Rm 12.13 por “comunicai". 
Semelhantemente, o termo koinonia, que quer di
zer "companheirismo, comunhão", é traduzido em
2 Co 9.13 por “liberalidade *.

B. Adjetivo. 
eumetadotos (eún^TciÒOToç). “pronto para dar"

(formado de eu. “bem ”, meta, “com ”, e didõmi. 
“dar"; veja A, n° I ), é  usado em 1 Tm 6.18. “repar
tam de boa mente” .!

REPARTIR (2)
1. diamerizõ (ôianepíCío), “repartir entre, dis

tribuir”. é  usado: (a) na voz média, com referência 
às vestes de Senhor (M t 27.35 [primeira parte; em 
alguns manuscritos, na segunda parte 1: Mc 15.24; 
Lc 23.34; Jo 19.24, “dividiram ”); (b) na voz ativa, 
“o procedimento dc venda de posses e bens" (At 
2.45); (c) na voz passiva, acerca de línguas “repar
tidas” , como que dc fogo (At 2.3). Veja DIVIDIR. 
n° 7. REPARTIDO.

2. diistemi (ò iia rr^ ii) , “pôr de parte, separar” 
(formado de dia, “à parte", e histemi, “fazer estar” ), 
é  usado na voz ativa cm Lc 24.51 (“sc apartou"). 
Veja ESPAÇO. IR.

3. apospaõ (ÒTrtxjTróoj), “retirar-se. afastar-se” 
ou ‘ retirar contra a vontade" é  usado na voz passi
va em Lc 22.41 (“apartou-se", literalmente, “reti
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rou-sc contra a vontade”, indicando a relutância com 
que Jesus se separou da com unhão am orosa dos 
discípulos). Moulton e Milligan sugerem que o uso 
comum do verbo não aponta este significado mais 
forte, mas visto que o significado mais simples não 
é  encontrado no Novo Testamento, exceto em At 
21.1. e considerando que a idéia de retirada é ex
pressa em  M ateus pelo verbo anachõreõ. Lucas 
pode ter usado aqui o verbo apospaõ no sentido 
mais forte. Veja PUXAR. A, n° 6.

4. chõrizõ (xwpt£üiK é traduzido em Fm 15 por 
“se tenha separado”. Veja PARTIR, n° 13.

5. apochõrizõ (aTTOxujpi£<.>), é  traduzido em At 
15.39 por “se apartaram ”. Veja PARTIR. n° 14.

REPARTIR (3)
merizõ (ii€p{£tu) significa "dividir em partes” 

(meros, “porção, parte” ), por conseguinte, “distri
buir. d iv id ir com pletam ente, repartir tudo de”, é 
termo que ocorre em Rm 12.3. Veja DIFERIR. DI
VINO. REPARTIR (1).

REPASTO
brõsis Op<íxji<;). “o  comer, comida”, é traduzi 

d o  em  H b 12.16 p o r “ m a n ja r” . V eja M A N 
TIM ENTO. MANJAR, n° 2.

REPLICAR
antapokrínomai (ài^ranoKpírociai), formado de 

anti. “contra”, e apokrinomai. “replicar, responder” ; 
é  traduzido pelo verbo “replicar” em Lc 14.6: Rm
9.20. Veja RESPONDER. B. n° 2/f

REPREENDER (I)
A. Verbos.

1. epitimaõ (6~iTi^dcu), prim ariam ente, “pôr 
honra em ”, então, “decidir judicialm ente, senten
ciar” , por conseguinte, significa “reprovar” . Com 
exceção de 2 Tm 4.2 e Jd 9, o verbo está lim itado 
no N ovo Testam ento aos Evangelhos S inóticos. 
onde é freqüentem ente usado nas repreensões do 
Senhor: (a ) os espíritos malignos (por exem plo, 
Mt 17.18: Mc 1.25; 9 .25; Lc 4.35.41; 9.42): (b) os 
ventos (M t 8.26; Mc 4.39; Lc 8.24); (c) a  febre 
(Lc 4.39); (</) os discípulos (M c 8.33; Lc 9.55; cf. 
Lc 19.39). Quanto às repreensões feitas por ou
tras pessoas, veja Mt 16.22; 19.13: 2 0 .3 1: Mc 8.32; 
10.13; 10.48; Lc 17.3: 18.15,39; 23.40. Veja C A R 
GA, C, n° 7.

2. elenchò (êXéyxw). “convencer, condenar, re
futar. reprovar” , é traduzido pelo verbo "repreen

der” em 1 T m 5.20: T t 1.13:2.15: Hb 12.5: Ap 3.19. 
Veja CONVENCER, n° I.

Nota: Enquanto o verbo epitimaõ significa sim
plesmente “repreensão" que pode ser imerecida (Mt 
16.22). ou ineficaz (Lc 23.40). o verbo elenchô im
plica numa “repreensão” que traz convicção.

3. epiplessõ (€m-n-,\rjaaw), “ba te rem ” (formado 
de epi, “sobre” ou “em ”, e plessõ. “bater, golpe
ar”). por conseguinte, “repreender”, é  usado no 
m andato contra “repreender" os anciãos (1 Tm
5.D .1

Nota: Em Fp 2 .15 . os m elhores tex to s têm 
amõmos. “sem mancha” (formado de a. elemento 
de negação, e nõmos. “mancha, m arca, desgraça 
m oral” ); alguns m anuscritos têm  amõmetos (for
m ado de a. elem ento de negação, c mõmaomai. 
“culpar” ), “sem repreensão, irrepreensível” . Con
traste com o termo amemptos (“ inculpáveis”) no 
m esmo versículo, "inocente por causa da ausência 
de inconsistência" ou “base de reprovação”, ao pas
so que o  term o amõmos indica “ausência de man
cha ou defeito". Podemos ter mancha com liberda
de de culpa.

B. Substantivo.
elenxis (èXeyÇiç), cognato de A. n° 2. denota 

“repreensão” ; em 2 Pe 2.16. é usado com  echõ. 
“ter” , e traduzido literalmente por “teve a repreen
são” .*1 Na Septuaginta. consulte Jõ 21.4 (“me quei
xo” ): Jó 23.2 (“queixa").^

REPREENDER (2)
A. Substantivo.

elegmos (éAeyjioç). “reprovação" (cognato de 
B), é encontrado nos melhores textos em 2 Tm 3.16 
(alguns manuscritos têm o termo elenchos. que de
nota “prova, provação, teste” , com o em Hb 11.1.! 
Contraste com o termo elenxis. “repreensão” , en
contrado em 2 Pe 2.16 (literalmente, “teve a  repre
ensão” )-!

B. Verbo.
elenehõ (èXéyxio), “condenar, reprovar, repreen

der”. é encontrado em Lc 3.19: Jo 3.20 (o verdadei
ro significado aqui é “expostas” , “descobertas"): Jo
16.8 (“convencerá” ); E f 5.11.13 (onde “expor, des
cobrir” é  novamente o  significado); I Co 14.24: 1 
Tm 5.20; Tt 2.15; Hb 12.5: Ap 3.19. Quanto aos si
nônimos, veja CONVENCER. REPREENDER (1).

REPROVADO
adokimos (dôÓKi|io<;). significando “que não 

permanece no teste, rejeitado” (formado de a. ele-
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mcnto dc negação, e dokimos, “aprovado**), era pri
mariamente aplicado a metais (cf. Is 1.22): sempre 
é usado no Novo Testamento num sentido passivo, 
acerca de: (a) coisas em Hb 6.8 (“reprovada” ), a 
respeito da terTa que produz espinhos e abrolhos; 
(b) pessoas em Rm 1.28 (“sentimento perverso” ), 
cujo sentimento Deus não pode aprovar e que deve 
ser rejeitado por Ele. por ser o efeito de recusar 
“ter conhecimento dc Deus” ; em 1 Co 9.27 (para o 
qual veja LANÇAR. REJEITAR); em 2 Co 13.5-7 
(“reprovados” ), onde a referência é ao grande teste 
sobre se Jesus está numa pessoa; em 2 Tm 3.8. fala 
daqueles “réprobos quanto à fé”, istoé. homens cujo 
senso moral está pervertido e cujas mentes estão 
obscurecidas com as próprias especulações: em Tt
1.16, alude aos contaminados e infiéis, que são “re
provados para toda boa obra”, isto é, se forem pos
tos à  prova com respeito a qualquer boa obra (em 
contraste com o que professam), só podem ser re
je itad o s .!  Na Septuaginta. consulte Pv 25.4; Is 
1.22.1

REPUTAR
dokeõ (ôoic€to) significa: (a) “ser de opinião” 

(cognato de doxa, “opinião”), “supor” (por exem
plo. Lc 12.51; 13.2. “cuidais”; veja CUIDAR); {b) 
“parecer, ser reputado”: em Gl 2.2 (“aos que esta- 
vam em estima” ); Gl 2.6 (“que pareciam ser algu
ma coisa”, duas vezes); Gl 2.9 ("eram considera
d o s ' ): em cada caso, é usado o  particípio presente 
do verbo com o artigo, literalmente, “de quem se 
pensava bem”, pessoas mantidas em consideração: 
em Gl 2.6.9. nào há ironia (cf. Mc 10.42. “julgam ” , 
isto é, não são nominalmente príncipes), Paulo re
conhecia que Tiago, Cefas e  João eram. como eram 
“reputados*' pela igreja em Jerusalém, os guias res
ponsáveis pela igreja gálata; (c) impessoalmente, 
“pensar, parecer bom”. Veja PARECER. PENSAR.

O primeiro significado, “supor”, implica uma 
opinião subjetiva baseada no pensamento: o segun
do significado, exem plificado nas passagens de 
Gálatas. expressa, do ponto dc vista do observador,
o seu próprio julgamento sobre um assunto (Trench. 
New Testametu Svnonyms. § Ixxx).

Notas: (1) Em At 5.34. o termo ti mios, “honra
do, tido em honra”, é  traduzido por “venerado”.

(2) Em Fp 2.29. o  termo entimos, “honrado", 
com o  verbo echõ. “ter” , isto é. “manter em hon
ra”, é traduzido por “tende-o em honra**.

(3) Quanto ao verbo kenoõ. traduzido em Fp 2.7 
por “aniquilou-se”, veja VAZIO.

REQUERER
1. zeteõ (£íiTéw), “buscar, procurar, ir à procura 

dc”. também significa “requerer, exigir” , sendo en
contrado em Lc 12.48 (“sc lhe pedirá”, duas ve
zes): 1 Co 4.2 (“requerer-se”). Veja BUSCAR, DE
SEJAR (1). Nota (2). IR. Nota (2), letra “o”, PRO
CURAR.

2. ekzeteõ (éicCr|T€iü), “buscar, procurar” (for
mado de ek, "para fora”, e o n° 1), também denota 
“exigir, requer” , sendo usado em Lc 11.50,51, onde 
diz respeito a executar vingança pela morte dos pro
fetas (cf. 2 Sm 4 .11: Ez 3.18). Veja BUSCAR.

3. apaiteõ (õnaiTcto), “pedir de novo, exigir dc 
novo” (formado de apo. “de” ou “para trás” , e aiteõ, 
“pedir” ), é traduzido em Lc 12.20 por “te pedirão”, 
literalmente, ‘*eles requerem”, no sentido impesso
al; em outro lugar, Lc 6.30. “(não lho) tomes a pe
dir” .! É freqüentemente usado nos papiros no sen
tido dc “exigir, fazer exigências” .

4. prassõ (TTpácroto), “fazer, praticar, executar”, 
é usado financeiramente em Lc 19.23 no sentido 
de “exigir” pagamento. Veja EXTORQUIR, A.

Notas: (1) Em Lc 23.23, é usado o verbo aiteõ, 
“pedir” (voz média), “pedindo”: o mesmo se dá em
1 Co 1.22 (voz ativa), “pedem”.

(2) Em Lc 23.24. o substantivo aitema (veja 
PEDIDO), “o que é  pedido” , é traduzido por “o que 
eles pediam”.

(3) Em 1 Co 7.36. a frase “se for necessário” 
representa a frase grega houtõs (“assim” ) opheilei 
(“deve” ) genesthai (“tornar-se'’, isto é, “ser feito” ).

RESERVAR
tereõ (Tipéd)), “guardar, manter, preservar, dar 

atenção a”, é usado: (a) com um assunto feliz (1 Pe 
1.4): (b) com um assunto punitivo (2 Pc 2.4, “re
servados”; 2 Pe 2.9.17; 3.7; Jd 6,13); (c) com a pos
sibilidade ou de libertação ou de execução (At
25.21. duas vezes). Veja GUARDAR (2).

Nota: Em Rm 11.4. o verbo kataleipõ. “deixar 
para trás, deixar ficar” , é traduzido por "reservei” . 
Veja DEIXAR.

RESGATE
1. lutron (XurpovO, literalmente, "meio de sol

tar” (derivado de luõ. “soltar” ), ocorre freqüente
mente na Septuaginta, onde é  sempre usado com o 
significado de “equivalência” . É usado acerca de: 
o “resgate” por uma vida (por exemplo, Êx 21.30): 
o preço de redenção: de um escravo (por exemplo, 
Lv 19.20). da terra (Lv 25.24), do preço de um cati
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vo (Is 45.13). No N ovo Testamento, ocorre em M t 
20.28 e M c 10.45. onde é  usado acerca do dom de 
Cristo de Si mesm o com o “resgate de muitos” . Al
guns intérpretes consideraram  que o  preço de “res
gate” foi pago a Satanás: outros, a uni poder impes
soal com o a  morte ou o  mal, ou “à necessidade últi
ma, que fez o que é o curso inteiro das coisas” . Tais 
idéias sào altamente conjeturais, sendo o resultado 
de uma tentativa em forçar os detalhes dc certas ilus
trações do Antigo Testam ento além das reais decla
rações das doutrinas do Novo Testamento.

O  fato dc Jesus ter entregado Sua vida em  sacri
fício expiatório sob o ju lgam ento  dc Deus sobre o 
pecado e. assim , ter provido “resgate” por m eio do 
qual os que o recebem  com  base nesses atos obtêm 
a libertação da pena devido ao pecado, é o  que as 
Escrituras ensinam. O que o Senhor declara nas duas 
passagens supram encionadas envolve este caráter 
essencial da Sua morte. Em  tais passagens, a pre
posição é anti, a qual tem uni significado delegado, 
indicando que o “resgate" é válido para aqueles que, 
accitando-o com o tal. já  nào perm anecem  na m or
te, visto que Jesus sofreu a m orte no lugar deles. A 
m udança da preposição em 1 T m  2.6. onde é  usada 
a palavra aníilutron. resgate substituto, (“em preço 
dc redenção” ), é  sign ificativa. Lá, a p reposição  
huper. “da parte de” , usada na declaração que diz 
que Ele “se deu a si mesm o em  preço de redenção 
por todos", indica que  o “resgate” foi provisio- 
nalm entc universal, ainda que de caráter vicário. 
A ssim  as três passagens m ostram consistentem en- 
te  que ainda que a provisão tenha sido universal, 
pois Jesus morreu por todos os hom ens, é, contu
do. real som ente para aqueles que aceitam  as con
dições d e  Deus. os quais estão descritos nas decla
rações do Evangelho pelo term o “m uitos”. A en 
trega de Sua vida foi entrega de Sua pessoa inteira, 
e  ainda que a Sua m orte sob o  ju lgam ento  divino 
foi apenas expiatória, não pode ser dissociada do 
caráter da Sua vida que, sendo sem pecado, deu vir
tude à Sua m orte c foi um testem unho ao fato de 
que a Sua m orte deve ser de natureza v icária .l

2. antilutron (àvTÍXuTpov), ocorre em 1 Tm  2.6 
("resgate” ). Veja o n° 1 .!

RESISTIR (1)
1. anthistenii (áv9ÍCTT7ip.i), “ indispor com. esta

b e le c e r  co n tra ”  (fo rm ad o  de anti, “c o n tra ” , e 
hisiemi. “fazer estar” ), usado na voz média (ou pas
siva) e no segundo aoristo intransitivo e ativo per
feito, significa “resistir, opor. reagir contra” , é en 

contrado em  M t 5.39: A t 6.10; 13.8: Rm 9.19; 13.2 
(segunda e  terceira partes; quanto à prim eira parte, 
veja o  n° 3); Gl 2 .11: E f 6.13; 2 T m  3.8 (duas ve
zes): 2 T m  4.15: Tg 4.7; 1 Pe 5 .9 .!

2. antikaihisienti (àim tca0íaTT]|n). “ficar firme 
contra”  (form ado de anti, “contra” , e  kathistemi. 
“pôr em cim a de”, kata). é traduzido em Hb 12.4 
por “re s is tis te s” .!  Na S ep tuag in ta , co n su lte  Dt 
31.21; Js 5.7; M q 2.8.1

3. anti tassõ (dvTiTáooüj), formado de anti. “con
tra". e  tassõ, “arranjar, organizar” , originalm ente 
term o militar, “pôr cm ordem  de batalha contra”, e 
encontrado freqüentem ente assim  nos papiros, é 
usado na voz m édia com o  significado de “ indis
por-se com, estabelecer-se contra, resistir” , acerca 
de: («) hom ens (At 18.6); em outro lugar diz res
peito a  “resistir” potentados hum anos (R m  13.2); 
(b ) Deus (Tg 4.6; 5.6, aqui, negativam ente, acerca 
de deixar os m alfeitores persistentes prosseguirem  
em seu curso autodeterm inado. com  a eventual re
tribuição; 1 Pe 5.5). Veja RESISTIR (2 ).l

4. antipiptõ ( á v T iT T L T r ro j) ,  literal e primariamente, 
“cair contra” ou “cair sobre" (form ado de anti. “con
tra”, e  piptõ. “ca ir” ), então, “esforçar-se contra, re
sistir” , é usado em At 7.51, acerca de “resistir” o 
Espírito Santo.!

RESISTIR (2)
1. antikeiniai (d i^ íic e ip a i). Veja A D V ER SÁ 

RIO, B.
2. anti tassõ (àvTtTáaato) é usado na voz média 

no sentido de colocar-se conüa (form ado de anti. 
“contra", e tassõ. “ordenar, estabelecer” ), sendo tra
duzido pelo verbo “resistir” (At 18.6; Rm 13.2; Tg 
4.6; 5.6; 1 Pe 5.5). Veja RESISTIR ( I ).!

3. antidiatithemi (d i/rtÒ taT íerip i) significa “co
locar-se em oposição a. opor-se. resistir” (form ado 
de anti. “contra”, dia , “através de”, elem ento in
tensivo. e tithemi. “pôr” ), ocorre em 2 Tm 2.25, 
sendo traduzido com o voz m édia, “os que resistem". 
Field (.Notes on Translation o f  the New Testament) 
ressalta que na única outra ocorrência conhecida 
do verbo, ele aparece na voz passiva. O  sentido é 
praticam ente o mesm o se for traduzido por “os que 
são opostos” .!

RESISTIR (3)
1. kõluõ) OooÀúw). “dificultar” , é  usado em  At

11.17 (“resistir” ). Veja IM PED IR. PROIBIR.
2. anthistemi (di'0LCTTr)|ii.), “colocar contra”, é  

encontrado, na voz m édia, em A t 13.8 (“resistia-
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lhes*'); no segundo aoristo intransitivo, voz ativa 
(Ef 6.13; 2 Tm 3.8. primeira pane; voz média na 
segunda parte; 2 Tm  4.15). Veja RESISTIR (1).

RESOLVER
tithemi (tí0tmu ). "pôr. colocar", é encontrado em 

Lc 21.14 (“proponde [pois, cm vosso coração”]), 
voz ativa nos melhores textos (alguns têm a voz 
média), o aspecto aoristo significando decisão com
pleta. ou seja. “resolver" (não “considerar”); cf. At
5.4. “formaste este desígnio em teu coração", e con
traste com Lc 1.66, “conservavam” (ambos têm o 
aspecto aoristo. voz média). Veja NOMEAR. n° 3.

Notas: (1) Em I Pe 5.10. alguns textos têm o 
themelioõ, pôr uma fundação, usado metaforica
mente e traduzido por fundamentar (ARA).

(2) Em Cl 1.23. o termo kedraios, literalmente, 
“sentado" (derivado de hedra, “assento”), é tradu
zido por “fundados” .

(3) Quanto ao verbo epiluõ, veja DETERM I
NAR. n° 4.

RESPIRAÇÃO
A. Substantivos.

1. pnoe (Tivoé). cognato de pneõ, “soprar”, lite
ralmente, “sopro”, significa: (a) “respiração, a res
piração da vida” (At 17.25); (b) “vento” (At 2.2). 
Veja VENTO-!

2. pneuma (uvcuna). “espírito”, também deno
ta “respiração” (Ap 11.11 e 13.15). Em 2 Ts 2.8. 
temos “assopro". Veja ENTREGAR O ESPÍRITO, 
ESPÍRITO, VENTO. VIDA.

B. Verbos.
1. empneõ (étiTrvéüj), literalmente, “respirar ou 

soprar em ou sobre”, é usado em At 9 .1 e indica 
que ameaças e  morte eram, por assim dizer, os ele
mentos dos quais Saulo inspirava e expirava sua 
respiração.

2. emphusaõo (€^<J>uadooj), “respirar ou soprar 
em”, é  usado acerca do ato simbólico do Senhor 
Jesus soprar nos apóstolos a comunicação do Espí
rito Santo (Jo 20.22).^

RESPLANDECENTE (I)
1. astraptõ (àcrrpáíTTüi), “reluzir para frente, ilu

m inar”, é  dito acerca do relâm pago (Lc 17.24. 
ARA), e  das vestes dos dois homens que estavam 
no sepulcro do Senhor (Lc 24.4, “resplandecentes"). 
Veja LUZ, RESPLANDECER.!

2. exastraptõ (c^aarpÓTiTO)), forma fortalecida 
do n° 1 (fonnado de ek, “para fora de”, e o n° I),

significa “reluzir como raio. cintilar, ser radiante", 
ocone em Lc 9.29, onde fala das vestes do Senhor 
na Sua transfiguração, “resplandecentes”.! Na Sep
tuaginta. consulte Ez 1.4.7; Na 3.3-!

RESPLANDECENTE (2)
lampros (Xa|irrpóç), “luminoso, esplêndido” , ocorre 

em Lc 23.11, acerca das vestes com as quais Herodes 
e seus soldados vestiram Jesus. Veja BRILHO.

Nota: Quanto a "vestes preciosas”, que ocone 
em Lc 7.25, veja GLÓRIA. B.

RESPLANDECER
A. Verbos.

1. phainõ (<J>aíi'üj). “fazer aparecer", denota: na 
voz ativa, “dar luz, brilhar, resplandecer” (Jo 1.5; 
5.35; 2 Pe 1.19; 1 Jo 2.8; Ap 1.16; 21.23); na voz 
passiva (M t 24.27; Fp 2.15; Ap 8.12; 18.23). Veja 
APARECER.

2. epiphainõ (CTTKbaíiio). “resplandecer sobre” 
(formado dc epi, “sobre”, e o n °  1), é encontrado 
em Lc 1.79 (“alumiar” ). Veja APARECER. n° 2.

3. lampõ (Xd îTioj), “ resplandecer como tocha”, 
ocone em Mt 5.15,16; 17.2; Lc 17.24: A t 12.7; 2 
Co 4.6 (duas vezes).! Veja LUZ. B, n° 3.

4. stilbõ (c7TÍX0ii)), “ resplandecer, brilhar”, é usa
do em Mc 9.3, acerca das vestes de Jesus em Sua 
transfiguração (“tornaram-se resplandecentes").! 
Contraste com o termo exastraptõ. “resplandecen
te. deslumbrante”, encontrado em Lc 9.29.

5. eklampõ (eKXáp.TTüj), “resplandecer adiante” 
(formado de ek, “para fora”, e o n° 3), é usado em 
Mt 13.43. acerca do futuro “brilho” dos justos “no 
Reino dc seu Pai".!

6. perilampõ (ttéplXcíhttiü), “resplandecer ao re
dor" (formado de peri, “ao redor”. e o n ° 3 ) , é  usa
do em Lc 2.9 ("cercou dc rcsplcndor” ). acerca da 
glória do Senhor; em At 26.13 (“claridade me en
volveu” ). acerca da luz do céu sobre Saulo de 
Tarso.!

7. periastraptõ (tt€p ia a rp ó tttüj). “flamejar ao 
redor, brilhar subitamente, tremeluzir, relampear. 
resplandecer em volta” (formado de peri. “ao re
dor”, e astrape. "brilho resplandecente”), é usado 
em At 9.3 e 22.6, acerca da mesma circunstância 
encontrada em At 26.13 (n° 6)-!

8. epiphauskõ ou epiphauõ (€Tii(t>aúoKw ou 
€n<t>aiAo), “resplandecer adiante", é usado figura
tivamente acerca dc Cristo nos crentes que dormem, 
para que se despertem e se levantem dentre os mor
tos (Ef 5.14, “esclarecerá").!
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B. Substantivo.
as t rape (àaT pam í) denota: (a) "raio” ; (b ) "bri

lho luminoso”, acerca de uma luminária (Lc 11.36). 
Veja COMBATE. Contraste com o n° 7. acima, e 
Nota (1), mais adiante.

Notas: (1) Hm Lc 24.4, o verbo astraptô, "ilu
minar". que e  traduzido por "resplandecentes*’.

(2) Em 2 Co 4.4, o verbo aiigazõ, "resplandecer 
adiante”, é traduzido por "resplandeça”.^

R ESPLENDOR
apaugasma (ÔTTaúyoaMa), "esplendor, resplendor. 

refulgência” . é usado para se referir à  luz que brilha 
de um corpo luminoso (formado de apo. “de", e auge. 
“brilho”). A palavra é encontrada em Hb 1.3. onde é 
usada acerca do Filho dc Deus que é "o resplendor da 
sua glória”. A palavra "refulgência” corresponde exa
tamente (em sua forma latina) a apaugasma. A "gló
ria” de Deus expressa tudo o que Ele é em Sua nature
za e ações e  na manifestação delas. O Filho, sendo 
um com o Pai na divindade, é  em Si mesmo, c sempre 
foi. o  brilho da "glória", manifestando em Si tudo o 
que Deus é  e  faz, tudo, por exemplo, que está envol
vido nEle ser "a expressa imagem da sua pessoa", e 
em Seus atos criativos. Seu jxxier sustentador. e em 
Ele fazer a purificação de pecados, com todo o que 
pertence e  procede disso.‘jl

RESPONDER
A. Substantivos.

1. apokrisis (aTróicpLOiç), literalmente, "separa
ção” ou "distinção”, é  a palavra habitual paia de
signar "resposta" (Lc 2.47; 20.26; Jo 1.22; 19.9).*1

2. apokrima (dtrÓKpi p_a), cognato do n° l ,  deno
ta “sentença" judicial (2 Co 1.9). uma resposta de 
Deus ao apelo do apóstolo Paulo, dando-lhe firme 
confiança. Em uma antiga inscrição, o termo é usa
do para descrever uma decisão oficial. Em certo 
papiro, é  usado para designar a resposta a uma de
legação. Veja SENTENÇA.'!!

3. chreniatismos (xpenaT iaiióç). "resposta di
vina. oráculo", é usado em Rm 11.4 para aludir à 
resposta dada por Deus à queixa de Elias contra 
Israel. Veja o verbo no verbete CHAMAR-!

4. apologia (dnoXoyía), "defesa verbal, discur
so em defesa” (At 22.1; 25.16; 1 Co 9.3; 2 Co 7.11; 
Fp 1.7.16; 2 Tm 4.16; 1 Pe3.15). Contraste com B. 
n° 4. Veja CLARO, DEFESA.!

Nota: O  term o eperõtema (1 Pe 3.21) era a pala
vra usada pelos gregos em sentido legal, como "de
manda”, “apelo” ou "apelação”. O batismo é. en

tão, a base da “apelação” para uma boa consciên
cia contra o agir erradamente

B. Verbos.
1. apokrinomai (àTroxpivop-ai), cognato de A. n°

1. acima, significa ou “dar uma resposta a uma per
gunta" (seu uso mais freqüente) ou "começar a fa
lar” , mas sempre onde há algo precedido, quer uma 
declaração ou ato ao qual as observ ações se referem 
(por exemplo. M t 11.25; 28.5; Mc 12.35; Lc 3.16; 
14.3; Jo 2.18). Nestas passagens, aquele que fala está 
respondendo a pensamentos ou sentimentos não ex
pressos das pessoas endereçadas por ele.

2. antapokrinomai (àvraTT0Xpíi'0| i a i ), formado 
de anti, “contra", eon®  1. forma fortalecida, "res
ponder por contradição, responder contra", é en 
contrado em Lc 14.6 e Rm 9.20.(j|

3. hupolambanõ (ÚTToXapfiáiAxj) significa: (a) "to
mar ou amparar por baixo" (A t 1.9); (b) “ receber" 
(3 Jo 8); (c) “supor” (Lc 7.43: At 2.15); (d) “apa
nhar (em discurso), responder” (Lc 10.30): no sen
tido da letra "d", indica que a pessoa segue o que a 
ou tra  d isse , quer para co n tro v ertê -la  ou para 
complementá-la. Veja CUIDAR, RECEBER.!

4. apologeomui (àiroXoyçoiiai), contraste com A, 
n° 4. literalmente, "falar demais de” (formado dc apo. 
"de”, e  legõy “falar"), “responder na intenção de fa
zer uma defesa de si mesmo" (além do seu significa
do de "desculpar-se". Rm 2.15: 2 Co 12.19), é tra
duzido por “resposta" ou "defesa" (Lc 12.11:21.14: 
At 19.33. ARA); 24.10: 25.8. 26.1.2,24). Veja DE
FESA. DESCULPAR. FALAR.!

5. antilegõ (dtmXéyto), “falar contra”, foi tra
duzido por “contradizer” em Tt 2.9 (“respondoes”, 
ARA). Veja C O N TRA D IZEN TE. C O N T R A D I
ZER. FALAR. NEGAR.

6. sustoicheõ (ouaToixéto), literalmente, "estar 
na mesm a linha ou fila com ” (form ado de sun. 
"com ”, e stoichos, “fila”), cm Gl 4.24, foi traduzi
do por "corresponde”.!

Nota: Contraste com o verbo stoicheõ, "andar" 
(em linha), que ocorre em Gl 5.25: 6.16. Veja ES
CUTAR. n° 1. Note.

RESSURREIÇÃO
1. anastasis (di/dcrraoiç) denota: (l) “levanta

mento para cima ou subida" (formado de anu. “para 
cim a”, e histemi, “fazer estar”), ocorre em I x  2.34, 
"elevação”: a criança seria como uma pedra na qual 
muitos cm Israel tropeçariam, ao passo que muitos 
outros encontrariam em sua força e dureza um meio 
de salvação e vida espiritual: (II) a  “ressurreição”
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dos mortos, referindo-se a: (a) a Jesus Crisio (At
I.22; 2.31; 4.33; Rm 1.4; 6.5; Fp 3.10; I Pe 1.3;
3.21); por metonímia. Cristo que é o  A utor da “res
surreição’' (Jo 11.25); (b ) os que são de Cristo na 
Sua parousia —  veja VINDA (Lc 14.14. “a  ressur
reição dos justos*’; Lc 20.33.35.36; Jo 5.29. primeira 
parte, “a ressurreição da vida”; Jo 11.24; At 23.6;
24.15. primeira parte: I Co 15.21.42; 2 Tm 2.18; 
Hb 11.35. segunda parte [veja RESSUSCITAR. 
Nota (3)]; Ap 20.5. “a primeira ressurreição”; daí a 
inserção de “é” que representa a conclusão desta 
“ressurreição", da qual Jesus foi “os primeiros fru
tos”; Ap 20.6); (c) o ‘ restante dos mortos”, depois 
do Milênio ([cf. Ap 20.51; Jo 5.29, segunda parte. 
**a ressurreição da condenação”; A t 24.15, segunda 
parte, "dos injustos”); (d) os que foram ressuscita
dos em ligação mais imediata com a “ressurreição" 
de Jesus, e . assim, já  tomaram parte na primeira 
“ressurreição" (At 26.23 e Rm 1.4, “a ressurreição 
dos mortos” ; veja M t 27.52); (e) a “ressurreição’* 
falada em termos gerais (Mt 22.23; Mc 12.18; Lc 
20.27; At 4.2; 17.18; 23.8; 24.21; 1 Co 15.12.13; 
Hb 6.2); (/) os que foram ressuscitados nos dias do 
A ntigo Testam ento para m orrer novam ente (Hb
II.35 , primeira pane, literalmente, “fora da ressur
reição” )-1

2. exanastasis (èÇ aváaT aaiç). formado de ek, 
“de" ou “para fora de”, e  o n° 1. é  encontrado em 
Fp 3 .1 1 (seguido por ek, literalmente, “à  super-res- 
surreição dos mortos” ). Quanto ao significado dis
to, veja ATINGIR. n° 1 .1

3. egersis (è p -y c a iç ), “despertam ento" (cognato 
de egeirõ, “despertar, elevar”), é  usado acerca da 
“ressurreição” de Cristo, em Mt 27.53.1

RESSUSCITAR
1. egeirõ (éyeípw) (quanto aos vários significa

dos deste verbo, veja LEVANTAR-SE, n° 3). é usa
do acerca de: (a) a  “ressurreição” dos mortos, vo
zes ativa e  passiva, por exemplo, a ressurreição de 
C risio (M t 16.21; 17.23; 20.19: 26.32; Lc 9.22; 
20.37; Jo  2.19; At 3.15; 4.10 [não em  A t 5.30, veja 
a  letra “c” . mais adiante): At 10.40 [não em At 13.23 
nos melhores textos, veja a letra “c” mais adiante]: 
At 13.30,37: Rm 4.24.25; 6.4.9; 7.4: 8 .11. duas ve
zes; Rm 8.34: 10.9; 1 Co 6.14. primeira parte: I Co 
15.13,14; 15.15, duas vezes: 1 Co 15.16,17,20; 2 
C o 4.14; Gl 1.1; E f 1.20; Cl 2.12; 1 Ts 1.10; 2 Tm 
2.8: I Pe 1.21); (£) a “ressurreição” dos seres hu
manos (Mt 10.8:11.5; M t 27.52: Mc 12.26: Lc 7.22: 
Jo 5.21: 12.1.9.17: At 26.8: 1 Co 15.29.32,35.42:

15.43. duas vezes: I Co 15.44,52: 2 Co 1.9; 4.14; 
Hb 11.19): (c) “ levantar” uma pessoa para ocupar 
um lugar no meio de um povo: dito de Cristo (At 
5.30: 13.23. aqui os melhores textos têm o verbo 
agõ. “trazer”): dito de Davi (A t 13.22. quanto a At
13.33, veja o n° 2); {d) metaforicamente, um chifre 
de salvação (Lc 1.69): (<?) filhos, das pedras, por 
poder criativo (Lc 3.8): (/) o Templo, como os ju 
deus pensavam que Jesus estivesse se referindo (Jo
2.20); (g ) “ levantar” uma pessoa de enfermidade 
física (Mc 1.31; 9.27: At 3.7; 10.26; Tg 5.15): (h) 
metaforicamente, “ levantar” aflição (Fp 1.17, nos 
melhores textos; Fp 1.16 segue os textos que têm 
epipherõ, e  tem  “posto” ). Veja DESPERTAR. n° 1.

2. anistemi (áutaTTjiiL) (quanto às várias aplica
ções deste verbo, veja LEVANTAR-SE, n° 1). é usa
do em referência a: (a) a “ressurreição” dos mortos 
feita por Jesus (Jo 6.39,40.44.54); (b) a “ressurrei
ção" de Jesus dentre os mortos (At 2.24 [quanto a 
At 2.30. veja kathizõ. "estabelecer” , segundo os 
melhores textos]; A t 2.32 [quanto a At 13.34, veja 
a letra “c’\  mais adiante]: At 17.31); (c) “erguer” 
uma pessoa para ocupar um lugar no meio de uma 
nação: dito de Cristo (At 3.26: 7.37); em At 13.32, 
“ressuscitando”, não indica a  ressurreição dos mor
tos: isto é confirmado pela parte final de At 13.33, 
que explica que a “ressurreição” e a modo de Sua 
encarnação e por contraste em At 13.34 (o mesmo 
verbo é usado aqui), onde a ênfase está em Ele scr 
“ressuscitado” dos mortos; (d) “ levantar" semente 
(M t 22.24); (^) ser “ levantado” do sono natural (Alt 
1.24: aqui alguns manuscritos têm o verbo diegeirõ. 
“despertar": veja LEVANTAR-SE. n° 4).

Nota: Quanto ao contraste entre o n° 1 e o  n° 2, 
veja LEVANTAR-SE. n° 3 (parágrafo 2).

3. exegeirõ (eÇeYéipw). formado de ek, “para fora 
de", e o n° 1. é  usado acerca de: (a) a  “ressurrei
ção” dos crentes (1 Co 6.14, segunda parte [para a 
primeira parte veja o n° I. letra “tf”]; (b) “elevar” 
uma pessoa para posição pública, dito de Faraó (Rm
9.17).1

4. exanistemi (è£GvíaTT}jii). fonnado de ek, “para 
fora de", e o  n° 2. é  usado acerca dc “levantar” se
mente (Mc 12.19; Lc 20.28): em outro lugar, ocor
re em At 15.5. Veja SUBIR (1).1

5. sunegeirõ (auvcyeipuj). “elevar junto” (formado 
dc sun. “com”, e o n° l ), é usado acerca da “ressur
reição” espiritual do crente com Crisio (Ef 2.6); na 
voz passiva (Cl 2.12: Cl 3.1). Veja SUBIR (1).

Notas: (1) Em At 13.50; 14.2. é  usado o verbo 
epegeirõ, “estimular, incitar” .
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(2) Em At 24.12, o  verbo poieõ. “fazer” , é usa
do com o  lermo epistasis. “ajuntamento de pesso
as”. e  traduzido por “amotinado (o povo)”, literal
m ente, “fazendo um ajuntam ento (de povo)’*; al
guns manuscritos têm o termo episustasis. “ multi
dão revoltada".

(3) Em Hb 11.35, o substantivo anasiasis, “res
surreição”, precedido pela preposição ex (isto é, ek) 
“para fora de” ou “por” , caso instrumental, é  tradu
zido por “ pela ressurreição”.

RESTAURAÇÃO
apokatastasis (áTTOKaTáCTTaoiç), form ado de 

apo. “para trás, de novo”, e kathistemi, “pôr em 
ordem, estabelecer em ordem ”, é  usado em At 3.21 
(“restauração” ). Veja REG ENERAÇÃ O, concer
nente a  Israel em seu futuro estado regenerado. Nos 
papiros, é  usado para se referir a uma cela do tem 
plo de uma deusa, a um “conserto” de estrada pú
blica. à “restauração”  de bens a seus donos legíti
mos, a um “balanço” de contas. Além das ilustra
ções achadas em papiros, a palavra é  encontrada 
numa referência egípcia a  um  acordo feito acerca 
dos períodos cíclicos do m undo, idéia um  tanto 
quanto sem elhante à encontrada na passagem  de 
Atos (M oulton e M illigan).)

RESTITUIR
1. apodidõmi (áTTOÔíÕtotii), “dar de volta, devol

ver” . é traduzido em Lc 19.8 por “restituo” . Veja 
ENTREGAR. A. n° 3.

2. apokathistemi (ái70KaÔLijTT||j.i) ou a forma al
ternativa apokathistanõ (àiroicaSiaTímü), é  usado 
acerca de; (a) a “ restauração” a uma condição an
terior de saúde (M t 12.13. “sã” ; Mc 3.5; 8.25; Lc
6.10); (b ) a “restauração" divina de Israel e das con
dições afetadas por isso. inclusive a renovação do 
concerto que eles quebraram (Mt 17.11: M c 9.12; 
At 1.6); (c) “dar” ou “devolver” uma pessoa (Hb
13.19. “resum ido” ).1!  N os papiros, é usado acerca 
de restituição Financeira, reparando a quebra de uma 
pedra causada por um trabalhador, substituindo-a 
por outra: da recuperação da terra. etc. (M oulton e 
M illigan).

3. katartizõ OcaTapTÚTtu), “reparar, fornecer com
p le ta m e n te ” . é tra d u z id o  em  Gl 6.1 por 
“encam inhai” , usado m etaforicam ente acerca da 
"restauração” que o espiritual faz daquele que é apa
nhado numa transgressão, sendo este um membro 
deslocado do corpo espiritual. O tem po é  o presen
te contínuo e sugere a necessidade de paciência e

perseverança no processo. Veja APERFEIÇOAR. 
APTO. CONSERTAR.

RESTO
kataloipos (KaTáXoiTroç), adjetivo que denota 

“deixado que perm anece” (formado de kata, “de
pois, atrás de”, e leipõ. “deixar”), cognato do ver
bo kataleipõ (veja RESERVAR. Nota), é traduzido 
em At 15.17 por “resto”, citado da Septuaginta em 
Am 9.12.1

Nota: Em Mc 16.13, o plural dc loipos. “deixa
do”. é traduzido por “outros”.

RESUMIR
A. Substan tivo .

Nota: Quanto ao term o kephalaion, encontrado 
em At 22.28 (“som a”): Hb 8.1 (“suma” ), veja PON
TO. B.H Quanto ao term o time, usado em Al 7.16 
(“som a”), veja PREÇO. A.

B. Verbo.
anakephalaioõ (draKeònXaióoj). “sumariar, re

sum ir, reunir” (form ado de ana , “para c im a” , e 
kephale, “cabeça” ), “apresentar como um todo”, é 
usado na voz passiva em Rm 13.9 (“se resum e” ), 
ou seja, um único m andam ento expressa tudo o que 
a lei ordena, e obedecer este único é cum prir a lei 
(cf. Gl 5.14); na voz média, em Ef 1.10 (“congre
gar”), acerca do propósito de Deus “resum ir” em 
Cristo todas as coisas nos céus e na terra, uma con
sum ação que se estende além dos limites da igreja, 
em bora esta seja um fator em sua realização.^

RETER (1)
1. echõ (!xü>), “ter” ou ”m anter” . é  usado acer

ca da concepção m ental, “considerar, reputar" (por 
exem plo. M t 21.26): da "firm e adesão à fé“ ou da 
“fé” (por exem plo. 1 Tm 1.19; 3.9: 2 Tm  1.13). 
Veja TER.

2. katechõ (kqtéx<*>)» “manter resolutamente, se
gurar firmemente” (formado de kata, “para baixo”, 
e o n° 1). é usado em 1 Co 11.2 (“retendes” ); 1 Ts 
5.21: Hb 3.6.14: 10.23. Em Rm 1.18, diz respeito 
aos homens injustos que “detêm” a expansão da ver
dade pela injustiça que cometem, ou, “que retêm a 
verdade na [ou com al injustiça”, contradizendo a 
profissão por sua conduta (cf. Rm 2.15); em Rm 7.6 
("retidos” ), acerca da lei que tinha retido na escravi
dão aqueles que, pela fé cm Cristo, tinham morrido 
para ela com o modo de vida. Veja: CONTER (2). 
FAZER (2). ESTORVAR. GUARDAR (2). POS
SUIR. PRENDER. RETER (2), TOMAR.
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3. antechõ (di^réxf»). formado de anti, “contra” 
ou “para", e  o n° 1, significa, na voz média: (a) 
“segurar firmemente em. apegar-sc a. manter-se fiel 
a”, acerca de "dedicar-se” ou manter-se fiel a pes
soa (Mt 6.24; Lc 16.13); “apegar-se” à fiel palavra 
(Tt 1.9); (b) “apoiar” (1 Ts 5.14, "os fracos”). Veja 
SUSTENTAR (1 ).<\

4. sunechõ (owéxfcj). formado de sun, “com”, 
elemento intensivo, e o n° 1, é usado acerca de “de
ter” um prisioneiro (Lc 22.63). Veja APERTAR, 
CONSTRANGER. ESTREITAR, GUARDAR (2), 
TAPAR, TOMAR.

5. epechõ (etrexo)), é usado em Fp 2.16. acerca 
de "reter” a palavra da vida (formado de epi, "adi
ante”. e o n ° l ) .  Veja ACAUTELAR. ESTORVAR. 
MARCAR.

6. krateõ (KpaT€u>), “ser forte, poderoso, preva
lecer”: (1) freqüentemente “lançar mào de. apode
rar-se. agarrar, prender” : (a) literalmente (por exem
plo. Mt 12.11; 14.3; 18.28; 21.46:22.6; 26.55:28.9: 
Mc 3.21:6.17; 12.12: 14.51: At 24.6; Ap 20.2): (b) 
metaforicamente, acerca de “apoderar-se” da espe
rança da volta do Senhor (Hb 6 .18); (2) também 
significa “prender, segurar" ou "manter firmemen
te”: (a) literalmente (Mt 26.48; At 3.11; Ap 2.1): 
(b) metaforicamente, acerca de "manter firme uma 
tradição ou ensino", em sentido ruim (Mc 7.3.4,8: 
Ap 2.14.15): em bom sentido (2 Ts 2.15: Ap 2.25:
3.11); de “reter” Jesus, ou seja, praticamente pren
dendo-o como o Cabeça da Igreja (Cl 2.19, ARA): 
uma confissão (Hb 4.14); o nome de Jesus, ou seja, 
cumprindo tudo o que o Seu nome implica (Ap
2.13); de restrição (Lc 24.16. “os olhos deles esta- 
vam como que fechados”); dos ventos (Ap 7.1); da 
impossibilidade de Jesus ser "mantido” na morte 
(At 2.24). Veja GUARDAR (2), RETER (2). TO
MAR.

7. epilambanõ (émAaufkh'io), "agarrar, apode
rar-se” (formado de epi, “sobre”, e lambanõ, “to
mar”), com propósito especial, sempre na voz mé
dia, é usado em Lc 20.20.26, acerca de “apanhar" 
as palavras de Jesus; em Lc 23.26 e At 21.33. de 
“agarrar” pessoas; em 1 Tm 6.12,19, de “apoderar- 
se” da vida eterna, isto é, praticamente aproprian
do-se de todos os benefícios, privilégios e respon
sabilidades envolvidos nessa possessão; em Hb
2.16, “tomou” (duas vezes) talvez devendo ser con
siderado cora relação a “livrasse” (Hb 2.15) e “so
correr" (Hb 2.18). Veja APREENDER. PEGAR. 
TOMAR.

8. tereõ ( T c p é o i ) ,  cognato de A. n° I . no verbete

GUARDA, “cuidar de, guardar, dar atenção a, ob
servar”. é empregado em Ap 3.3 (“guarda-o”). Veja 
ATENTAR. GUARDAR (2). RESERVAR. VIGÍ
LIA.

9. eimi (eijii), “ser”, é usado no imperfeito, com 
a preposição sun, “com”, na expressão “eram do 
partido de", "concordavam com" (At 14.4, literal
mente, “eram com”).

Notas: (1) Em Rm 14.4, o verbo histetni. “fazer 
estar", na voz passiva, “ser feito estar”, é usado em 
ambas as formas: a última, na primeira parte, “es
tará firme”: a voz ativa, na segunda parte, “para o 
firmar".

(2) Em Mt 12.14. o verbo lambanõ, “tomar”, é 
traduzido por “formaram (conselho)”.

(3) Em Mc 15.1, alguns manuscritos têm o ver
bo poieõ, “fazer” , traduzido por “tiveram (conse
lho)”; os manuscritos mais autênticos têm o verbo 
hetoimazõ, “preparar” .

RETER (2)
krateõ (icpcrréo»), "ser forte, obter, segurar, se

gurar firmemente", c traduzido pelo verbo “reter" 
em Jo 20.23 (duas vezes), acerca de pecados. Veja 
GUARDAR (2). OBTER, PRISÀO, TOMAR

Notas: (1) Em Fm 13, o verbo katechõ, “segurar 
firmemente, segurar, deter, conter” , é traduzido por 
“conservar” .

(2) Em Rm 1.28, ocorre o verbo echõ.

RETIDÃO
I. dikaiosune (ôiicauxjwri) é “o caráter ou qua

lidade de ser reto ou justo”. É usado para denotar 
um atributo de Deus (por exemplo. Rm 3.5, cujo 
contexto mostra que “a justiça de Deus" é essenci
almente igual à Sua fidelidade ou veracidade, aqui
lo que c consistente com Sua própria natureza e pro
messas); o texto de Rm 3.25,26, fala da Sua “justi
ça” conforme foi exibida na morte de Jesus, a qual 
é suficiente para mostrar aos homens que Deus não 
é indiferente ao pecado, nem o considera leviana
mente. Pelo contrário, demonstra a qualidade de 
santidade que Ele possui, a qual tem de encontrar 
expressão na Sua condenação do pecado.

“O termo dikaiosune é encontrado nas declara
ções do Senhor Jesus, aludindo: {a) a tudo o que é 
direito ou justo em si mesmo, ao que quer que se 
conforme com a vontade revelada de Deus (Mt 
5.6.10,20: Jo 16.8,10); (b) a tudo o que foi designa
do por Deus para ser reconhecido e obedecido pelo 
homem (Mt 3.15; 21.32); (c) à soma total das exi
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gências de Deus (M t 6.33); (d) aos deveres religio
sos (Mt 6.1; em oposição à  doação de esmolas, o 
dever do homem para com o  próximo. Mt 6.2-4; à 
oração, o seu dever para com Deus, Mt 6.5-15; ao 
jejum , o dever de autocontrole. Mt 6.16-18).

“Na pregação dos apóstolos registrada em Atos. 
a palavra tem o mesmo significado geral. O mesmo 
também se dá em Tg 1.20; 3.18, nas duas Epístolas 
de Pedro. I João e Apocalipse. Em 2 Pe 1.1, ‘a jus
tiça do nosso Deus e Salvador Jesus C risto ', é o 
procedimento íntegro de Deus para com o pecado e 
com os pecadores tendo como base a morte de Je
sus. A palavra da justiça' (Hb 5.13). é  provavel
mente o Evangelho, e as Escrituras que contêm o 
Evangelho, nas quais a justiça de Deus c declarada 
cm todos os seus aspectos.

“Este significado dc dikaiosune. ação correta’, 
também é freqüente nos escritos de Paulo, confor
me vemos em todas as cinco de suas ocorrências 
em Rm 6; E f 6.14, etc. Mas na sua maioria, ele o 
usa para se referir ao dom gracioso de Deus para os 
homens, por meio do qual todo aquele que crê no 
Senhor Jesus Cristo é colocado em relação correta 
com Deus. Esta justiça é  inacessível através da obe
diência à lei. ou mediante algum mérito do homem 
próprio, ou por qualquer outra condição que não 
seja pela fé cm Cristo. I...J O homem que confia 
em Cristo toma-se nEle a justiça de Deus’ (2 Co
5.21), isto é. toma-se em Cristo tudo o que Deus 
exige que o homem seja. tudo o que ele nunca po
deria ser em si mesmo. Pelo fato de Abraão ter 
aceitado a Palavra de Deus, tornando-a sua pelo ato 
da mente e espírito que chamamos fé, e. como a 
continuação mostrou, submetendo-se ao controle 
dela, então Deus o aceitou como alguém que cum
priu a totalidade das Suas exigências (Rm 4.3). [...]

“Não está escrito que a justiça será imputada ao 
crente, exceto no sentido de que a fé é imputada 
( ‘contada' é  palavra melhor) como justiça. Está cla
ro que em Rm 4.6.11. a justiça imputada' deve ser 
entendida à  luz do contexto, fé contada como ju s
tiça' (Rm 4.3,5.9.22). O termo 'com o' nestes tex
tos é tradução da preposição eis. a qual não signifi
ca 'no  lugar de‘. mas ‘com vistas a '. A fé assim 
exercida traz a alma em união vital com Deus em 
Cristo, e, inevitavelmente, produz justiça dc vida. 
quer dizer, conformidade à vontade de Deus" (ex
traído de Notes on Goiotions. de Hogg e Vine, pp. 
246, 247).

2. dikaiõma (Ôncaíuiia) é  a expressão concreta 
de “justiça". Veja JUSTIFICAR, A, n° 2.

Nota: Em Hb 1.8, o termo euthutes. “verticali
dade. probidade, ju s tiça , retidão*' (cognato de 
euthus. “ reto. direito"), é  traduzido por “eqüidade".

R ETIR A R
1. hupostellõ (ÚTroareXAio) é usado em Gl 2.12 

(“se retirando"). Veja PUXAR. B. n° 4.
2. apospaÕ (« T ro a T r e io j ) ,  na voz passiva, é en

contrado em Lc 22.41 (“apartou-se"). Veja REPAR
TIR (2), n° 3.

3. anachõreõ (ckvaxopéüi) é  encontrado em Mt
2.22 (“partiram"): M t 12.15 (“retirou-se"): Mc 3.7; 
Jo 6.15. Veja PARTIR, n° 10.

4. hupochõreõ (úm>x<op€üi), “retirar-se", é usa
do cm Lc 5.16; 9.10. Veja IR. n° 16-1

5. stellõ (aréXÀw), “reunir, recolher" (usado acer
ca  de desfraldar velas), por conseguinte, na voz 
média, significa “recolher-se de uma pessoa ou coi
sa", 2 Ts 3.6 (“retirar-se"); em outro lugar, ocorre 
em 2 Co 8.20 ("evitando"). Veja EVITAR.1 Con
traste com o n° 1.

Nota: Em 1 Tm 6.5, alguns textos têm o termo 
aphistenii, traduzido por “retira-te”.

R ET IR A R -SE
ekneuõ (€KV€Úo), primariamente, “dobrar para 

um lado, virar para o lado, desviar” , portanto, “ ir- 
se embora, retirar-se", é encontrado em Jo 5.13. 
acerca de Jesus haver “se retirado" de um lugar para 
outro. Alguns consideraram que o verbo tem o mes
mo significado de ekneò. “fugir”, como se foge do 
perigo, “escapulir secretamente”; mas o Senhor não 
deixou o lugar onde Ele curara o paralítico para fugir 
do perigo, mas para evitar o aplauso da multidão.*!

R ETO
A. A djetivo.

dikaios (òÍKaioç) significa “justo”, sem preconceito 
ou parcialidade, por exemplo, acerca do julgamento 
de Deus (2 Ts 1.5,6); dos Seus julgamentos (Ap 16.7;
19.2); do Seu caráter como Juiz (2 Tm 4.8; Ap 16.5); 
dos Seus caminhos e ações (Ap 15.3). Veja mais deta
lhes em DIREITO. B, n° 1, JUSTO. A. n° I.

O term o também ocorre em M t 1.19; 13.49: 
27.19,24; Mc 6.20; Lc 2.25: 15.7; 20.20; 23.50: Jo 
5.30: Al 3.14: 7.52: 10.22; 22.14; Rm 1.17; 7.12; 
G l 3.11; Hb 10.38; Tg 5.6; 1 Pe 3.18: 2 Pe 2.7: 1 Jo
1.9: Ap 15.3.

B. A dvérbio.
dikaiõs (ôuaiúuç) “justamente”, é encontrado em I 

Co 15.34; 1 Ts 2.10; Tt 2.12; 1 Pe2.23. Veja JUSTO.
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Notas: (1) Em Ap 22.11. os melhores textos têm 
o termo dikaiosune, “retidão, justiça" com o verbo 
poieõ, “fazer5 (“faça justiça”); outros textos têm a 
voz passiva de dikaioõ, literalmente, "seja justo".

(2) O termo dikaiokrisia, “julgam ento justo” 
(dikaios e krisis), ocorre em Rm 2.5.1

REUNIR
A. Verbos.

1 .sunagõ (Guvá-yoj), "reunir, juntar, unir” , é dito 
acerca de: (a) pessoas (por exemplo. Mt 2.4); (6) 
coisas (por exemplo, Mt 13.30). Em Lc 15.13. a 
idéia é a de “juntar" os seus bens, ou seja. “ajun- 
tando tudo". Veja CONFERIR, IR TER. REUNIR- 
SE. VIR.

2. episunagõ (èTriauváytu), “reunir” , sugerindo 
ênfase sobre o lugar no qual o “ajuntamento” é fei
to (formado de epi. “para", e o n “ I ). é  dito acerca 
da galinha e seus pintinhos (Mt 23.37): e, dessa 
forma, do presuntivo cuidado protetor do Senhor 
tio povo de Jerusalém (Mt 23.37; Lc 13.34); da “reu
nião" dos eleitos (Ml 24.31: Mc 13.27); do “ajun
tamento” de uma multidão (Mc 1.33: Lc 12.1).1

3. sullegõ (ouAÀé yto). ‘ coletar, recolher, apanhar 
do chão” (formado de sun. "com", e  legõ, “esco
lher”). é dito de “colher” uvas e figos (Mt 7.16; Lc 
6.44: cf. n° 5); joio (Mt 13.28-30,40); peixes bons 
(Mt 13.48); “tudo o que causa escândalo e os que 
cometem iniqüidade” (Mt 13.41).1

4. sustrephõ (auarédioi) significa: (a) “ torcer 
junto ou enrolar numa massa** (formado de sun. 
“jun to” , e strephõ, “ virar” ), dito do monte de 
gravetos “ju n tad o s” por Paulo (At 28.3); (b ) 
“congregar, reunir*' (possivelmente, para viagem em 
conjunto), referido a pessoas (Mt 17.22, nos me
lhores manuscritos: veja ARA).(||

5. trugaô (Tpirydtu) significa “colher, recolher", 
cm referencia a colheita, vindima. frutos maduros 
(truge denota “fruto”, etc.. recolhido no outono), 
ocorre em Lc 6.44. acerca de uvas (última parte do 
versículo; para a cláusula anterior, sobre figos, veja 
o n° 3); metaforicamente, alude a cachos da “vinha 
da terra” (Ap 14.18): dos quais uvas são “colhidas” 
(Ap 14.19)-1

6. athroizõ (ciOpoí£oj) denota “juntar, reunir” (Lc
24.33. de acordo com os melhores manuscritos): a 
palavra é cognala de athroos, "reunido em multidões” 
(termo não encontrado no Novo Testamento).1

7. sunathroizõ (<ywaôpoí£(o), formado de sun, 
“junto”, e  o n° 6. significa “reunir” (At 19.25): na 
voz passiva, ocorre em At 12.12.1

8. epathroizõ (ÇTraÔpoíCio), “juntar além de" (for
mado de epi, e o n° 6). dito acerca de multidões (Lc
11.29), é traduzido por “ajuntando-se” (voz mé
dia)/!

Noias: (1) Em Ef 1.10, o verbo anakephalaioõ, 
“resumir, encabeçar, estar à testa de”, é traduzido 
por “congregar” .

(2) Em Lc 8.4. o verbo suneimi, '‘vir junto, reu
nir”. é traduzido por “ajuntando-se”.

B. Substantivo.
episunagõge (émcruvaywyrj). "ajuntamento em 

conjunto**, é usado em 2 Ts 2.1, acerca do “rapto” 
dos santos; quanto a Hb 10.25, veja REUNIR-SE.

Nota: Quanto ao termo logia. que aparece em 1 
Co 16.2, veja COLETA.

REUNIR-SE
1. sunagõ (crwáyo)), “ajuntar. reunir" (formado 

de sun. “junto”, e agõ, “trazer”), é usado para se 
referir ao “ajuntamento” de pessoas ou coisas. Des
creve o ato de “ajuntar* bens (Lc 12.17.18); o mes
mo se dá em Lc 15.13. sugerindo que o filho pródi
go. tendo “ajuntado" todos os seus bens, os dissi
pou: refere-se a “ajuntar" pedaços de pão (Jo 6.12); 
na voz passiva, diz respeito ao “ajuntamento** de 
Cristo com os discípulos no jardim do Getsêmani 
(Jo 18.2). Em At 11.26, temos: “JElesl se reuniram 
(naquela igreja)” (possivelmente “eles eram hospi
taleiramente recebidos em casa” ). Em Ap 13.10. o 
verbo não é encontrado nos manuscritos mais au
tênticos. Veja CONFERIR. LEVAR (2). REUNIR. 
TOMAR. n° 29.

Nota: O verbo episunagõ. “reunir*, só é encon
trado nos Evangelhos Sinóticos: duas vezes alude 
à "reunião” de pessoas (Mc 1.33; Lc 12.1); duas 
vezes, ao desejo do Senhor “reunir” os habitantes 
de Jerusalém (Mt 23.37: Lc 13.34); duas vezes, ao 
Seu futuro ato de “reunir” os eleitos pela instru- 
mentalidade dos anjos (Mt 24.31; Mc 13.27). Veja 
REUNIR.'!

2. sunalizõ (auyaÀtCoí). “ajuntar. reunir” , com a 
sugestão de reunião apinhada (formado de sun, 
“com”, e  halizõ. “apinhar*' ou “reunir em massa”; 
o adjetivo correspondente é hales, “apinhado” ), é 
usado em At 1.4 (“estando”). O significado “co
mendo com” (ARA), sugerido por alguns, como se 
a palavra fosse derivada de hals, “sal", não deve 
ser aceito.1

3. sunerchomai (cruuépxopai), “vir junto, reu
nir-se" (formado dc sun. “junto”, e erchomai, “vir"), 
é traduzido uma vez por “ajuntaram-se” (Mc 14.53).
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É usado freqüentemente para aludir ao ato de "vir 
junto**, sobretudo de '‘reunir-se” em uma igreja lo
cal (1 Co 11.17.18.20.33.34: 14.23.26): é^traduzi- 
do em Al 16.13 por “se ajuntaram". Veja ACOM
PANHAR.

Notas: (1) Em At 15.25, o  verbo ginotnai. ‘'tor
nar-se**. a ARA o traduz por “chegados a pleno acor
do". corrigindo a RC. “reunidos concordemente” .

(2) O termo sunagõge. cognato de A. n° 1. é. 
literalmente, “lugar onde as pessoas se reúnem”. 
Rm At 13.43. temos adequadamente “sinagoga”, por 
metonímia o edifício representando as pessoas (cf. 
Mt 10.17. etc.). Em Tg 2.2 (“ajuntamento” ), a pa
lavra é “sinagoga”. Veja SINAGOGA.

(3) A palavra episunagõge, cognata do n° 1. 
Nota. “reunião”, é usada em 2 Ts 2.1, para aludir 
ao arrebatamento dos santos nos ares a fim de se 
reunirem com o Senhor; em Hb 10.25. faladas “reu
niões” dos crentes na lerra durante o  período pre
sente. Veja REUNIR.

REVELAÇÃO
apokalupsis (airoKáAisjiç). “descobrimento, di

vulgação, revelação” (cognato de apokaluptõ; veja 
REVELAR), “é usado no Novo Testamento acerca 
de: (o) o ato de Jesus tirar o véu de trevas que co
bria os gentios (Lc 2.32; cf. Is 25.7): (b) o 'm isté
rio*. o  propósito de Deus para esta era (Rm 16.25; 
Ef 3.3); (c) a comunicação do conhecimento de 
Deus para a alma (Ef 1.17); (d) uma expressão da 
mente de Deus: para a  instrução da igreja (1 Co
14.6.26), para a instrução de Paulo (2 Co 12.1.7; 
Gl 1.12). e para a direção do apóstolo (Gl 2.2): (*) 
o Senhor Jesus Cristo, aos santos na Sua parousia 
(1 Co 1.7. ‘manifestação; 1 Pe 1.7. ‘revelação*); I 
Pe 1.13; 4.13); (/) o Senhor Jesus Crislo quando 
Ele vier aplicar os julgamentos de Deus (2 Ts 1.7; 
cf. Rm 2.5); (g ) os santos, para a criação, em asso
ciação com Cristo no Seu reinado glorioso (Rm
8.19. * manifestação’); (h ) a previsão simbólica dos 
julgamentos finais de Deus (Ap 1.1: daí, o título 
grego e português do livro, transliterado Apocalipse, 
c Iraduzido por ‘revelação’ (extraído dc Notes on 
Thessaiotiians, de Hogg e Vine, pp. 228, 229). Veja 
APARECER, LUZ, B, Nota, MANIFESTAÇÃO. 
VINDA.1

REVELAR
l. apokaluptõ (ànoicaÀÚTrrio) significa “desco

brir. desvelar, divulgar, revelar” (formado de apo. 
“de”, e kaluptõ. “cobrir*'): ambos os verbos são usa

dos em Mt 10.21; em Lc 12.2, apokaluptõ é posto 
em contraste com simkaluptõ. “cobrir, encobrir, 
cobrir completamente”. “As ocorrências deste ver
bo no Novo Teslamcnto classificam-se em dois tí
tulos. caso nom inativo e caso acusativo. O uso 
nominativo é aquele no qual algo é apresentado di
retamente à mente, como: (a) o significado dos atos 
de Deus (Mt 11.25; Lc 10.21): (b) o segredo da 
Pessoa do Senhor Jesus (Ml 16.17; Jo 12.38); (c) o  
carálerde Deus como Pai (Mt 11.27: Lc 10.22); (d) 
a vontade de Deus para a conduta dos Seus filhos 
(Fp 3.15): (e) a mente de Deus para os profetas de 
Israel (1 Pe 1.12). e da Igreja (1 Co 14.30; Ef 3.5).

“O uso acusativo é quando algo é apresentado 
aos sentidos, visão ou audição: (I) referindo-se ao 
passado: (/) a verdade declarada aos homens no 
Evangelho (Rm 1.17; 1 Co 2.10; Gl 3.23); (g) a 
Pessoa de Cristo a Paulo na estrada de Damasco 
(Gl 1.16): (/i) os pensamentos antes ocultos no co
ração (Lc 2.35); referindo-se ao futuro: (/) a vinda 
em glória do Senhor Jesus (Lc 17.30); (j) a salva
ção e glória que aguardam o crente (Rm 8.18; l Pe 
1.5: 5.1): (A) o verdadeiro valor do serviço (1 Co
3.13); (/) a ira de Deus —  na cruz, contra o pccado. 
e. na revelação do Senhor Jesus, contra o pecador 
(Rm 1.18); (/«) o homem do pecado (2 Ts 2.3.6,8)‘* 
(extraído de Notes on Galatians. de Hogg e Vine, 
pp. 41. 42).

2. chrenmtizõ (xprmaTÍÇiü). “dar advertência, 
instrução, revelação divinas**, é traduzido em Lc 
2.26 por “fora-lhe revelado”. Veja ADMOESTAR.
B. n° 3. CHAMAR.

REVERENCIAR
A. Verbos.

1. entrepõ ( ein-pérrcu). literalmente, “virar para 
dentro, virar em'* (isto é, em si mesmo), “envergo
nhar-se**, denota, quando usado na voz passiva, 
“sentir respeito por, ter respeito, mostrar deferên
cia por. respeitar, reverenciar” (Ml 21.37; Mc 12.6: 
Lc 20.13; Hb 12.9). Veja ENVERGONHAR-SE.
A, n° 4 , PRESTAR ATENÇÃO.

2. phobeõ (<jM>pé<.>), “ler medo de. temer”, é usa
do na voz passiva no Novo Testamento: em E f 5.33, 
acerca do medo reverente por parte da esposa pelo 
marido ('‘reverencie”). Veja MEDO. D. n° 1.

B. Substantivo
eulabeia (túX áfcia), “cautela, prudência, aten

ção, reverência”, é iraduzido em Hb 12.28 por “pi
edade” (primeira parte nos melhores manuscritos: 
alguns têm aidõs). Veja MEDO.
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REVESTIR
1. amphiennumi (ã|i<|>L(vi/u|ii), **pôr roupa cm 

volta” < formado de amphi. “cm volta’*, c henmuni. 
“vestir”), “ investir", significa, na voz média, "pôr 
revestimento em si mesmo'* (por exemplo. Mt 6.30;
11.8; Lc 7.25; 12.28).!

2. enduõ (éròúo) significa “entrar em", como em 
roupas, “vestir" (por exemplo. Mc 1.6: Lc 8.27, ocor
re nos melhores manuscritos: Lc 24.49. “revestidos”:
2 Co 5.3; Ap 1.13: 19.14). Veja INVESTIR. PÔR.

3. endiduskõ (èvôiôúcriao) tem o mesmo signifi
cado do n° 2: a terminação -skò sugere o começo 
ou progresso da ação. O  verbo é usado na voz mé
dia em Lc 16.19 (acerca de um homem rico). Al
guns manuscritos o apresentam em Lc 8.27, em vez 
do n° 2 (acerca de um endemoninhado). Em Mc
15.17, os melhores textos têm este verbo (alguns 
têm o n° 2). Veja USAR (1 ).1

4. ependuõ (è ttgvõÚjj), forma fortalecida do n° 2. 
usado na voz média, “causar que seja vestido sobre, 
ser revestido em”, é encontrado em 2 Co 5.2.4. acer
ca do futuro corpo espiritual dos rem idos.)

5. himatizõ (liiaTt£tü) significa “vestir roupa'* 
(veja ROUPA. n° 2, mais adiante) e ocorre em Mc 
5.15: Lc 8.35.1

6 .periballõ (repijkíXXw), “ lançarem  volta, ves
tir, organizar, arranjar**, ou. nas vozes média e pas
siva. “vestir-se” (por exemplo. M t 25.36.38.43). é 
muito freqüente no Apocalipse onde é encontrado 
umas 12 vezes (veja periholaion. mais adiante). 
Veja LANÇAR, n° 10. PÔR, n° 9.

Nota: O verbo enkomboomai. “cingir-se com uma 
coisa”, é traduzido em 1 Pe 5.5 por “revesti-vos”.

REVIVER
1. anathaUõ (cu'a9àXXíu), “ florescer de novo” 

(formado de ana. “de novo, outra vez”, e thallõ. 
“ florescer, florir” ), por conseguinte, “reviver” , é 
usado metaforicamente usado em Fp 4.10. “reviver 
(a vossa lem brança de mim)**.1 Na Septuaginta. 
consulte SI 28.7; Ez 17.24; O s 8.9.1

2. anazaõ (àva^dto), “viver dc novo” (formado 
de ana. “de novo. outra vez”, e zaõ. “viver” ), “re
cobrar a vida” , é usado acerca de; (tf) “reviver" mo
ralmente (Lc 15.24); (b) o  pecado “reviver” (Rm
7.9. literalmente, “ viveu outra vez” , ou seja. saltou 
cm atividade, manifestando o mal que lhe é ineren
te: aqui o pecado é personificado, à guisa de con
traste com o  próprio homem). Alguns manuscritos 
têm o verbo anazaõ em Rm 14.9 (“tom ou a viver” ), 
cm lugar do  verbo zfltf.l

REVOLTA
A. Substantivos.

1. asõtia (doioría), “prodigalidade, desperdício, 
dissipação” (formado de a, elem ento de negação, e 
sõzõ. “salvar”), é encontrado em Ef 5.18 (“conten
da” ): Tt 1.6 (“dissolução”): I Pe 4.4. O verbo cor
respondente é encontrado num papiro descrevendo 
e contando uma “vida dissoluta. libertina" (como o 
advérbio asõrõos. veja B).1 Na Septuaginta. con
sulte Pv 28.7.1 Contraste com o sinônimo aselgeia 
em DISSOLUÇÃO.

2. kõmos (Küjpoç), “orgia”, é  traduzido em Rm
13.13 por “glutonarias” . Veja GLUTONARIA.

3. truphe (Tpix|>ií), “ luxo. suntuosidade”, é  tra
duzido em 2 Pe 2.13 por “deleites**. Veja DELICI
OSAMENTE. GLUTONARIA.

4. stasis ( o r á a iç ) .  prim ariam ente “posição” 
(cognato de histemi. “fazer estar”), então, “insur
reição”, é traduzido cm At 19.40 por “sedição”. Veja 
ALVOROÇAR. M OTIM , SEDIÇÃO (I ) . SEDI- 
ÇÃO  (2).

B. Advérbio.
asõtõs (üctiótük;). “desperdiçadamente. destru

tivamente. prodigamente” (cognato de A. n° I ), é 
traduzido em Lc 15.13 por “dissolutamente”. em 
bora a palavra não tenha necessariamente esse sen
tido”. a narrativa da parábola deixa claro que este é
o  significado aqui.1 Na Septuaginta. consulte Pv
7.11.1

Nota: O verbo ekchunò, forma helenística de 
ekcheõ (embora a  forma realmente usada seja o as
pecto aoristo clássico regular passivo de ekcheõ). 
“despejar, derramar”, é traduzido em Jd 11 por “fo
ram levados". Veja DERRAM AR (1), DERRA
MAR (2).

REVOLVER-SE
A. Verbo.

kuliõ (kváúo). na voz ativa, denota “rolar, rolar 
ao longo de”; na voz média, em Mc 9.20. “revol
via-se” ^

B. Substantivo.
kulismos (icvXiajióc;), “o  ato de rolar, espoja- 

douro. chafurdice”. cognato de A ( alguns textos têm 
kulisma), é usado em 2 Pc 2.22. acerca da prover
bial porca que tinha sido lavada.1

RIBEIRO
cheimarrhos (xeÍMappoç), literalmente, “curso 

d*água de inverno” (formado de cheitna. “ inverno”, 
e  rheõ, “fluir’*), curso d*água que só corre no in-
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vemo ou quando avultado com chuvas, “ribeiro” 
(Jo

RICO
A. Adjetivo.

plousios (ttXüúüioç), cognato de B, C. n° 1. “rico, 
abastado”, é  usado: (I) literalmente: (a) como adje
tivo: com um substantivo expresso separadamente 
(M t 27.57; Lc 12.16: 14.12; 16.1,19); sem um subs
tantivo (Lc 18.23; 19.2); (b) como substantivo sin
gular, "rico”. o substantivo não sendo expresso (M t 
19.23,24; Mc 10.25; 12.41; Lc 16.21,22: 18.25; Tg
1.10,11); como subsiantivo plural (Mc 12.41, “ri
cos”, literalmente; Lc 6.24; 21.1; 1 T m 6 .1 7 ;T g  
2.6: 5.1; Ap 6.15: 13.16): (II) m etaforicam ente, 
acerca de Deus (Ef 2.4, "riquíssim o em misericór
dia”); de Jesus Cristo (2 Co 8.9); dos crentes (Tg
2.5, “ricos na fé"); do “enriquecimento” espiritual 
em geral (Ap 2.9); de uma falsa sensação dc “enri
quecimento” (Ap 2.17).‘f

B. Verbos.
1. plouteõ  (TTÀouTéto). “ser rico, enriquecer” , 

no aspecto aoristo ou pontual, “ficar rico”, é  usa
do: (a) literalm ente (Lc 1.53, “os ricos”, particí
pio presente, literalm ente. “ |aquelesl que são ri
cos” : I Tm 6.9.18: Ap 18.3,15,19 [todos estes ú l
timos três versículos esião no aspecto aoristoj); 
(b) metaforicam ente, acerca de C risto (Rm 10.12), 
a passagem  acentua o fato dc que Jesus C risto é  o 
Senhor ( veja Rm 10.9); do “enriquecim ento” dos 
crentes pela pobreza do Senhor (2 Co 8.9). onde o 
aspecto aoristo expressa perfeição, com pletilude. 
com resultados perm anentes: o mesm o se dá em 
Ap 3.18, onde o  “enriquecim ento” espiritual é 
condicionado à ju stiça  dc vida e conduta (veja 
OURO. n° 2); de uma falsa sensação de “enrique
cim ento” (1 Co 4.8, aspecto aoristo, “já  estais ri
cos": A p 3.17. tem po perfeito, “estou enriqueci
do” ), veja BENS. Nota (3): de não ser "rico” para 
com Deus (Lc 12.21)-!

l.ploutizõ  (TrXotm£tt>), “tom ar rico, enriquecer” , 
é encontrado em 2 Co 6.10 (“enriquecendo”, no sen
lido metafórico de “enriquecer” espiritualmente). 
Veja IÍNRIQUECER.

C. Substantivos
1. ploutos (ttXoOtoç) é  usado no singular acer

ca de: (I) as “riquezas” m ateriais, usadas errada
mente (Mt 13.22: M c 4.19; Lc 8.14; 1 Tm  6.17; 
Tg 5.2; Ap 18.17): (II) as “riquezas” espirituais c 
m orais: (a) possuídas por Deus e exercidas para 
com os homens: riquezas “da sua benignidade e

paciência e longanim idade" (Rm 2.4); **da sua g ló
ria” (Rm 9.23; E f 3.16). isto é, da manifestação 
da glória em graça para com os crentes; “tanto da 
sabedoria, com o da ciência” (Rm 11.33); “da sua 
graça” ( E f 1.7; 2.7): “da glória da sua herança nos 
santos” (E f 1.18); “incom preensíveis de C risto” 
(E f 3.8); “em glória, por Cristo Jesus” (Fp 4.19); 
”da glória deste mistério. (...] C risto em vós, e s 
perança da glória” (Cl 1.27); (b) a serem atribuí
das a C risto (Ap 5.12); (c) os efeitos do Evange
lho nos geniios (Rm 11.12. duas vezes); (d) a ple
na garantia de com preender o m istério de Deus, 
Cristo m esm o (Cl 2.2); (<?) a liberalidade das igre
jas na M acedônia (2 Co 8.2, onde “riquezas” re
presentam  o valor espiritual e moral da liberalida
de deles; (/) o “vitupério de Cristo”  em contrasie 
com  os tesouros deste mundo (Hb 11.26)3

2. chrenia (XP%ia). “o Que a pessoa usa ou pre
cisa” (cognato de chraomai, “usar” ), “assunto, ne
gócio”. por conseguinte, denota “riquezas” (Mc 
10.23,24; Lc 18.24). Veja DINHEIRO. n° 2.

D. Advérbio.
plousios (u Xouolüx; ) ,  “ricam ente, abundante

mente”, cognato de A. é  usado em Cl 3.16; 1 Tm 
6.17; T t 3.6; 2 Pe 1.11.1

RINS
nephros (ye^póc;), “rim " (em português, "nefri- 

te” ), normalmente no plural, é usado metaforica
mente acerca da "vontade e afetos” (Ap 2.23. "m en
tes": cf. SI 7.9; Jr 11.20; 17.10; 20.12). Considera
va-se que os sentimentos e as emoções tinham o 
seu lugar nos “rins”.!

RIO
pota/nos (TTora|ióç) denota: (a) “fluxo, cor

renteza” (Lc 6.48.49): (b ) "inundação, alagam en
to ” (M t 7.25,27); (c) “rio” : natural (M t 3.6: Mc 
1.5: A t 16 .13 ; 2 C o  11 .26 : A p 8 .1 0 ; 9 .1 4 ;
16.4,12); sim bólico (Ap 12.15. prim eira parte; Ap 
12.16: 22 .1.2 |c f. Gn 2.10; Ez 47]); figurativa
mente (Jo 7.38, ”os efeitos da operação do E spí
rito Santo no crente e a través d ele”. Veja ÁGUA. 
D IL Ú V IO !

Nota: Quanto ao termo potanwphoretos, encon
trado em Ap 12.15, veja DILÚVIO. B.

RIR
1. gelaõ (y^Xcioj). “rir", é encontrado em Lc

6.21,25. Significa riso alto em contraste com choro 
efusivo.!



RIR 955 ROGAR

2. katageiaõ (tcaroyçXáo)) denota “rir com es
cárnio dc". mais enfático do que o n° 1 (formado de 
kata, "para baixo", usado intensivamente, e o n° 1). 
e  significa riso derrisório (Mt 9.24: Mc 5.40: Lc 
8 .53)3  Contraste com o verbo ekmukterízõ, “zom
bar. escarnecer, ridicularizar”.

Nota: O  riso de incredulidade, como o que ve
mos em Gn 17.17 e 18.12. não é mencionado no 
Novo Testamento.

R ISC A R
exaleiphõ (cfaX ciòio). formado de ek, "para 

fora", usado intensivamente, e aleiphõ, "enxugar", 
significa "lavar" ou "cobrir completamente”. Por 
conseguinte, metaforicamente, é usado no sentido 
de remoção. “limpar enxugando, remover esfregan
do, tirar enxugando, obliterar” . é encontrado em At
3.19 (acerca de pecados): Cl 2.14 (acerca da cédu
la): Ap 3.5 (acerca de um nome no livro): Ap 7.17:
21.4 (acerca de lágrimas).*!

RISO
gelõs (yéXox;) denota “riso” (Tg 4 .9 )3  C orre

sponde ao tipo de “riso” mencionado em RIR. n° I .

RO CH A
1. petra (TTcrpa) denota “ massa de pedra", em 

distinção de petrox. “pedra solta” ou “pedregulho", 
ou uma pedra que pode ser lançada ou facilmente 
m ovida. Q uanto  à natureza de petra. veja Mt 
7.24,25; 27.51.60: Mc 15.46: Lc 6.48 (duas ve
zes. um tipo de fundação segura; aqui a verdadei
ra leitu ra  é, “tinha sido bem constru ída"); Ap 
6.15,16 (cf. Is 2.19ss; Os 10.8); Lc 8.6,13 (usado 
ilustrativãm ente); 1 Co 10.4 (duas vezes, usado 
figurativamente acerca de Jesus); Rm 9.33 e I Pe
2.8 (usado m etaforicamente acerca de Cristo); Mt
16.18 (m etafórico, acerca de Cristo e do testemu
nho relativo a Ele: aqui a distinção entre petra. 
concernente ao próprio Senhor, e  Petros, o após
tolo. é  clara; veja acim a)3

2. spilas (cmiXáç), “ rocha" ou “recife, banco de 
areia”, sobre o qual o mar colide, é usado em Jd 12 
(“manchas", ou seja. “rochas ocultas"), metafori
camente acerca de homens cuja conduta é um peri
go para os outros.! L'm significado tardio atribuído 
ao termo spilas é manchas, mas essa tradução pa
rece ter sido influenciada pela passagem paralela 
em 2 Pe 2.13. onde ocorre o termo spiloi, “man
chas. nódoas".

ROD EAR (1)
1. kukleuõ (KnxXeútj) denota “cercar, rodear, cir

cundar", e é  encontrado nos melhores textos em Jo
10.24 e Ap 20.9. acerca de um acampamento cer
cado por inimigos. Alguns manuscritos têm o n° 2 
em cada um desses lugares.

2. kukloõ (kvkXóíu) (cf. em português, “ciclo”), 
significa “mover-se em círculo, rodear em tom o”, 
como uma cidade “cercada" por exércitos (Lc 21.20; 
Hb 11.30): em At 14.20. “rodeando-o". Veja ES
TAR. VIR. n° 383

3. perikukloò (7ítpi kukXóuj). formado de peri, 
“em tom o", e o n° 2. é usado em Lc 19.43 (“cerca
rão").!

4. periagõ (Trepiríyoj). “conduzir em volta de” 
(1 Co 9.5). ou, no intransitivo, “ ir em volta de, ir 
para cima e para baixo", é usado em Mt 4.23: 9.35;
23.15. Mc 6.6; At 13.11. Veja IR, LEVAR (2 )3

5. perikeimai (Trepticapai). “ser rodeado". Veja 
LIGADO (l ) e  letra “6". PENDURAR.

6. perierchomai (rep iépxojia i). literalmente, "ir 
ou vir em tomo de” (formado de peri, “em tomo 
de” , e  erchomai, “vir"), é traduzido em At 28.13 
por “indo costeando". Veja COSTEAR.

R O D EA R  (2)
euperístatos (éú w p ío to to ç ) . usado em Hb 12.1 

e traduzido por “tão dc perto nos rodeia", significa, 
literalmente, “estar bem [pertoJ ao redor" (formado 
de eu. “bem", peri, “ao redor", e statos, “estar", que 
dizer, rodeado bem de perto). Descreve o pecado que 
tem vantagem sobre os que ele prevalece.!

R O ER
masaomai ou  ntassaomai ( p a o d o p a i  ou 

p o o an o jia i) denota “morder" ou “mastigar persis
tente e continuamente", ocorre em Ap 16.103 Na 
Septuaginta. consulte Jó 30.43

ROG AR
l . parakaleô ÍTTapaKaXeto). a palavra mais fre

qüente com este significado, denota literalmente 
"cham ar para o lado de alguém", por conseguinte, 
“clam ar pela ajuda de alguém”. É usado para todo 
tipo dc chamamento que se faz a alguém, com o 
que se deseja que ocorra um efeito particular, ha
vendo. por conseguinte, vários significados, como 
“confortar, exortar, desejar, pedir”, além do signi
ficado dc “rogar" que tem força maior que o verbo 
aiteõ (veja PEDIR). Veja. por exemplo. Mc 5.18: 
At 8.31: 19.31; 1 Co 16.12. Veja CHAMAR, n° 6,
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Nota (2). CONSOLAR. DESEJAR ( 1), EXORTAR, 
FOLGAR. SUPLICAR.

2. erõtaõ (épwTcuo). traduzido nos Evangelhos 
freqüentemente pelo verbo “rogar’', também o é em 
outros lugares (1 Ts 4.1: 5.12; 2 Ts 2.1; 2 Jo 5). 
Veja PEDIR, n° 2.

3. deomai (Ôcojiai). “desejar, ansiar” represen
ta normalmente a palavra “necessitar” e é, às ve
zes, traduzido por “rogar” (por exemplo, Lc 5.12: 
Al 21.39: 2 Co 10.2: Gl 4.12). É usado acerca da 
oraçào a Deus (Mt 9.38; Lc 10.2: 21.36: 22.32: At 
4.31: 8.22,24; 10.2: Rm 1.10: 1 Ts 3.10). Veja 
ORAR. PEDIDO.

Nota: O verbo proskiuieõ significa "adorar, re
verenciar” (Mt 18.26).

ROLAR
A. Verbos.

1. apokuliõ  ou apokulizõ  (a ttokuXi o> ou 
àT70KUÀí£w), “rolar para fora, rodar para fora” (for
mado de apo. “de", e kuliõ, “rolar”: cf. em portu
guês, “cilindro” ), é usado acerca da pedra do se
pulcro (Ml 28.2, “removendo”; Mc 16.3 [em alguns 
manuscritos, ocorre em Mc 16.4: veja o n° 2); Lc
24.2).*! Na Septuaginta, consulte Gn 29.3,8,10.1

2. anakuliõ (dvaKuXíw), “rolar para cima" ou 
"rolar para trás” (fonnado de ana (àvá), “para trás” , 
e kidiõ (tcuXío)), “rolar”), é encontrado nos melho
res textos, em Mc 16.4 (veja o n° l)/j[

3. proskuliõ (rpocncuXico), “rolar para cima” ou 
“rolar para” (formado de pros. “para”, e knliõ, “ro
lar” ), é usado em Mt 27.60; Mc 15.46. acerca da 
pedra do sepulcro/J

4. heilissõ ou helissõ(eíXíocrio o u  éXíaoto), “ro
lar” ou “rola para cima“. e usado acerca de: (a) o 
“enrolamento” de um manto, ilustrativamente acer
ca dos céus (Hb 1.12): (b) o “enrolamento" de um 
rolo de papel (Ap 6.14), ilustrativamente acerca da 
retirada do céu.1

5. entulissõ (èuTuXíaotu), “embrulhar, enrolar, 
rolar em círculo ou de um lado para outro”, é en
contrado cm Jo 20.7. acerca do pano ou “lenço" 
que tinha sido “enrolado" em tomo da cabeça do 
Senhor antes do sepultamento. Esta tradução pode 
sugerir que este pano tinha sido “enrolado” e posto 
em certa parte do túmulo quando da ressurreição 
do Senhor, ao passo que, assim  com o com os 
envoltórios do corpo, o pano da cabeça foi deixado 
como se tivesse sido enrolado na cabeça dEle. pro
va para aqueles que olharam para dentro da tumba 
do fato da ressurreição sem que os envoltórios ti

vessem sido mexidos quer por amigo, quer por ini
migo, ou quando a transformação ocorreu. É se
guido pela preposição en, "em", c iraduzido em Mt 
27.59 por “envolveu-o num”, significado e cons
trução que Moulton e Milligan ilustram dos papi
ros: em Lc 23.53. é seguido pelo dativo do subs
tantivo sindon, “pano de linho”, usado instrumen- 
talmente. Veja ENVOLVER (2).1

B. Substantivo.
kephalis ( kçóciXí ç). literalmente, “cabeça peque

na" (diminutivo dc kephale, “cabeça": em latim, 
capitidum. diminutivo de cuput). por conseguinte, 
“capitcl de coluna” , então, “rolo" (do livro), ocorre 
em Hb 10.7 (“princípio", literalmente, "no cabeça
lho do rolo” (citado do SI 40.7).1

ROLO
biblion (pi^Xiou), diminutivo de biblos, “ livro", 

é usado em Ap 6.14 (“livro"), acerca de um “rolo”, 
cuja ação de enrolamento ilustra a remoção do céu. 
Veja LIVRO, n° 2.1

ROM ANO
rhõmaios C Poipa íoç) ocorre em Jo 11.48: At 

2.10; 16.21,37.38; 22.25-27.29: 23.27: 25.16:
28.17.1 Para uma nota sobre a cidadania romana, 
veja CIDADÃO. n° 3.

ROUBADORES DE HOM ENS
andrapodistes (àuôpanoòicmíç). “negociante de 

escravo, seqüestrador", derivado de andrapodon, 
“escravo capturado em guerra”, palavra encontra
da no plural nos papiros, por exemplo, em um catá
logo  de p rop riedade  e em com binação  com  
tetrapoda, “coisas de quatro pés" (andrapodon. 
form ado de aner , “ hom em ” , e pous, “ pé"); 
andrapodon “nunca era uma palavra comum para 
designar escravo: era uma lembrança brutalmente 
muito óbvia do princípio que fez quadrúpedes e 
escravos humanos diferirem no número de pernas” 
(M oulton e M illigan. Vocabulary o f  the Greek 
Testament). O verbo andrapodizõ forneceu o subs
tantivo “com o mesmo significado odioso"’ que apa
rece em 1 Tm 1.10.1

ROUBAR
kleptõ (kXcttt(u). “roubar”, cognato de kleples, 

“ladrão” (cf. em português, “cleptomania” ), ocorre 
em Mt 6.19,20: 19.18: 27.64: 28.13: Mc 10.19: Lc 
18.20: Jo 10.10: Rm 2.21 (duas vezes): Rm 13.9: 
Ef 4.28 (duas vezes).1
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ROUPA C O M PR ID A
Nota: Quanto a  himation, a palavra habitual para 

‘vestes**, veja ROUPA, conferindo também as pa
lavras esthesis (traduzida em Lc 24.4 por “vestes 
resplandecentes'*), enduma, chi tõn e stole (traduzi
do em Mc 16.5 por "roupa comprida"). O  fato dc 
ocorrer as vestes de casam ento, enduma, em Mt
22.11.12. indica que as pessoas de alta posição 
mostravam sua magnificência proporcionando aos 
convidados roupas de festas. Veja VESTES PRE
CIOSAS.

ROUPA
\. phelones o u phailones (ítxiiÀóviiç)» provavel

mente por metátese é  proveniente de phainoles (em 
latim, paenula), “manto", denota “capote" de via
gem para proteção contra tempo tempestuoso (2 Tm
4.13). Alguns, porém, consideram o term o como 
palavra cretense para designar chi tõn, “túnica". 
Com certeza não era um vestuário eclesiástico. O 
siríaco traduz o  termo por um estojo para escritos 
(alguns o consideram um armário ou estante de li
vros), explicação anotada por C risóstom o, mas 
inverossímil. Pode ter sido um “manto leve como 
um capote de casimira, no qual os livros e perga
minhos eram embrulhados" (Mackie, em Dictionarx 
o f  the Bible. de Haslings).1

2. himation (íp-anoi/), “artigo de vestuário ex
terior. manto, lançado em cim a do chitõn". No plu
ral. “roupas" (a “capa” e  a túnica), por exemplo. 
Mt 17.2; 26.65; 27.31,35. Veja VESTES PRECIO
SAS, n° 2.

3. chitõn (xiTüíi/) denota “veste interior" ou “rou
pa de baixo**, c. como tal. deve ser diferenciado de 
himation. A distinção é feita, por exemplo, na or
dem do Senhor em Mt 5.40: "F. ao que quiser plei
tear contigo e tirar-te a vestimenta [chitõn], larga- 
lhe também a capa [himaton]". A ordem é inverti
da em Lc 6.29. A diferença jaz  nisto: Em Mt 5.40.
o Senhor está se referindo a um processo legal, por
tanto, supõe-se que o pretendente reivindique a  rou
pa interior, a  menos cara. O  acusado deve estar dis
posto a lhe deixar levar o mais valioso também. Na 
passagem em Lucas, está em vista um ato de vio
lência. e não há menção de recorrer à  justiça. A s
sim, a roupa exterior é a primeira que seria pega.

Quando os soldados crucificaram Jesus, eles se 
apoderaram das Suas vestes (himation. no plural), 
as vestes exteriores e a “túnica", o  chitõn. a roupa 
íntima, que era sem costura, tecida inteiramente des
de cim a (Jo 19.23). As vestes exteriores eram facil

mente divisíveis entre os quatro soldados, mas eles 
não podiam dividir o  chitõn sem rasgá-lo, por isso. 
lançaram sortes sobre ele.

Dorcas era acostumada a fazer túnicas (chitõn) 
e vestes {himation). At 9.39, quer dizer, desde rou
pas de baixo que se ajustavam bem ao corpo, até 
mantos exteriores longos e  soltos.

Dizia-se que uma pessoa estava “nua" (gumnt)S), 
se estivesse sem roupa ou se tivesse tirado as ves
tes exteriores, por exemplo, seu ependutes (n° 6. 
mais adiante), e vestido apenas com a roupa de bai
xo leve, como foi o caso com Pedro (Jo 21.7). O 
sumo sacerdote, ao rasgar suas roupas depois da 
resposta que o Senhor lhe deu à pergunta desafia
dora, rasgou suas roupas de baixo (chitõn). o mais 
violentamente para expressar seu fingido horror e 
indignação (Mc 14.63). Em Jd 23, “a roupa m an
chada da carne" é  o chitõn, a metáfora da roupa de 
baixo sendo pertinente, pois seria essa peça de rou
pa que ficaria em contato com a poluição da carne.

4. himatismos ( I j ia T ia p ió ç ) , na forma é palavra 
coletiva, denotando “vestim enta, roupas**, geral
mente é usado para se referir a 'roupas caras ou 
imponentes”, o vestuário de reis. oficiais, etc. (veja 
Lc 7.25, onde “vestes delicadas" é, literalmente, 
“cm roupas magníficas"; veja também At 20.33 e I 
Tm 2.9, onde significam “vestes caras”). Esta é a 
palavra usada para aludir às roupas brancas e  des
lumbrantes do Senhor no monte da Transfiguração 
(Lc 9.29). Também é usado para designar o  chitõn, 
a Sua roupa de baixo (veja nota acima), sobre a qual 
os soldados lançaram sortes (Jo 19.23.24). O  termo 
também ocorre em M t 27.35. Veja VESTES PRE
CIOSAS. VESTE, VESTIMENTA.1!

5. enduma (èvòuiia). cognato de enduõ (veja 
REVESTIR. n° 2), denota “qualquer coisa vestida, 
artigo de vestuário de qualquer tipo*’. Era termo 
usado para se referir à roupa dos profetas antigos, 
em lembrança do desprezo que tinham pelo esplen
dor terreno (1 Rs 19.13; 2 Rs 1.8; Zc 13.4). No Novo 
Testamento, é usado similarmente para denotar as 
vestes de João Batista (Mt 3.4); a  roupas em geral 
(Mt 6.25,28; Lc 12.23); metaforicamente, diz res
peito à pessoa estar vestida como ovelha (M t 7.15); 
fala da roupa de casam ento (M t 22.11.12); das ves
tes do anjo que estava no sepulcro do Senhor de
pois de Sua ressurreição (Mt 28.3). Veja ROUPA 
COM PRIDA, VESTIMENTA/J

6. ependutes (€TT€u8ÚTT|Ç) denota “artigo de ves
tuário superior" (formado de epi* "sobre**, e  enduõ. 
“vestir"). A palavra é  encontrada em Jo 21.7, onde
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denota um tipo.de (única de linho, que os pescado
res usavam quando trabalhavam. Veja o n° 3.1

7. esthes (êaOrjç). “ traje*’ (At 10.31). Veja VES
TES PRECIOSAS. n° I.

8. stole (otoàtí) (em português, “estola” ). denota 
qualquer "túnica im ponente”, uma peça de roupa 
longa que vai até os pes ou com uma cauda atrás. É 
usado para designar traje comprido com o qual os 
escribas andavam, fazendo-se distintos aos olhos dos 
homens (M c 12.38: Lc 20.46); a túnica usada pelo 
jovem  no sepulcro do Senhor (Mc 16.5): a melhor 
ou. antes, a principal túnica a qual foi trazida para o 
pródigo que voltava (Lc 15.22). O  termo ocorre cin
co vezes em Apocalipse, em referencia aos santos 
glorificados (Ap 6.11; 7 .9 .13,14 :2 2 .14 ).1 Na Septu
aginta, é  usado para aludir às roupas santas dos sa
cerdotes (por exemplo. Êx 28.2; 29.21; 3 1.10).

Notas: ( 1 ) 0  term o peribolaion, proveniente de 
periballõ, “lançar em volta”. literalmente, “aquilo 
que é  lançado em volta” , era um xalc ou manto. É 
usado cm 1 Co 11.15, acerca do cabelo da mulher 
que lhe é dado com o véu: em Hb 1.12, fala da terra 
e  dos céus que o Senhor enrolará “com o um m an
to". A outra palavra nesse versículo traduzido por 
“veste” é himation.%

(2) O termo endusis, é  “colocação (de vestes)” 
( l Pe 3.3). Contraste com  o n° 5.1

(3) Q uanto ao term o esthesis, veja V ESTES 
PRECIOSAS. n° 1.

(4) O  chlamus era um “capote" ou túnica curta, 
usada em cim a do chitõn (n° 3). por imperadores, 
reis, magistrados, oficiais m ilitares, etc. O  term o é 
em pregado para descrever a túnica escarlate com 
que Cristo foi vestido em escárnio pelos soldados 
na sala dc audiência de Pilatos (M t 27.28,31).

O que era conhecido por púrpura era uma cor 
um tanto quanto indefinida. Nào há nada contradi
tório sobre o fato de a  capa ter sido descrita por 
M arcos e João com o “ purpúrea” (M c 15.17: Jo
19.2). embora M ateus falasse dela com o “escarlata". 
Os soldados vestiram o  Senhor com essa peça de 
roupa para fazer escárnio de Sua Monarquia.1

(5) O  poderes era outro tipo de roupa exterior e 
que ia até os pés (formado de pous. “pe” , e arõ, 
"firm ar"). Era uma das roupas dos sum os sacerdo
tes. um manto (em hebraico, chetoneth), mencio
nado depois do éfode em Êx 28.4. etc. É usado em 
Ez 9.2, onde cm vez de “linho” a  Septuaginta lê 
“manta comprida"; também ocorre em  2 c  3.4: “E 
te vestirei de vestes novas” . No Novo Testamento, 
em Ap 1.13, alude à roupa comprida na qual o Se

nhor é  visto em visão entre os sete castiçais de ouro.
O  termo poderes é traduzido por “até aos pés de 
uma veste com prida", indicando Seu caráter e  atos 
sumo sacerdotais.^

(6) Q uanto ao term o katastole, veja VESTES 
PRECIOSAS. n° 4.

RUA  (1)
1. platéia (TrXcrreia), gram aticalm ente o fem i

nino de plaius, “largo”, é usado com o substantivo 
(hodos, “cam inho”, estando subentendido, ou seja, 
"cam inho largo"), “rua” , em Mt 6.5: 12.19 (cm al
guns textos, ocorre em Mc 6.56): Lc 10.10: 13.26; 
14.21; A t 5.15: Ap 11.8; 21.21; 22.2.1

2. amphodon (d u 4 > o ò o v ) . “cam inho ao redor" 
(form ado de amphi, “em volta” , e hodos, “cam i
nho”). ocorre em Mc 11.4 (“entre dois caminhos”).%

Nota: Q uanto ao term o rhume, veja RUA (2). 
Quanto ao termo agora, veja M ERCADO.

RUA  (2)
rhume (púpr|) cm grego mais antigo significava 

“a força. ímpeto ou balanço de um corpo móvel” ; 
em tempos mais recentes, “estrada, ruela ou rua es
treita”. É usado em Mt 6.2: Lc 14.21; At 9.11; 12.10. 
Veja RUA (1 ).1 Na Septuaginta, consulte Is 15.3.1

R U D IM E N T O S
stoicheion (c tto ixéío i'), “um dc uma fila ou s<5- 

rie” , é  traduzido em Gl 4.3,9; Cl 2.8,20: Hb 5.12 
por “rudimentos” . Veja ELEMENTOS.

RUGA
rhutis ( p u T Í ç ) ,  derivado de um verbo obsoleto 

rhuõ. que significa “aproximar, juntar, reunir", ocor
re em E f 5.27, descrevendo a im pecabilidade da 
Igreja inteira, em resultado do am or de Cristo ao se 
entregar por ela, com  o propósito de apresentá-la 
futuramente para Si mesmo.1

R U G IR
A. Verbos.

1. mukaomai ( p u K á o p a i ) .  apropriadam ente de 
bois. palavra onom atopaica, “mugir, berrar” , é usa
do acerca de leão em Ap 10.3.1

2. õruomai (ü jp ú o |im ), “uivar” ou "rugir” . termo 
onomatopaico, acerca de animais ou homens, é usado 
para aludir a leão (1 Pe 5.8). como símile de Satanás.1

B. S ubstan tivo . 
echos (nx°Ç)* “ruído" ou “som " (em português, 

“eco” ), é usado acerca do “rugido” do mar em  Lc
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21.25 (“bramido”), nos melhores manuscritos; al
guns m anuscritos têm  o particípio presente de 
echeõ, "soar” . Veja RUMOR, SOM.

RUIM
1. kakos ( k g k ó ç )  indica a falta de qualidades que 

uma pessoa ou coisa deveria possuir; significa “de 
caráter mim”: la) moralmente, como forma de pen
sar, sentir ou agir (por exemplo, Mc 7.21; 1 Co 15.33: 
Cl 3.5: 1 Tm 6.10; 1 Pe 3.9); (b) no sentido daquilo 
que é prejudicial ou nocivo (por exemplo, At 16.28: 
Tt 1.12; 2 Co 5.10: Tg 3.8). É o oposto de agathos. 
“bom”. Veja DANO, MAU (1). MAL (2), MAU.

2. poneros (Trouepóç). relacionado com ponos. 
“trabalho", expressa sobretudo a “forma ativa do 
mal”, e tem praticamente o mesmo significado da 
lelra “b” do n° 1. É usado, por exemplo, para se 
referir a pensamentos (M t 15.19: cf. kakos. em Mc
7.21): linguagem (Mt 5.11: cf. kakos, em 1 Pe 3.10); 
atos (2 Tm 4.18). Onde kakos e poneros aparecem 
juntos, kakos sempre é colocado por primeiro e  sig
nifica “de caráter ruim. desprezível”, e poneros, “de 
efeito ruim, maligno” (veja 1 Co 5.8 e Ap 16.2). O 
termo kakos tem um significado mais amplo, ao 
passo que poneros um significado mais forte. O  ter
mo poneros só é usado em alusão a Satanás e pode 
muito bem ser traduzido por “o maligno” (por exem
plo. Mt 5.37 e  cinco vezes em 1 João: Jo 2.13,14;

3.12; 5 .18 ,19); diz respeito a  demônios (por exem
plo, Lc 7.21); a pessoas “más” (Ml 22.10).

3. sapros (ocnrpóç), “estragado, podre” (cognato 
de sepõ, “apodrecer” ), aludindo primariamente a  subs
tâncias animais e  vegetais, expressa o que é de quali
dade pobre, impróprio para uso. pútrido. É referido a 
uma árvore e seus frutos (Mt 7.17.18; 12.33; Lc 6.43); 
a certo peixe (Mt 13.48. aqui traduzido por “ruins” ): 
ao linguajar sujo (Ef 4.29). Veja CORROMPER-!

RUÍNA
1. rhegma (prfypa), cognato de rhegnumi, “que

brar”, denota “divisão, fratura” (assim na Septua
ginta. por exemplo. 1 Rs 11.30,31); por metonímia. 
aquilo que está quebrado, “ruína" (Lc 6.49).!

2. katesírammena (KaTeaTpa|in.éi'a), o plural 
neutro, particípio perfeito, passivo, de katastrephõ. 
“destruir” , é traduzido em At 15.16 por “ruínas” : 
cf. CAVAR, n° 3. Veja SUBVERSÃO.

R UM OR
1. akoe (áicoTÍ). “audição”, é  traduzido em Mt 

24.6: Mc 13.7 por • rumores”. Veja OUVIR. B. n° 
1.

2. echos (rjxoç). “ruído. som”, é traduzido em 
Lc 4.37 por “fama” . Veja RUGIR. SOM.

Nota: Em Lc 7.17, o termo logos, "palavra”, é 
traduzido por “fama” .

s
Nota: O s in a l! .  ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram mencionadas 
neste dicionário expositivo.

SABÂCTANI
sabachthanei (aa{ktx6ai'eí ou a a p p a x & m ). 

palavra aramaica que significa: “Tu me abandonas- 
te” . é registrado como parte da declaração de Jesus 
na cruz (Ml 27.46: Mc 15.34. citação do SI 22.1). 
Ultimamente foram propostas traduções que dife
rem das comuns, mas não foram suficientemente 
fundamentadas para serem aceitas.

SÁBADO
1. sabbaton  ou  sabbata  ( a á 0 0 a t t o v  o u  

aápfknra). sendo o  ú ltim o term o, a  form a plural, 
transliterado  da palavra aram aica, que foi confun

dida com o plural; por conseguinte, o singular. 
sabbaton, foi formado dela. A raiz significa “ces
sar. desistir” (em hebraico, shãbatlv. cf. em árabe. 
sabata, “ interceptar, interromper” ): o duplo b lem 
força intensiva e implica uma cessação completa 
ou um fazer cessar, provavelmente o  primeiro. A 
idéia não é de relaxamento ou repouso, mas cessa
ção de atividade.

A observação do sétimo dia da semana, ordena
da para Israel, era um sinal entre Deus e o Seu povo 
na terra, baseado no fato de que depois dos seis 
dias de operações criativas. Ele descansou (Êx
31.16,17, com Êx 20.8-11). Os regulamentos do 
Antigo Testamento foram desenvolvidos e sistema- 
lizados a uma extensão tal que se tomaram um far
do para o povo (que. de qualquer forma, se alegra
va no descanso proporcionado) e  um provérbio de 
extravagância absurda. Dois tratados da Mishná (o 
Shabbath e o  Erubin) são inteiramente ocupados
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com regulamentos para a observância do sábado; o 
mesmo se dá com as discussões na Gemara a res
peito de opiniões rabínicas. O efeito sobre a opi
nião corrente explica o antagonism o despertado 
pelas curas do Senhor Jesus feitas no “sábado” (por 
exemplo. Ml 12.9-13; Jo 5.5-16), e explica o fato 
de os doentes serem levados para serem curados 
num "sábado” depois do pôr-do-sol (por exemplo, 
Mc 1.32). De acordo com idéias rabínicas. o ato de 
os discípulos arrancarem espigas (M t 12.1; Mc
2.23). e esfregarem-nas (Lc 6.1), quebra o “sába
do” em dois pontos: arrancar era colher, e esfregar 
era malhar. A atitude do Senhor em relação ao “sá
bado” era à guisa de desembaraçá-lo destes inquie- 
tantes acréscimos tradicionais, os quais se tom a
ram um fim em si mesmo, em vez de ser um meio 
para um fim (Mc 2.27).

Nas Epístolas, as únicas menções diretas e s
tão em Cl 2.16 (“sábados” , que deveria estar cor
retamente no singular: veja o primeiro parágra
fo, acim a), onde faz parte de uma lista entre co i
sas que eram “sombras das coisas futuras” (ou 
seja. da era introduzida no Dia de Pentecostes), 
e em Hb 4 .4 -11. onde o sabhatismos perpétuo c 
designado para os crentes (veja DESCANSO): 
referências dedutíveis encontram-se em Rm 14.5 
e Gl 4 .9 -11. Durante os primeiros três séculos da 
era cristã, o prim eiro dia da sem ana nunca foi 
confundido com o  “sábado” : a confusão das ins
tituições judaicas e cristãs foi devida ao declínio 
do ensino apostólico.

Notas: (1 > Em Mt 12.1,2.11; 24.20; Mc 6.2; Lc 
6.1: 14.3: Jo 9.14. c usado corretamente o singular, 
“sábado”; em Mt 12.5, o plural (veja acima). Quanto 
ao uso ou omissão do artigo, a omissão nem sem
pre exige a tradução “um sábado”; está ausente, por 
exemplo, em Jo 9.14.

(2) Em At 16.13, é literalmente, “no dia de sá
bados” (plural).

(3) Quanto a Mt 28 .1, veja TARDE.
(4) Quanto à frase “o primeiro dia da semana”, 

veja UM, A. (5).
2. prosabbaton (Trpoaá00ciToi') significa “o dia 

antes do sábado” (fonnado de pro. “antes de”, e o 
n° I ). e ocorre em Mc 15.42 (“a véspera do sábado 
”); alguns manuscritos têm prín. “antes de”, com o 
termo sabbaton separadamente.^

SABEDORIA
I. sophia (ao4>ía) é usado com referência a: (d) 

Deus (Rm 11.33; 1 Co 1.21,24; 2.7: E f 3.10; Ap

7.12); (b) Jesus (Mt 13.54; Mc 6.2: Lc 2.40.52: 1 
Co 1.30; Cl 2.3; Ap 5.12); (c) a “sabedoria” perso
nificada (Mt 11.19; Lc 7.35; 11.49): [d) a “sabedo
ria" humana: (1) nas coisas espirituais (Lc 21.15; 
At 6.3,10; 7.10; 1 Co 2.6. primeira parte; I Co 12.8: 
Ef 1.8.17; Cl 1.9: Cl 1.28:3.16; 4.5: Tg 1.5; 3.13,17;
2 Pe 3.15: Ap 13.18: 17.9); (2) na esfera natural 
(Mt 12.42; Lc 11.31: At 7.22; 1 Co 1.17,19,20; 1.21, 
duas vezes: 1 Co 1.22: 2.1.4.5: 2.6, segunda parte;
I Co 2.13: 3.19: 2 Co 1.12; Cl 2.23); (3) em sua 
forma mais degradante, “terrena, animal, diabóli
ca” (Tg 3.15).<S

2. phronesis (4>pói'r)Oi ç). “entendimento, prudên
cia”, ou seja, o uso correto da phren, “mente”, é 
encontrado em Lc 1.17. Veja PRUDÊNCIA.

Nota: “Ao mesmo tempo que o termo sophia é
o  insight da verdadeira natureza das coisas, o ter
mo phronesis é a capacidade de discernir modos de 
ação com vistas aos seus resultados: enquanto o 
tenno sophia é teórico, o  termo phronesis é práti
co” (Lightfoot). O termo sunesis, "entendimento, 
compreensão, inteligência”, é a faculdade crítica; 
este termo e phronesis sào aplicações particulares 
de sophia.

SABF.R (1)
A. Verbos.

1. ginõsko (yit^kyKiü) significa “estar tomado em 
conhecimento, vir a saber, conhecer, reconhecer, 
entender” ou "entender completamente” (por exem
plo. Mc 13.28,29; Jo 13.12; 15.18: 21.17; 2 Co 8.9; 
Hb 10.34; 1 Jo 2.5:4.2; 4.6, duas vezes; 1 Jo4.7,13;
5.2,20): nos seus tempos passado freqüentemente 
significa “saber no sentido de perceber"; o tempo 
aoristo ou aspecto pontual normalmente indica de
finição (Mt 13.11: Mc 7.24; Jo 7.26; 19.4: At 1.7; 
17.19: Rm 1.21: I Co 2.11. segunda pane; L Co 
2.14: 2 Co 2.4; E f 3.19: 6.22; Fp 2.19; 3.10: 1 Ts 
3.5: 2 Tm 2.19; Tg 2.20: 1 Jo 2.13. duas vezes; 1 Jo 
2.14: 3.6; 4.8: 2 Jo I: Ap 2.24: 3.3.9): em Jo  10.38. 
"para que conheçais [tempo aoristol e acrediteis 
Jtempo presentel” . Na voz passiva, significa fre
qüentem ente “ser conhecido” (por exemplo, Mt 
10.26; Fp 4.5). No sentido de entendimento com
pleto e absoluto por parte de Deus, é usado, por 
exemplo, em Lc 16.15: Jo 10.15 (do Filho como 
também do Pai); 1 Co 3.20. Em Lc 12.46. é tradu
zido por “ele não sabe”.

“No Novo Testamento é comum o verbo ginõskõ 
indicar uma relação entre a pessoa “que sabe” e o 
objeto conhecido; neste aspecto, o que é "conheci



SABE R 961 SABER

do” é  dc valor ou im portância para aquele que sabe. 
e, daí, o estabelecim ento do relacionam ento, por 
exemplo, especificamente o conhecimento dc Deus:
1 Co 8.3 (“se alguém ama a  Deus. esse é conhecido 
dele” ); Gl 4.9 ("sendo conhecidos de Deus” ); aqui 
o  ‘ conhecim ento” sugere aprovação c  traz o signi
ficado de “ser aprovado” ); o  mesmo se dá em 2 Tm
2.19 (cf. Jo 10.14,27; Gn 18.19; Na 1.7); os relaci
onam entos im plicados podem  envolver punição 
corretiva (Am 3.2). A mesma idéia de apreciação, 
com o também de “conhecimento”, está subjacente 
em várias declarações relativas ao “conhecimento” 
de Deus e de Sua verdade por parte dos crentes (por 
exemplo, Jo 8.32; 14.20,31: 17.3; Gl 4.9, primeira 
pane: 1 Jo  2.3.13,14; 4.6,8.16; 5.20); tal “conheci
mento” é  obtido, não por mera atividade intelectu
al. mas pela operação do Espírito Santo conseqüente 
à aceitação de Jesus. Tampouco tal “conhecim en
to” é  marcado por finalidade (veja. por exemplo. 2 
Pe 3.18; O s 6.3).

O verbo também é usado para transm itir o pen
samento de relação ou união, como, por exemplo, 
enlre o homem e a mulher (M t 1.25; Lc 1.34).

2. oida (oiòa), da mesma raiz de eidon, “ver” , é 
um tempo perfeito com o significado de presente, 
denotando, principalm ente, “ter visto ou percebi
do” : por conseguinte, “saber, conhecer, ter conhe
cimento de”, quer absolutam ente, como no caso do 
“conhecim ento” divino (por exem plo. Mt 6.8.32; 
Jo 6.6.64; 8.14; 11.42; 13.11; 18.4: 2 C o 11.31; 2 
Pe 2.9: Ap 2.2.9.13.19; 3.1.8,15): quer no caso do 
“conhecimento” humano, saber por observação (por 
exem plo. At 3.17: 7.40; Rm 11.2: 1 Ts 1.4.5: 2.1; 2 
Ts 3.7).

As diferenças entre os verbos ginõskõ (n° 1) e 
oida exigem  considerações: (a) ginoskõ. freqüen
tem ente sugere encetamento ou progresso no “co
nhecim ento”. ao passo que oida indica plenitude 
de “conhecim ento”, por exemplo: Jo 8.55: “ E vós 
não o  conheceis [g//iõy£<51”. ou seja. não com eça
ram a “conhecê-lo” , “mas eu conheço-o [oida]", ou 
seja, “Eu o conheço perfeitam ente” : Jo 13.7: “O 
que eu faço, não o sabes tu, agora", ou seja, Pedro 
ainda não "percebera” (oida) seu significado, “mas 
tu o saberás depois” , ou seja, “ele conseguirá sa
ber” (ginõskõ) doravan te: Jo 14.7: “ Se vós me 
conhecêsseis [ginõskõ] a m im ”, ou seja. se eles ti
vessem definitivam ente vindo a me “conhecer”, 
“ também conheceríeis [oida] a meu Pai” , ou seja. 
eles teriam “lido percepção de” ; “e  já  desde agora
o conheceis [ginõskõ]”. ou seja. tendo inconscien

tem ente ido ao Pai. como Aquele que estava nEle. 
eles agora, conscientem ente, estariam  em constan
te e progressiva experiência de “conhecê-lo”; Mc 
4.13: “Não perccbeis [oida] esta parábola? Como, 
pois, entendereis [ginõskõ] todas as parábolas?”, ou 
seja, “Não enlendeis esta parábola? Com o. pois, 
percebereis todas as parábolas?” , o que sugere que 
a  prim eira parábola é diretiva e probalória; (b ) en 
quanto ginõskõ freqüentemente implica uma rela 
ção ativa entre aquele que “sabe” e  a pessoa ou coi
sa “conhecida” (veja o n° 1. acima), oida expressa
o  fato de que o  objeto simplesmente veio dentro do 
âmbito da percepção do “conhecedor” : por conse
guinte, Mt 7.23: “N unca vos conheci [ginõskõ]'\ 
sugere: “ N unca tive re lac ionam ento  aprovador 
convosco”. ao passo que Mt 25.12: "Em verdade 
vos digo que vos não conheço [oida 1” , sugere: “Vós 
não lendes relacionamento com igo”.

3. epi ginõskõ (éTTiyutõoKüj) denota: (a) “obser
var. perceber com pletam ente, notar atentam ente, 
discernir, reconhecer” (formado de epi. “sobre” , e
o n° 1); sugere geralmente um reconhecimento mais 
específico e diretivo do objeto “conhecido” que o 
n° 1: também pode sugerir “conhecim ento” avan
çado ou avaliação especial: assim , em Rm 1.32: 
“Conhecendo [epiginõskõ] a justiça de D eus”, sig
nifica “sabendo tudo completam ente”, consideran
do que em Rm 1.21: “Tendo conhecido | ginõskõ] a 
Deus”, indica simplesmente que eles não poderiam 
evitar a  percepção. Às vezes, epiginõskõ implica 
uma participação especial do objeto “conhecido”, 
e dá m aior peso ao que é declarado: portanto, em 
Jo 8.32: “C onhecereis a verdade”, é usado ginõskõ, 
ao passo que. em 1 Tm 4.3: “Para os que conhecem 
a verdade”, epiginõskõ dá ênfase na participação 
da verdade. Contraste a declaração mais forte em 
Cl 1.6 (epiginõskõ) com a que temos em 2 Co 8.9 
(ginõskõ), e  os dois verbos em 1 Co 13.12: “Agora, 
conheço em parte [ginõskõ], mas. então, conhece
rei [epiginõskõ] com o tam bém  sou conhecido  
| epiginõskõ]", um “conhecim ento” que une perfei
tam ente o sujeito com o objeto; (b ) “descobrir, ave
riguar, determ inar” (por exem plo, Lc 7.37: 23.7; 
At 9.30; 19.34: 22.29; 28.1); em At 24.11. os m e
lhores manuscritos têm  este verbo em vez do n° 1; 
por conseguinte, “saber, tom ar conhecim ento” . J. 
A rm itage Robinson (On Ephesians) ressalta que 
epignõsis é “conhecim ento d irigido a um objelo 
particular, percebendo, discernindo”, ao passo que 
gnõsis é conhecim ento no abstrato. Veja RECO 
NHECER.
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4. proginõskõ (TTpoyiriÓCTkío). “saber de ante
mão”, é usado acerca de: («) a “presciência” divina 
relativa aos crentes (Rm 8.29); a Israel (Rm 11.2); 
Cristo como Cordeiro de Deus (1 Pe 1.20); (b) o 
“conhecimento” prévio humano, de uma pessoa (At
26.5): de fatos (2 Pe 3.17). Veja CONHECER DE 
ANTEM Ã0.1

5. episramai (cTrícrmiim), “saber, saber de, en
tender” (provavelmente uma antiga voz média de 
ephistemi, “pôr em cima de” ), é usado em Mc 14.68, 
“sei” , que segue oida em “ não o conheço” ; ocorre 
com mais freqüência em Atos (At 10.28; 15.7; 
18.25: 19.15,25; 20.18: 22.19; 24.10; 26.26); em 
outros lugares, aparece em I Tm 6.4; Hb 11.8; Tg 
4.14; Jd 10. Veja ENTENDER.1

6. sunoida (ow oiSa), formado de sun, “'com”, e
0 n° 2. tempo perfeito com o significado de presen
te. denota: (a) “compartilhar o conhecimento de, 
ser conhecedor de” (At 5.2); (b) “estar cônscio de", 
sobretudo a consciência culpada (1 Co 4.4, “em 
nada me sinto culpado”). O  verbo está relacionado 
com sunerdon, encontrado em At 12.12; 14.6 (nos 
melhores textos). Veja CONSIDERAR, GUAR
DA R-SE.^

7. agnaeõ (cryi'0€<0), “não saber, ser ignorante". 
Veja IGNORANTE.

8. gnõrizõ (yvopiíio) significa: (í?) “vir a saber, 
descobrir, saber” (Fp 1.22); (b) “fazer conhecer, fa
zer saber”, quer: (I) comunicando coisas perante um 
“desconhecido” (Lc 2.15,17; Jo 15.15; 17.26; At 
2.28; Rm 9.22.23; 16.26. na voz passiva; 2 Co 8.1; 
Ef 1.9; 3.3.5,10. na voz passiva em todos estes três 
versículos; Ef 6.19.21: Cl 1.27; 4.7.9: 2 Pe 1.16); 
em Lc 2 .17, alguns m anuscritos lêm o  verbo 
diagnõrizÕ (por conseguinte, “divulgaram”); quanto 
a At 7.13 (primeira pane), veja Nota (3), mais adi
ante: quer: (II) reafirmando coisas já  “conhecidas”:
1 Co 12.3 (“vos quero fazer compreender” : aqui o 
apóstolo Paulo reafirma o que eles já  sabiam): 1 Co
15.1 (acerca do Evangelho): Gl 1.11 (ele lembra o 
que eles bem sabiam, a base da sua reivindicação ao 
apostolado); Fp 4.6 (na voz passiva, acerca dos pe
didos feitos a Deus). Também ocone em Fp 1.22. 
Veja CERTO, DECLARAR (Nota), ISTO É-1

Notas: (1) Em 2 T m  3.10, o verbo  para- 
koloutheõ, “seguir de perto, seguir como padrão de 
conduta”, é traduzido por “ tens seguido”. Veja SE
GUIR.

(2) Em 2 Tm 4 .17 , é encon trado  o  verbo 
plerophoreõ. “cum prir, rea liza r” . Veja C U M 
PRIR (I ) .

(3) Em At 7.13. alguns manuscritos têm o verbo 
anagnôrizõ% “fazer-se conhecido", em vez do n° 8 
(q-v.).l

(4) Em At 7.13 (segunda parte), a expressão 
phaneros ginomai, “tornar-se m an ifesto", foi 
traduzida por “foi manifesto". Veja MANIFESTAR.

(5) Quanto ao verbo diagnõrizÕ, “fazer conhe
cer” . que em alguns manuscritos ocorre em Lc 2.17, 
veja o n° 8.

(6) Quanto ao verbo diaginõskõ, que aparece em 
At 24.22, “tomarei inteiro conhecimento de”, veja 
DETERMINAR, n° 5.

B. Adjetivos.
1. gnõstos (yroxjTÓç). forma mais recente de 

gnõtos (do n° 1), denota mais freqüentemente “co
nhecido”: é usado dez vezes em Atos, sempre com 
esse significado (exceto em At 4.16, onde significa 
“notável"): duas vezes no Evangelho de João (Jo
18.15.16): em Lc 2.44 e 23.49. denota “conheci
do"; em outros lugares, ocone somente em Rm 1.19. 
“dc Deus se pode conhecer neles”, literalmente, “o 
conhecível de Deus” , referindo-se a universo físi
co, na criação, da qual Deus “se fez conhecível”, 
ou seja. pelo exercício das faculdades naturais do 
homem, sem as revelações sobrenaturais como as 
dadas a Israel. Veja CONHECIDO.

2. phaneros (cjxxwepóç), “visível, manifesto”, é 
traduzido em Mt 12.16 por “descobrissem", e em 
Mc 3.12, por “manifestassem” . Veja APARECER. 
M A N IFEST A M E N T E . M A N IFESTA R , POR 
FORA.

3. epistemõn (fmcmnnwv). cognato de A. n° 5. 
“sabido, qualificado”, é usado em Tg 3.13 (“sá
bio" ).*!

4. agnõstos (ãyvüKJTOÇ). o negativo do n° 1. “des
conhecido”. é encontrado em At 17.23 (“não o co
nhecendo” ).1

C. Substantivos.
1. gnõsis (ywôm <;), primariamente “busca do sa

ber, procura do conhecimento, inquirição, investi
gação" (cognato de A. n° 1), denota, no Novo Tes
tamento. “conhecimento”, sobretudo da verdade 
espiritual. É usado: (a) de modo absoluto (Lc 11.52; 
Rm 2.20; 15.14; I Co 1.5; 8.1. duas vezes: 1 Co 
8.7.10.11: 13.2.8: 14.6; 2 Co 6.6: 8.7; 11.6: Ef 3.19; 
Cl 2.3: 1 Pe 3.7; 2 Pe 1.5.6): (b) no caso acusativo. 
em relação: (1) a Deus (2 Co 2.14: 10.5); (2) à gló
ria de Deus (2 Co 4.6); (3) a Cristo Jesus (Fp 3.8; 2 
Pe 3.18): (4) à salvação (Lc 1.77); (c) no caso su
jeito  ou nominativo, acerca do “conhecimento” de 
Deus (Rm 11.33, “ciência” ); da palavra do “conhe
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cimento" (1 Co 12.8. "ciência”); da “ciência", fal
samente chamada como tal (1 Tm 6.20).!

2. epignõsis (íTTÍyvulCFiç), cognato de A, n° 3. 
denota “conhecimento exato ou pleno, discerni
mento. reconhecimento”, e é forma fortalecida do 
n° 1, expressando um “conhecimento" mais amplo 
ou completo, uma maior participação pelo “conhe
cedor” do objeto “conhecido”, dessa maneira, in- 
fluenciando-o mais poderosamente. Não é encon
trado nos Evangelhos e em Atos. Paulo o usa 15 
vezes (16 se Hb 10.26 for incluído) das 20 ocorrên
cias: Pedro, quatro vezes, todas em sua segunda 
Epístola. Contraste Rm 1.28 (epignõsis) com o ver
bo simples que aparece em Rm 8.21. “Em todas as 
quatro Epístolas do cativeiro romano, é um elemen
to na oração de abertura do apóstolo Paulo pelo 
bem -estar dos seus correspondentes (Fp 1.9: Ef 
1.17; Cl 1.9; Fm 6)“ (Lightfoot).

É usado com referência a Deus (Rm 1.28; 10.2: 
Ef 1.17; Cl 1.10; 2 Pe 1.3): a Deus e a Cristo (2 Pe
1.2); a Cristo (E f 4.13: 2 Pe 1.8; 2.20): à vontade 
do Senhor (Cl 1.9); a ioda coisa boa (Fm 6); à ver
dade (1 Tm 2.4; 2 Tm 2.25; 3.7; T t 1.1); ao misté
rio de Deus (Cl 2.2, “para conhecimento do”, lite
ralmente, “a um pleno conhecimento do"). É usado 
sem a menção de objeto (Fp 1.9; Cl 3.10). Veja RE- 
CONHECER.1

3. agnõsia ( á y r o x T Í a ) .  o negativo do n° l . “ ig
norância". é traduzido em l Co 15.34 por “não têm
o conhecimento"; em 1 Pe 2.15, por “ ignorância” . 
Veja 1GNORÂNCIA.1

Nota: Em Ef 3.4, ocorre o termo sunesis, “en
tend im en to  com preensão" . Q uan to  à palav ra  
kardiognõstes, veja CONHECEDOR DO CORA
ÇÃO.

SA BER (2)
oida (oiõa. perfeito dc ópáto), “saber”, no mais- 

que-perfeito (com significado de imperfeito) é usa
do em Mc 9.6; 14.40: Lc 2.49; Jo 5.13; At 12.9;
23.5. Veja SABER (1). n° 2.

SA BIA M EN TE
A. A djetivo.

sõphrõn (aióòpw»'). “de mente sã. controlado, 
com autodom ínio”, formado de saos. “contraído 
com”, e  sõs, “salvo, seguro" (cf. sõzõ. “salvar” ), e 
phren. “mente", ocorre 4 ocorrências vezes: 1 Tm
3.2 (“sóbrio"): Tt 1.8 (“moderado”): Tt 2.2 (“só
brios"); Tt 2.5 (“moderadas"). Veja SÓBRIO, TEM 
PERANÇA.1!

B. A dvérbio.
nounechõs (i-oui^x^Ç)- literalmente, “possuidor 

da mente" (formado de nous. “mente, entendimen
to”. e echõ, “ ter"), por conseguinte, denota “dis
cretam ente. sensivelm ente, prudentem ente” (Mc 
12.34. “sabiamente" ).‘fl

SÁ BIO
A. A djetivos.

1. sophos (ao<í>óç) é usado acerca de: (a) Deus 
(Rm 16.27): em 1 Tm 1.17 e Jd 25. o termo sophos 
está ausente nos melhores manuscritos: o  grau com
parativo. sophõieros. ocorre em 1 Co 1.25. onde 
“loucura” é. simplesmente, a avaliação humana: (b) 
os mestres espirituais em Israel (Mt 23.34): (c ) os 
crentes dotados de sabedoria e prática espirituais 
(Rm 16.19: 1 Co 3.10; 6.5; E f 5.15; Tg 3.13); «/) 
os mestres judeus nos dias de Cristo (Mt 11.25; Lc
10.21); (e) o naturalmente instruído (Rm 1.14.22;
1 Co 1.19.20,26.27: 3.18-20).(|

2. phronimos (èpóvi^ioç), “prudente, sensato, 
sensível, praticam ente sábio” (M l 7.24: 10.16; 
24.45: 25.2.4.8.9; Lc 12.42; 1 Co 10.15): em Lc
16.8, é usado o grau comparativo, phronimõteros 
(“mais prudentes”): em sentido ruim (Rm 11.25;
12.16), “(para que não) presumais (de vós mes
mos)**, literalmente, “sábios (em vós mesmos)", 
ou se ja , “ju lg a d o s  p e lo  p ad rã o  da p ró p ria  
autocomplacência”: ironicamente ( I Co 4 .10; 2 Co
11.19M

B. Substantivo.
magos ( jiáyoç) denota “mágico, mago”, alguém 

pertencente à casta sagrada, originalmente da Mé
dia. que estava de acordo com a religião persa, en
quanto retinha suas antigas crenças; é  usado no plu
ral em Mt 2.1,7; 2.16 (duas vezes). Veja também 
FEITICEIRO.

C . Verbos.
1. sophizõ (<7otj>í£iü) é usado em 2 Tm 3.15 (“fa

zer-te sábio” ). Veja FAZER SÁBIO.
2. suniemi ou stmiõ (awívtyii ou ouw u). “perce

ber, entender", é usado negativamente em 2 Co 10.12 
(“estão sem entendimento”). Veja ENTENDER.

D. A dvérbio.
phronimõs (4>poi'i| uoç), “sabiamente” cognato de

A, n° 2, ocorre em Lc 16.8 (“prudentemente”).!

SA C E R D Ó C IO
A. Substantivos.

I. hierateurna (i€páT€U[ia) denota “sacerdócio" 
(cognato de hierateuõ. veja mais adiante), “corpo
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de sacerdotes” , consistindo em todos os crentes, a 
igreja inteira (não uma ordem especial dentre eles), 
chamados "sacerdócio santo** (1 Pe 2.5); "sacerdó
cio real" (1 Pe 2.9); o  primeiro termo está associa
do com a oferta dos sacrifícios espirituais, o último 
com a dignidade real de apresentar as excelências 
do Senhor.1 Na Septuaginta, consulte Êx 19.6;
23.22.1

2. hierõsune (Lepüjawr)). “sacerdócio", signifi
ca o  ofício, qualidade, grau e ministério de “sacer
dote" (Hb 7.11,12.24). onde são expostos os con
trastes entre o “sacerdócio” levita e o de Jesus.1 Na 
Septuaginta, consulte l Cr 29.22.1

3. hierateia (L epartia), “sacerdócio”, denota o 
ofício de sacerdote (Lc 1.9; Hb 7.5).1

B. Verbo.
hierateuõ ( Í € p a T € t ü j )  significa "oficiar como 

sacerdote” (Lc 1.8).!

SA C E R D O T E
1. hiereus (Içpeúç), “aquele que oferece sacrifí

cio e tem o encargo das coisas pertencentes a esse 
respeito”, é usado acerca de; (a ) o "sacerdote” do 
deus pagão Zeus (Al 14.13); (b ) os “sacerdotes" 
judeus (por exemplo. Mt 8.4; 12.4,5; Lc 1.5 [onde 
é feita a alusão aos 24 turnos dos “sacerdotes" de
signados ao serviço no Templo; cf. 1 C r 24.4ssJ: Jo 
1.19; Hb 8.4); (c) os crentes (Ap 1.6; 5.10; 20.6). 
Israel foi primariamente designado como nação para 
ser um reino de “sacerdotes”, oferecendo serviço a 
Deus (por exemplo. Êx 19.6); quando os israelitas 
renunciaram suas obrigações (Êx 20.19), o sacer
dócio arônico foi escolhido para esse propósito, até 
que Jesus veio para cumprir Seu ministério ofere
cendo-se a Si mesmo; desde então, o  sacerdócio 
judaico foi ab-rogado, para ser retomado nacional
mente, em favor dos gentios, no Reino milenar (Is 
61.6; 66.21). Enquanto isso. todos os crentes e  ju 
deus são constituídos "reis e sacerdotes” (Ap 1.6, 
veja acima), um “sacerdócio santo” (1 Pe 2.5). e 
"real” (1 Pe 2.9). O Novo Testamento não reconhe
ce de modo algum uma classe sacerdotal em con
traste com o laicato; todos os crentes são ordena
dos a oferecer os sacrifícios mencionados em Rm 
12.1; Fp 2.17; 4.18; Hb 13.15.16; I Pe 2.5; (d) Je
sus (Hb 5.6; 7.11.15.17.21; 8.4. negativamente); (é*) 
Melquisedeque. como prenunciador dc Cristo (.Hb 
7.1.3).

2. archiereus (àpxiepeúç) designa; (o) “os su
mos sacerdotes” da ordem dos levitas. freqüente
mente chamados no Novo Testamento dc “princi

pais sacerdotes”, incluindo os “ex-sumos sacerdo
tes” e os membros das famílias dos “sumos sacer
dotes” (por exemplo. Mt 2.4; 16.21; 20.18; 21.15); 
no singu lar, “sum o sacerd o te” (por exem plo, 
Abiatar, Mc 2.26; Anás e Caifás, Lc 3.2, onde a 
tradução mais correta seria “no sumo sacerdócio 
de Anás e Caifás” : cf. At 4.6). Quanto à combina
ção dos dois a esse respeito. Anás foi o “sumo sa
cerdote” de 7 a 14 d.C.. e, na época referida, tinha 
sido deposto durante alguns anos: o genro dele. 
Caifás, o quarto sumo sacerdote” desde sua depo
sição, foi nomeado em cerca de 24 d.C. O fato de 
que Anás ainda era chamado “sumo sacerdote” é 
exp licado  pelos seguin tes fatores: (1) pela lei 
mosaica o sumo sacerdócio era mantido por toda a 
vida (Nm 35.25); sua deposição deveu-se a ato ca
prichoso do procurador romano, mas. legal e  reli
giosamente. ele ainda era considerado “sumo sa
cerdote” pelos judeus: (2) ele provavelmente ainda 
mantinha o cargo de presidente-suplente do Sinédrio 
(cf. 2 Rs 25.18); (3) ele era homem cuja idade, ri
queza e ligações familiares lhe deram influência 
preponderante, pela qual ele mantinha o verdadei
ro poder sacerdotal; na verdade, nessa época o sumo 
sacerdócio estava nas mãos de um grupo exclusivo 
de uma meia dúzia de famílias; a linguagem dos 
escritores dos Evangelhos está em concordância 
com isso, ao atribuir o sumo sacerdócio antes a uma 
casta que a  uma pessoa: (4) os “sumos sacerdotes” 
eram naquele período meros bonecos das autorida
des romanas, que os depunham à revelia, com o 
resultado de que o título era usado mais livremente 
do que nos dias de outrora.

A instituição divina do sacerdócio culminou no 
“sumo sacerdócio", sendo seu dever representar 
todo o povo (por exemplo, Lv 4.15,16; 16.1-16). 
As características dos “sumos sacerdotes” arônicos 
estão enumeradas em Hb 5.1-4; 8.3: 9.7.25; em al
guns m anuscritos, tam bém  verificam os em Hb 
10.11; 13.11.

O termo também designa; (b) Jesus que é  apre
sentado neste aspecto na Epístola aos Hebreus. onde 
Ele é mencionado como “sumo sacerdote” (Hb 4.15; 
5.5.10; 6.20: 7.26: 8.1.3: 9.11); “grande sumo sa
cerdote” (Hb 4.14): “grande sacerdote” (Hb 10.21); 
“misericordioso e fiel sumo sacerdote” (Hb 2.17); 
“apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão” (Hb
3 .1 ); “ sum o sace rd o te , segundo  a o rdem  de 
Melquisedeque" (Hb 5.10). Um dos grandes obje
tivos desta Epístola é  apresentar a  superioridade do 
sumo sacerdócio de Jesus como sendo de ordem
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diferente e superior que a arônica, na qual Ele é o 
Filho de Deus (veja especialmente Hb 7.28), com 
um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Sete 
importantes características do Seu sacerdócio são 
acentuadas: (1) o caráter do sacerdócio (Hb 5.6,10): 
(2) a  comissão do sacerdote (Hb 5.4.5); (3) a pre
paração do sacerdote (Hb 2.17: 10.5); (4) o  sacrifí
cio do sacerdote (Hb 8.3: 9.12.14,27.28: 10.4-12);
(5) o san tu á rio  do sacerdo te  (H b 4 .14 : 8.2: 
9.11,12,24: 10.12,19); (6) o ministério do sacerdo
te (Hb 2.18:4.15; 7.25: 8.6:9.15.24); (7) os efeitos 
do sacerdócio (Hb 2.15: 4.16: 6.19,20; 7.16,25; 
9.14,28; 10.14-17.22,39; 12.1; 13.13-17).

Nota: Em At 4.6. o adjetivo hieratikos. "sumo 
sacerdotal” , é traduzido por "do sumo sacerdote”.

SACRIFICADO AOS ÍDOLOS
1. eidõlothutos ( € l6 u>Xó 0 u t o <;) é um adjetivo que 

significa “sacrificado a ídolos” (formado de eidõlon. 
"ídolo”, veja ÍDOLO, e thuõ, "sacrificar” ), ocorre 
em At 15.29; 21.25: 1 Co 8.1.4,7.10: 10.19; Ap
2.14.20. Alguns manuscritos inferiores trazem este 
adjetivo em 1 Co 10.28 (veja o n° 2). A carne das 
vítimas, depois do sacrifício, era comida ou vendi
da.*!

2. hierothutos (icpódirroç), “oferecido em sacri
fício” (formado de hieros. “sagrado”, e thuõ. “sa
crificar” ), é encontrado nos melhores manuscritos 
em 1 Co 10.28 (veja o n° 1 ).!

SACRIFÍCIO
A. Substantivo.

thusia (0iK7Ía) denota primariamente “o ato da 
oferta” ; então, objetivamente, "aquilo que é ofere
c id o ” , d izendo  re sp e ito  a: (a) " s a c r if íc io s” 
idolátricos (At 7.41); (b) "sacrifícios” de animais 
ou de outros, conforme eram oferecidos sob a lei 
(Mt 9.13; 12.7: Mc 9.49: 12.33; Lc 2.24; 13.1; At 
7.42; 1 Co 10.18: Hb 5.1: 7.27. no plural; Hb 8.3; 
9.9; 10.1,5,8.11: 11.4); (c) Jesus, no Seu "sacrifí
cio” na cruz (E f 5.2; Hb 9.23 [onde o plural abran
ge antitipicamente as várias formas de “sacrifíci
o s” lev itas em  seu ca rá te r típ ico ]: Hb 9 .26 ;
10.12,26); (d) metaforicamente, refere-se a: (1) o 
corpo do crente, apresentado a I>cus como "sacrifí
cio” vivo (Rm 12.1); (2) a fé (Fp 2.17); (3) a ajuda 
material feita aos servos de Deus (Fp 4.18): (4) o 
louvor (Hb 13.15); (5) fazer bem aos outros e co
municar com suas necessidades (Hb 13.16); (6) os 
“sacrifícios” espirituais em geral, oferecidos pelos 
crentes na qualidade de sacerdócio santo (1 Pe 2.5).!

B. Verbo.
thuõ (0úto) é usado acerca de “sacrificar matan

do a vítima”, aludindo a: (a) o “sacrifício” de Cris
to (1 Co 5.7); (b) o "sacrifício” da Páscoa (Mc 14.12; 
Lc 22.7): (c) os "sacrifícios" idólatras (At 14.13,18:
1 Co 10.20, duas vezes). Veja MATAR (1). n°3.

Nota: Quanto ao verbo eidõlothutos. "sacrifica
do a ídolos", veja ÍDOLO. n° 1.

SACUDIR
1. saleuõ (oaXeúu>), “agitar, sacudir, trem er”, 

alude primariamente à ação de ventos tem pestu
osos, ondas. etc.. é usado: (a) literalm ente, acer
ca de uma cana (M t 11.7: Lc 7.24): de uma vasi
lha, "sacudida” para seja enchida (Lc 6.38); de 
uma construção (Lc 6.48: At 4.31: 16.26): das 
forças naturais dos céus e corpos celestes (Mt 
24.29; Mc 13.25; Lc 21.26); da terra (Hb 12.26, 
"m oveu” ); (b) m etaforicam ente, acerca de: ( l )  
"trem er” como que a ficar inseguro (Hb 12.27. 
duas vezes): (2) ser desalentado da sensação de 
segurança (At 2.25. "[não] seja comovido’*); (3) 
incitar, uma m ultidão (At 17.13); (4) perturbar- 
se. agitar-se (2 Ts 2.2, “não vos movais” , ou seja, 
da sua firme convicção e  do propósito de cora
ção gerados por isso, a respeito da volta de Jesus 
antes que o Dia do Senhor comece; a metáfora 
pode ser tirada da soltura das ancoragens de um 
navio causada por uma tempestade). Veja EXCI
TAR, M O V E R !

2. seiõ (oeítü), "tremer para lá e  para cá", é  en
contrado em Mt 28.4 ("ficaram muito assombrados 
”): Hb 12.26 (“comoverei"): Ap 6.13 ("abalada"). 
Veja MOVER. n° 3.

3. apotinassõ (aT T O T U 'áa< 7 u > ). "tremer para fora. 
livrar-se de, sacudir" (form ado de apo, "de", e 
tinassõ, “tremer"), é usado em Lc 9.5 (“sacudi", 
acerca do pó dos pés); At 28.5 (de uma víbora pre
sa na mão de Paulo).! Na Septuaginta, consulte Jz 
16.20; 1 Sm 10.2; Lm 2.7.1

4. ektinassõ (ètcTLi'áaaio), "trem er para fora. 
sacudir, limpar sacudindo", c usado acerca de "sa
cudir" o pó dos pes (Mt 10.14; Mc 6.11; At 13.51): 
de “sacudir" as vestes (At 18.6).!

SAFIRA
sappheiros (adití^eipoç) é mencionado em Ap

21.19 como o  segundo fundamento do muro da Je
rusalém celestial (cf. Is 54.11).! Era uma das pe
dras no peitoral do sumo sacerdote (Êx 28.18;
39.11); como sugestão do seu valor, veja Jó 28.16;
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Ez 28.13. Veja tam bém  Êx 24.10; Ez 1.26; 10.1. A 
“safira" tinha várias nuances de azul e em termos 
de dureza vem logo a seguir ao diam ante.

SAGRADO
hieros (íepóç) denota “consagrado a Deus", por 

exem plo, as Escrituras, 2 Tm  3.15; é  usado com o 
substantivo no singular neutro em 1 Co 9.13 (“o  
que é sagrado” ).*! O  singular neutro, hieron. tam 
bém denota “tem plo". Veja TEM PLO . Q uanto a 
uma com paração deste vocábulo e  termos sinôni
mos. veja SANTO. B. n° I. letra "b”. e Nota (2).

SAIR
1. ekporeuomai (cKnropeúop.ai). “ir adiante, pro

ceder. sair", é encontrado em M t 4.4; M l 15.1 LI8; 
M c 7.15,20,21,23; Lc 4.22; Jo  15.26: E f 4 .29; Ap 
1.16; 4 .5: 9.17.18; 11.5: 19.15; 19.21; 22.1. Veja 
IR, Nota (1). VIR. n° 33.

2. exerchonmi (è£épxo|icu) é encontrado em Mt 
15.19: Jo 8.42; Tg 3.10. O verbo “proceder" não é 
tão satisfatório. Veja V'1R. n° 3.

3. prokoptõ (irpoKÓTTTtü), literalm ente, "cortar 
adiante (caminho)'", é  traduzido em  2 Tm 2.16 por 
"produzirão" e  em 2 Tm  3.9, por “ irão, (porém), 
avante”. Veja AUMENTAR.

4. prostithemi (irpocmOriiii), "pôr. somar, acres
centar", é traduzido em At 12.3 por “continuou” 
(um hebraísmo). Veja ACRESCENTAR. nv 2.

SAL
A. Substantivo.

halas (oXaç). form a recente de hals (encontra
do em alguns m anuscritos em Mc 9.49). é  usado:
(a) literalmente (M t 5.13. segunda pane: M c 9.50. 
prim eira parte, duas vezes; Lc 14.34, duas vezes):
(b ) metaforicam ente, acerca dos “crentes” (Mt 5.13, 
segunda parte); do “caráter e  condições" deles (Mc 
9.50. segunda parte); da "sabedoria” exibida nos 
seus discursos (Cl 4.6).?

Sendo possuidor de qualidades purificadoras. 
preservadoras e anti-sépticas, entre as nações orien
tais o “sal" se tomou emblemático de fidelidade e 
ainizade. Comer do “sal” de alguém, e  assim com
partilhar de sua hospitalidade, ainda é  considerado 
dessa maneira entre os árabes. Portanto, nas Escritu
ras, é  emblema do concerto entre Deus e o  Seu povo 
(Nm 18.19; 2 Cr 13.5); assim se dá outra vez quando
o  Senhor diz: 'T ende  sal em  vós mesmos c paz uns 
com os outros” (M c 9.50). Nos ensinam entos do 
Senhor também é simbólico de saúde e vigor espiri

tuais que são essenciais à virtude e  neutralizador cris
tãos da corrupção que está no mundo (por exemplo. 
M t 5.13. veja a  letra acima). A  comida é  tempe
rada com “sal” (veja B); toda oferta de manjares de
via conter "sal” , que também devia ser oferecido com 
todas as ofertas apresentadas pelos israelitas, como 
emblema da santidade de Cristo e indicação da re
conciliação fornecida ao homem por Deus com base 
na morte de Cristo (Lv 2.13). Recusar a provisão de 
D eus em  C ris to  e  a eficác ia  do  Seu sacrifíc io  
expiatório é  expor a  si mesmo à destruição de ser 
"salgado com fogo” (M c 9.49).

Ainda que o "sal” seja usado para fertilizar a 
terra, seu excesso deixa o solo estéril (por exem 
plo. Dt 29.23; Jz 9.45: J r 17.6; S f 2.9).

B. V erbo.
halizõ (àkÍLvj). cognato de A. significa "aspergir, 

salpicar, borrifar" ou “temperar com sal” (M t 5.13: 
Mc 9.49. veja A).*| Contraste com CHEIRO. B.

C . A d jetivos.
1. halukos (áXiKÓç) ocorre em Tg 3.12 (“salga

da” )/!
2. a/ialos (õraXoç) denota "sem sal” (formado de

a . elemento de negação, n, elemento eufônico. c A ). 
"insípido, insosso” (Mc 9.50. “ insulso”. literalmente, 
“tomou-se (ginomai) sem sal (unalos)”; cf. o termo 
mõrainõ encontrado em Lc 14.34 (veja CHEIRO. B).

SALÁRIO
1. opsõnion (òUiujrioi') (qual a este term o, veja 

CARG A. A. n° 5), denota: (a ) o  “pagam ento dos 
soldados” (Lc 3.14; 1 Co 9 .7? "custa” ); (b) em  ge
ral. “aluguel, arrendam ento, salário  de qualquer 
tipo”, c  usado m etaforicam ente em Rm 6.23. acer
ca do pecado; em 2 Co 11.8. acerca do apoio m ate
rial que Paulo recebia de algumas das igrejas que 
ele tinha fundado e às quais ele auxiliava nas co i
sas espirituais: o sustento dessas igrejas o  susten
tou em pane em Corinto. de onde ele se absteve de 
receber tal ajuda (2 Co 11.9,1o).1!

2. misthos (|.ua0óç), “aluguel, arrendam ento”, e 
usado em Jo 4.36 ("galardão” ): 2 Pe 2.15 ("prê
mio"). Veja ASSALARIAR. A.

SALIVA
ptusnta (irrO ai^a), cognato de ptuõ. "cuspir", 

ocorre em Jo 9-6.cJ|

SALM O
psalmos (4*aAnóç) denotava prim ariam ente "to

que ou puxão com os dedos (em cordas m usicais)” ;
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então, “canção sacra, cantada com acompanhamen
to musical, salmo*'. É usado acerca de: («) o livro 
de "Salm os" do A ntigo Testam ento (Lc 20.42: 
24.44: Al 1.20); (b ) um “salmo" em particular (At 
13.33: cf. At 13.35); (c) "salmos” em geral (I Co 
14.26: E f 5.19: Cl 3.16).!

Nota: Quanto ao verbo psallõ, traduzido em Tg
5.13 por “cante louvores", veja CANTAR. SAL- 
MODIAR.

SALMODIAR
psallõ  (diáXXco). primariamente “beliscar, res

soar” . então, “ tocar um instrum ento dc cordas 
com os dedos”, c, por conseguinte, na Septua
ginta. “cantar com a harpa, cantar salm os", de
nota. no Novo Testam ento, "cantar um hino. can
tar louvores": em Ef 5.19. “salm odiando" (quan
to  à palavra precedente, “cantando", adò . veja 
CANTAR). Em outros lugares, é encontrado em 
Rm 15.9: I Co 14.15: Tg 5.13 (“cante louvores’’). 
Veja CANTAR.!

SALTAR
1. hallomai (âXXo|iai). “saltar" (cognato de 

halma. “pulo"), é usado: (<?) metaforicamente, acer
ca de “jorrar, saltar" água (Jo 4.14): (b) literalmen
te. acerca do “salto” de aleijados curados (At 3.8. 
segunda parte; At 14.10).!

2. skinaõ  (aKipTÓw). "saltar", é encontrado em 
Lc 1.41.44 e 6.23. aqui traduzido por “exultai” : em 
Lc l .44. as palavras “de alegria*’ são expressas se
paradamente.!

3. exallomai (eÇdÀXopat), “saltar para cima" (li
teralmente. fonnado de ek. “para fora”, e o n° 1). é 
dito em At 3.8 (primeira parte) acerca do aleijado 
que foi curado por Pedro (cf. o n °  I. acim a).!

4. ephallomai (ç^áX opai). “saltar sobre" (for
mado de epi. “sobre", e o  n° 1). é dito do endemo- 
ninhado em At 19.16.!

SALTEADOR
1. lestes (Xnarpç), “ ladrão, bandido, salteador" 

(cognato de leia, “saque"), “aquele que saqueia 
abertamente c mediante violência" (em contraste 
com kleptes. “ ladrão, gatuno, assaltante”, veja mais 
adiante), é encontrado em Mt 21.13 (e passagens 
paralelas); Mt 26.55 (e passagens paralelas); Mt 
27.38.44; Mc 15.27; Lc 10.30.36: Jo 10.1,8: 18.40:
2 Co 11.26. Veja LADRÀO.

2. hierosulos (içpóavXoç), adjetivo que signifi
ca “que rouba templos” (formado de hieron. “ tem

plo”. e sulaõ. “roubar"), é encontrado em At 19.37 
("sacrílegos”).! Contraste com o verbo hieosuleõ. 
“roubar templo”, que ocorTe em Rm 2.22 (“come
tes sacrilégio”).!

SALVAÇÃO
A. Substantivos.

1. sõteria (aojTr|pía) denota “libertação, preser
vação. salvação". O  termo “salvação” é usado no 
Novo Testamento para se referir a: («) o livramen
to material e temporal de perigo e apreensão: (1) 
nacional (Lc 1.69,71; Al 7.25. “ liberdade"); (2) 
pessoal, como do mar (At 27.34. “saúde”): da pri
são (Fp 1.19): do dilúvio (Hb 11.7); (b) o livramen
to espiritual e eterno concedido imediatamente por 
Deus aos que aceitam as condições estabelecidas 
por Ele referentes ao arrependimento e fé no Se
nhor Jesus, somente em quem será obtido (At 4.12), 
e sob confissão dEle como Senhor (Rm 10.10): para 
este propósito o Evangelho é o instrumento de sal
vação (Rm 1.16; E f 1.13; veja SALVAR); (c) a atu
al experiência do poder de Deus em livrar da escra
vidão do pecado (por exemplo. Fp 2.12: I Pe 1.9): 
neste primeiro texto diz. respeito especialmente, 
embora não totalmente, à manutenção da paz. e har
monia: esta atual experiência por pane dos crentes 
é virtualmente equivalente à santificação; para este 
propósito. Deus é capaz de tomá-los sábios (2 Tm
3.15); eles não devem negligenciar isso (Hb 2.3): 
{d) o futuro livramento dos crentes na parousia de 
Cristo aos Seus santos, uma salvação que é o obje
to da confiante esperança dos crentes (por exem
plo. Rm 13.11; 1 Ts 5.8.9). sendo-lhes assegurada 
a “salvação” como livramento da ira de Deus desti
nada a ser executada nos descrentes ao término desta 
era (I Ts 1.10: cf. 2 Ts 2.13; Hb 1.14: 9.28: I Pe 
1.5; 2 Pe 3.15); (e) o  livramento da nação de Israel 
no segundo advento de Cristo no momento do “es
plendor da sua vinda" (2 Ts 2.8; cf. Lc 1.71: Ap
12.10): (/) inclusivãmente, resumir todas as bên
çãos dadas por Deus aos homens em Cristo pelo 
Espírito Santo (por exemplo. 2 Co 6.2; Hb 5.9: 1 
Pe 1.9,10; Jd 3); (#) ocasionalmente, representan
do virtualmente o Salvador (por exemplo, Lc 19.9; 
cf. Jo 4.22: veja SALVADOR); (h) em atribuições 
de louvor a Deus (Ap 7.10), e como ao que lhe é 
prerrogativa conceder (Ap 19.1).

2. sõteríon (aum ptov). o  neutro do adjetivo (veja 
B), é usado como substantivo em Lc 2.30: 3.6. em 
cada um dos textos representando virtualmente o 
Salvador, como no n° 1. letra “g”; em At 28.28.
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como no n° I . letra “ò”; em E f 6.17, onde a espe
rança de '‘salvação** (veja o n° 1, letra "d") é  meta
foricamente descrito com o “capacete".!

B. A djetivo.
sõterios (aurrf|pi<><;), “salvante. aquele (ou aqui

lo) que traz salvação”, descreve a graça de Deus. 
cm T t 2.11.1

SALVADOR
sõter (atoníp), "salvador, libertador, preservador, 

conservador", é usado acerca dc: (a) Deus, ocorre 
em Lc 1.47; 1 Tm  1.1; 2.3; 4 .10 (no sentido de 
"preservador”, visto que Ele dá "a  todos a vida. a 
respiração e todas as coisas '. At 17.25); Tt 1.3; 2.10; 
3.4; Jd 25; (b) Jesus, ocorre em Lc 2.11; Jo 4.42; At 
5.31; 13.23 (de Israel); E f 5.23 (o sustentador e 
preservador da Igreja. Seu corpo); Fp 3.20 (na Sua 
vinda a fim de receber a Igreja para Si mesmo); 2 
Tm  1.10 (com referência à Sua encarnação, “os dias 
da sua carne *); Tt 1.4 (título compartilhado, no con
texto. com Deus Pai); Tt 2.13 (“o grande Deus e 
nosso Senhor Jesus Cristo” ; o  pronome "nosso” , 
no com eço da cláusula, inclui todos os títulos); Tt 
3.6; 2 Pe 1.1 ("nosso Deus e Salvador Jesus C ris
to"; o pronom e ”nosso”, vindo imediatamente com 
relação a "Deus”, envolve a inclusão de que ambos 
os títulos se referem a Cristo, da mesma maneira 
que no paralelo em 2 Pe 1.11, “nosso Senhor e  Sal
vador Jesus Cristo*’); estas passagens são, portan
to, um testemunho à  Sua deidade (2 Pe 2.20; 3.2,18;
I Jo 4 .l4 ) .1

SALVAR
A. V erbos.

1. sõzõ (acóCw). “salvar *, é usado (como se dá 
com o substantivo sõteria. "salvação”) acerca de: (a)
0 livramento material e temporal dc perigo, sofri
mento. etc. (por exemplo, Mt 8.25; Mc 13.20; Lc 
23.35; Jo 12.27; I Tm 2.15; 2 Tm 4.18. “guardar- 
mc-á”; Jd 5): doenças (M t 9.22r “salvou”; Mc 5.34; 
Lc 8.48; Tg 5.15); (b) a salvação espiritual e eterna 
concedida imediatamente por Deus aos que crêem 
no Senhor Jesus Cristo (por exemplo. At 2.47; 16.31; 
Rm 8.24; E f 2.5.8; I Tm  2.4; 2 Tm 1.9; Tt 3.5); a 
agência humana nesse processo (Rm 11.14; 1 Co 
7.16; 9.22); (c) as atuais experiências do poder de 
Deus em livrar da escravidão do pecado (por exem
plo. Mt 1.21; Rm 5.10; l Co 15.2: Hb 7.25; Tg 1.21:
1 Pe 3.21); a agência humana nesse processo (1 Tm
4.16); (d) o  futuro livramento dos crentes na segun
da vinda de Cristo para os Seus santos, constituin

do-se no livramento da ira de Deus a ser executada 
nos descrentes ao final desta era. como também o 
livramento da destruição eterna (por exemplo. Rm
5.9); (e) o  livramento da nação de Israel no segundo 
advento de C risto (por exem plo. Rm 11.26); (/) 
inclusivamente. por todas as bênçãos dadas por Deus 
aos homens em Cristo (por exemplo, Lc 19.10; Jo 
10.9: I Co 10.33: I Tm 1.15); (g) os que permanece
rem até o fim do período da Grande Tribulação (Mt 
10.22; Mc 13.13): (b) o  crentc individual que. ape
sar de perder o galardão no futuro Tribunal de Cris
to. não perderá a salvação (1 Co 3.15; 5.5): (/) a li
bertação das nações no Milênio (Ap 21.24, em al
guns manuscritos). Veja SALVAÇÃO.

2. diasõzõ (&iaauj£üj), “trazer com segurança 
por” (formado de dia , "através de”, e o  n° 1). é usa
do acerca de: (a) a cura que o Senhor deu a doentes 
(Ml 14.36, “sãos” : Lc 7.3); (b) levar “a salvo" a  um 
destino (Al 23.24): (c) manter uma pessoa “segu
ra” (At 27.43); (d) escapar dos perigos do naufrá
gio (At 27.44: 28.1.4. voz passiva); (**) o  Dilúvio 
(1 Pe 3.20). Veja INTF.IRO (2). FUGIR (1 >.!

Nota: Em 2 Pe 2.5. é usado o  verbo phulassõ, 
“guardar, manter, preservar". Em Lc 17.33, alguns 
manuscritos têm o  verbo sõzõ (“salvar” ). Veja GAN
HO, B. n° 3. Quanto a “saiu”, encontrado em Lc
17.33. veja VIVER. n° 6.

B. Substan tivo .
peripoiesis (tt€ pinoí ri<riÇ). significa: {a) “pre

servação”; (b) “aquisição ou ganho de algo”, é  usa
do neste último sentido em Hb 10.39, iraduzido por 
“conservação” ; a referência aqui é  à salvação cm 
sua totalidade. Veja OBTER. POSSUIR.

Nora: Em Hb 11.7, ocorre o term o sõteria. tra
duzido por "salvação". Veja SALVAÇÃO.

SALVE
chairõ (xcupo>). “regozijar” , é  usado no modo 

imperativo: (a) como saudação, somente nos Evan
gelhos: neste aspecto, é usado com o escárnio de 
Jesus (M t 26.49: 27.29; Mc 15.18: Jo 19.3): (b ) 
como saudação, pelo anjo Gabriel a Maria (Lc 1.28), 
e, no plural, é utilizado pelo Senhor aos discípulos 
depois da Sua ressurreição (M t 28.9).

SA N D Á LIA  (1)
sandalion (aaiw iÀ ioi’), dim inutivo desandalon, 

provavelmente palavra persa (Mc 6.9; At 12.8). A 
"sandália * tinha normalmente um sola inteiriça de 
madeira, presa por correias no peito do pé e no tor
nozelo.!
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SANDÁLIA (2)
hupodenia (ÚTróÔTjjia) denota: “sola amarrada 

sob o pé" (formado de hupo. “debaixo de*’, e deõ. 
“amarrar": cf. hupodeõ, “amarrar abaixo” ), “san
dália". é encontrado, por exem plo, cm Mt 3.11: 
10.10: Mc 1.7.

SANGUE
A. S ubstantivos.

1. haima (a l^ a )  (por conseguinte, em português, 
temos o prefixo hem-), além do seu significado na
tural. quer d ize r (a) junto com sarx, “cam e". “car
ne e sangue” (Mt 16.17; 1 Co 15.50: Gl 1.16); o 
original tem a ordem oposta, sangue e cam e. em Ef 
6 .12 e Hb 2.14. Esta expressão  sign ifica , por 
sinédoque. “homens, seres humanos". Ressalta as 
limitações da humanidade: os dois são elementos 
essenciais no ser físico do homem: “A alma da car
ne está no sangue” (Lv 17.11); (b ) geração humana 
(Jo 1.13); (c) “sangue" derramado por violência (por 
exemplo. Ml 23.35; Ap 17.6); (d) “sangue" de víti
mas sacrificais (por exemplo, Hb 9.7); fala do “san
gue” de Cristo que indica morte pelo derramamen
to do Seu sangue em sacrifício expiatório: beber o 
Seu “sangue” é apropriar-sc dos efeitos salvadores 
de Sua morte expiatória (Jo 6.53). Como *‘a alma 
[vida) da carne está no sangue" (Lv 17.11), e foi 
confiscada pelo pecado, a vida eterna só pode ser 
dada pela expiação feita, na entrega da vida pelo 
Salvador sem pecado.

2. haimatekchusia (ai^iarçicxuoía) denota “der
ramamento de sangue” (formado de haima, “san
gue”, e ekchunõ. “despejar, derramar” ), e' encon
trado em Hb 9.22.1

B. Verbo.
haimorrhoeõ (ai^oppoétu). formado de haima. 

“sangue”, e rheõ. “fluir” (cm português, “hemorra
gia”), significa “padecer de fluxo dc sangue" (Mt
9.20).1

Notas: ( l ) Em M c 5.25 e Lc 8.43, são usadas 
construções diferentes no original, não aparecendo 
nas traduções respectivas.

(2) Em At 17.26 (“de um só”). os manuscritos 
mais autênticos nào contêm o substantivo haima. 
“sangue” . O mesmo se dá com a expressão “pelo 
seu sangue", em Cl 1.14 (cf. ARA).

SANTIFICADO
hagiazõ (áyiáCio), “tom ar santo” (derivado de 

hagios. “santo”), significa separar para Deus. san
tificar, fazer a pessoa ou coisa o oposto de koinos.

“comum”. É traduzido por “santificado", com re
ferência ao nome dc Deus Pai na Oração Domini
cal (Mt 6.9: Lc 11.2). Veja SANTIFICAR.

SANTIFICAR
A. Substantivo .

hagiasmos (ãyia^óc;), “santificação” , é usado 
para aludir a: (a) a separação para Deus (1 Co 1.30;
2 Ts 2.13: 1 Pe 1.2); (b) o curso de vida adequado 
aos que assim  são separados (I Ts 4.3,4,7: Rm 
6.19,22: 1 Tm 2.15; Hb 12.14).1 "A santificação é 
a relação com Deus na qual os homens entram pela 
fé em Cristo (At 26.18; I Co 6.11). e à qual o seu 
direito exclusivo é a morte dc Cristo (Ef 5.25.26: 
Cl 1.22; Hb 10.10,29; 13.12)”.

“A santificação’ também é usada no Novo Tes
tamento para se referir à separação do crente das 
coisas e maneiras más. Esta ‘santificação’ é  a von
tade de Deus para o crente (1 Ts 4.3), e o Seu pro
pósito em chamá-lo pelo Evangelho (1 Ts 4.7); tem 
de ser aprendida da parte de Deus (1 Ts 4.4), con
forme Ele a ensina pela Palavra (Jo 17.17.19: cf. SI 
17.4; 119.9), e deve ser procurada pelo crente, ávi
da e constantemente (1 Tm 2.15: Hb 12.14). Quan
to ao caráter santo, hagiõsune (1 Ts 3.13). não é 
vicário . ou seja, a san tificação ' não pode ser 
transferida ou imputada, trata-se de possessão in
dividual. construída, pouco a pouco, cm resultado 
de obedecer a Palavra de Deus e de seguir o  exem 
pio de Cristo (M t 11.29: Jo 13.15: E f 4.20; Fp 2.5). 
no poder do Espírito Santo (Rm 8.13: E f 3.16).

“O Espírito Santo é o Agente na 'santificação' 
(Rm 15.16; 2 Ts 2.13: 1 Pe 1.2; cf. 1 Co 6.11. [...] A 
‘santificação’ do Espírito está associada com a es
colha ou eleição de Deus; é um ato divino que pre
cede a aceitação do Evangelho pelo indivíduo” (ex
traído de Notes on Thessalonians. de Hogg e Vine. 
pp. 115.271). Quanto aos sinônimos, veja SANTO".

B. Verbo.
hagiazõ (àyiáÇfú), “santificar”, é usado acerca 

de: (tf) o ouro que adorna o Templo e a dádiva de
positada no aitar (Mt 23.17,19); (b) a comida (1 
Tm 4.5); (c) o cônjuge descrente casado com um 
crente (1 Co 7.14); (d) a  purificação cerimonial dos 
israelitas (Hb 9.13); (e ) o Nome do Pai (Lc 11.2); 
(/) a consagração do Filho pelo Pai (Jo 10.36): (#) 
o Senhor Jesus que se dedica ã redenção do Seu 
povo (Jo 17.19): (h) a separação do crente a Deus 
(At 20.32; cf. Rm 15.16); (í) o efeito causado no 
crente pela morte de Cristo (Hb 10.10. dito de Deus; 
e Hb 2. I I ; 13.12. dito do Senhor Jesus); (J) a sepa
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ração do creme do mundo mediante seu comporta
mento —  pelo Pai através da Palavra (Jo 17.17.19); 
(k) o  crente que se afasta de tais coisas porque de
sonram a Deus e Seu Evangelho (2 Tm 2.21); (/) o 
reconhecimento do senhorio de Cristo ( I Pe 3.15).

“Visto que todo crente é ‘santificado’ em Cristo 
Jesus (1 Co 1.2, cf. Hb 10.10). uma designação co
mum do Novo Testamento a todos os crentes é ‘os 
santos’, hagioi. ou seja, *os santificados* ou ‘santos’. 
Assim a ‘santidade* ou a ‘santificação* não é uma 
consecução, mas é o estado no qual Deus. na graça, 
chama os pecadores, e na qual eles começam seu ca
minho como cristãos (Cl 3.12; Hb 3.1 )** (extraído de 
Nmes on Thessalonians. de Hogg e Vine. pp. 113,114).

SA NTO  T E M O R
deos (òéoç), “ tem or respeitoso, temor religio

so'*. ou seja, sentimento de respeito misturado com 
temor e maravilha, aparece em Hb 12.28 (ARA): a 
palavra anterior, ‘reverência**, representa a leitura 
inferior aidõs (Veja PUDOR).

SA NTO
A. S ubstantivos.

1. hagiasmos (áy iaap ó ç), é  traduzido cm Rm
6.1 9 .2 2 ; 1 Ts 4 .7 ; 1 Tm  2 .15 ; Hb 12.14 por 
“santificação". Significa; (a ) separação para Deus 

( I Co 1.30; 2 Ts 2.13; 1 Pe 1.2); (b) o estado resul
tante. a conduta que convém àqueles que são sepa
rados (1 Ts 4.3,4,7; e  os quatro primeiros textos 
citados acima). A ‘‘santificação*’ é, pois. o estado 
predeterminado por Deus para os crentes, no qual 
Ele pela graça os chama, e no qual eles começam o 
curso cristão e assim o buscam. Por conseguinte, 
eles são chamados “santos” {hagioi). Veja SANT1- 
FICAR.^

Nota: O verbo correspondente hagiazõ denota 
‘‘separar para Deus”. Veja SANTIFICADO. SAN
TIFICAR.

2. hagiõsune (áyiuXTVi^p) denota a manifestação 
da qualidade de “santidade” na conduta pessoal: (a) 
é usado cm Rm 1.4. acerca da “santidade” absoluta 
de Jesus Cristo nos dias da Sua carne, a qual o dis- 
tinguiu de todos os seres humanos; este fato (que 
está indicado na expressão  “ E spírito  de san ti
ficação”) e (em vindicação disso) a Sua ressurrei
ção dos mortos, marcou-o como (Ele foi “declara
do” ser) o  Filho de Deus; (6) os crentes devem 
"aperfeiçoar a santificação no temor de Deus” (2 
Co 7.1), ou seja, levar a “santificação** ao seu fim 
predestinado, por meio da qual (c) eles sejam en

co n trad o s  " irre p re e n s ív e is  em  san tid ad e ’* na 
parousia de Jesus (1 Ts

“Em cada texto, o caráter está cm vista, perfeito 
no caso do Senhor Jesus, crescendo em direção à 
perfeição no caso do cristão. Aqui se declara que o 
exercício do amor é o meio que Deus usa para de
senvolver a semelhança de Cristo em Seus filhos. 
A sentença pode ser parafraseada assim: ‘O Senhor 
vos capacite cada vez mais a fim de gastardes a 
vida no interesse dos outros, para que. assim, Ele 
hoje vos estabeleça no caráter cristão, para que vós 
sejais vindicados de toda acusação que possivel
mente venha a  ser levantada contra vós no Tribu
nal de Cristo* (cf. 1 Jo 4.16,17)“ (extraído de Notes 
on Thessalonians. de Hogg e Vine, pp. 108, 115).

3. hagiotes (áYiÓTrçç). “santidade”, a qualidade 
abstrata da “santificação” , é usada acerca de: (a) 
Deus (Hb 12.10); (b) a sua manifestação na condu
ta do apóstolo Paulo e  dc seus companheiros de mi
nistério (2 Co 1.12. nos melhores manuscritos, no 
lugar dc haplotes) . l

4. hosiotes (ÓCTiÓTnç), deve ser diferenciado do 
n° 3. visto que denota a qualidade de "santidade” 
que é manifestada naqueles que consideram do mes
mo modo a graça e  a verdade: envolve um relacio
namento correto com Deus; é termo usado em Lc
1.75 e Ef 4.24, e em cada texto está associado com 
a justiça .l

Notas: (1) Em At 3.12, o lermo eusebeia é tra
duzido por “santidade”, como em todos os outros 
lugares, sendo o verdadeiro significado da palavra. 
Veja PIEDADE.

(2) Em Tt 2.3, o term o hieroprepes. que deno
ta “adequado a um caráter sagrado, reverente” , é 
traduzido por “com o convém  a santas". Veja SÉ- 
RIES.<I

B. A djetivos.
1. hagios (ày ioç). cognato de A. nw 1 e 2. que 

são da mesma raiz que hagnos (encontrado no ver
bo liazõ. “venerar"), significa fundamentalmente 
“separado” (entre os gregos, dedicado aos deuses), 
e. por conseguinte, nas Escrituras, em seu signifi
cado moral c espiritual, separado do pecado e. por
tanto. consagrado a Deus, sagrado: (a) c  predicado 
de Deus (como o único absolutamente “Santo”, em 
Sua pureza, majestade e glória): o Pai (por exem
plo. Lc 1.49: Jo 17.11: 1 Pe 1.15.16: A p 4.8; 6.10): 
o Filho (por exemplo. Lc 1.35: At 3.14; 4.27,30; 1 
Jo 2.20); o Espírito Santo (por exemplo. Mt 1.18. e 
freqüentem ente em todos os E vangelhos, Atos. 
Romanos, 1 e 2 Corintios, Efésios. 1 Tessaioni-
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censes; também em 2 Tm 1.14: Tt 3.5: 1 Pe 1.12: 2 
Pe 1.21: Jd 20); (b ) é usado acerca de homens e 
coisas (veja mais adiante) na medida em que eles 
são dedicados a Deus. De fato, a qualidade, con
forme é atribuída a Deus. é muitas vezes apresen
tada dum a maneira que envolve exigências divinas 
sobre a  conduta dos crentes. Estes são chamados 
hagioi, ‘ santos ’, ou seja. “santificados”.

Esta santidade não é uma consecução, é um es
tado no qual Deus, por Sua graça, chama os ho
mens: não obstante, os crentes são conclamados a 
se santificarem (em consistência com sua chama
da. 2 Tm 1.9). limpando-se de toda a contam ina
ção. abandonando o pecado, tendo um estilo de vida 
‘"santo" (1 Pe 1.15; 2 Pe 3.11), e  experimentando 
comunhão com Deus na Sua santidade. Assim, os 
santos são figurativamente chamados de “templo 
santo” (1 Co 3.17, igreja local; E f 2.21, a  Igreja 
toda; cf. Ef 5.27); “sacerdócio santo" (1 Pe 2.5); 
“nação santa" (1 Pe 2.9).

“É evidente que o termo hagios e suas palavras 
cognatas [...] expressam algo mais e superior do 
que o  termo hieros. ‘sagrado', externamente asso
ciado com Deus: [...) algo mais que semnos, ‘dig
no. merecedor, honrado*; algo mais que hagnos, 
‘puro ', livre de contam inação. O termo hagios é 
[...] mais abrangente. [...] É caracteristicamente d i
vino*’ (G. B. Stevens, cm Dictionary o f the fíible. 
de Hastings).

O adjetivo também é usado para aludir à parte 
externa do Tabernáculo (H b 9.2. “santuário", ou 
seja. “o lugar santo” ); ao santuário interno (Hb 9.3, 
“o  Santo dos santos” : 9.24). Em Hb 9.25. “santuá
rio”. plural no original, acerca da presença de Deus 
no céu. onde não há dois compartimentos como no 
Tabernáculo, tudo sendo o “ lugar santo” (veja tam 
bém Hb 9.8,12; 10.19, plural neutro). Veja SAN
TUÁRIO. Alude ainda à cidade de Jerusalém (Ap
11.2); ao seu templo (At 6.13); à fé (Jd 20); às sau
dações dos santos (I Co 16.20); aos anjos (por 
exem plo. Mc 8.38): aos apóstolos e profetas (Ef
3 .5): à futura Jerusalém  celestial (A p 21.2.10;
22.19).

2. hosios ( ó o l o ç ) .  cognato de A, n° 4, significa 
“religiosamente direito, santo”, em oposição ao que 
é  injusto ou contaminado. É comumente associado 
com justiça (veja A. n° 4). E usado acerca “de Deus 
(Ap 15.4; 16.5): e do corpo do Senhor Jesus (At 
2.27: 13.35. citações da Septuaginta do SI 16.10; 
Hb 7.26); e de certas promessas feitas a Davi. que 
só poderiam ter cum prim ento na ressurreição do

Senhor Jesus (At 13.34). Em 1 Tm 2.8 e Tt 1.8. é 
usado acerca do caráter dos cristãos. [...] Na Septu
aginta. o  termo hosios representa a palavra hebraica 
hasid. que varia de significado entre ‘santo* e  ‘gra
c ioso ’ ou ‘m isericordioso’ (cf. SI 16.10 com SI
145.17)” (extraído de Notes on Thessalonians. de 
Hogg e Vine. p. 64).

Notas: (1) Em Ap 16.5 o  term o santo és traduz 
os manuscritos mais autênticos.

(2) Quanto ao termo hieros (veja o n° l ). sendo 
útil a um propósito sagrado, traduzido em 2 Tm 3.15 
por “sagradas” (acerca das Escrituras), veja SA 
GRADO.

C. A dvérbio .
hosios (óoiwç). cognato de A. n° 4, e B. n° 2, 

“san tam en te” , ou seja . puro  de condu ta  má e 
observante da vontade de Deus. é usado em 1 Ts
2.10, acerca da conduta do apóstolo Paulo e  seus 
companheiros missionários.^

D. V erbo.
hagiazõ (ãyLÓ^oj), “consagrar, santificar” , na voz 

passiva, “ser feito santo, ser santificado” , é tradu
zido em Ap 22.11 por “seja santificado", o tempo 
ao ris to  ou pon tual ex p ressando  a d e fin ição  e 
completitude do ato divino. Veja SANTIFICADO. 
SANTIFICAR.

SA NTOS
hagios (ày ioç) (quanto ao significado e uso deste 

vocábulo, veja SANTO. B, n° I). é usado como 
substantivo em Fp 4.21. onde aparece junto com o 
termo pus. ”todos“. No plural, conforme é usado 
acerca dos crentes, designa a todos estes e não é 
aplicado somente às pessoas de santidade excepci
onal. ou aos que. tendo morrido, foram caracteriza
das por atos excepcionais dc “santidade". (Veja es
pecialmente 2 Ts 1.10. onde “os seus santos” tam 
bém são descritos por “os que crêem ", ou seja. o 
número inteiro dos rem idos.) Eles são chamados 
'santos” em Jd 14. Quanto ao termo conforme é 

aplicado ao Espírito Santo, veja ESPÍRITO SAN
TO. Veja também SANTIFICAR.

Notas: ( I ) Fm Ap 15.3, a ARA segue os textos 
que têm aiõnõn, “eras” , e designa a leitura ethnõn. 
“nações": a RC traduz os manuscritos que têm a 
leitura inferior hagiõn. “santos”.

(2) Em Ap 18.20, os melhores textos têm os ter
mos hagioi e apostoloi. cada um com o artigo, sen
do precedido pela partícula kai. “e”. ou seja, lite
ralm ente. “e  vós santos, e vós apóstolos" (veja 
ARA); “e  vós. santos apóstolos” íARC) segue os
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manuscritos nos quais o segundo kai e o  artigo es
tão ausentes.

(3) Hm Ap 22.21. alguns m anuscritos têm  o ter
mo h ag iõ n , com o  artigo, ou seja, “os santos”; a 
ARC tem sim plesm entep a n tõ n ,  “todos” , m as acres
centa: “vós” (veja a ARA. que não faz esse acrésci
mo).

SA N T U Á R IO
Nota: Quanto a esta palavra que, em At 17.23. é 

a tradução de sebasma, e em 2 Ts 2.4, foi traduzido 
por “se adora", veja ADORAR.*! Contraste com  At
14.15, onde. traduzindo o term o mataia. temos “vai- 
dades”. o substantivo abstraio em lugar do subs
tantivo concreto.

hagion (ãyiov). o  neutro do  adjetivo hagios, 
“san to” , é  usado acerca das estru tu ras que são 
dedicadas a Deus: (a) o “Tabernáculo” no deserto 
(Hb 9.1, “santuário terrestre'*); em Hb 9.2. a parte 
externa <5 chamada “santuário” (ou. “o  Santo Lu
gar” ); o plural neutro hagia é usado em Hb 9.3.

Comentando sobre a ausência do artigo. Westcott 
diz: “A forma anártrica hagia (literalm ente, “san
tos” ) neste sentido parece ser única, com o também 
hagia hagiõn. se na verdade a leitura estiver corre
ta. Talvez seja escolhida para chamar a atenção no 
caráter do santuário com o em outros casos. O  plu
ral sugere a idéia do santuário com todos os seus 
com partim entos (cf. M oulton-W iner, p. 220)'*. Na 
margem. W estcott e H ort prefixam  o  artigo ta à 
palavra hagia em  Hb 9.2.3. Em Hb 9.3. a  parte in
terna é cham ada “o  Santo dos Santos” : em  Hb 9.8, 
“o santuário” (literalm ente, “(o cam inho 1 do mais 
santo”): em Hb 9.24. “um santuário” (plural neutro 
no original): o  mesm o se dá em Hb 9.25. “o  Santu
ário” (“o Santo dos Santos” . ARA) e em Hb 13.11. 
"o Santuário”; em todos estes textos, não há pala
vra separada ropos. “ lugar” , com o acerca do Tem
plo em Mt 24.15: (b ) o “próprio céu**, ou seja. a 
presença imediata de Deus c Seu trono (Hb 8.2. “o 
santuário”); o  plural neutro com o  artigo aponta para
o texto com o sendo certo, por causa de Hb 9.24,25;
13.11 (veja acima) exegeticam ente designado o  ver
dadeiro tabemácuhr. no original, plural neutro em 
Hb 9.12, “o  santuário**: o mesmo se dá em Hb 10.19. 
“o  santuário*' (não há com partim ento separado no 
santuário antitípico e celestial), no qual os crentes 
têm “ousadia para entrar” pela fé.*!

2. naos (i'«óç) d usado para se referir à parte 
interna do Templo em Jerusalém (M t 23.35. “san
tuário” ). Veja TEM PLO.

A. Adjetivo.
hugies (iryníç), “ inteiro, saudável” , e usado m e

taforicam ente acerca de “linguagem sã” , em T t 2.8. 
Veja INTEIRO (2).

B. Verbo.
hugiainõ (íryiaívid), “ser saudável, são em  saú

de” (em  português, “hig iene”), traduzido em Lc 
15.27 por “são e salvo”, é  usado m etaforicamente 
acerca de doutrina (1 Tm 1.10: 2 Tm 4.3: Tt 1.9:
2.1): de palavras (1 Tm  6 .3 :2  Tm 1.13): “na fé” (Tt
I.13: 2.2).

Nota: Quanto a “moderação”, encontrado em 2 
Tm  1.7. veja M ODERAÇÃO: em I P e4 .7  (“sóbri
os” ). veja M ENTE. B. n° 5.

SAQUEAR
A. S ubstan tivos.

1. skulon (aKÚXov). usado no plural, denota “ar
mas despojadas de um inimigo” : é  usado em Lc
II.22  (“despojo” ).!

2. akrothinion (ÒKpoQív l o u ) .  prim ariam ente “o 
topo de um montão” (formado de akros. “ mais alto. 
topo”, e this, “montão” ), por conseguinte “ofertas 
das primícias ou dos primeiros frutos”, e. na guer
ra. “os espólios mais escolhidos” (Hb 7 .4 ).^

3. Iiarpage (ãpTToryií). “saque, pilhagem”, é  en
contrado em Hb 10.34 (“espoliação” ). Veja EX
TORQUIR. B. n° I.

B. V erbos.
1. diarpazõ (òiapTrcí£t.>), “saquear, pilhar”, é  en

contrado em Mt 12.29. segunda parte (a primeira 
parte tem harpazõ. nos melhores textos), literalmen 
te. “saqueando com pletam ente [dia. elem ento in- 
tensivol (a sua casa)” : Mc 3.27 (duas vezes).*!

2. harpazõ (ápnáCio). “prender, arrebatar para 
fora*’, é  encontrado em M t 12.29 (“furtar” , prim ei
ra parte: veja o n° 1). Veja PEGAR, n° 1.

3. sulagõgeõ (auÀayujYéo)). “ levar com o espó
lio. conduzir cativo” (formado de sule. “espólio”, e 
agõ. “ levar, conduzir” ), é  usado em Cl 2.8 (“vos 
faça presa” ), preferivelmente, “vos leve com o es
pólio” . Os falsos mestres, por meio de sua filosofia 
e  engano, levariam os colossenses tanto quanto se 
leva despojos de guerra.1!

4. apekduõ (c tT re tc Ò ú ü j) ,  na voz média, é traduzi
do em Cl 2.15 por "despojando (os principados e 
potestades)” . Uns consideram  que estes são os an 
jo s que não pecaram , porque eles são mencionados 
duas vezes antes na Epístola (Cl 1.16; 2.10). Tam
bém se discute que o verbo apekduõ é usado num

SÃO
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sentido um tanto quanto diferente em Cl 3.9 (“des
pistes"). Tais representações não formam razão su 
ficientemente convincente para considerar que os 
principados c  as polesiades aqui mencionados são 
da luz. em vez das trevas.

O utros pensam que a referência é aos anjos san
tos. que estavam acompanhando os fatos quando a 
lei foi dada (A l 7.53: Gl 3.19). e  que Jesus fez Sua 
obra na cruz sem tal acompanhamento; ou, repetin
do. que. mesmo à parte da lei e  suas circunstâncias,
o Senhor Jesus se despojou daqueles que norm al
mente lhe ministravam, como. por exemplo, no de
serto e  no jardim  do Getsêmani.

A exposição dada por Lightfool e outros parece 
ser a correta. N ão há que duvidar que Satanás e suas 
hostes sc reuniram para atacar a alm a de Jesus, en
quanto Ele suportava, em sacrifício propiciatório.
o julgam ento devido a nossos pecados, e realizava 
a grande obra de redenção. Há uma sugestão dessa 
idéia no SI 22.21: “Salva-me da boca do leão; sim. 
ouve-m e desde as pontas dos unicórnios’* (cf. SI
22.12.13). Indubitavelmente os poderes das trevas 
se juntaram  contra o Senhor naquele momento, as- 
saltando-o cruelm ente com o  máximo do poder que 
tinham. Ele tinha dito: “Esta é a vossa hora e o  po
der das trevas” (Lc 22.53). A metáfora de despojar 
estes poderes não precisa ser forçada ao extremo 
chegando a considerá-los com o vestes que se agar
ravam em Jesus. Parece ser simplesmente uma des
crição vivida da Sua repulsa do ataque sofrido e do 
poder pelo qual Ele venceu com pletam ente tais 
poderes.

SARAIVA
ehalaza (xóAaCa), "granizo, saraiva", substan

tivo, cognato de chalaõ, “ libertar, deixar solto, dei
xar cair", sempre é  usado com o instrumento de ju l
gam ento divino, e é  encontrado no Novo Testamen
to em  Ap 8.7; 11.19; 16.21.1

SARAR
A. Substantivo.

ias is ( ía c iç ) . ‘cura, restabelecim ento" (cognato 
de iaomai, “curar", e iatros, “médico"), é  usado no 
plural em Lc 13.32. Em At 4.22. é iraduzido por 
“saúde” : em  At 4.30. com  a preposição eis, “a, 
para”, é, literalm ente, “para cura” , traduzido por 
“curar” . Veja CURAR !

B. Verbo.
thercipeuõ (ôepotreútu) (em português, “terapêu

tica” ). denota: (a ) p rim ariam ente, “serv ir” (cf.

therapeia  e thercipõn), ocorre em Al 17.25, portan
to: (b ) “curar, restabelecer a saúde, sarar” , aparece 
em M t 17.16,18; Lc 7 .2 1; 9 .1: Jo 5.10, At 28.9. Veja 
ADORAR. CURAR.

SARÇA
botos (PáTOÇ) denota “sarça, abrolho, planta ras

teira e  espinhosa", como em Lc 6.44. A menção à 
“sarça” em Mc 12.26 e Lc 20.37. d iz respeito àque
la pane do livro de Êxodo que narra o episódio da 
sarça ardente. Veja também At 7.30.35.1

SÁRDIO
sardion  ou sardinos (crápôiov ou aap ô ív o ç ) 

denota “pedra de Sardes” . O sárdio é  a palavra nos 
m elhores tex tos em  Ap 4 .3  (“sard ô n ica” . RC; 
“sardônio“. ARA), onde fazia parte da aparição sim
bólica do Senhor em Seu trono, apresentando Sua 
glória e majestade por causa do julgam ento que se 
segue. Há duas variedades especiais, uma marrom 
amarelada, e a outra vermelha transparente (como 
a com alina). A beleza da pedra, seu brilho transpa
rente, o alto polimento do qual é suscetível, tom a
va-a favorita entre os anciãos. Forma o sexto fun
d am en to  do m uro  da Je ru sa lém  ce le s tia l (A p 
21.20) .!

SARDÔNICA
sardonux (crapôów f), nome que indica a forma

ção da pedra preciosa, uma camada de sardônica e 
uma camada de ônix, marcadas pelo vermelho da 
sardônica e  o branco do ônix. Era usado entre os 
romanos tanto para camafeus quanto para sineles. 
Forma o quinto fundamento do muro da Jerusalém 
celestial (Ap 21.20).!

SATANÁS
satanas  (X araiY iç). form a grega derivada do 

aram aico (em hebraico, sãiãn), “adversário”, é usa
da para se retérir a: (a) um anjo de Jeová (Nm 22.22, 
primeira ocorrência da palavra no Antigo Testamen
to); (b ) homens (por exemplo. 1 Sm 29.4: SI 38.20; 
71.13; qualro vezes no SI 109): (c) “Satanás”, o 
diabo. umas 17 ou 18 vezes no Antigo Testamento; 
em Zc 3.1. onde o nome recebe sua interpretação, 
“para (se lhe) opor”.

No Novo Testamento, a palavra sempre é usada 
para se referir a “Satanás”, o  adversário: («) de Deus 
e  de Jesus (por exemplo, M t 4.10; 12.26; Mc 1.13; 
3.23.26: 4.15: Lc 4.8, em  alguns manuscritos; Lc
11.18; 22.3; Jo 13.27); (b) do povo de Deus (por
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exemplo. Lc 22.31: At 5.3: Rm 16.20; 1 Co 5.5; 7.5:
2 Co 2.11: 11.14: 12.7: I T s2.18: I Tm 1.20:5.15: 
Ap 2.9; 2.13. duas vezes; Ap 2.24; 3.9); (c) do gêne
ro humano (Lc 13.16; A t 26.18; 2 Ts 2.9; Ap 12.9:
20.7).

Sua destruição, selada na cruz. foi predita em 
suas fases em Lc 10.18; Ap 20.2.10. Os crentes es
tão seguros de sua vitória sobre ele (Rm 16.20).

O apelativo foi dado pelo Senhor a Pedro, como 
homem “que é com o Satanás'’, na ocasião em que 
ele em preendeu o Senhor para dissuadi-lo de m or
rer (Mt 16.23: Mc 8.33).1

“Satanás" não é apenas a personificação das más 
influências no coração, pois ele tentou Jesus, em 
cujo coração nenhum pensam ento mau jam ais po
deria te r surgido (Jo 14.30; 2 Co 5.21; Hb 4.15): 
além disso, sua personalidade ê afirmada no A nti
go e  Novo Testamentos, e sobretudo no último, visto 
que a linguagem do Antigo Testam ento era intenci
onalm ente figurativa, o  N ovo Testam ento tom ou 
isso bem claro. Veja DIABO.

SA TISFA Ç Ã O
hikanos (licavóç). "suficiente", é usado em sua 

forma neutra com o artigo, como substantivo, em At
17.9. “(tendo, porém, recebido) satisfação", literal
mente. “o  suficiente". O uso de hikanos nesta cons
trução é um latinismo em grego (veja J. H. Moulton. 
Prolegomenon. p. 20). Provavelmente, a fiança dada 
às autoridades por Jasom e seus amigos incluía o 
compromisso de que Paulo não voltaria a Tessalônica. 
Qualquer esforço em cancelar a fiança não seria bem- 
sucedido; daí a referência ao impedimento de Sata
nás (1 Ts 2.18). Veja CAPACIDADE. C. nw2.

SA TISFA Z E R
1. chorrazõ (xoprá^to). “encher ou satisfazer 

com com ida", é  traduzido em Mc 8.4 por “satisfazê- 
los". Veja ENCHER. n° 8.

2. empiplemi ou em plethõ (4. iitti t t \t |p .i ou 
€^ttXtítü>). “encher com pletam ente, encher na ín
tegra, satisfazer” (form ado de en. “em” , e pimplemi 
ou plethõ. “encher"), é usado m etaforicamente em 
Rm 15.24. acerca de desfrutar da com panhia de ou
tras pessoas, “de ter gozado” . Veja ENCHER. n° 6.

SA U D A R
A. V erbos.

1. aspazomai ( à a —áCojioi.) significa “cum pri
mentar. dar as boas-vindas”, ou "saudar". Em At
25.13. o significado é virtualmente “fazer uma vi

sita de cortesia” . Em At 20.1, e traduzido por “abra
çando-os”. ou. com o Ramsay traduz; "despedindo- 
se deles” : em Hb 11.13, acerca de dar as boas-vin- 
das às promessas: “abraçando-as”.

O verbo c  usado com o term o técnico para dar 
“saudações” no encerram ento de uma carta, fre
qüentem ente por um amanuense (por exem plo. Rm
16.22, a única ocorrência do uso da primeira pes
soa neste aspecto do verbo no Novo Testamento): 
veja tam bem 1 Co 16.19,20: 2 Co 13.13; Fp 4.22: 
Cl 4.10-15; 1 Ts 5.26: 2 Tm 4.21; Tt 3.15: Em 23; 
Hb 13.24: 1 Pe 5.13.14: 2 Jo 13. Este uso especial é 
am plam ente ilustrado nos papiros, sendo que um 
dos seus exem plos mostra o quão sutilmente a au 
sência da saudação ioi sentida. O papiro também 
ilustra o uso do acréscim o “por nom e", quando vá
rias pessoas são incluídas na saudação, com o em  3 
Jo 15 (M oulton e M illigan, Vocahulary o fthe Greek 
Testament). Veja ABRAÇAR. DEIXAR.

2. chairõ (xaípüj), “regozijar", é  usado três ve
zes como fórmula de saudação (At 15.23: 23.26; 
Tg 1.1). Em 2 Jo 10.11, é  traduzido pelo verbo “sau
d a r '. Veja ALEGREM ENTE. DEIXAR. PASSAR 
BEM. REGOZIJAR-SE. SALVE.

B. S ubstan tivo .
aspasmos (ãcrTTaoiióç). saudação, sem pre é tra

duzido por “saudações” (M t 23.7: Lc 11.43: 20.46). 
É  usado: (a) oralmente nestes exem plos citados e 
em Mc 12.38: Lc 1.29,41,44; (b ) em saudações es
critas (I C o 16.21; Cl 4.18; 2 Ts 3.17). Em I Co
16.20, cf. A. n° 1.1

SA L D E
holokleria  (óXoKÀr|pia). “ perfe ição , saú d e” 

[cognato de holokleros. veja INTEIRO (1)1. é  en
contrado em At 3.16.1 Na Septuaginta. consulte Is
1.6.1 

SE  BEM  Q U E
hina (Ii»a). conjunção que significa “se bem que” 

(Fm 19).

S E  PO R V E N T U R A
A. A dvérbio .

tacha (Taxo), primariamente “depressa” (deri
vado de tachus, “rápido"), tem o significado de “ tal
vez" em Rm 5.7 (“poderá ser que“ ); e Fm 15 (“pode 
ser que"). Veja TALVEZ/f

B. C on junção .
mepote (piyrroTÉ). escrito freqüentem ente como 

duas palavras, significa norm alm ente "a fim de que
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não, para que não. temendo que, por acaso” ; em 
perguntas indiretas, “se porventura*' (por exemplo, 
Lc 3.15; 2 Tm 2.25): “não seja caso’* (M i 25.9). 
Veja PORVENTURA.

SE C A R
A. A djetivos.

1. xeros (£r|pó<;) é usado: («) naturalmente, para 
descrever terra “seca” (Hb 11.29); ou terra em ge
ral (M t 23.15); ou enfermidade física (Mt 12.10, 
“mirrada”; Mc 3.3: Lc 6.6.8; Jo 5.3); (b) figurati
vamente, em Lc 23 .31. com referência à “esterili
dade” espiritual dos judeus, em oposição ao caráter 
do Senhor. Contraste com o SI 1.3; Is 56.3; Ez 17.24: 
20.47. Veja MURCHAR, TERRA ( l ) . i

2. anudros (ávuòpoç), “sem água” (formado de
a . elem ento de negação, n . elem ento eufônico. e 
hudõr. “água” ), é termo que aparece em Mt 12.43; 
Lc 11.24; 2 Pe 2.17 e Jd 12. Veja ÁGUA/fl

B. Verbo.
xerainò (^npatviú), cognato de A, n° 1, “secar, 

tom ar seco. enxugar completamente, murchar”, é 
dito acerca de uma enfermidade física (Mc 5.29); 
de um endemoninhado (Mc 9.18): de uma árvore 
(Mc 11.20); de água (Ap 16.12). É traduzido em 
Ap 14.15 por “madura", em alusão a  uma colheita 
(usado figurativamente para se referir às nações 
congregadas contra Jerusalém ao término desta era). 
Veja ESTAR MADURO, MADURO. MURCHAR.

SE C R E T A M E N T E
Notas: (1) Em Hb 13.2. o  verbo lanthanõ, “não 

reparar em. escapar à  atenção de. não notar *, é usa
do com o  particípio aoristo de xenizò. “receber em 
casa”, significando “recebido em casa inadvertida
mente*’ (uso idiomático comum no grego clássico), 
é traduzido por “não o sabendo**.

(2) Quanto ao termo aiphnidios, “de surpresa, 
de improviso”, que ocorre em Lc 21.34, veja DE 
REPENTE.

(3) Em Gl 2.4, o  termo pareisakios* "introduzi
do secretamente ’, é traduzido por “secretamente 
entraram*'. Veja EM SEGREDO, Nota; cf. TR A 
ZER, n° 17.11

(4) Em Jd 4, o verbo pareisdunõ. “deslizar 
secretamente em ”, é traduzido por "introduziram". 
Veja INTRODUZIR-SE. A. n° 2.<J

SEDA
serikos ou siríkos (oripiKÓç ou aipiKÓç). "se

doso”. adjetivo derivado de Seres, um povo da ín

dia, o qual parece ter originalmente produzido a 
“seda” com o artigo de comércio, é usado como 
substantivo com o  artigo, denotando “tecido sedo
so” (Ap 18.12).!

SED E
A. Substantivo .

dipsos (ò íd ío ç ), “ sede” (cf. em  português, 
“dipsomania” ). ocorre em 2 Co 11.27.

B. Verbo.
dipsaõ (óu|>áiu) é usado: (a) no sentido natural 

(por exemplo, Mt 25.35.37.42: Jo 4.13.15: 19.28; 
Rm 12.20; 1 Co 4.11; Ap 7.16); em Mt 25.44. “com 
sede", literalmente, “tendo sede” ; (b) figurativamen
te. acerca de sede espiritual (Mt 5.6; Jo 4.14; 6.35; 
7.37: Ap 21.6: 22.17).

SEDIÇÃO (1)
A. S ubstantivos.

I. stasis (oTcíaiç). cognato de histemi. “fazer 
estar*, denota: (a ) primariamente, “posição ou lu
gar" (Hb 9.8): (b ) “insurreição, sedição, motim” 
(Mc 15.7; Lc 23.19,25; At 19.40: 24.5); (c) “dis
sensão" (At 15.2; 23.7.10). Veja M O TIM .l

2 stasiastes (cxTaaiaaTTj;;) denota “rebelde, re
volucionário, aquele que instiga sedição** (deriva
do de stasiazò. “incitar sedição"), ocorre em Mc 
15.7. “tinham feito insurreição”. Alguns manuscri
tos têm sustasiastes, “com panheiro amotinador, 
movedor de sedição''.*!

B. Verbo.
katephistemi (KaTe(|5Íc7TTjp.i) significa “levantar- 

se contra” (literalmente, “fazer estar adiante con
tra”. formado de kata. "contra”, epi, “adiante**, e 
histemi, “fazer estar” ), ocorre em At 18.12 (“ levan
taram-se [...] concordemente contra” ).!

SED IÇ Ã O  (2)
A. S ubstantivos.

1. stasis (crrdoiç), “dissensão. insurreição’*, é 
encontrado em At 24.5. Veja MOTIM. SEDIÇÃO 
( 0 -

2. dichostasia (Ò ixocrraaia). literalmente, “po
sição cm separado” (formado de dicha. “à parte, 
separadamente” , e stasis, “posição"), por conse
guinte “dissensão. divisão**, é encontrado em Gl
5.20. Veja DISSENSÃO, n° 2.

B. Verbo.
anastatoò (ãi-acrraTouj), “excitar, desordenar, per

turbar, agitar" ou “incitar sedição”. é usado em Al 17.6 
(“têm alvoroçado”); At 21.38: Gl 5.12 (“andam in
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quietando” , ou seja, mediante falsos ensinos: aqui no 
presente contínuo, literalmente, “aqueles que estão 
desordenando-vos” ). Esperava-se que a palavra não 
tivesse sido usada por autores profanos. Porém, foi 
encontrada em alguns papiros. Veja VIRAR.!

SEDUZIR
A. Verbos.

1. ptanaõ (irXaváio), “ fazer vagar, desviar” , é  tra
duzido pelo verbo “enganar* em I Jo 2.26; Ap 2.20. 
Veja ENGANO. C, n° 6.

2. apoplanaõ (arroTTXayáio) é  encontrado em Mc
13.22 (“enganarem” ). Veja LEVAR (2). n° 13.

B. Adjetivo.
planos (u X áw ç). cognato de A, literalm ente, 

“ vagante”. portanto, “enganoso” , é traduzido em 1 
Tm 4.1 por “enganadores”. Veja ENGANADOR. 
n° 1.

S E G R E D O
A. Adjetivos.

1. kruptos (Kpvrrróç), “secreto, escondido, ocul
to” (cognato de kruptõ, “esconder*’), em português, 
“cripta, sccreto”. é usado como adjetivo em Lc 8 .17: 
no neutro, com en. “em ”, com o frase adverbial, “em 
secreto”, com o artigo (M t 6.4,6. duas vezes cm 
cada versículo); sem o artigo (Jo 7.4.10; 18.20); no 
plural neutro, com o  artigo, os “segredos” dos ho 
mens (Rm 2.16): do coração (1 Co 14.25); em Lc
11.33, “em oculto *. Veja EM OCULTO. ESCON
DER, INTERIORMENTE.

2. apokruphos (d iró tc p t^ ç )  (de onde “apócri
fos”), “escondido”, é  encontrado em Mc 4.22: Lc
8.17. Veja ESCONDER, B. n° 2.

3. kruphaios (Kpuòaioí;) ocorre nos melhores 
manuscritos em Mt 6.18 (duas vezes: alguns têm o 
n° 1).1

B. Advérbios.
1. kruphe (icpix^íi). cognato de A, n° 1. “secreta

mente. em segredo”, é usado em  Ef 5.12 (“em ocul
to” ).!

2. laíhra (X«0pq). cognato de lanfhanõ, “deixar 
dc reparar, estar escondido”, é traduzido em Jo 11.28 
por “em segredo”. Veja EM SEGREDO.

C . V erbo.
kruptõ (KpÚTTTio), “esconder” , é traduzido em Jo

19.38 por “oculto” lparticípio perfeito, voz passi
va. literalmente, “(mas) tendo sido escondido”], re
ferindo-se a Nicodcmos como tendo sido um discí
pulo “secreto” de Jesus; em Mt 13.35. é traduzido 
por “ocultas**.

Notas: (1) Quanto ao termo tameion, traduzido 
em Mt 24.26 por ‘'interior da casa”, veja APOSEN- 
TO (1), n° 1.

(2) Quanto ao verbo sigaõ. que ocorre em Rm
16.25. “esteve oculto” , veja P.AZ. n° 2. SILÊNCIO.

(3) Quanto a "estou instruído”, veja A PREN 
DER. n° 4.

SE G U IN T E
1. hexes (è^f\ç,). advérbio  (cognato de echõ . 

“ter” ) denotando “em ordem, sucessivamente, pró
ximo”, é usado como adjetivo, qualificando o subs
tantivo “dia” em Lc 9.37: At 21.1; 25.17; 27.18 
(com hemera, “dia” , subentendido): em Lc 7 .11. 
nos melhores m anuscritos, ocorre com a palavra 
chronos, “tem po”, subentendida, “pouco depois” 
(“em dia subseqüente” , de acordo com  algum as 
autoridades antigas: veja ARA). Veja DEPOIS, DIA 
SEGUINTE (1). SEGUIR. Nota (3).

2. metaxu (^^TaÇú) significa, em At 13.42, “en
tre. próximo, seguinte” . Veja ENTRE. n° 2.

3. echõ (êxiu), “ter” , na voz m édia, às vezes sig
nifica “estar próximo de” , dito de cidades (M c 1.38): 
de dia (At 20.15. segunda parte, com hemera, “dia”, 
em itálico: At 21.26). Veja TER.

4. erchomai (Ipxojicu). “vir” , é usado no parti- 
cípio presente em At 13.44, “(no sábado) seguin
te” . Veja VIR.

Nota: Em At 7.26, o verbo epeimi. “sobrevir” 
ou “vir depois de”, usado com hemera, “dia” , é tra
duzido por “seguinte"; o  mesmo se dá com o  termo 
hemera. “dia”, subentendido, em At 16.11; 20.15 
(primeira parte): At 21.18.

SE G U IR
1. akoloutheõ (dKoXouOetü). ser akolouthos. “se

guidor” ou “companheiro** (formado do elemento
a. aqui e x p re ssa n d o  “ u n ião , s e m e lh a n ç a ” , e 
keleuthos. “caminho” : por conseguinte, “aquele que 
vai pelo mesmo cam inho” ), é usado: (a) freqüente
mente no sentido literal (por exemplo. Mt 4.25):
(b ) metaforicamente, alude ao “discipulado” (por 
exemplo. Mc 8.34: 9.38: 10.21). É  usado 77 vezes 
nos Evangelhos, descrevendo “seguir” a Jesus e  só 
uma vez acerca de seguir outra pessoa (Mc 14.13).

2. exakoloutheõ (èÇaKoXotOfcu). “seguir para fora 
[ou persistentemente] até o fim” (formado de ek. “para 
fora”, usado intensivamente, e o n° I), é usado meta
foricamente e  apenas pelo apóstolo Pedro em sua se
gunda epístola, accrca de fábulas astuciosamente in
ventadas (2 Pe 1.16); de práticas lascivas (2 Pe 2.2);
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do caminho de Balaão (2 Pe 2.15).(]j Na Septuaginta. 
consulte Jó 31.9; Is 56.11: Jr 2.2; Am 2.4.^

3. epakoloutheõ (€7raKoXouré<i>), “seguir após. 
fechar-se sobre” (formado de epi, “sobre”, e o n° 
1), é usado acerca dos sinais que “seguem” a pre
gação do Evangelho (Mc 16.20); de “seguir” as boas 
obras (1 Tm 5.10); dos pecados que “seguem” os 
que são culpado deles (I Tm 5.24); de “seguir” as 
pisadas de Cristo (1 Pe 2 .21).$

4. katakoloutheõ (Ko._aKoXouT€ü>), “seguir atrás 
ou exaustivamente após” (formado dc kata, “de
pois de”, usado intensivamente, e o n° 1). é  empre
gado acerca das mulheres que “seguiam” no cami
nho cm direção ao sepulcro de Cristo (Lc 23.55); 
em Filipos. da moça possessa de demônio que “se
guia” os missionários (Ai 16.17).)

5. parakoloutheõ (TrapaKoAouréiü) significando 
literalmente “seguir de perto ou lado a lado”, por 
conseguinte, “acompanhar, conformar a” (formado 
de para. “ao lado de”, e o n° 1). é usado acerca dos 
sinais que “acompanham" os que crêem (Mc 16.17); 
de “ traçar” o  curso dos fatos (Lc 1.3); de “seguir” a 
boa doutrina (1 Tm 4.6); semelhantemente, diz res
peito a “seguir” o ensino tanto quanto a praticá-lo 
(2 Tm 3.10). Veja ATINGIR. INFORMADO, EN
TENDER, SABER.i

6. sunakoloutheõ (awaKoXou7€c»>) “seguir jun
to com. acompanhar um líder” (formado de sun, 
“com”, e o n° I). Sua verdadeira tradução em Mc 
5.37 seria; “E não permitiu que alguém seguisse 
com Ele”; em Mc 14.51. alude ao jovem  que “se
guia” Jesus (manuscritos inferiores têm o n° 1 aqui); 
em Lc 23.49, fala das m ulheres que. desde a 
Galiléia, “seguiram” Jesus/fl

7. diõkõ (ôuÚKi») denota; {a) “afugentar” (Mt 
23.34); (6) “perseguir sem hostilidade, seguir, se
guir após”, dito acerca da justiça (Rm 9.30); da lei 
(Rm 9 .3 1); da hospitalidade (Rm 12.13. literalmen
te. “perseguir” —  como se faria numa chamada); 
as coisas que trazem a paz (Rm 14.19): o amor ( I 
Co 14.1); aquilo que é bom (1 Ts 5.15); a justiça, a 
piedade, a fé, o amor. a paciência, a mansidão (I 
Tm 6.11); a justiça, a fé. o amor, a paz (2 Tm 2.22); 
a paz e a santificação (Hb 12.14); a paz (1 Pe 3 .11);
(c) “perseverar, prosseguir” (usado no intransitivo), 
ocorre em Fp 3.12,14 (“seguir após” seria signifi
cado inadequado). Veja APERTAR. DAR. PERSE
GUIDO, PERSEGUIR.

8. katadiõkõ (KaraòitjKüj), “seguir para baixo 
[ou persistcntementel ou de perto”, com a determi
nação de encontrar (formado de kata. “para baixo”.

elemento intensivo, dando a idéia de procura acir
rada e persistente, e o n° 7). ocorre em Mc 1.36. é 
dito acerca dos discípulos irem encontrar o  Senhor 
que havia ido a um lugar deserto para orar.) O ver
bo é encontrado, por exemplo, em 1 Sm 30.22; SI
23.6, e com intento hostil, em Gn 31.36.

9. ginomai (yivojiai), “tomar-se. vir à existên
cia”, é usado em Ap 8.17; 11.15.19, no sentido de 
suceder depois de algo.

10. epeimi (c:tt€l^ii), “vir sobre, acometer”, ou. 
acerca de tempo, “vir para frente lou avançar]” ou 
“vir após” (formado de epi. “sobre”, c eimi. “ ir”), é 
usado no particípio presente como adjetivo, em re
ferência a um dia (At 7.26: 16.11; 20.15; 21.18); 
uma noite (At 23.11), traduzido por “seguinte" em 
todos os lugares.)

Notas: (1) Em Lc 13.33. o particípio presente, 
na voz média, do verbo echõ. “ter, estar próximo”, 
é usado com o artigo, estando subentendida a pala
vra hemera. “dia”, significando “o dia seguinte".

(2) Em Jo 1.43 e 6 .22 . ocorre  o advérb io  
epaurion com o artigo, “no dia seguinte”. Veja DIA 
SEGUINTE (1).

(3) Em At 21.1, o advérbio hexes, “em ordem, 
próximo", é  traduzido por “no dia seguinte” .

(4) O termo mimeomai. “imitar, ser imitador”, 
ocorre em 2 Ts 3.7,9; Hb 13.7; 3 Jo 11, sendo tra
duzido nesta última passagem pelo verbo “seguir” , 
sempre é  usado no bom sentido. O mesmo se dá 
com  os su b s tan tiv o s  m im etes . “ im itad o r” , e 
summimetes, “imitador junto”. Veja IMITAR.

(5) Em Ml 4.19, deute, “vir para cá”, com opisõ, 
“depois”, é traduzido por “vinde após”.

(6) Em Mt 27.62, a expressão eimi meta. “ser de
pois de”, é traduzido por “(que) é  (o dia) depois da”.

(7) Em 1 Pe 1.11, a expressão meta tauta. lite
ralmenie, “depois destas coisas”, é tradu/.ido por 
“que se lhes havia de seguir”, dito das glórias que 
seguiriam os sofrimentos de Cristo.

(8) Em Lc 22.49, a expressão to esomenon, lite
ralmente. “a (coisa) prestes a  ser" (derivado de eimi, 
“ser” ), é traduzido por “o que ia suceder” .

(9) Em At 3.24. o advérbio kathexes. “sucessi
vamente, em ordem”, é traduzido por “depois”, ou 
seja, aqueles que o sucederam, literalmente, “aque
les sucessivamente a ele” . Contraste com a Nota
(3) acima. Veja DEPOIS.

SEGU ND O  O Q UE
I. katho OcaOó). literalmente, “de acordo com o 

que” (formado de kata. “de acordo com”, e  ho, o
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pronome relativo neutro), é traduzido cm 1 Pe 4.13 
por “para que” : em Rm 8.26, por “como": em 2 Co
8.12. por “segundo o queM. Veja DE MANEIRA 
Q U E !

2. eph 'hoson (€$' õaov), literalmente, “em quan
to” (formado de epi. “sobre", e  hosos, “quanto*’), é 
traduzido em Mt 25.40.45 por “quando"; em Rm
11.13. por “enquanto".!

3. kaíhoti (KCt0ÓTt). Veja DE ACORDO COM. 
n° 1.

4. kaih 'hoson (Ka0’ òoov). formado de kata, “dc 
acordo com", e hosos. “quanto", é usado em Hb
3.3 (“quanto”); Hb 7.20 (“segundo"); Hb 9.27 
(“como").

SEGUNDO
1. deuteros (Ô€ÚT€poç) denota “segundo em or

dem’’ com ou sem a idéia de tempo (por exemplo. 
Mt 22.26,39; 2 Co 1.15; Ap 2.11); em Ap 14.8 (“o 
segundo", ARA); é  usado no neutro, deuteron, ad
verbialmente, com o significado de “segunda” vez 
(por exemplo, Jo 3.4: 21.16; A t 7.13: Ap 19.3, “ou
tra vez": Jd 5, “depois"); é usado com ek. “de”, idi
omaticamente. a preposição significando “pela (se
gunda vez)'* (Mc 14.72; Jo 9.24: At 11.9: Hb 9.28); 
aparece cm 1 Co 12.28 (“em segundo lugar” ).

Nota: Em Al 13.33, alguns manuscritos têm o 
termo prõtos, "(no) primeiro (salmo)”; é que os dois 
primeiros Salmos eram originalmente um. forman
do um prólogo para o livro; daí. a numeração da 
Septuaginta.

2. deuteraios (feuTepaíòç). adjetivo com sen
lido adverbial (derivado do n° 1), c usado em At
28.13 (“no segundo dia", literalmente, "segundo 
dia*').l

Nota: Em Lc 6.1. traduz os manuscritos que têm 
deuteroprõtos, literalmente, “segundo primeiro”, 
dito acerca de um sábado.!

SEGURANÇA
A. Adjetivo.

asphales (àcr<í>aÀfj<;). “certo, firme, seguro” (for
mado de a. elemento de negação, e sphaliõ, “pas
sar rasteira”), é iraduzido em Fp 3.1 por "seguran
ça". Veja CERTO. B.

B. Substantivos.
1. asphaleia (ào<t>ú\€ia), "certeza, segurança” 

(cognato de A), é encontrado em At 5.23: 1 Ts 5.3. 
Veja CERTO, A.

2. sõteria (atüTtjpíci), “salvação”, é traduzido em 
At 27.34 por “saúde”. Veja SER SAUDÁVEL, Nota.

C. A dvérbio.
asphaíôs (ci<Hj>aXüiç), “seguramente” (cognato de 

A. e B. n° 1). c' traduzido em Mc 14.44; At 16.23 
por “com segurança”. Veja ASSEGURAR. C. Na 
Septuaginta. consulte Gn 34.25.(|[

D. Verbos.
1. d ia sõzõ (òiaató£uj). “levar com segurança pelo 

perigo", e, na voz passiva, “vir seguro por” (for
mado de dia. “através de", e sõzõ, “salvar"), é  en
contrado em At 23.24 (“levem salvo” ); At 27.44 
(“chegaram là terra] a salvo”). Veja CURAR. FU
GIR (1). INTEIRO (2), SALVAR.

2. hugiainõ ( í r y i a ív w ) .  “estar são, saudável” (em 
português, “higiene"), é traduzido em Lc 15.27 por 
“são e salvo", literalmente, “estando saudável". Veja 
INTEIRO (2), SÂO e SER SAUDÁVEL.

SEGU RAR
asphaiizõ (dadiaXíÇoj). “tom ar seguro, certo, fir

me” (cognato de asphales. “seguro"), formado de
а, elemento de negação, e sphaliõ, “tropeçar, pas
sar rasteira”, e' usado em At 16.24. acerca dos pés 
dos prisioneiros nos troncos; em M t 27.64-66. em 
alusão ao sepulcro de Jesus. Veja SEGURO.!

SEG U R O
A. Adjetivos.

1. asphales (doéaXqç), “seguro", é encontrado 
em Hb 6.19 (“segura"). Veja CERTO. B.

2. bebaios (j3é(3cuoç). “firme, estável, constan
te", é usado acerca de: (a) a promessa de Deus a 
Abraão (Rm 4.16); (b) a  esperança do crente (Hb
б.19, “firme” ); (c) a esperança dos líderes espiritu
ais em relação ao bem-estar dos convertidos (2 Co
1.7); (d) a glorificação da esperança (Hb 3.6): («0 o 
começo de nossa confiança (Hb 3.14. "firmemen
te"): (/) a lei dada no monte Sinai (Hb 2.2); (g ) o 
testamento (ou concerto) cumprido depois da mor
te (Hb 9.17. “tem força” ); (/i) a chamada e eleição 
dos crentes (2 Pe 1.10). a ser tomada “firme” pelo 
cumprimento dos mandamentos constantes em 2 Pe 
1.5-7: (/) a  palavra da profecia (2 Pe 1.19. “mui 
firme” fa palavra dos profetas])”; o que se pretende 
aqui não é uma comparação entre as profecias do 
Antigo Testamento com as do Novo Testamento, 
mas que as primeiras foram confirmadas na Pessoa 
de Jesus (2 Pe 1.16-18). Veja FIRME.!

3. pistos ( t t io t ó ç ) .  “fiel, seguramente", é  encon
trado em At 13.34. Veja FIEL.

Nora: Em 2 Tm 2.19. ocorre o termo stereos. 
“firme”, relacionado com “fica", traduzido por “(o
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fundamento de Deus fica) firme", ou seja, “pouco 
importando o quanto a fé possa ser deturpada ou 
negada, o  tirme fundamento do conhecimento e da 
verdade de Deus, com seu poder independente, per
m anece”.

B. V erbo.
asphalizõ (dac^aXi £uj). “tornar seguro ou certo” 

(cognato de A. 11° I ). é encontrado em Mt 27.64 
(“ se ja  g u a rd ad o  com  se g u ra n ç a ” ): Mt 27.65 
(“guardai-o”): Mt 27.66 ("seguraram [o sepulcro! 
com a guarda ), acerca do sepulcro de Jesus: em 
outro lugar, ocorre em At 16.24 ("segurou” ), acer
ca de "prender” os pés no tronco. Veja JEJU M .!

Nota: Etn Jo 16.30; Rm 2.2 e 15.29, é usado o 
verbo oida, “saber”. O verbo ginõskõ, “saber, co
nhecer”, é encontrado em Jo 6.69. Quanto à dife
rença entre os dois verbos, veja SABER ( 1).

SEIO
kolpos (kóAttoç) significa: ia) a “frente do corpo 

entre os braços”, por conseguinte, reclinar no “seio" 
referia-se àquele que assim se reclinava à mesa, de 
modo que a cabeça cobria, por assim dizer, o  “seio" 
da pessoa próxima a ele (Jo 13.23). Por conseguinte, 
é  usado figurativamente para aludir a um lugar de 
bem -aveniurança com outras pessoas, como com 
Abraão 110 Paraíso (Lc 16.22,23, plural no versículo 
23). derivado do costume de se reclinar à mesa no 
“seio", um lugar de honra. Fala acerca da relação 
eterna e essencial do Senhor com o Pai, em todas as 
bem-a ven tu ranças e afeto ligados a essa relação, 
com o e s tá  in s in u ad o  na ex p ressão : “O F ilho  
Unigênito, que está no seio do Pai” (Jo 1.18): deno
ta: (b) "peito de roupa, cavidade formada pela parte 
anterior e superior de uma roupa solta, presa por cinto 
e usada para levar ou guardar coisas”. Assim figura
tivamente diz respeito a pagar alguém com liberali
dade (Lc 6.38; cf. Is 65.6: Jr 39.18); expressa: (r) 
“enseada de mar”, por causa de sua forma, como um 
seio (At 27.39). Veja ENSEADA.'!

SEIS
hex (f 5). de onde em português o elemento de 

composição, “ex-’\  é  usado separadamente de ou
tros números em Mt 17.1; Mc 9.2; Lc 4.25; 13.14; 
Jo 2.6: 12.1; At 11.12; 18.11: Tg 5.17; Ap 4.8. Às 
vezes, sugere a nào completitude. em comparação 
com o número sete que é perfeito.

Notas: (1 ) Em co m binação  com  o term o 
tessarakonta, ‘'quarenta", ocorre em Jo 2.20; com o 
termo hebdomekonta, “setenta”, aparece em At 27.37.

(2) Forma a primeira sílaba de hexekonta, “ses
senta’ (veja SESSENTA) e hexakosioi. "seiscentos", 
em Ap 13.18 (veja SESSENTA. Nota)- Ap 14.20).

SEITA
hairesis (a ípeo iç ), “escolha", <5 encontrado ao 

longo de Atos com o sentido de “seita” (por exem
plo. At 24.14); denota a predileção por uma verda
de em particular, ou por uma perversão dela. geral
mente com a expectativa de vantagem pessoal; por 
conseguinte, divisão e a formação de um partido 
ou "seita” em contraste com o poder unilicador da 
"verdade”, mantido in toto: “seita” é uma divisão 
desenvolvida e dirigida a um assunto; a ordem "dis- 
sensões, heresias", na lista das “obras da carne” em 
Gl 5.19-21. é sugestiva disso. Veja HERESIA.

SEIVA
piotes (mÓTrçç). derivado de piõn, “gordura", 

proveniente de uma raiz pi-, significando “incha- 
ção", é usado metaforicamente em Rm 11,17, Os 
crentes gentios tinham se tornado participantes da 
vida e bênção espirituais concedidas através do con
certo de Deus com  Abraão e seus descendentes, 
conforme descrição oferecida sob a figura da “raiz 
da 'seiva ' da oliveira” (e não “raiz e da ‘seiva’ da 
oliveira”.1!

SE L O
A. Substantivo.

sphragis  (<7<t)payi ç) deno ta : (a )  “ se lo ” ou 
“sinete”. ocorre em Ap 7.2. “o selo do Deus vivo” , 
emblema de propriedade e segurança, aqui com bi
nado com o de destino (como em Ez. 9.4), as pesso
as a serem “seladas" estavam guardadas da destrui
ção e  marcadas para a recompensa; (b ) "a impres
são” de um “selo” ou sinete: ( I )  literal, um "selo” 
num I í v t o  ou rolo, combinando as idéias de segu
rança e destino com as de segredo e adiamento de 
revelações (Ap 5.1.2,5.9: 6.1.3,5,7,9,12: 8.1); (2) 
m etafórico, em Rm 4.11, dito da “circuncisão”, 
como uma autenticação da justiça da fé de Abraão 
e uma atestação externa do concerto feito com ele 
por Deus: os rabinos chamavam a circuncisão de 
"o selo de Abraão"; em I Co 9.2. acerca dos con
vertid o s com o um “ se lo ” ou au ten ticação  do 
apostolado de Paulo: cm 2 Tm 2.19, “o fundamen
to de Deus fica firme, tendo este selo: O  Senhor 
conhece os que são seus”, indicando propriedade, 
autenticação, segurança e destino, “e qualquer que 
profere o  nome de Cristo aparte-se da iniqüidade”.
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indicando uma ratificação por parte do crente do 
determinante conselho de Deus relativo a ele; em 
Ap 9.4 (“sinal"), fala de uma distinção daqueles que 
serão achados sem o "selo” dc Deus na lesta (veja a 
letra “a", acima, e B, n° l ) .f

B. Verbos.
1. sphragizõ ((jifcpayí^oj), “selar, lacrar” (cognato 

de A), e' usado para indicar: (a) segurança e perm a
nência (tentadas, mas impossíveis. Ml 27.66); por 
outro lado, acerca da destruição de Satanás, fixa e 
certa (Ap 20.3, “pôs selo sobre ele”); (b ) em Rm
15.28, “havendo-lhes consignado este fruto” , a ra
tificação formal do ministério das igrejas dos gen
tios na Grécia e Galácia aos santos necessitados na 
Judéia. mediante a enirega fiel de Paulo das dádi
vas destinadas a eles; esta ajuda material era fruto 
do seu m inistério espiritual aos gentios, que. por 
sua vez, estavam dando o fruto de terem tomado 
parte com eles nas coisas espirituais; a metáfora 
acentua as form alidades sagradas da transação 
(Deissmann retira ilustrações disso de papiros en
contrados na cidade de Faio, nos quais o “selo" nos 
sacos garante que o conteúdo é pleno); (c) segredo 
e segurança e o  adiamento de revelação (Ap 10.4); 
num mandamento negativo (Ap 22.10); (d) propri
edade e segurança, juntamente com destino (Ap 7.3
5; bem como com o substantivo em Ap 7.2; veja 
A); as mesmas três indicações são transmitidas em 
F f 1. 13, na metáfora de “selar" os crentes pelo dom 
do Espírito Santo, quando creram (ou seja. no mo
mento da regeneração e não depois dc um lapso de 
tempo durante a vida espiritual, "tendo [nele tam- 
bémj crido” —  e não "depois de terein crido” — ; o 
particípio aoristo marca a definição e  a perfeição 
do ato de fé); a idéia de destino é ressaltada pela 
frase “o Espírito Santo da promessa” (veja também 
Ef 1.14); o mesmo se dá em E f 4.30, “estais sela
dos para o  dia da redenção", e em 2 Co 1.22, “o 
qual também nos selou", onde a voz média sugere 
o interesse especial do Selador no Seu ato; (e) au
tenticação pelo crente (recebendo o testemunho do 
Filho) do fato de que “Deus é verdadeiro" (Jo 3.33); 
autenticação por Deus em selar o  Filho com o o 
Doador da vida eterna (talvez com indicação figu
rativa à impressão de uma marca nos pães. Jo 6.27).(|[

Nota: Em Ap 7, depois do quinto versículo (pri
meira parte), o original não repete a menção do ver
bo “assinalar", exceto no versículo 8 (última par
te). Veja ARA.

2. kataspliragizõ (KaTa<j4>payí£üí), o n° 1 forta
lecido por kata, elem ento intensivo, é usado acerca

do “livro” visto na visão em Ap 5.1, “selado (com 
sete selos)”, cuja abertura sucessiva revela os even
tos destinados a suceder ao longo do período co
berto pelos capítulos 6 a 19.1 Na Septuaginta, con
sulte Jó 9.7; 37.7.1

SEM COSTURA
araphos ou arrhaphos (ãpatfcoç ou ãppa4>oç) 

denota "sem costura” (formado de a, elemento de 
negação, e rhaptõ, “coser"), ocorre em Jo 19.23 
(“não tinha costura” ).!

SEM CULPA
anaitios (à raÍT ioç), “ inocente, livre de culpa” 

(formado de a, elemento de negação, n, elemento 
eufônico, e aitia, “acusação de crime"), é traduzi
do em Mt 12.5 por “sem culpa” e em Mt 12.7, por 
“ inocentes". Veja CULPAR.'|

SEM DEUS
atheos (àOeoç). cf. em  português, “ateu", signi

fica primariamente “sem deus” (formado de a, e le
mento de negação, e theos, “deus” ), ou seja, desti- 
luído de Deus. Em E f 2.12, a expressão indica, não 
apenas que os gentios estavam destituídos de qual
quer verdadeiro reconhecimento de Deus, e, assim, 
linham-se tom ado moralmente “irreligiosos, ateus” 
(Rm 1.19-32), mas que sendo abandonados por 
Deus, eles foram excluídos da comunhão com Deus 
e dos privilégios concedidos a Israel (veja o  con
texto e cf. Gl 4.8). Quanto às idéias pagãs, o  grilo 
popular contra os cristãos primitivos era “fora com 
os ateus" (veja o relato do martírio de Policarpo, 
em História Eclesiástica, de Eusébio).'j[

SEM DISTRAÇÃO
aperispastõs (àu e  piaTrcioTioÇ), formado de a, 

elemento de negação, e perispaô. “puxar em volta, 
atrair para longe, distrair" (veja ESTAR DISTRA
ÍDO), é  encontrado em I Co 7.35.!

SEM DOLO
1. adolos (âSoXoç), “sem malícia" [formado de 

a, elemento de negação, e dolos, “dolo”; veja DOLO 
( 1)], “puro. não adulterado", usado metaforicamente 
acerca do ensino da Palavra de Deus < 1 Pe 2.2, “não 
falsificado"). É usado nos papiros para aludir a se
mente, grão. trigo, óleo, vinho, etc .!

2. akakos (dicaicoç), literalmenie, “sem mal" (for
mado de a, elemento de negação, e kakos, “mal"), 
significa “sim ples, franco, sincero" (Rm 16.18.
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“símplices”), acerca dos crentes (talvez seja igual a 
confiantes, não suspeitosos. ou. antes, inocentes. li
vres de admissão do mal): em Hb 7.26, diz respeito 
ao caráter de Jesus (“inocente*’, ou mais literalmen
te, “livre do mal”).*! Contraste com a Septuaginta. 
em Jó 2.3; 8.20; Pv 1.4: 14.15. Veja SÍMPLICE.

SE M  DÚVIDA N ENHUM A
homologoumenõs (ó|ioXoyouné»\ü<;). “confessada- 

mente. por comum consentimento, por comum acor
do, unanimemente’', cognato de homologeõ, “confes
sar” (formado de homos, “mesmo, e legõ. falar”), ocor
re em 1 Tm 3.16, “sem dúvida nenhuma” (“evidente
mente”. ARA). Veja CONFESSAR, A. n° 1. e B.1

SEM  DÚVIDA
Notas: (1) Em Mt 26.73; Mc 14.70; Jo 17.8, é 

usado o termo alethõs. "verdadeiramente”; o ter
mo pantõs, “de qualquer modo. aconteça o que 
acontecer, completamente”, é traduzido em Lc 4.23 
por “sem dúvida”, e  o termo nai, “sim, na verda
de”. em Ap 22.20, por “certamente”.

(2) Em Hb 6.14. o termo “certamente” repre
senta a frase ei men (segundo os melhores textos; 
alguns têm a frase e men).

(3) Quanto a Lc 1.1, veja CRER, C, Nota (4).
(4) Quanto a 2 Pe 2.12, veja CORROM PER, A. 

n° 2, letra “b”.

SEM  FALA
1. eneos ou enneos (êveóç), “mudo, sem fala, 

afônico” , ocorre em At 9.7 (“espantados” ; veja 
ARA).*I Na Septuaginta. consulte Pv 17.28; Is
56.10.1

2. kõphos (KüxtxSç), que significa “surdo” ou 
“mudo” (veja SURDO), é traduzido em Lc 1.22 por 
“mudo”.

Nota: Quanto ao verbo phimoô. traduzido em 
Mt 22.12 por “emudeceu”, veja AMORDAÇAR. 
SILÊNCIO.

SEM  LAVAR
aniptos (ãuiirroç). “não lavado” (formado de a . 

elem ento dc negação, e niptõ. “ lavar”), ocorre em 
Mt 15.20 (“sem lavar"); Mc 7.2 (“por lavar"); Mc
7.5 (em alguns manuscritos).^

SEM  LEI
A. A djetivo.

anomos (dvop.oç), “sem lei", também denota 
“ ilegal, irregular, anormal, indisciplinado”, e  é usa

do em At 2.23 (“injustos”); 2 Ts 2.8 (“iníquo”, acer
ca do Homem do Pecado, 2 Ts 2.3); 2 Pe 2.8 (“in
justas”. acerca dc obras, onde o pensamento não é 
simplesmente fazer o que é legal, justo, mas estar 
em flagrante desafio à vontade conhecida de Deus). 
Veja LEI. C, n° 3.

B. Substan tivo .
anomia (àvojita). “ ilegalidade, irregularidade, 

anormalidade”, cognato de A, é  encontrado em 2 
Ts 2.7, o  m istério da “in justiça” (“ iniqüidade”, 
ARA) não é reconhecido pelo mundo, pois não con
siste meramente em confusão e  desordem (veja A); 
a exibição de “iniqüidade” pelo “iníquo” (2 Ts 2.8), 
será o efeito da tentativa dos poderes das trevas em 
vencer o governo divino. Em 1 Jo 3.4, a ARA ade
re ao real significado da palavra: “Todo aquele que 
pratica o  pecado [a prática, não o cometimento de 
um ato] também transgride a lei. porque o pecado é 
a transgressão da lei” . Esta definição de pecado des
creve seu caráter essencial como a rejeição da lei 
ou da vontade de Deus e a substituição da vontade 
do eu. Veja INIQÜIDADE e palavras sinônimas.

SEM  M ISER IC Ó R D IA
aneleemõn  (di^cXerímdP), “sem misericórdia” 

(formado de a . elemento dc negação, n , elemento 
eufônico. e eleemõn , “misericordioso”), ocorre em 
Rm 1.31.1

SE M  R A ZÃ O
1. alogos (cíXoyoç), “sem razão, irracional” , é 

usado em At 25.27 (“contra a razão”). Veja IRRA
CIONAL.

2. atopos (àroTToç), literalmente, “fora de lugar" 
(cognato de topos, “lugar”), é encontrado em 2 Ts 3.2. 
“dissolutos”, sendo esse o significado pretendido, ou 
seja. “perversos, truculentos”. Veja ERRADO.

SE M  SE R  C ON DEN AD O
akatakritos (òkgtÓKpitoç). formado de a, elemen

to de negação, e katakrinõ, “condenar”, é encontra
do em At 16.37 (“sem sermos condenados”); At
22.25, significa “sem prova, ainda não comprova
do”. Sir W. M. Ramsay mostra que o apóstolo Pau
lo. ao reivindicar seus direitos, provavelmente usou 
a frase romana re incógnita, ou seja, “sem investigar 
nosso caso” (The Cities o f St. PauL p. 225).1

SEM
Notas: (1) Esta é  tradução de: (a) exõ, “para 

fora de” (por exem plo, Mt 12.46: 12.47, “fora” ; 1



SEM 982 SEMEAR

Co 5.12,13; Cl 4.5; 1 T s 4 .12, os não regenerados; 
Hb 13.11-13): (b) exõthen, “de fora de" ou “sem” 
(por exemplo, Mc 7.15,18; Lc II .40; 2 Co 7.5; 1 
Tm 3.7): como preposição (Ap 11.2); (c) chõris, 
“à parte de”, freqüentemente usado como prepo
sição. sobretudo em Hebreus (Hb 4.15; 7.7.20,21; 
9.7,18,22,28: 11.6; 11.40:12.8.14); {d) aneu, como 
chõris, mas mais raro (Mt 10.29: Mc 13.2: 1 Pe 
3.1: 4 .9 );f (e) ater (Lc 22.6: 22.35);*! (/) ektos, 
“para fora dc, fora” (1 Co 6.18); veja FORA, 
NOSSO. OUTRO (2): (g) pareklos, “além de. 
além” (2 Co 11.28, “das coisas exteriores").

(2) Em At 5.26, ou, “não”, meta. “com”, são tra
duzidos por “não com (violência)” .

(3) Em At 25.17, “sem fazer (dilação)”, repre
senta lite ra lm en te  o verbo poieõ , “ fazer” , e 
medenian, “não”.

(4) Quanto ao termo 'contínua”, encontrado em 
At 12.5. veja SOLICITUDE, C. n° 1.

(5) Em muitos substantivos, o prefixo de nega
ção a faz parte dc formas da palavra e tem o senti
do de “sem”.

SEMANA
sabbaton (aápparoí') é usado: (a) no plural, na 

frase “o primeiro dia da semana” (Mt 28.1; Mc 
16.2,9; Lc 24.1; Jo 20.1.19; At 20.7; 1 Co 16.2). 
Quanto a este uso idiomático da palavra, veja UM.
A. (5); (b) no singular (Lc 18.12, “duas vezes na 
semana”, literalmente, “duas vezes do sábado”, ou 
seja. duas vezes nos dias depois do sábado). Veja 
SÁBADO.

SEM BLANTE
1. opsis (ò4ílç), ocorre em Ap 1.16. sendo tra

duzido por “rosto”. Veja APARÊNCIA.
2. prosõpon (T T p ó a iu T ro v ) , aparece em Lc 9.29: 

At 2.28; 2 Co 3.7. Veja APARÊNCIA.
3. eidea (tiôéa), cognato de eidon, “ver". Veja 

APARÊNCIA.
Notas: (1) Em At 13.24, ocorre o termo prosõpon 

que é traduzido por “antes” (literalmente, “antes da 
presença da Sua vinda”).

(2) O termo skuthropos, “de semblante triste” 
(formado de skuthros, “sombrio, triste", e õps, 
“olho”), é usado em Mt 6.16 e Lc 24.17.

(3) O termo stugnazõ, “ser ou tomar-se odioso, 
sombrio, em aparência", ocorre em Mc 10.22 (“re
tirou-se triste” ). É usado em Mt 16.3 para descre
ver o aspecto do céu. Veja SOMBRIO.^

SEM EAR
speirõ (cnT6Íptü), “semear semente”, é usado: (1) 

literalmente, sobretudo nos Evangelhos Sinóticos; 
em outros lugares, é encontrado em 1 Co 15.36.37; 
2 Co 9.10; (2) metaforicamente: (a) em declara
ções proverbiais (por exem plo. Mt 13.3.4: Lc 
19.21.22: Jo 4.37; 2 Co 9.6): (b) na interpretação 
de parábolas (por exemplo. Mt 13.19-23); (c) caso 
contrário, como segue, acerca de: “semear” coisas 
espirituais na pregação e ensino (1 Co 9 .11); o se- 
pultamento dos corpos dos crentes que morrem (1 
Co 15.42-44); auxiliar nas necessidades dos outros 
em coisas temporais (a colheita sendo proporcio
nal à “semeadura”. 2 Co 9.6.10; veja acima); “se
mear” na camc (Gl 6.7.8; “isso” , em Gl 6.7. é enfá
tico, “isso e somente isso”, o que foi, dc fato, “se
meado": em Gl 6.8. a preposição eis, “em”, signifi
ca “nos interesses de” ); o “fruto da justiça” pelos 
pacificadores (Tg 3.18).

SEM ELHANÇA
1. homoiõma (ójioíüjiia) denota “aquilo que é 

feito como algo. semelhança” : (a) no sentido con
creto (Ap 9.7, "aspecto*’): (b ) no sentido abstrato, 
ocorre em Rm 1.23 (“em semelhança da imagem”; 
aqui a associação das duas palavras homoiõma c 
eikon (veja IMAGEM) serve para aumentar o con
tra s te  en tre  o ído lo  e “a g ló r ia  do  D eus 
incorruptível” , e expressa desprezo): Rm 5.14 (“a 
semelhança da transgressão de Adão” ): Rm 6.5 (“a 
semelhança da sua morte”): Rm 8.3 (“em seme
lhança da carne do pecado” ): Fp 2.7 (“semelhante 
aos homens”). “A expressão ‘semelhança de ho
mens’ (ARA) por si só não implica, muito menos 
exclui ou diminui, a realidade da natureza que 
Cristo assumiu. Isto [...] está declarado nas pala
vras ‘forma de servo*. ‘Paulo simplesmente diz 
semelhante aos homens. porque, de fato. Cristo, 
embora sem dúvida Homem perfeito (Rm 5.15; 1 
Co 15.21; 1 Tm 2.5), foi, por causa da natureza 
divina presente nEle. não apenas e meramente 
homem. [...] mas o Filho encarnado de Deus’ ” 
(Gifford. citando Meyer). Veja ASPECTO/fl Con
traste com COMO. B. letra “£T.

2. homoiõsis (óiiotciKJiç). “feitura como”, é  tra
duzido em Tg 3.9 por “semelhança”.^

3. homoiotes (óiíoiottíç) é traduzido em Hb 7.15 
por “semelhança”.

4. antitupon (àvTÍn/irov) é traduzido em 1 Pe
3.21 por “como uma verdadeira figura”. Veja FI
GURA (2). n° 2.
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SE M E N T E
1. sperma (<JTT€pna). cognato de speirõ, “se

mear” (em português, “esperm a, esperm ático” ), 
tem os seguintes usos: (a ) agrícola e botânico (por 
e x e m p lo , M t 1 3 .2 4 ,2 7 ,3 2  [q u a n to  a M t 
13.19.20,22,23, veja SEM EAR]; 1 Co 1 5 .38 :2C o
9.10); (b) fisiológico (Hb 11.11); (c) metafórico 
e, por metonímia, alude a “descendência, posteri
dade”. acerca de: ( I ) a descendência natural (por 
exem plo, Mt 22.24,25; Jo 7.42; 8.33,37; At 3.25; 
Rm 1.3; 4.13,16,18; 9.7, duas vezes; Rm 9.8,29;
11.1; 2 Co 11.22; Hb 2.16; 11.18: Ap 12.17; Gl 
3.16,19,29); em Gl 3.16: “Não diz: E às posteri- 
dades | sem entes], com o falando de muitas, mas 
com o de uma só: E à tua posteridade (semente), 
que é  C risto” , é  citação da Septuaginta em Gn
13.15 e 17.7,8, havendo ênfase especial na pala
vra “posteridade”, com o se referindo a um indiví
duo (aqui. Jesus Cristo) em cum prim ento das pro
m essas fe itas a A braão —  uso in igualável do 
singular. Quanto à forma no plural, posteridades. 
nem em hebraico nem em grego, teria sido mais 
natural que em nosso idioma (não é  usado nesse 
sentido na Escritura acerca de descendência hu
mana: sua ocorrência no plural está em 1 Sm 8.15, 
acerca de colheitas), contudo, se a  intenção div i
na tivesse sido se referir aos descendentes natu
rais de Abraão, outra palavra poderia ter sido es
colhida no plural, como “filhos” ; todas estas pala
vras foram postas de lado. sendo escolhida a pala
vra “posteridade” (ou “sem ente” ) como aquela que 
poderia ser usada no singular, com o propósito de 
mostrar que a “posteridade” era o Messias. Alguns 
dos rabinos tinham até considerado a palavra “se
mente” (por exemplo, em Gn 4.25 e Is 53.10), como 
se referindo àquele que vem. Abraão teria descen
dentes por meios diferentes dos naturais, de forma 
que por ele viesse o Messias, e o ponto do argu
mento do apóstolo Paulo é que. visto que o cum pri
mento das promessas de Deus é garantido só por 
Cristo, só os que estão “em Cristo” podem recebê- 
las; (2) descendência espiritual (Rm 4.16,18: 9.8; 
Gl 3.29); em Rm 9.8, “os filhos da promessa são 
contados como descendência 1 sem ente]” , aponta, 
em  primeiro lugar, para o nascimento de Isaque que 
não foi de acordo com o curso comum da natureza, 
mas por promessa divina, e, em segundo lugar, por 
analogia, para o  fato de que todos os crentes são 
filhos de Deus pelo nascimento espiritual.

Quanto a 1 Jo 3.9, “a  sua semente permanece 
nele” , é possível entender que significa que os filhos

de Deus (a Sua "semente” ) permanecem nEle, e não 
vivem a pecar, ou seja, a fazer (ou praticar o) pecado 
(o verbo “cometer” não representa o original nesta 
passagem). Alternativamente, a “semente” significa
o  princípio de vida espiritual concedido ao crente 
que permanece nEle sem possibilidade de remoção 
ou extinção; o filho de Deus permanece eternamen
te relacionado a Cristo, aquele que vive em pecado 
nunca teve tal relacionamento, ele não tem em si 
mesmo o  princípio de vida. Este significado ajusta- 
se ao contexto e  o tom geral da Epístola.

2. sporos (airópoç), cognato do n° 1, “semeadu- 
ra” , denota “sem ente sem eada” : (a) natural (Mc 
4.26,27; Lc 8.5.11 fa “sem ente” natural sendo fi
gurativamente aplicada à Palavra de Deus]; 2 Co
9.10. primeira parte); (b) metaforicamente, alude à 
ajuda material aos necessitados (2 Co 9.10, segun
da parte, "sementeira” ).f

3. spora (cnropá), cognato do n° 1, e  como o n° 
2, “semeadura, época de semear”, denota “semente 
semeada” (1 Pe 1.23, acerca da descendência hu- 
mana).! Na Septuaginta, consulte 2 Rs 19.29.1

SE M PR E
1. aei (àe í) tem dois significados: (a) “perpetu

amente. incessantemente” (At 7.51; 2 Co 4.11; 6.10; 
Tt 1.12: Hb 3.10); (6) “ invariavelmente, a qualquer 
e em todo m om ento”, diz respeito a ocorrências 
sucessivas, quando alguma coisa tem de ser repeti
da de acordo com as circunstâncias (1 Pe 3.15; 2 
Pe 1.12). Veja PARA SEMPRE.

2. hekastote ( € k ó c 7t o t € ) .  derivado de hekastos, 
“cada“, é  usado em 2 Pe 1.15, “em toda ocasião". 
Veja TEM PO.I

3. diapanlos (òiaTTavTÓç) é, literalmente, “por 
tudo”, ou seja, por todo o tempo (formado de dia, 
“por” , e pas, “tudo” ). Nos melhores textos, as pala
vras estão separadas. A expressão, que é  usada para 
se referir ao tem po ao longo do qual uma coisa é 
feita, significa “de contínuo, sempre” (Mc 5.5; Lc 
24.53; At 10.2; 24.16; Rm 11.10; Hb 9.6; 13.15), 
sendo a idéia uma prática contínua executada sem 
descanso. Veja CONTINUAM ENTE-!

4  e 5. pante (tráinr)) e pantote (Tráin-oTe) são 
derivados de pas. “tudo”. O primeiro é  encontrado 
em At 24.3.10  último, é a palavra habitual traduzida 
por “sempre” . Veja PARA SEMPRE.

Nota: Duas expressões, com o  sentido de “sem
pre” , são en panri kairõ. literalm ente, "em  toda 
oportunidade” (Lc 21.36; E f 6.18). e pasas tas 
hemeras. literalmente, “todos os dias” ( M t 28.20).
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SENHOR
A. Substantivos.

I . kurios (tcúptoç), para ser exato, é adjetivo, com
o significado de “ter poder [kuros] ou autoridade”, 
sendo usado como substantivo e traduzido variega- 
damente no Novo Testamento: “ ‘Senhor, mestre, 
dono, amo, proprietário', é  título de amplo signifi
cado. aparecendo em todos os livros do Novo Tes
tamento, exceto em Tito e nas Epístolas de João. É 
usado acerca de: (o) dono, como cm Lc 19.33 (cf. 
Mt 20.8; At 16.16; Gl 4.1); ou alguém que tem à 
disposição qualquer coisa, como o sábado (Mt 12.8):
(b) mestre, ou seja, alguém a quem serviço lhe é 
devido sob qualquer pretexto (Mt 6.24; 24.50: Ef
6.5); (c) imperador ou rei (At 25.26; Ap 17.14); (d) 
ídolos, ironicamente (I Co 8.5; cf. Is 26.13); (e) 
como título de respeito dirigido a um pai (Mt 21.30). 
marido (1 Pe 3.6), mestre (Mt 13.27; Lc 13.8), 
governante (Mt 27.63), anjo (At 10.4; Ap 7.14); (/) 
como título de cortesia dirigido a um estranho (Jo 
12.21; 20.15; At 16.30); desde o início do Seu mi
nistério, esta era uma forma comum de tratamento 
dirigido ao Senhor Jesus, semelhantemente pelo 
povo (Mt 8.2; Jo 4 .11), c por Seus discípulos (Mt 
8.25; Lc 5.8; Jo 6 .68); (#) kurios é o representante 
da Septuaginta e do Novo Testamento das palavras 
hebraicas Jeová, ‘Senhor* (veja, por exemplo, Mt 
4.7; Tg 5.11); adon, ‘Senhor’ (Mt 22.44). cAdonai. 
‘Senhor’ (Mt 1.22); também ocorre com a palavra 
hebraica Elohim, ‘Deus’ (1 Pe 1.25).

“Assim, o uso da palavra no Novo Testamento 
segue duas linhas principais: n° 1. letras "a" a “/ ’. 
comum e geral, e a outra, letra “g '\  peculiar aos 
judeus, e retirada da tradução grega do Antigo Tes
tamento.

‘‘O próprio Cristo assumiu o título, como verifi
camos em Mt 7.21,22; 9.38:22.41-45; Mc 5.19 (cf. 
SI 66.16: a passagem paralela em Lc 8.39 tem 
‘D eus’); Lc 19.31; Jo 13.13. ev iden tem en te  
intencionando-o nos mais sublimes sentidos do seu 
uso atual, e, ao mesmo tempo, sugerindo suas as
sociações com o Antigo Testamento”.

“Seu propósito não ficou claro aos discípulos, 
senão depois da ressurreição e da conseqüente re
velação da Sua deidade a esse respeito. Tomé, quan
do se deu conta do significado da presença de uma 
ferida mortal no corpo de um homem vivo, imedia
tamente juntou este fato com o título absoluto da 
deidade. dizendo: ‘Senhor Meu Senhor, e Deus 
meu!’ (Jo 20.28). Depois disso (exceto em At 10.4 
e Ap 7.14), não há registro de que kurios tenha sido

usado novamente por crentes ao se dirigirem a qual
quer pessoa, senão a Deus e ao Senhor Jesus (cf. At 
2.47 com At 4.29,30).

“Quando e quão completamente o significado 
mais inferior foi suplantado, é visto na declaração 
de Pedro em seu primeiro sermão depois da ressur
reição: ‘Deus o fez Senhor’ (At 2.36), e que na casa 
de Comélio: ‘Este é o Senhor de todos’ (At 10.36; 
cf. Dt 10.14; Mt 11.25; At 17.24). Nos escritos do 
apóstolo Pedro, as implicações dos seus primeiros 
ensinos são confirmadas e desenvolvidas. Assim, o 
SI 34.8: ‘Provai e vede que o SENHOR é bom’, é 
aplicado ao Senhor Jesus em 1 Pe 2.3, e a frase de 
Is 8 .13: *Ao SEN H O R dos E xérc itos, a Ele 
santificai’. toma-se: ‘Santificai a Cristo, como Se
nhor. em vosso coração’ (1 Pe 3.15)”.

“Assim também Tiago, que usa kurios igualmen
te para aludir a Deus em Tg 1.7 (cf. o versículo 5); 
Tg 3.9; 4.15; 5.4,10,11, e ao Senhor Jesus em Tg
I.1 (onde a possibilidade de que a partícula kai seja 
epexegeticamente intencional, ou seja, igual a até 
mesmo (cf. 1 Ts 3.11), não deveria ser negligencia
da); Tg 2.1 (literalmente, ‘nosso Senhor Jesus Cristo 
da glória’; cf. SI 24.7; 29.3: At 7.2; 1 Co 2.8); Tg
5.7,8, enquanto que a linguagem de Tg 4.10 e 5.15, 
é igualmente aplicável a qualquer um.

“Judas (Jd 4) fala de ‘único dominador e Senhor 
nosso, Jesus Cristo’, e imediatamente (Jd 5), usa o 
título ‘Senhor’ em referência a Deus. assim como
o faz mais adiante (Jd 9,14)”.

“Paulo usa comumente kurios para se referir ao 
Senhor Jesus (por exemplo, 1 Co 1.3), mas tam
bém. ocasionalmente, para aludir a Deus, em cita
ções do Antigo Testamento (por exemplo, 1 Co
3.20), e em suas próprias palavras (1 Co 3.5; cf. 1 
Co 3.10). Ou é igualmente apropriado para ambos 
(I Co 7.25; 2 Co 3.16; 8.21; 1 Ts 4.6), e se 1 Co
II.32 for interpretado por 1 Co 10.21,22, então é o 
Senhor Jesus que está cm vista, mas. se o for por 
Hb 12.5-9. nesse caso. kurios também é igual a 
Deus. O texto dc 1 Tm 6.15.16 provavelmente deve 
ser entendido como alusão ao Senhor Jesus (cf. Ap
17.14).

“Apesar de João não usar ‘Senhor’ em suas Epís
tolas e embora, como os outros evangelistas, ele 
costumeiramente use o Nome pessoal na sua narra
tiva, não obstante, ele ocasionalmente fala dEle 
como ‘o Senhor’ (Jo4.1 :6.23; 11.2; 20.20; 21.12)”.

“O pleno significado desta associação de Jesus 
com Deus sob um mesmo título, o Senhor’, é  visto 
quando lembramos que estes homens pertenciam à
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única raça monoteísta do mundo. Associar com o 
Criador alguém que se sabia ser criatura, embora 
exaltado, ainda que possível a filósofos pagãos, era, 
não obstante, impossível a um judeu”.

“Não está registrado que nos dias da Sua carne 
qualquer um dos discípulos tratasse o Senhor, ou 
falasse dEle, por Seu Nome pessoal. Onde Paulo 
tem a oportunidade de se referir aos fatos históri
cos do Evangelho, ele fala do que o Senhor Jesus 
disse (At 20.35), fez (1 Co 11.23) e sofreu (1 Ts 
2.15; 5.9,10). E o nosso Senhor Jesus que está vin
do (1 Ts 2.19, etc.). Nas orações, também é dado o 
título (1 Ts 3.11. E f 1.3); o pecador é convidado a 
crer no Senhor Jesus (At 16.31; 20.21), e o santo, a 
se voltar ao Senhor Jesus em busca de libertação 
(Rm 7.24,25). e nos poucos casos excepcionais em 
que o Nome pessoal aparece sozinho, uma razão 
sempre é discemível pelo contexto imediato”.

“O título ‘o Senhor’, como é dado ao Salvador, 
apóia-se em seu pleno significado na ressurreição 
(At 2.36; Rm 10.9: 14.9). e  é percebido somente no 
Espírito Santo (1 Co 12.3)” (extraído de Notes on 
Tliessalonians. de Hogg e Vine, p. 25).

2. despotes (õ€<7ttótt̂ ç), ‘'mestre, senhor, aque
le que possui autoridade suprema”, é usado no tra
tamento pessoal para com Deus (Lc 2.29; At 4.24; 
Ap 6.10): com referência a Cristo (2 Pe 2.1; Jd 4); 
em outros lugares, é usado em 1 Tm 6.1,2; 2 Tm
2.21 (acerca de Jesus): T t 2.9:1 Pe 2.18. Veja MES
T R E !

Nota: Quanto ao termo rabboni. traduzido em 
Mc 10.51 por “mestre”, veja RABONI.

3. megistan (^-y tcrrá i'). cognato de megistos, 
“o maior”, o grau superlativo de rnegas, “grande”, 
denota “chefes, nobres”; é traduzido em Mc 6.21 
por “grandes”, acerca dos nobres que compunham
o séqüito de Herodes; tam bém é traduzido por 
“grandes” em Ap 6.15 e  18.23.1

B. Verbos.
1. kurieuõ (icupi€i.*i>) denota “ser o senhor de, 

exercer o senhorio sobre”, e é encontrado em Lc 
22.25: Rm 6 .9 ,14; 7.1; 14.9: 2 Co 1.24; 1 Tm 6.15. 
Veja DOMÍNIO, B, n° L !

2. katakurieuõ ( íca ra ta ip ie ú w ), forma fortalecida 
do n° 1, é traduzido em 1 Pe 5.3 por “tendo domí
nio sobre”. Veja DOMÍNIO, B. n° 2.

C . Adjetivo.
kuriakos (KupiaKÓç), derivado de kurios (A. n° 

1), significa '‘pertencente a um senhor ou mestre” ; 
“senhoril” não é tradução legítima para o seu uso 
no Novo Testamento, visto que só é usado para se

referir a Jesus; em I Co 11.20, fala da Ceia do Se
nhor (veja FESTA); em Ap 1.10, do Dia do Senhor 
(veja DIA. n° 1).!

SENHORA
kuria (icupía) é  a pessoa endereçada em 2 Jo 1 e 

5. Não é improvável que seja um nome próprio, 
apesar do fato de que a completa forma de trata
mento no versículo 1 não esteja totalmente de acor
do. no original, com a do versículo 13 e em 3 Jo 1. 
A sugestão de que a carta é  endereçada à igreja é 
muito improvável. Possivelmente, a pessoa é a que 
tinha relação especial com a igreja local.!

SENTAR-SE
1. kathemai (icá0rjpLai) é usado acerca de: (a) a 

postura natural (por exemplo. Mt 9.9); ocorre com 
muita freqüência no Apocalipse, umas 32 vezes; 
freqüentemente nos Evangelhos e  em Atos; em ou
tros lugares, só aparece em 1 Co 14.30; Tg 2.3 (duas 
vezes): e a posição de Jesus de autoridade no trono 
de Deus (Cl 3.1, “assentado": Hb 1.13; cf. Mt 22.44; 
26.64 e passagens paralelas em Marcos e Lucas, e 
At 2.34); é  freqüente ser antecedente ou sucessivo, 
ou acompanhante a outro ato —  em nenhum caso 
uma expressão supérflua (por exemplo. Mt 15.29: 
27.36: Mc 2.14:4.1); (b) metaforicamente (Mt 4 .16, 
duas vezes; Lc 1.79); habitar um lugar (Lc 21.35, 
“habitam ”; Ap 14.6, “se assentam ” [ARAJ. nos 
melhores textos: alguns têm katoikeõ, “habitar”). 
Veja HABITAR.

2. sunkathemai (airyKd0T^iai), “sentar-se com” 
(formado de sun, “com”, e o n° 1), ocorre em Mc 
14.54; At 2 6 .3 0 !  Na Septuaginta, consulte SI
101.6 .!

3. anakeimai (dudKeifiai). “reclinar-se à mesa” 
(formado de ana. “para cim a”, e keimai, “deitar- 
se”), é encontrado em Mt 9.10 (“sentado à mesa”); 
Mt 26.7,20: Mc 14.18; 16.14 (em alguns manuscri
tos, aparece em Lc 7.37. veja o n° 5): Lc 22.27 (duas 
vezes); Jo 6.11 (“assentados” ); Jo 12.2 (nos melho
res textos, veja o n° 4). Veja COLOCAR. n° 22, e 
CONVIDADO e DEITAR-SE, Nota (I ) , ESTAR 
RECLINADO À MESA. RECLINAR-SE.

4. sunanakeitnai (awawKCL^ai), “reclinar-se à 
mesa com ou junto” (formado de sun, e o n° 3), 
“sentar-se à refeição ou à mesa com”, ocorre em 
Mt 9.10; 14.9; Mc 2.15; 6.22; Lc7.49; 14.10.15; Jo
12.2 (cm alguns textos).!

5. katakeimai (K a rrá ic e iiia i), “ d e ita r-s e ”  (fo rm a 

d o  d e  kata, “ p a ra  b a ix o ” , e keimai, “ d e ita r-s e ” ) ,  é
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usado acerca de “reclinar-se à refeição” (Mc 2.15; 
14.3: Lc 5.29. estavam [...] à mesa; Lc 7.37. nos 
melhores textos: 1 Co 8.10). Veja DEITAR-SE. 
GUARDAR (2).

6. anaklinõ (ài^atcXívco), “fazer reclinar, fazer se 
sentar” , é  usado na voz ativa, em Lc 12.37 (tam
bém em Lc 2.7. acerca de "deitar” o Menino Jesus 
na manjedoura); na voz passiva, em Mt 8.11: 14.19: 
Mc 6.39 (nos melhores textos); em alguns textos, é 
encontrado em Lc 7.36; 9.15 (veja o n° 7); Lc 13.29. 
Veja JAZER.1

7. kataklinõ (KaTaicXiVüj) é  usado só com rela
ção a refeições: (a) na voz ativa, “fazer reclinar”, 
em Lc 9.14.15 (nos melhores textos); na voz passi
va, “reclinar”, em Lc 7.36 (nos melhores textos, “as
sentou-se à mesa”); Lc 14.8; 24.30 (estando (...] à 
mesa” ).!

8. kathizô (ica0í£io) é  usado: (a) no transitivo, 
“fazer se sentar” , em At 2.30 (veja também C O 
LOCAR. n° 9): (b) no intransitivo, “sentar-se”, 
por exem plo, em Mt 5.1 (“assentando-se” ); Mt 
19.28: 20.21,23: 23.2; 25.31; 26.36; Mc 11.2.7; 
12.41; Lc 14.28.31; 16.6; Jo 19.13; At 2.3 (“ pou
saram ”, acerca das línguas de fogo): At 8.31; 1 
Co 10.7; 2 Ts 2.4 (“se assentará”, aspecto aoristo, 
ou seja, “e le  tom ou seu assen to " , com o, por 
exem plo, cm Mc 16.19); Ap 3.21 (duas vezes); 
Ap 20.4.

9. parakathezomai (iTapatca0éCo|.iai), “sentar-se 
ao lado de” (para. “ao lado de"), numa forma de voz 
passiva, ocorre nos melhores manuscritos em Lc
10.39.*| Alguns textos têm o verbo parakathizò, “co
locar ao lado de”, forma ativa em sentido médio.

10. sunkathizõ (avyKa6íCw) denota: (a) no tran
sitivo. “fazer se sentar ju n to" (E f 2.6): (b ) no 
intransitivo (Lc 22.55, “estando todos assenta
dos” ).!

11. anakathizõ (àuatcaôíífoj). “colocar para cima. 
levantar", é usado no intransitivo, “sentar para cima. 
soerguer”, acerca de duas pessoas que foram res
suscitadas dos mortos (Lc 7.15; At 9.40).!

12. anapiptõ (ávamirru)), “cair para trás. recuar” 
(formado de ana. “para trás”, e piptõ. “cair” ), denota 
no Novo Testamento, “reclinar-se à refeição” (Mt 
15.35; Mc 6.40; 8.6; Lc 11.37; 14.10: 17.7; 22.14; Jo
6.10. duas vezes; Jo 13.12): em Jo 13.25 e 21.20 é 
usado acerca de reclinar-se no seio de Jesus. Veja 
RECLINAR-SE! Na Septuaginta consulte Gn 49.9.!

13. kathezomai («caOéçoixai). “sentar-se (para 
baixo)” , é usado em Mt 26.55; Lc 2.46; Jo 4.6:
11.20: 20.12; At 6.15.!

Nota: Quanto ao verbo epibainõ. “assentado”, 
que ocorre em Mt 21.5, veja MONTADO.

SENTENÇA
A. Substantivos.

1. krima (Kpípa), “julgamento, juízo”, decisão 
formada nas faltas de outros, é usado sobretudo 
acerca do julgamento de Deus sobre os homens, e 
traduzido em 2 Pe 2.3 por “sentença”. Veja JUL
GAMENTO. n° 2.

2. katadike (KaTaÒíicr]), “sentença judicial, con
denação”. é traduzido em At 25.15 por “sentença” 
(alguns manuscritos têm o termo dike).\

3. apokrima (àiTÓKpi|jia) é traduzido em 2 Co 
1.9 por “sentença". Veja RESPONDER. n° 2 .!

B. Verbos.
1. krinõ (KpítHo), “julgar, decidir**, é encontrado 

em Al 15.19. literalmente, “eu \egõ. enfáticol ju l
go”, introduzindo a substância ou projeto de uma 
resolução. Veja JULGAR, B. n° 1.

2. epikrínõ (êmicpíwu), “dar sentença", é usado 
em Lc 23.24 (“julgou*').!

SEN TEN C IA D O
Quanto ao termo “sentenciados”, que ocorre em

1 Co 4.9, veja DESIGNAR (Nota. no final), e MOR
TE. B

SEN TID O
dunanis (ô w a |u ç ) , “poder. força“, e usado acer

ca do significado ou força do que é falado (1 Co
14.11). Veja PODER (3). PODEROSO.

SEN TID O S
aistheterion (aioôiynípioi'). “sentido, a faculdade 

da percepção, o órgão do sentido" (cognato de 
aisthanomai. “perceber”), é usado em Hb 5.14 
("sentidos"), as faculdades de apreensão espiritu
a l.! Na Septuaginta, consulte Jr 4.19. “as paredes 
(do meu coração)” (ARA).!

SEN TIR
1. ginõskõ (ymóaKiü), “saber, perceber”, é  tra

duzido por “sentiu (no seu corpo)” , acerca da mu
lher com o fluxo de sangue (Mc 5.29). ou seja. ela 
se deu conta do fato. Veja SABER.

2. phroneõ (<J)poi'€oj), “pensar, estar disposto”, é 
traduzido em I Co 13.11 por “sentia”. Veja CUI
DADO.

3. pselaphaõ (iiírjXa4xico)- “sentir” ou “tatear no 
escuro pra lá e pra cá” (derivado de psaõ. “tocar”).



SENTIR 987 SEPULTURA

expressando o movimento das mãos sobre uma su
perfície. como que a “senti-la", é usado: (a) meta
foricamente. acerca de ir à procura de Deus (At
17.27): (b) literalmente, sobre a manipulação ou 
toque físico (Lc 24.39 com 1 Jo 1.1: Hb 12.18). 
Veja MANUSEAR. TOCAR.!

4. sumpatheõ (<JU|i7Ta0€iu). “ter um sentimento 
de solidariedade por ou com", é  traduzido em Hb 
4.15: 10.34 pelo verbo “compadecer-se de". Veja 
COMPAIXÃO.^

5. apalgeõ (dTraXyéco) significa “deixar de sen
tir dor por" (formado de apo, “de", e  algeõ, “sentir 
dor“ : cf. em português, “neuralgia"): por conseguin
te. ser insensível, “sentimento acabado”, insensí
vel à honra e vergonha (E f 4.19).!

Nota: Em At 28.5. o verbo paschõ. “sofrer*, é 
traduzido por “padeceu (nenhum mal)", literalmen
te. “não sofreu nenhum mal (efeito)".

SEPA R A ÇÃ O
phragmos (4>payiióç), prim ariam ente “cerca” 

em (cognato de phrassõ . “cercar em , parar, fe
char”), 6 usado m etaforicamente em E f 2.14, acer
ca da “parede de separação que estava no meio” ; 
“a separação” é explicativa da “parede que estava 
no meio”, isto é, a “separação" entre judeus e gen
tios. J. A. Robinson sugere que Paulo tinha em 
mente a barreira que havia entre os pátios externo 
e interno do Templo, onde havia avisos que ad
vertiam os gentios a não prosseguirem adiante sob 
pena de morte (veja Josefo, Antiguidades Judai
cas , XV. 11. 5; B. J. v. 5. 2: VI. 2 .4 ;  cf. A l 21.29). 
Veja VALADO.

SEPARA R
A. Verbos.

1. aphorizõ (d<f>opíCüj), “demarcar por limites" 
(form ado de apo, “de” , e horizõ, “determ inar” : 
cognato de horos, “ limite”), “separar” , é usado acer
ca de: “(a) a ação divina em separar homens para a 
obra do Evangelho (Rm 1.1; Gl 1.15); (b) o ju lga
mento divino sobre os homens (Mt 13.49; 25.32); 
(c) a separação dos cristãos dos incrédulos (At 19.9: 
2 Co 6.17); (d) a separação dos crentes feita pelos 
incrédulos (Lc 6.22): (e) o afastam ento dos cris
tãos dos seus irmãos (Gl 2.12). Na letra ‘c \  descre
ve-se o que o cristão tem de fazer, na letra U f, o 
que ele tem de estar preparado para sofrer, e  na le
tra V ,  o que ele tem de evitar”!  (extraído de Notes 
on Galatians, de Hogg e Vine, p. 83).

2. chõrizõ (xüjpiCw). “pôr à parte, separar” , é 
encontrado cm Rm 8.35.39: na voz média, “sepa
rar para si mesmo, partir” (veja PARTIR): na voz 
passiva, em Hb 7.26 (“separado"), o verbo aqui re
laciona-se com a ressurreição de Jesus e não com o 
fato da santidade nos dias da Sua carne: a lisia é 
progressiva neste aspecto, visto que as três primei
ras qualidades se aplicam à Sua inocência, a quali
dade seguinte, à Sua ressurreição, e a última, à Sua 
ascensão. Veja PÔR. n° 14.

3. apodiorizô (dTro6iopí£uj), “demarcar, separar” 
(formado de apo, “de”, dia, “à parte” , e horizõ, “ li
mitar” ). por conseguinte, denota metaforicamente 
fazer “separações” (Jd 19, “divisões”), acerca dc 
pessoas que fazem divisões (em contraste com Jd 
20).!

B. Preposição.
chõris (xcopíç), “à parte de. sem” (cf. anen. “sem”, 

termo mais raro que este), é  traduzido em E f 2.12 
por “sem” . Veja À PARTE, AO LADO DE, SEM.

SE PU L C R O
1. taphos ( tó ò o ç ), cognato dc thaptõ. “enterrar, 

sepultar", originalmente “enterro", então, “ lugar de 
enterro, tum ba“, ocorre em Mt 23.27.29: 27.61, 
64.66: 28.1; metaforicamente, em Rm 3.13.!

2. mnema ( p i ^ a ) .  Veja SEPULTURA.
3. mnemeion (p iiu ic tov ). Veja SEPULTURA.

SEPULTURA
1. mnemeion (|ii'r||j.€lov) denota primariamente 

“memorial” (cognato de mnaomai, “lembrar"), por
tanto, “monumento” (o significado da palavra é tra
duzido cm Lc 11.47 por “sepulcro”), qualquer co i
sa feita para preservar a memória de coisas e pes
soas; normalmente denota tumba. Fora dos Evan
gelhos, é encontrado somente cm At 13.29. Entre 
os hebreus era geralmente uma caverna, fechada 
por porta ou pedra, freqüentemente decorada. Con
traste com Mt 23.29. Veja TUM BA.

2. mnema (^iyf|jia), cognato do n° 1, como o ou
tro, significava “memorial” ou “registro de uma coi
sa ou pessoa morta”, então, “monumento sepulcral” , 
e. por conseguinte, “tumba". Ocorre em Mc 5.3,5 
(alguns manuscritos têm o n° 1, como em Mc 15.46): 
Mc 16.2; Lc 8.27; Al 2.29; 7.16: Ap 11.9. Veja 
TUM BA.

Nota: Em 1 Co 15.55, onde alguns textos têm 
hades, “inferno”, os mais autênticos têm thanatos, 
“morte".
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SE R  B EN IG N O
A. A djetivos.

1. chrestos (xpnoTÓç). “útil. bom. agradável" 
(acerca de coisas), “bom, gracioso, gentil, benig
no” (acerca de pessoas), é encontrado em Lc 6.35. 
em alusão a Deus; em E f 4.32, é ordenado aos cren 
tes. Veja BENIGNO. BOM. FÁCIL, MELHOR (2).

2. agathos (dyaBóç), "‘bom ’*, é usado no femini
no em Tt 2.5. Veja BOM.

B. Verbo.
chresteuomai (xpTlOT€Úop.ai), cognato de A. n°

1, “ser amável, gentil*’, é dito acerca do am or (1 Co 
13.4).!

C . S ubstan tivos.
1. chresíoies (xprjoTÓTriç), cognato de A, n° I. 

e  B, usado acerca da “bondade de coração, genero
sidade, afabilidade, benignidade”, é  encontrado cm 
2 C o 6.6 ; Gl 5.22; E f 2.7; Cl 3.12; T t 3.4. Veja BOM.

2. philanthrõpia ((jn X ai^p u y rría ), form ado de 
philos. “amando”, e anthrõpos, “homem"; em por
tuguês. “filantropia” ), denota “generosidade”, e é 
usado em At 28.2, acerca do que foi mostrado pe
los habitantes de M alta aos viajantes que naufraga 
ram; em Tt 3.4, fala da “benignidade” de Deus para 
com os homens. Veja AM OR.!

D. A dvérbio .
philanthrõpõs ((juAcu^piòmoç), cognato de C. n°

2, “humanamente, benignamente”, é encontrado em 
At 27.3. Veja CORTESM ENTE.!

SE R  C O N V E N IE N T E
A. Verbo.

prepõ (ttp€ttü>) significa “salientar-se entre uma 
multidão, ser eminente, distinto por uma coisa*’, por 
conseguinte, “ser conveniente de acordo com as 
aparências” . O adorno das boas obras “convém a 
mulheres que fazem profissão de servir a Deus” (1 
Tm  2.10). Aqueles que ministram a verdade devem 
falar “o que convém à sã doutrina” (Tt 2.1). Cristo, 
com o Sumo Sacerdote, “nos convinha” (Hb 7.26). 
No sentido impessoal, significa “é conveniente” (Mt 
3.15; 1 Co 11.13; E f 5.3; Hb 2.10). Veja DECORO. 
C O N V IR !

B. A djetivo.
hieroprepes (t€poupetttíç), derivado de hieros, 

“sagrado”, com a forma adjetival de prepõ, denota 
“adequado para o  caráter sagrado, o qual é  conve
niente nas pessoas, ações ou coisas consagradas a 
Deus” (Tt 2.3). Trench (New Testament Synonyms, 
§ xcii) faz distinção entre esta palavra e os termos 
kosmios. “modesto” , e  senuios, “sério, honrado"/]!

Notas: (1) O advérbio axios. é traduzido por 
“como convém ", em Rm 16.2, e, em Fp 1.27, é  cor
rigido por “dignam ente”.

(2) O  verbo ginomai, “tom ar-se”, é mencionado 
em  vários outros verbetes.

SE R  M E L H O R
1. diapherõ (ôtaóépto), usado: (a ) transitivamen

te. significa “levar por" ou “levar sobre" —  forma
do de dia, “através de”, e pherõ, “ levar” (Mc 11.16; 
At 13.49; 27.27, “ tateando"); (b) intransitivamente:
(1) “diferir” (Rm 2.18; G l 2.6: Fp 1.10); (2) “exce
der, ser m elhor" (por exem plo. M t 6.26; 10.31; 
12.12; Lc 12.7,24; 1 C o l5 .4 1 ;G l 4.1; uns também 
acrescentariam Rm 2.18 e Fp 1.10). Veja APRE
GOAR, ASSUNTO, CARREGAR, DIFERIR. SU
P E R A R !

2. perisseuõ ( T r ç p i a a é u t ü ) ,  “estar a m ais ou aci
ma (dc um número), ser mais do que suficiente, 
ser preem inente. superior” (M t 5.20; Rm 15.13; 1 
Co 8.8; 15.58; 2 Co 3.9; 8.7; Fp 1.9: Cl 2.7; 1 Ts
4.1.10).

3. lusiteleõ (X uaiTeX ctu) significa “ indenizar, 
pagar despesas, pagar impostos” (formado de luõ, 
“soltar", e  telos, “tarifa, imposto”), por conseguin
te, “ser útil, vantajoso, ser melhor” (Lc 17.2).!

4. huperechõ (úrrçpéxw) significa, literalm en
te, “manter ou ter acim a” (form ado de huper, “aci
ma”. e echõ, “m anter’*), por conseguinte, metafo
ricam ente, ser superior a, ser m elhor que, é en
contrado em Fp 2.3; 1 Pe 2.13 (“superior” , em re
ferência a reis); em Rm 13.1 (“superiores” ); Fp
3.8 (“excelência”, mais estritam ente “a coisa trans
cendente*’, isto é, o conhecim ento dc C risto): em 
Fp 4.7. “excede” ). Veja MAIS ALTO. PASSAR. 
SUPERAR, S U P E R IO R !

Notas: (1) Em  Rm 3.9, o termo proechõ (o qual 
é usado na voz passiva e não na média) significa: 
“Estam os em caso pior quê?”, ou seja, “Somos so
brepujados?”, “Estamos em desvantagem?” A per
gunta é: Os judeus estão em circunstâncias muito 
melhores que os gentios, em posição tal que os seus 
muitos privilégios os leva a uma maior desvanta
gem ou condenação que os gentios? Se fosse tradu
zido por: “Somos melhores?”, não transmitiria o 
significado.

(2) O termo sumpherõ, em Mt 18.6, é traduzido 
por: “Melhor lhe fora”. Veja M t 5.29,30, etc. Veja 
BOM. D, Nota (2). PROVEITO (1). VANTAJO
SO. TRAZER.
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SER  OUSADO
A. Verbos.

1. tharreõ (ôappeio), forma mais recente de 
tliarseõ (veja ÂNIMO, CONSOLAR), está relaci
onada com therõ, “ter calor, estar quente" (calor de 
temperamento que está associado com confiança), 
por conseguinte, "ser confiante, ousado, corajoso" 
invariavelmente, “ter confiança" (2 Co 5.6,8; 7.16: 
10.1,2; Hb 13.6, literalmente, “sendo corajoso”). 
Veja CORAGEM.

2. parrhesiazomai (Trappr)aidCc^iai). “falar com 
ousadia ou livremente”, tinha primariamente referên
cia à fala (veja B, mais adiante), mas adquiriu o signi
ficado de “ser corajoso” ou “ficar ousado” (1 Ts 2.2; 
At 9.27,29; 18.26; 19.8:26.26). Em At I3.46.oparti 
cípio aoristo significa “ficando ousado”. Veja LIVRE.

3 .  tolmaõ (T o X jm id )  significa “ousar fazer ou 
suportar algo terrível ou difícil” , por conseguinte, 
“ser corajoso, comportar-se com ousadia, tratar 
corajosam ente” . Em 2 Co 10.2, é traduzido por 
“usar [...] da ousadia", em contraste com tharreõ 
no versículo 1 e a expressão do versículo 2, “com 
confiança" (veja o n° 1. acima). Também ocorre em 
2 Co 10.12. O termo tharreõ denota COrtfiâflça na 
própria capacidade que a pessoa julga possuir e diz 
respeito ao caráter, o termo tolmaõ denota cora
gem em empreender algo e tem referência à mani
festação (Thayer). Veja CORAGEM, OUSAR.

4. apotolmaõ (àTTOToX îdoj), formado de apo, ele
mento intensivo, e o  n° 3, significa “ser muito ou
sado, fale corajosamente", é usado em Rm 10.20.1

B. Substantivo.
parrhesia (irapprçaía), formado de pas, “tudo”, 

e rhesis. “linguagem” (veja A, n° 2). denota: (a) 
primariamente, “liberdade de expressão, franqueza 
de expressão vocal” (At 4.29,31; 2 Co 3.12; 7.4; 
Fm 8); ou “falar sem ambigüidade, claramente” 
(Jo 10.24); ou “sem figuras de linguagem ” (Jo
16.25); (b) “ausência de medo de falar com ousa
dia”. por conseguinte, confiança, coragem presti- 
mosa. audácia, sem necessariamente haver relação 
com a fala” (A t 4.13; E f 3.12: 1 Tm 3.13; Hb 
3.6; 4.16: 10.19,35: 1 Jo 2.28; 3.21: 4.17; 5.14); 
(c) o comportamento pelo qual a pessoa se distin
gue (Jo 7.4; 11.54). age abertamente ou garante 
publicamente (Cl 2.15). Veja ABERTAMENTE, 
CONFIANÇA. MANIFESTAMENTE.

C . A dvérbio.
tolmêroterõs (ToX^ripoTépojc;), o grau compara

tivo de tobnerõs, significa “com mais ousadia” (Rm 
15.15, em alguns textos ocorre tolmeroteron). Con

traste com A, n° 3-1 Contraste com o termo tolmetes, 
“atrevido”, que ocorre em 2 Pe 2.10.1

SER  PR Ó SPE R O
euodoõ (eúoôóto), “ajudar no caminho” (forma

do de eu, “bem”, e  hodos, "caminho" ou “jorna
da” ), é usado na voz passiva com o significado de 
“ter uma jornada próspera" (Rm 1.10, “se me ofe
reça boa ocasião’*); metaforicamente, “prosperar, ser 
próspero", ocorre em 1 Co 16.2. “(conforme) a sua 
prosperidade", literalmente, “em tudo o que ele for 
próspero”, ou seja, nas coisas materiais; o tempo 
contínuo sugere as circunstâncias sucessivas de 
prosperidade variada conforme a seqüência das se
manas; em 3 Jo 2 (“vá bem”), fala da “prosperida
de" da saúde física e espiritual.1

SER SAUDÁVEL
hugianiõ (úyiaívto) denota “ser saudável, são. 

em boa saúde” (em português, “higiene” ), é  encon
trado em 3 Jo 2; traduzido em Lc 15.27 por “são e 
salvo” . Veja INTEIRO (2), B. n° 1, SÃO. SEGU
RANÇA. D, n° 2.

Nota: Em At 27.34, o termo sòteria, “salvação, 
segurança”, é traduzido por “saúde”, sendo o sig
nificado correto “segurança".

SER
Quando não faz pane de outro verbo (normal

mente o particípio) ou parte de uma expressão, esta 
palavra traduz um dos seguintes: (a ) o particípio pre
sente de eimi. “ser”, o verbo de existência comum;
(b) o particípio de ginomai, “tornar-se”, significan
do origem ou resultado; (c) o particípio presente de 
huparchõ, “existir", que sempre envolve um estado 
preexistente, anterior ao fato referido e uma conti
nuação do estado depois do fato. Assim, em Fp 2.6, 
a expressão: “que sendo [huparchõn] em forma de 
Deus", implica Sua deidade preexistente, anterior ao 
Seu nascimento e Sua deidade que continua depois.

SÉRIAS
hieroprepes (UpoTTpemíç), "adequado ao cará

ter sagrado, respeitável, reverendo” (formado de 
hieros, "sagrado, sacro”, e prepõ. “ser adequado”), 
é  traduzido em T t 2.3 por “serias” . Veja SER CON
VENIENTE. B-1

SÉ R IO
sernnos (aeiiróç) denotava primeiramente “reve

rendo, augusto, respeitável, venerável" (cognato de
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sebomai, "reverenciar”); então, "sério, grave", quer 
em  alu são  a pessoas (1 Tm  3.8 ,11 . acerca dos 
diáconos e suas esposas, traduzido pelo adjetivo "ho
nesto” ); T t 2.2 (acerca dos velhos); ou a coisas (Fp
4 .8 , "h o n e s to " ) . T ren ch  (em  N ew  Testanient 
Synonyms, § xcii) ressalta que "grave" c “gravida
de" não abrangem o pleno significando do original; 
"a palavra que queremos é  uma na qual o  sentido de 
gravidade e  dignidade esteja combinado". Cremer a 
descreve como a denotar o que inspira reverência e 
temor, e  diz que os termos senmos e  hosios. "santo, 
santificado, sacro, consagrado", são apenas desig
nações secundárias da concepção de santidade. "A 
palavra aponta para a seriedade de propósito e amor- 
próprio em conduta" (M oule).l Contraste com o ter
mo semnotes. “gravidade" (veja GRAVIDADE).

S E R -L H E  C O N FIA D O
pisteuõ (moreiAu), "acreditar, crer". cambem sig

nifica “confiar", e na voz ativa é  usado cm Lc 16.11; 
Jo  2.24; na voz passiva, em Rm 3.2 (“lhe foram 
confiadas” ), acerca de Israel e dos oráculos de Deus;
1 Co 9.17 (“me é  confiada” ), acerca dc Paulo e a 
mordomia do Evangelho; o mesmo se dá em Gl 2.7; 
T t 1.3; tam bém em 1 Ts 2.4. onde ele se associa 
com  seus com panheiros missionários ("nos fosse 
confiado”). Veja CRER, COM ETER.

SE R Ô D IA
opsitnos (õiíuiioç), cognato de opse e opsios (veja 

TARDE), denota “tarde" ou “mais tarde", c c  usa
do em Tg 5.7 acerca da chuva “serôdia” (a maioria 
dos m anuscritos autênticos omite huetos, “chuva” ; 
alguns têm karpos, “fruto” ); esta chuva ocorre em 
março e abril, logo antes da colheita, em contraste 
com  a chuva tem porã, que aparece em outubro.^ 
Na Septuaginta. consulte Dt 11.14; Pv 16.15; Jr 
5.24; O s 6.3; J1 2.23; Zc 10.1.1

Nota: Quanto ao term o “últim os” (husteros) que 
ocorre em I Tm  4 .1 . veja POSTERIOR, e quanto a
2 Pe 2.20. veja ÚLTIMO.

S E R P E N T E
1. ophis (Õ4>iç), as características da “serpente” , 

conform e estão aludidas na Escritura, são prim ari
amente má (embora Mt 10.16 se refira à sua pre
caução em evitar o perigo); sua deslealdade (Gn 
49.17; 2 Co 11.3); seu veneno (SI 58.4, 1 Co 10.9; 
Ap 9.19); sua covardia (Jó 26.13); suas proclivida- 
des (inclinações) assassinas (por exem plo, SI 58.4; 
Pv 23 .32 ; Ec 10.8,11; Am 5.19 ; M c 16.18; Lc

10.19); o Senhor usou a palavra metaforicamente, 
acerca dos escribas e fariseus (Mt 23.33; cf. echidna, 
“víbora” , em M t 3.7; 12.34). O s aspectos gerais do 
seu caráter mau são sugeridos na pergunta retórica 
que o Senhor fez em Mt 7.10 e Lc 11.11. Suas ca
racterísticas se concentram  no arquiadversário de 
Deus e os homens —  o diabo. descrito m etaforica
m ente com o a serpente (2 Co 11.3; Ap 12.9,14,15;
20.2). A “serpente” de bronze levantada por Moisés 
era símbolo do meio de salvação provido por Deus. 
em Cristo, e Sua m orte vicária sob o julgam ento 
divino do pecado (Jo 3.14). Enquanto que a “ser
pente” viva sim boliza o  pecado em sua origem , 
hostilidade e  efeito mortal, a “serpente" de bronze 
simbolizava o  afastam ento da maldição e do ju lga
m ento do pecado; o metal era em  si figurativo da 
justiça do julgam ento dc Deus.1

2. herpeton (éprrcTÓiO. “coisa rastejante" (deri
vado de herpfí, “rastejar” ), “réptil” , é encontrado 
em Tg 3.7 (“réptil” ). Veja IN TRODUZIR-SE, B.

SE R R A R
prizõ ou priõ  (7Tpí£w ou upteo), “serrar ao m eio”, 

ocorre em Hb 11.37. Uns vêem aqui uma referên
cia à tradição do martírio de Isaías no reinado de 
M anassés.1 N a Septuagin ta . consu lte  Am 1.3.1 
C ontraste com o  verbo diapriõ. "cortar ao centro”, 
encontrado em At 5.33; 7.54 (traduzido pelo verbo 
“enfurecer-se” ).1

S E R V IÇ O
1. diakonia (ò iaicovía) é  encontrado em Rm

15.31 (“adm inistração” ); Lc 10.40 (“serv iços” ). 
Veja M INISTÉRIO, A, n° 1.

2. leitourgia (XetToupyia) é encontrado em 2 Co
9.12 (“adm inistração”); Fp 2.17; 2.30 ("serviço” ). 
Veja M INISTRO. A, n° 2.

3. latreia (XaTpçía). cognato de latreuõ (veja 
SERVIR, n° 3). primariamente ".serviço contratado”, 
é  usado acerca de: (a) o “serviço" de Deus com rela
ção ao Tabemáculo (Rm 9.4; Hb 9.1 [“culto divi
no” ]; Hb 9.6 [no plural, “serviços” ]); (b) o  “serviço” 
inteligente dos crentes ao apresentarem o corpo a 
Deus, em sacrifício vivo (Rm 12.1. “culto”); (c) o 
“serviço” que os perseguidores dos que seguem a 
Jesus imaginam que o fazem a Deus (Jo 16.2).1

S E R V IR  À VISTA
ophthalmodoulia (õ<{>6aX|ioÒoüXía) denota “ser

viço executado som ente sob os olhos do senhor” 
(formado de ophthalmos, "olho” , e doulos, “escra
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vo”). executado diligentem ente quando ele está 
olhando, mas negligenciado cm sua ausência (Ef
6.6 e Cl 3.22).!

SE R V IR
1. diakoneõ (ô ia ico v eu i). “ministrar, au x ilia r’ 

(cognato de diakonos, veja SERVO, n° 2), “prestar 
qualquer tipo de serviço", “servir" (por exemplo, 
Lc 10.40: 12.37; 17.8; 22.26; 22.27, duas vezes). 
Veja MINISTRO. B. n° 1.

2. douleuõ (ô o u Xí ú o ) ,  “servir como doulos" (veja 
SERVO, n° 1), é usado acerca de “servir": (a) a Deus 
—  e a impossibilidade de também servir a Mamom 
(M t 6.24; Lc 16.13; Rm 7.6); no Evangelho (Fp 
2.22); (b) a  Jesus (At 20.19; Rm 12.11; 14.18:16.18; 
Ef 6.7; Cl 3.24); (c) à lei de Deus (Rm 7.25); (d) 
uns aos outros (Gl 5.13): (e) a um pai (Lc 15.29; 
com sugestão de atuar como escravo): (/) aos mes
tres terrenos (Mt 6.24; Lc 16.13; 1 Tm 6.2); (g) o 
mais jovem  pelo mais velho (Rm 9.12); (h) de estar 
em escravidão a uma nação (At 7.7; Gl 4.25), na 
verdade, aos romanos, embora também espiritual
mente aos judaizantes: (/) aos ídolos (Gl 4.8): (/) 
aos “rudimentos fracos e pobres" (Gl 4.9, o aspec
to aoristo é encontrado nos melhores textos, suge
rindo “entrar em escravidão” ), ou seja. à religião 
dos gentios (pois “rudimentos" é usado em Gl 4.3 
acerca da religião dos judeus); (k) ao pecado (Rm
6 .6); (/) a “várias concupiscência c deleites" (Tt 3.3); 
(/«) negativamente, a qualquer homem —  uma ne
gação orgulhosa e irrefletida pelos judeus (Jo 8.33).^!

3. latreuõ (XaTpçwo). primariamente “trabalhar 
por aluguel” (cognato de latris, “empregado con
tratado"). significa: ( 1) “adorar” : (2) “servir": é 
usado no último sentido acerca do serviço: («) a 
Deus (M t 4.10: Lc 1.74 [“sem temor"]: Lc 4.8; At 
7.7; 24.14: 26.7; 27.23: Rm 1.9 [“em meu espíri
to”]: 2 Tm 1.3: Hb 9.14; 12.28; Ap 7.15); (b) a Deus 
e a Cristo (o “Cordeiro”. Ap 22.3); (c) no Tabemá- 
culo (Hb 8.5: 13.10); (c) ao “exército do céu” (At 
7.42); (d) à “criatura” , em vez do Criador (Rm 1.25, 
em referência à idolatria). Veja ADORAR.

Nota: Em Lc 2.37, temos “servindo": em Hb 9.9, 
“aquele que faz o serviço” .

4. hipereteõ (ÍTrr]p€T€<o) (quanto a esta palavra, 
veja MINISTRO. B. n° 3), é traduzido em At 13.36 
por “servido”; há um contraste insinuado entre o 
serviço que Davi prestou, o qual durou por somen
te uma geração, e o  carátcr eterno do ministério de 
Jesus Cristo que. não vendo corrupção, ressuscitou 
dos mortos.

SERV O
A. S ubstantivos.

1. doidos (ôouXoç), adjetivo que significa “em 
escravidão” (Rm 6.19, “servirem”, o plural neutro, 
concordando com mele. “membros”), é  usado como 
substantivo, e na função de palavra mais comum e 
geral para se referir a “servo”, indicando freqüen
temente sujeição sem a idéia de escravidão; é usa
do acerca de: (a) condições naturais (por exemplo, 
Mt 8.9; 1 Co 7.21; 7.22 [primeira parte]; E f 6.5: Cl 
4.1; 1 Tm 6.1); ocorre com freqüência nos quatro 
Evangelhos: (b ) metaforicamente, condições espi
rituais, morais e éticas: “servos” de: (1) Deus (por 
exemplo. At 16.17; Tt 1.1; 1 Pe 2.16: A p7.3; 15.3); 
sendo o exemplo perfeito o próprio Cristo (Fp 2.7);
(2) Jesus (por exemplo. Rm 1.1; 1 Co 7.22 [segun
da parte]; Gl 1.10: E f 6.6; Fp l . l . C l 4 .12 :Tg 1.1:2 
Pe 1.1; Jd I); (3) o  pecado (Jo 8.34; Rm 6.17.20):
(4) a corrupção (2 Pe 2.19); cf. o verbo douloõ (B, 
mais adiante). Veja ESCRAVO.

2. diakonos (ôiáKOWÇ) (quanto a esta palavra, 
veja DIÁCONO e Nota que se encontra ali a res
peito de palavras sinônimas), é encontrado em Mt 
22.13 (“servos”); Mt 23.11; Mc 9.35: Jo 2.5.9 (“em 
pregados”); Jo 12.26: Rm 16.1 (“serve”).

3. pais ( ttgiÍ ç )  (quanto a esta palavra, veja CRI
ANÇA. n° 4), tam bém denota “assistente, aten- 
dente”; é usado acerca de: (a) condições naturais 
(Mt 8.6 (“criado” ]: Mt 8.8.13; 14.2: Lc 7.7; 12.45 
[“servo"]; Lc 15.26); (b) a relação espiritual com 
Deus: ( I )  Israel (Lc 1.54): (2) Davi (Lc 1.69: At
4.25); (3) Cristo, assim declarado por Deus Pai (Mt 
12.18); falado na oração (At 4.27,30. “Filho”). O 
argum ento exposto por Dalman para que nestas 
passagens o termo pais seja tradu/ido por “filho”, 
não é  suficientemente válido contra a tradução “Ser
vo". por exemplo, em At 4.27,30 (ARA) e Mt 12.18 
(cf.. por exemplo, o uso de pais na Septuaginta em 
Gn 41.38; Jr 36.24). A passagem de Mt 12.18. por 
citação direta, e as passagens de At 4.27.30, por 
im plicação, dizem  respeito  ao ideal “Servo de 
Jeová" (na Septuaginta. pais kuriou) de Is 42.1 e 
passagens seguintes, identificando, assim, o Cristo 
com o Senhor Jesus (para a mesma identificação, 
cf. At 8.35).

4. oiketes (oLk€TT|Ç). “criado de casa" (formado 
de oikeõ, “morar", e oikos. “casa” ), é traduzido por 
“servo” em Lc 16.13: Rm 14.4: 1 Pe 2.18; e por 
“criados" em At 10.7.!

5. huperetes (tirripérTiç) (quanto a esta palavra, 
veja MINISTRO. n° 3. OFÍCIO), é entrado em Mt
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26.58 ("criados” ); Mc 14.65 (‘'criadas"); Jo 18.36 
("servos”).

6 . therapõn ((tep áT ro v), cognato de therapeuõ, 
“servir, curar, assistente, criado, servo” , é termo de 
dignidade e liberdade, usado acerca de Moisés em 
Hb 3.5.1

7. sundoulos (aúvôouXoç), “servo companhei
ro”, é usado acerca de: (a) condições naturais (Mt 
18.28.29,31,33; 24.49); (b) os “servos” do mesmo 
Senhor divino (Cl 1.7 (“conservo”); Cl 4.7; Ap
6.11); os anjos (Ap 19.10; 22.9).!

Nota: Quanto aos termos misthios e  misthõtos, 
veja EMPREGADO.

B. Verbo.
douloõ (ôouXóto), “escravizar, trazer em escra

vidão” (cognato de A, n° 1), ocorre, por exemplo, 
em 1 Co 9.19, “fiz-me servo (de tudo)”, denota, na 
voz passiva, “ser trazido em escravidão, tomar-se 
escravo ou criado” (Rm 6.18. “fostes feitos servos” ; 
Rm 6.22). Veja ESCRAVIDÃO, B. n° 2.

SESSENTA
hexekonta (tÇéicovTa) ocorre em M t 13.8.23; Mc 

4.8,20 (onde a tradução é invertida em relação a Mt 
13.8,23); Lc 24.13; 1 Tm 5.9; Ap 13.18; 11.3; 12.6.1

Nota: Em Ap 13.18, o  número da besta, o po
tentado humano destinado a governar com poder 
satânico a liga de dez reinos ao término desta era, é 
dado como “seiscentos e sessenta e seis” , e descri
to como "número de homem". O número é sugesti
vo do apogeu do orgulho do homem caído, o mais 
pleno desenvolvimento do homem sob o direto con
trole satânico, e está em contraste com o número 
“sete”, o número da completitude e  perfeição.

SE T E  V EZES
heptakis (É irráiuç) ocorre em Mt 18.21,22; Lc

17.4 (duas vezes).!

SE TE
hepta (énTd), de onde em português as palavras 

que começam com “hept-” , corresponde ao termo 
hebraico sheba' (que é cognato de sãba' e significa 
“estar cheio, pleno, abundante”), às vezes usado 
como expressão de abundância (por exemplo. Rt 
4.15); em geral expressa perfeição, completitude. 
sendo muito usado no Apocalipse: não é encontra
do no Evangelho de João, nem entre os livros de 
Atos e Apocalipse, exceto em Hb 11.30 (em Rm
11.4, o  numeral é heptakischilioi. "sete mil"); em 
Mt 22.26, é traduzido por “sétimo”.

Nota: Em 2 Pe 2.5. “Noé [...] com mais sete pes
soas” é tradução da linguagem idiomática grega: 
"Noé, a oitava pessoa” . Veja OITO.

SETEN TA  V EZES
hebdomekontakis (épôojiriKoin-áKiç) ocorre em 

Mt 18.22. onde é seguido por hepta, “sete”, signifi
cando “setenta vezes sete”; tem “setenta vezes e 
sete”, o qual muitos consideraram o significado (cf. 
Gn 4.24). Winer. em Winer-Moulton, Grammar, p. 
314, observa que porquanto este seja o  estrito sig
nificado. "não se ajusta à passagem” ; o seu tradu
tor, W. F. Moulton, em nota de rodapé, expressa a 
opinião de que sim. se ajusta. J. H. Moulton (em 
Prolegomenon, p. 98), também é da mesma opi
nião, quando afirma: "Alusão definida à história de 
Gênesis é  altamente provável: Jesus incisivamente 
compara o ardente desejo do homem natural se vin
gar setenta e sete vezes, com a ambição do homem 
espiritual em exercer o privilégio de perdão setenta 
e sete vezes”.

A resposta do Senhor "até setenta vezes sete” 
era indicação de perfeição, a ausência de qualquer 
limite, e  tinha o propósito de afastar da mente de 
Pedro um padrão meramente numérico. O perdão 
de Deus é  ilimitado; assim deve ser o do hom em .!

SETENTA
hebdomekonta (épôoiiTÍicovTa) ocorre cm Lc 

10.1.17; Al 23.23. Em At 7.14. vem antes do termo 
pente, "cinco", literalmente, "setenta e cinco” ; quan
to a detalhes, veja QUINZE. Nota (1); em At 27.37. 
precede o termo hex, “seis” , literalmente, “setenta 
e seis” .!

SÉ T IM O
hebdomos (efJôopoç) ocorre em Jo 4.3; Hb 4.4 

(duas vezes); Jd 14; Ap 8.1; 10.7; 11.5; 16.17; 
21.20.!

SEU
Nota: Este term o é tradução de: (a) formas de 

pronom es no verbete ELE. n° 1 (uso freqüente: 
em 1 Pe 2.24, “ele mesmo"); a forma autou, “dele. 
seu” , fica enfática quando colocada entre o artigo 
e o substantivo (por exemplo. 1 Ts 2.19; T t 3.5; 
Hb 2.4); também no verbete ELE, n° 3 (no qual 
"dele, seu” é enfático), por exemplo, em Jo 5.47; 
9.28; 1 Co 10.28; 2 Co 8.9; 2 Tm 2.26; Tt 3.7; 2 
Pe 1.16; (b ) heautou. "de si mesmo, seu próprio", 
é usado em Lc 11.21: 14.26; Rm 4.19; 5.8; I Co
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7.37; Gl 6 .8; E f 5.28,33; 1 Ts 2.11.12; 4.4; Ap 10.7;
(c) idios, “próprio da pessoa, o seu próprio” , apa
rece em Mt 22.5; 25.15; Jo 5.18; At 24.23; 1 Co 
7.7; Hb 4.10 (fim do versículo); 2 Pe 2.16: em Jo
19.27. “sua casa” , literalm ente, “suas próprias 
coisas” : em 1 Tm 6.15. “a seu (tempo)”, referin
do-se à  futura aparição de Jesus; (d) em  At 17.28.
o caso genitivo do artigo definido, “sua (geração)” , 
literalmente, “do” (ou seja. o indivíduo referido, 
isto é. Deus).

SEV ER A M EN TE
Notas: (1) Quanto a polia, “muito, expressamen

te”. encontrado em Mc 3.12; 5.43, veja MUITO.
(2) Em At 4.17, alguns manuscritos têm apeile, 

“am eaça", com apeilõ (voz média), literalmente, 
“ameacemo-los com ameaça”; os melhores textos 
om item  o substantivo. M oulton e M illigan (em 
Vocabulary o f the Greek Testament), apresentando 
argumentos em favor da presença do substantivo, 
consideram que “reflete claramente a tradução li
teral de um original semítico relatado a Lucas por 
uma testemunha ocular —  foi Paulo?"

(3) Construção semelhante se dá com o verbo 
parangellõ com o substantivo parangelia. em At 
5.28, “vos admoestamos nós", literalmente, “vos 
admoestamos com uma admoestação” . Veja CAR
GA. A, n° 6 .

(4) Quanto ao termo embrimaomai, encontrado 
em Mt 9.30 (“ameaçou-os”); Mc 1.43 (“advertiu- 
os severamente"), veja CARGA, C, n° 4.

SEVERID AD E
1. apotomia (àiTOTonia), “escarpamento, talu

de, agudez" (formado de apo. “para fora”, e temnõ, 
“cortar” ; cognato de tome, “corte”), é usado meta
foricamente em Rm 11.22 (duas vezes), acerca da 
“severidade de Deus”, que se acha nos Seus tem
porários procedimentos punitivos para com Israel.) 
Nos papiros, é usado acerca de extorquir ao máxi
mo as providências de um estatuto. Contraste com
o advérbio apotomõs. “nitidamente, agudamente” 
(veja AGUDO).

2 . apheidia (à<t>€iòia), primariamente “extrava
gância" (formado de a, elem ento de negação, e 
pheidomai, “poupar”), por conseguinte, “tratamento 
inclemente, severidade", é usado em Cl 2.23, “dis
ciplina (do corpo)” (“rigor”, ARA): aqui se refere 
à disciplina ascética: era usado muitas vezes entre 
os gregos para se referir à exposição corajosa a so
frimentos e perigos.^

SEV ER O
akríbestatos (àKpt-PéaraToç), o grau superlativo 

de akribes, “preciso, exato, acurado" (cf. akrihôs. veja 
DILIGENTEMENTE e palavras associadas encontra
das ali). ocorTe em At 26.5. “a mais severa (seita)”.!

SEX TO
hektos (c k to ç )  é usado para se referir a: (a) um 

mês (Lc 1.26,36); (b ) uma hora (M t 20.5; 27.45 e 
passagens paralelas; Jo  4 .6); (c) um anjo (Ap 
9.13.14: 16.12); (d) um selo de rolo, em visão (Ap
6 . 12); (e) a “sexta" pedra preciosa, o  sárdio, nos 
fundamentos dos muros da Jerusalém celestial (Ap 
2 1 .20 ).

SIC Á R IO
sikaríos (oitcápioc;) é uma palavra latina (sicarius; 

derivado de sica, “punhal") denotando “aquele que 
leva um punhal ou espada pequena debaixo da rou
pa. assassino” (At 21.38, “salteadores”). Aqui é usa
do como nome próprio dos sicários. os “assassinos”, 
a facção judaica fanática que surgiu na Judeia de
pois de Félix ter libertado o país desses ladrões, fato 
registrado por Josefo (Antiguidades Judaicas, xx). 
Eles se misturavam entre as multidões nas festas e 
apunhalavam os oponentes políticos desatentos.!

S IG N IFIC A R
1. semainõ (cnipaívu)), “dar sinal, indicar” (de

rivado de sema, “sinal”; cf. SINAL. n° 1), “signifi
car", é encontrado em Jo 12.33; 18.32: 21.19: At
11.28 (“dava a entender” ); At 25.27 (“notificar”); 
Ap 1.1 (“pelo", onde talvez a  sugestão seja expres
sar por sinais).!

2. deloõ (ÔrjXótü), “tom ar claro, explicar” (deri
vado de delos, “evidente”), é encontrado em 1 Co
1.11 (“me foi comunicado”); Hb 9.8 (“dando [nis
so] a entender"); Hb 12.27 (“mostra”); 1 Pe 1.11 
(“indicava”); 2 Pe 1.14 (“tem revelado”). Veja PON
TO.

3. emphanizõ (€iió<m£ci>), “manifestar, tomar 
conhecido", é encontrado em At 23.15 (“rogai”); At
23.22 (“havia contado'*). Veja APARECER, n° 5.

Nota: Em At 21.26, ocorre o verbo diangellõ, 
“anunciar**.

SIL Ê N C IO
A. Substantivo.

sige (oiyri) ocorre em At 21.40; Ap 8.1, onde o 
“silêncio** é  a introdução dos julgamentos que se 
seguem à abertura do sétimo sclo.^
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Nota: Quanto ao termo hesuchia, “silêncio**, que 
aparece em At 22.2 e 1 Tm 2.11,12, veja QUIETO.

B. Verbos.
1. phimoõ (4>i p.óüj), “amordaçar, impor silêncio 

a", é encontrado em Mt 22.34 (“fizera emudecer’*):
1 Pe 2.15 (' tapeis a  boca"). Veja AMORDAÇAR. 
AQUIETAR-SE, PAZ, SEM FALA.

2. sigao (oiydoj). “estar calado’’. Veja PAZ. n° 1.

SILV ESTR E
agrios (âyp ioç) denota: (a) “dos cam pos” ou 

“nos cam pos” (cognato de agros, “campo” ), por 
conseguinte, “não doméstico”, dito acerca do mel 
(M t 3.4: Mc 1.6); (ô) “selvagem , feroz” (Jd 13. 
metaforicamente, “[ondas] impetuosas” ).*! E usa
do nos papiros acerca de uma ferida maligna.

Nota: Em Ap 6 .8, theríon (plural) é traduzido 
por “feras” .

SIM
1 . nai (v a i), partícula de afirmação, é usada:

(a) em resposta a uma pergunta (Mt 9.28; 11.9:
13.51. 17.25: 21.16; Lc 7.26; Jo 11.27; 21.15.16: 
At 5.8; 22.27; Rm 3.29); (b) em consentim ento a 
uma afirm ação (M t 15.27; Mc 7.28: Ap 14.13; 
16.7, “na verdade”); (c) em confirmação a uma 
afirm ação (M t 11.26; Lc 10.21, “assim  é” ; Lc
11.51, “assim” ; Lc 12.5; Fp 4.3. nos melhores tex
tos; Fm 20); (d) em asseveração solene (Ap 1.7:
22.20. “certam ente” ); (e) em repetição à ênfase 
(M t 5.37; 2 Co 1.17; Tg 5.12); (f) isoladamente 
em contraste com ou, “não” (2 Co 1.18: 1.19. duas 
vezes; 2 Co 1.20).)

2. alia (àXXd), “mas”, é encontrado em Jo  16.2; 
Rm 3.31 (“antes” ); 1 Co 4.3; 2 Co 7.11 (seis ve
zes); Gl 4.17: Fp 1.18. 2.17; 3.8; Tg 2.18.

3. kai (»caí), “e. até mesmo”, é usado, por exem 
plo. em Lc 2.35; Jo 16.32; At 7.43 (“antes” ): 1 Co 
2.10; 2 Co 8.3.

4. men oun (jiéi' o w ). em alguns textos menoutige. 
ou seja. men-oun-ge, “sim. antes”, ocorre, por exem
plo. em Lc 11.28: Rm 10.18 (“sim. por certo”); Fp
3.8 (“na verdade” ).

Notas: (1) Em 1 Co 15.15, ocorre a partícula 
kai, “e”

(2) Em Lc 24.22, a frase alia kai é traduzida por 
“é  verdade (que) também**.

(3) Em 1 Co 16.6, e kai. “ou mesmo”, é  traduzi
do por “e” (veja ARA).

(4) Em 2 Co 5.16. a frase ei kai (alguns textos 
têm ei de kai) é traduzida por “e. ainda”.

(5) Em Fp 2.8, a partícula de, “mas”, é traduzida 
por “e”.

S IM IL IT U D E
Nota: Quanto ao termo homoiõma. traduzido em 

Rm 5.14 por “semelhança”, veja SEMELHANÇA, 
n° 1. Quanto ao termo homoiotes. traduzido em Hb
7.15 por “semelhança”, veja COMO. C. Nota (1), 
SEMELHANÇA, n° 3. Quanto ao termo homoiõsis, 
traduzido em Tg 3.9 por “semelhança”, veja SE
MELHANÇA. n° 2.

S IM PL E S
gumnos (yvjivóç). “desnudo”, ocone uma vez 

(1 Co 15.37) e  é traduzido por “simples” , referin
do-se ao grão. O significado é mais claro traduzin
do o termo por “grão desfolhado” . Veja NU.

SÍM P L IC E
1 . akeraios (d iccpaioç), literalm ente , “ sem 

m istura, com ausência de m istura estranha” (for
mado de a, elem ento de negação, e kerannumi, 
“m isturar”), “puro” , é usado m etaforicam ente no 
Novo Testam ento acerca do que é sincero, fran
co (M t 10.16. “sím plices” ). ou seja. com a sim 
plicidade de um único olho. discernindo o que é 
mau e escolhendo o que glorifica a Deus; tam 
bém ocorre em Rm 16.19; Fp 2.15. Os gregos 
usavam o term o para se referir a vinho não m is
turado com água, a metal puro; nos papiros, é 
usado para a ludir a em préstim o cujo ju ro  está 
garantido (M oulton e M illigan. Vocabulary o f  the 
Greek Testam ent). T rench  co m p ara  o term o  
akeraios com sinônim os: “Assim como o termo 
akakos (veja o n° 2. mais adiante) não tem ne
nhuma nocividade em si, e o term o adolos, ne
nhuma astúcia, assim  o term o akeraios não tem 
nenhum a m istura estranha e o term o haplous. ne
nhuma dobra” (New Testament Synonyms. § vi). 
A palavra haplous e dita acerca de olho simples 
(M t 6.22; Lc 11.34).«fl

2. akakos (àKaicoç), o negativo de kakos (veja 
DANO. A, n° 1), “sem mal. desprovido de mal”, é 
traduzido em Hb 7.26 por “inocente”, acerca do 
caráter de Cristo como Sumo Sacerdote: em Rm 
16.18, por “símplices”.*!

SIN A G O G A
sunagõge (awaycoyTÍ). “reunião, ajuntam en

to” (form ado de sun , “ju n to ”, e  agõ. “trazer” ), 
denotava: (a ) “acum ulação de coisas, ajuntam en
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to ”, portanto, de “pessoas, assem bléia, reuniões 
religiosas de ju d eu s” (por exem plo, At 9 .2); a s
sem bléia de judeus cristãos (Tg 2.2); grupo do
m inado pelo poder e ativ idade de Satanás (Ap 
2.9; 3 .9); (b ) por m etoním ia, “o edifício” no qual
o ajuntam ento é feito  (por exem plo. M t 6.2; Mc
1.21). A origem  da “sinagoga” judaica deve, pro
vavelm ente, se r designada ao tem po do ex ílio  
babilônico. N ão tendo tem plo, os judeus se reu
niam  no sábado para ouvir a lei, e a prática con
tinuou em  vários ed ifíc io s  depois da volta do 
exílio  (cf. SI 74.8).

SIN A L
1. semeion (oruieloi/), “sinal, marca, prova, in

dicação, indício”, e usado acerca de: (a) o  que dis
tingue uma pessoa ou coisa de outras (por exem 
plo. Mt 26.48: Lc 2.12; Rm 4.11; 2 Co 12.12, pri
meira parte; 2 Ts 3.17, “sinal” , ou seja, o seu autó
grafo atestando a autenticidade de suas canas): (b) 
um “sinal" como aviso ou advertência (por exem 
plo. M t 12.39. “o sinal do [ou seja. que é constituí
do doj profeta Jonas”: Mt 16.4: Lc 2.34; 11.29,30);
(c) atos milagrosos: ( 1) com o prova de poder e au
toridade divina (por exemplo. M t 12.38: 12.39. pri
meira parte: Jo 2.11:3.2; 4.54. “milagres” : Jo 10.41; 
20.30: 1 Co 14.22); em 1 Co 1.22, “os judeus pe
dem sinal” , indica que os judeus faziam as mesmas 
exigências dos apóstolos com o o fizeram de Jesus: 
“sinais eram concedidos em abundância, sinais do 
poder e am or de Deus, mas estes não eram os si
nais que eles buscavam. [...] Eles queriam sinais de 
um Reino M essiânico externo, de triunfo temporal, 
de grandeza material para o  povo escolhido. [...] 
Com tal desejo mórbido, o Evangelho de um ‘M es
sias crucificado’ realmente era para eles um pedra 
de tropeço” (Lightfoot); (2) feitos por demônios (Ap
16.14); (3) feitos por falsos mestres ou profetas, 
indicativos de autoridade presumida (por exemplo. 
Mt 24.24: Mc 13.22); (4) feitos por Satanás, medi
ante seus agentes especiais (2 Ts 2.9: Ap 13.13,14.
19.20); (d )  indícios que pressagiam eventos futu
ros (por exemplo, Mt 24.3 [onde “o sinal do Filho 
de Homem” significa, subjetivamente, que o Filho 
do Homem é o próprio “sinal” do que Ele está a 
ponto de fazer]: Mc 13.4: Lc 21.7.11.25; At 2.19; 
Ap 12.1; 12.3; 15.1).

“S in a is” co n firm a tó rio s  do que D eus tinha  
realizado no sacrifício  expiatório  de Jesus, Sua 
ressurreição  e ascensão , e o envio  do E spírito  
Santo  foram  dados aos judeus para que os reco

nhecem , com o no Dia do Pentecostes e  os atos 
sobrenaturais através do m inistério  dos apósto
los, com o tam bém  m ediante as operações sobre
naturais nas igrejas, com o o dom  de línguas e 
profecias: não há registro  da continuação deste 
últim o dom  depois das circunstâncias registradas 
em At 19.1-20.

2. parasemos (7Tapáar)noç), adjetivo que signi
fica “marcado no lado” (formado depara, “ao lado 
de” , e sema, “marca”), é usado em At 28.11 (“ in
sígnia” ) como substantivo que denota a figura de 
proa de um navio .l

S IN C E R O
A. A djetivos.

1. adolos (àÔoXoç), “sincero, puro”, é traduzido 
em I Pe 2.2 por “não falsificado”. Veja SEM DOLO. 
n° 1.

2. gnesios (yi^íoioç), “verdadeiro, genuíno, sin
cero”, é usado no neutro, como substantivo, com o 
artigo, significando “sinceridade” (2 Co 8.8, acer
ca do amor). Veja PRÓPRIO (2) e  VERDADE.

3. eilikrines (èiÀiKpti^ç). Veja PURO. A, n° 3.
B. A dvérbio .

hagnõs (áyvtüc;) denota “com motivos puros” , 
cognato das palavras no verbete PURO, A, n° 1, e
B, n.os 1 e  2. e é traduzido em Fp 1.17 por “pura- 
m ente” .f

C . Substan tivo .
e ilik r in ia  ou e ilik r in e ia  ( € Í X i K p i i ' i a  ou 

€tXiKpi^€Ía), cognato de A, n° 3, denota “sinceri
dade, pureza” ; é descrito metaforicamente em I Co
5.8 (“sinceridade”, acerca dos asmos): em 2 Co 1.12. 
descreve uma qualidade possuída por Deus, como 
a que deve caracterizar a conduta dos crentes: em 2 
Co 2.17. é usado acerca do ministério legítimo das 
Escrituras.^

Notas: (1) Quanto a 2 Co 8.8. veja A. n° 2.
(2) Em E f 6.24. o termo aphtharsia, “ incorrup- 

ção”, é traduzido por “sinceridade” ; alguns manus
critos inferiores têm o  termo em T t 2.7 (a ARA se
gue os textos nos quais está ausente).

S IN G E L E Z A
1. aphelotes (à<f>eXÓTr)ç) denota “simplicidade” 

(A t 2 .46), “singeleza” , para o  qual M oulton e 
M illigan. com exemplos de papiros, sugerem “sim
plicidade não mundana”: a idéia aqui é de benevo
lência pura expressa em atos.l

2 . haplotes (óttXóttiç). Veja ABUNDÂNCIA. 
n° 2 .
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SIN G E L O
haplous (áirXoúç), “simples” , é usado em senti

do moral em Mt 6.22 (“bons”) e Lc 11.34, dito acer
ca do olho; a “simplicidade” de propósitos nos guar
da da armadilha de ter um tesouro duplo e, por con
seguinte, um coração dividido. Os papiros forne
cem exemplos de seu uso diferente do sentido mo
ral. por exemplo, acerca de um dote de casamento, 
a se r pago puro  e sim plesm ente pelo m arido 
(Moulton e Milligan). Na Septuaginta. consulte Pv
11.25.1

SIR O -FE N ÍC IA
surophoinikissa ou surophimissa (XupodxxinKiaaa 

ou Zupo4)Uiá<jaa), ocorre em Mc 7.26 como o nome 
nacional de uma mulher chamada, em Mt 15.22. de 
“mulher cananéia”, ou seja. não uma judia, mas uma 
descendente dos primitivos habitantes da região cos
teira da Fenícia. A palavra denotava um sírio que 
morava na própria Fenícia.! Há certa tradição que diz 
que o nome da mulher era Justa e o de sua Filha, 
Berenice. {Sermões de Clemeniino, ii. 19; iii.73). Em 
At 21.2,3, as duas partes do term o são usadas 
intercambiavelmente.

SIR TE
Nota: Esta palavra é usada em At 27.17 (surtis, 

“recife ou banco movediço de areia”)- O  Sirte. Mai
or e Menor, encontra-se na costa norte da África, 
entre os promontórios de Túnis e Barca. Desde tem
pos muito antigos, os marinheiros os consideram 
perigosos tanto pelas características das areias quan
to pelas contracorrentes das águas adjacentes. Na 
viagem descrita nesse capítulo, o navio tinha dei
xado o abrigo da ilha de Cauda e estava à deriva do 
Euroaquilão, um vento nordeste. Os marinheiros 
bem poderiam estar temendo que fossem dar no 
Sirte no sotavento do seu curso. O caráter variável 
da tem pestade, porém , os d irig iu  para o  m ar 
A driático.!

SÓ
A. Adjetivo.

monos (nóvoç) denota “único, só. solitário” (Mt
4.4, etc.). Veja PRÓPRIO (3), SOMENTE.

B. A dvérbios.
1. monon ( i ió iw ), o neutro de A. significando 

“só, somente, exclusivamente” (por exemplo. Rm 
4.23; Jo 17.20; At 19.26). Veja SOMENTE.

2. kata monas (KdTÒ nóvaç) significa “em se
parado, em particular, só” (Mc 4.10; Lc 9.18). Al

guns textos trazem a expressão como uma palavra 
inteira.!

C . Verbo.
aphiêmi (<x$íiuu) significa “mandar embora, li

bertar”; também “deixar só” (Mt 15.14; Mc 14.6; 
Lc 13.8; Jo 11.48; 12.7). Em At 5.38, alguns textos 
têm o termo easate, derivado de eaõ, “permitir” . 
Veja ABANDONAR, DEIXAR, DEIXAR IR, EN
VIAR. GRITAR. JAZER. Nota (2), PERDOAR, 
PÔR. n° 16, Nota, PRODUZIR. SOFRER.

Notas: (1) A expressão kath' heauten significa 
“sozinho, por si mesmo” (Tg 2.17).

(2) A frase kat' idian (Mc 4.34), significa “em 
particular” , “reservadamente”.

SO BERBO
huperephanos (ÚTrepóct>ai.’0<;), significa “mostrar- 

se a si mesmo acima dos outros” (formado de huper. 
“muito acima de”, e phainomai, “aparecer, ser ma
nifesto”), embora muitas vezes denote “preeminen- 
te” , sempre é usado no Novo Testamento no mau 
sentido de “arrogante, desdenhoso, orgulhoso, alti
vo. soberbo” (Lc 1.51; Rm 1.30; 2 Tm 3.2; Tg 4.6 e
1 Pe 5.5). Nos dois últimos textos, é posto em con
traste com o termo tapei nos, “humilde, humilde
mente”. Contraste com o substantivo huperephania, 
que ocorre em Mc 7.22 (“soberba” ).!

Nota: Quanto às traduções do verbo tuphoõ, en
con tradas em 1 Tm 3.6; 6 .4 ; 2 Tm 3.4 , veja 
ENSOBERBECER.

SO BR ECA R REG A R
1. bareõ ou barunõ ((kipétü ou papúvto), é tra

duzido em Lc 21.34 por “se carregue”. Veja FAR
DO. B, n° 1.

2. epibareõ (ém papéu) é traduzido em 2 Co 2.5 
por “sobrecarregar” . Veja FARDO, B, n° 2, APER
TAR.

SO BRIED A D E
sõphrosune (auxfcpoawr)) denota “sanidade men

tal" (veja SÓBRIO, A), e  é encontrado em A t 26.25 
(“são juízo”); 1 Tm 2.9 (“modéstia”); 1 Tm 2.15; 
“julgamento são” praticamente expressa o  signifi
cado; “é  o habitual governo autônomo intemo, que. 
com sua rédea constante em todas as paixões e de
sejos, dificulta a tentação destes surgirem, ou em 
todas as ocasiões de surgirem com tamanha força, 
que venceria as checagens e barreiras que o aidõs 
(pudor) lhes oporia” (T rench, New Testament 
Synonyms, § xx, final).!
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SÓ B R IO
A. A djetivo.

sõphrõn (aw^peov) denota “de mente sã” (for
mado de sõzò, “salvar”, e phren, “mente”): por con
seguinte, “controlado, com autodom ínio, sóbrio, 
equilibrado*’, é  encontrado em 1 Tm  3.2: Tt 1.8 
(“moderado” ); T t 2.2 (“prudentes’’); T t 2.5.1

Nota: Quanto ao termo nephalios (cognato de
B. n° 1), encontrado em 1 Tm 3.11 (“sóbrias” ); Tt
2.2 (“sóbrios” ). Veja TEMPERANÇA.

B. Verbos.
1. nephõ (W)4>qj) significa “ser livre da influên

cia de agentes tóxicos**; no Novo Testamento, me
taforicamente, não implica em si mesmo vigilân
cia, mas é usado em associação com essa idéia em
1 Ts 5.6 (“sejamos sóbrios”); 1 Ts 5.8; 2 Tm 4.5; 1 
Pe 1.13; 4.7 (“vigiai” ); 1 Pe 5.8 (“sede sóbrios” ).! 
Contraste com os verbos eknephõ e anamephõ, no 
verbete DESPERTAR, n° 3 e Nota.

2. sõphroneõ (ouxf>poi'éco). cognato de A, é en 
contrado em Rm 12.3 (“saiba com temperança"): 2 
Co 5.13 (“conservamos o  ju ízo”); T t 2.6 (“sejam 
moderados**): 1 Pe 4.7 (“sede sóbrios”). Veja MEN
TE, B, n° 5.

3. sõphronizjõ (oux^povíCiu) denota “fazer estar de 
mente sã, chamar dc volta ao juízo da pessoa”; é usa
do em Tt 2.4 (“ensinem”); o verbo “treinar’* expressa
o significado mais adequadamente; o treinamento en
volveria o cultivo de julgamento são e  prudência.!

C . A dvérbio .
sõphronõs (CTuxJjpóutoç), cognato de A e B, n.os

2 e  3, “sobriamente”, ocorre em Tt 2.12; sugere o 
exercício do domínio de si mesmo que governa to
das as paixões e desejos, capacitando o crente a ser 
conformado à mente de Cristo.!

Nota: Quanto à frase “saiba com temperança”, 
veja B, n° 2.

SO C O R R E R
eparkeõ (éTrapréiu) significa “ser forte o sufici

ente para”, e  então “precaver-se” ou “ajudar, alivi
ar” (forma fortalecida de arkeõ, que tem os mes
mos três significados, sendo que o prefixo epi é  in
tensivo); é usado em 1 Tm 5.10; 5.16 (duas vezes; 
a  segunda vez traduzido por “sustentar” ).!

SO C O R R O
1. diakonia (ôtaicoiáa), “ministério” , é traduzido 

em At 11.29 por “socorro” (“para [e/j] ministério*’).
2 . anesis  ( á v e o iç ) ,  “ so ltu ra , re laxam en to” 

(cognato de aniemi, “despachar, enviar, deixar ir.

soltar’’), é  encontrado em 2 Co 2.13 (“descanso” );
2 Co 7.5 (“repouso”). Veja DESCANSO.

SO F R E R  AS A FL IÇ Õ E S
1. kakopatheõ (KaicoTraÔéiu), “sofrer o  mal”, é 

encontrado em 2 Tm 2.3 (em alguns manuscritos: 
veja o n° 2), 2 Tm  2.9; 4.5; Tg 5.13. Veja AFLI
ÇÃO. SOFRER, SUPORTAR (2).! Na Septuagin- 
ta. consulte Jn 4.10.1

2. sunkakopatheõ (auyicaicoTra0€ü>), “sofrer as 
aflições com’’, é usado em 2 Tm 1.8, “participa das 
aflições (do evangelho)”, e. nos melhores manus
critos, em 2 Tm 2.3, “sofre, comigo, as aflições". 
Veja AFLIÇÃO. n° 3, Nota!\

SO F R E R
A. Verbos.

(1) Com o sentido de “permitir":
1. eaõ (éáio), “deixar, permitir", é usado em Mt 

24.43; Lc 4.41; 22.51; At 14.16; 16.7; 19.30:28.4;
1 Co 10.13. Veja DEIXAR. n°9 , DEIXAR IR, n°4.

2. proseaõ (irpoatáto). “permitir mais adiante” 
(formado de pros, “para, em direção a”, e o n °  1), 
ocorre em At 27.7.1

3. epitrepõ (èmTpémo) (quanto a este verbo veja 
DEIXAR. letra “6”), é  encontrado em Mt 8.21 
(ocorre em Mt 8.31. em alguns textos): Mc 10.4; 
Lc 9.59; At 28.16; Lc 9.61: 21.39. Veja LIBERA
ÇÃO. C, Nota, PERMITIR.

4. aphiemi (d<i>ír|ni), “enviar, despachar” , sig
nifica “permitir, deixar, tolerar, consentir” , sendo 
encontrado em Mt 3.15 (duas vezes); Mt 19.14; 
23.13; Mc 1.34; 5.19,37; 10.14; 11.16; Lc 8.51; 
12.39; 18.16: Jo 12.7 Ap 11.9. Veja PERDOAR.

Notas: ( I )  Em At 2.27 e 13.35, o verbo didõmi. 
“dar” , é traduzido por “deixarás” e “permitirás” , 
respectivamente.

(2) Em 1 Co 6.7, o  verbo apostereõ, na voz pas
siva, é traduzido por “sofreis” .

(3) Quanto ao verbo kõluõ, encontrado em Hb 
7.23 (“foram impedidos”), veja IMPEDIR.

(II) Com o sentido de “suportar sofrimentos”:
1. anechõ (d i^ x ^ )’ na voz média, “tolerar, su

portar. ser paciente”, é  usado em Mt 17.17 e passa
gens paralelas; 1 Co 4.12 (“sofremos”); 2 Co 11.19. 
20: Hb 13.22. Veja LEVAR (1), SUPORTAR (2).

2. paschõ (Tiáaxoj), “sofrer”, é  usado acerca de:
(I) os “sofrimentos” de Jesus Cristo: (a) às mãos dos 
homens (por exemplo, Mt 16.21; 17.12; 1 Pe 2.23); 
(b) no Seu sacrifício expiatório e vicário pelo pecado 
(Hb 9.26: 13.12; 1 Pe 2.21; 3.18; 4.1); (c) incluindo
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tanto a letra “a” quanto a letra **/>” (Lc 22.15:24.26.46; 
At 1.3, "padecido”; At 3.18; 17.3; Hb 5.8); (d) pelo 
antagonismo do maligno (Hb 2.18): (II) o “sofrimen
tos” humanos, em alusão a: (a) os seguidores de Cris
to (At 9.16; 2 Co 1.6; Gl 3.4; Fp 1.29; 1 Ts 2.14; 2 Ts 
1.5; 2T m  1.12; 1 Pe 3.14.17; 5.10; A p2.10); em iden
tificação com Cristo na Sua crucificação, como o ide
al espiritual a ser realizado (1 Pe 4.1); de modo errado 
(1 Pe 4.15); (b) os outros, fisicamente, em resultado 
do poder demoníaco (Mt 17.15; cf. Mc 5.26); num 
sonho (Mt 27.19); por maus-tratos (Lc 13.2; I Pe
2.19.20); por uma serpente, negativamente (At 28.5, 
"padeceu”; veja SENTIR, Nota): (c) o  efeito que se 
dá no corpo inteiro pelo "sofrimento” de um membro 
(1 Co 12.26), com aplicação a uma igreja.

3. propaschõ (nponáaxw ), “sofrer antes” (for
mado de pro, “antes de”, e o n° 2), ocorre cm 1 Ts
2.2 (“primeiro padecido” ).1!

4. sumpaschõ (aupLTrácrxu), “sofrer com" (for
mado de sun, “com”, e o  n° 2). é usado em Rm 8.17, 
acerca de “padecer com” Cristo; em 1 Co 12.26. 
acerca de “sofrer” com os membros do corpo.!

5. hupechõ (únéxw). “segurar embaixo” (forma
do de hupo, “debaixo de”, e  echò, “ter” ou uman- 
ter” ), é usado metaforicamente cm Jd 7, acerca dc 
“sofrimento”, castigo, punição.) Na Septuaginta. 
consulte SI 89.50; Lm 5.7.)

6. kakoucheõ (KaKOvxéio), “m altratar" (forma
do de kakos, “mal”, e echõ, “ter” ), é  usado na voz 
passiva em Hb 11.37 e  13.3 (“maltratados”).)

7. sunkakoucheomai (ouyicaKoi^éojiai), “supor
tar adversidade com” (formado de sun, “com”, e o 
n° 6), é usado em Hb 11.25 (“ser maltratado com” ).)

8. makrothumeõ (|iaKpo8u|i€w) é usado em I Co
13.4 (“é sofredora"). Veja PACIÊNCIA.

9. adikeõ (àSifceto), “prejudicar, fazer mal. fa
zer injustiça" (formado de a , elemento de negação, 
e dike, “direito”), é usado em alguns textos na voz 
passiva em 2 Pe 2.13 (outros textos têm komizõ, 
“receber” ); há um jogo em palavras aqui que pode 
ser traduzido assim: “Sendo defraudado (dos salá
rios de fraude)” , uso do verbo ilustrado dos papi
ros. Veja DANIFICAR.

Notas: (1) Em 1 Co 9.12. o verbo stegõ. “supor
tar embaixo”, é traduzido por “suportamos". Veja 
LEVAR ( l ) ,n °  11.

(2) Quanto ao verbo huf>omenõ, traduzido em 2 
Tm 2.12 por “sofrermos". veja SUPORTAR (2), n° 2.

(3) Quanto a termos como “sofrer sofrimento, 
sofrer dificuldade", veja SOFRER AS AFLIÇÕES, 
n.os 1 e 2.

(4) Quanto à  expressão “padecer necessidade”, 
encontrada em Fp 4.12. veja ESTAR EM NECES
SIDADE.

(5) Quanto à frase “padecestes dano” , usada em
2 Co 7.9, veja PERDER (1), n° 2.

(6) Quanto à expressão “sofrer perseguição” , 
veja PERSEGUIR.

(7) Quanto à expressão “sofrer naufrágio”, veja 
NAUFRÁGIO.

(8) Quanto ao verbo tropophoreõ, usado em At 
13.18 (“suportou” ), veja MODO. E.

(9) Quanto ao termo “sofrer violência”, biazõ. 
veja FORÇA, B. n° 1, VIOLÊNCIA. B, n° 2.

(10) Em 2 Ts 1.9, o verbo tinõ, “pagar uma pe
nalidade”, é traduzido por “padecerão (eterna per
dição)” .)

B. A djetivo.
pathetos (TmOriTÓç), cognato de paschõ, denota 

“alguém que sofreu, sujeito a sofrer ou destinado a 
sofrer"; é  usado no último sentido acerca do “sofri
mento” de Cristo em At 26.23 (“padecer” ).)

S O FR IM E N T O
patherna (TíáOrijia) é traduzido por “aflições” em

2 Tm 3 .11: Hb 10.32; 1 Pe 5.9. Em Gl 5.24. por 
“paixões” . Veja AFLIÇÀO, B, n° 3.

Nota: Quanto ao termo kakopatheia. encontra
do em Tg 5.10 (“aflição”), veja AFLIÇÃO, B, n° 1.

SO GRA
penthera (iTei^epó), feminino de pentheros (“so

gro”), “a mãe da esposa”, denota “mãe segundo à 
lei”: portanto, sogra. É encontrado em M t 8.14: 
10.35; Mc 1.30; Lc 4.38; 12.53 (duas vezes).)

SO G R O
pentheros (TT€i^0€pó<;). “pai da esposa”  (deriva

do de uma raiz que significa “laço, união”), é  en
contrado em Jo 18.13.)

SO L
helios (tíAi o ç ). de onde em português o prefixo 

”heli(o)-”. é usado: (a ) como meio de benefício na
tural dc luz e calor (por exemplo, Mt 5.45), e poder 
(Ap 1.16); (b) acerca de suas qualidades de brilho e 
glória (por exemplo, Mt 13.43: 17.2; At 26.13; 1 
Co 15.41; Ap 10.1; 12.1): (c) como meio de des
truição (por exemplo. Mt 13.6; Tg 1.11); de misé
ria física (Ap 7.16); (d) como meio de julgamento 
(por exemplo, Mt 24.29; Mc 13.24: Lc 2 1.25; 23.45; 
At 2.20: Ap 6.12; 8.12; 9.2; 16.8).
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Nota: Em Ap 7.2 e 16.12, o termo anatole, “nas
cimento”, usado com helios, é traduzido, respecti
vamente, por “sol nascente" e “Oriente”.

SO LD AD O
A. Substantivos.

1. stratiõtes (OTpQTicÓTriç). “soldado”, é usado: (a) 
no sentido natural (por exemplo. Mt 8.9; 27.27; 28.12; 
Mc 15.16; Lc 7.8; 23.36; seis vezes, em João; 13 ve
zes. em Atos; não ocorre novamente no Novo Testa
mento); (b ) metaforicamente, acerca daquele que su- 
poita sofrimentos na causa de Cristo (2 Tm 2.3).

2. strateuma (cmpáTeu^a). “exército”, é  usado 
com a conotação de “companhia de soldados” em 
Lc 23.11 ( “ so ld a d o s” , p lu ra l) : A t 2 3 .1 0 .2 7  
(“soldadesca” ). Veja EXÉRCITO.

3. sustratiõtes (aixjTpaTLíúrriç), "soldado com
panheiro” (formado de sun, “com”, e o n° 1), é usa
do metaforicamente em Fp 2.25 (“companheiro nos 
combates”) e  Fm 2, acerca da comunhão no servi
ço cristão.!

B. V erbo.
strateuõ (orpaTeixo), sempre na voz média no 

Novo Testamento, é usado: (a) literalmente, acerca 
de “serviço como soldado”, em Lc 3.14 (“solda
dos”. particípio presente); 1 Co 9.7 (“milita”): 2 
Tm 2.4 (“milita”, literalmente, “serve como solda
do” ; veja ARA); (b ) metaforicamente, acerca de 
“conflito” espiritual; veja GUERRA.

Notas: (1) Quanto ao termo spekoulatõr, que 
ocorre em Mc 6.27. “executor”, veja GUARDAR 
(1)1

(2) Em 2 Tm 2.4, o verbo stratologeõ é traduzi
do por “alistou para a guerra”.!

S O L IC IT U D E
A. Substantivo .

spoude ( c h t o u ô t í) .  cognato de speudd, “apressar- 
se” denota “pressa" (Mc 6.25; Lc 1.39); por conse
guinte, “seriedade, solicitude, cuidado, diligência, 
veemência” (2 Co 8.7,8,16; 7.12). Veja APRES
SAR, COM DILIGÊNCIA, CUIDADO. DILIGÊN
CIA, NEGÓCIO.

B. A djetivo.
spoudaios (aTrouôcuoç), cognato de A. denota 

“ativo, diligente, sério, atento, zeloso”. Ocorre em
2 Co 8.22 (“diligente”; na última parte do versículo 
é usado o grau comparativo, spoudaioteros, “mais 
diligente”); em 2 Co 8.17, no sentido superlativo, 
“muito diligente”. Veja COM DILIGÊNCIA, DI
L IG Ê N C IA !

C. A dvérbios.
1. ektenõs (èicTc^wç), “seriamente, diligente

m ente. veem entem ente” (form ado de ek. “para 
fora", e teinõ, “estirar” ), é  usado em At 12.5 (al
guns manuscritos têm o  adjetivo ektenes. “veemen
te” ); em  1 Pe 1.22 (“ arden tem en te” ). A idéia 
sugerida é a de não relaxar nos esforços ou de agir 
num espírito certo. Veja ARDENTE.!

2. ektenesteron (ètCT6i'€aT€ poi'), o grau com pa
rativo do n° 1, usado como advérbio nesta forma 
neutra, denota “mais veementemente, diligentemen
te. fervorosamente” (Lc 22.44).!

3. spoudaios (cnTouòaíiúÇ), cognato de B, signi
fica “com pressa” ou “com zelo. veementemente 
(Lc 7.4; 2T m  1.17; Tt 3.13):! em Fp 2.28. ocorre o 
comparativo spoudaioteros. “o mais diligentemen
te, o  mais cuidadosamente”. Veja CUIDADO. DI
LIGÊNCIA. IN STA R !

D. E xpressão A dverbial.
en ekteneia (çv e ic re i^ ía ) , literalmente, “em 

diligentemente** (cf. C. n° 1). é  traduzido em At 26.7 
por “continuamente". Veja INSTAR.!

Notas; (1 ) Q uan to  às ex p ressõ es “arden te  
expectação”. que ocorre em Rm 8.19. e “intensa 
e x p e c ta tiv a ” , que  ap a rece  cm  Fp 1.20, veja 
EXPECTAÇÃO.

(2) Em 1 Co 12.31; 14.1,39. o  verbo zeloõ. “ser 
zeloso acerca de”, é traduzido por “procurai com 
zelo”. Veja DESEJAR (1).

(3) Em 2 Pe 3.12, o verbo speudõ significa “de
sejar intensamente”, em vez de “apressando-vos”, 
como foi traduzido. Veja APRESSAR.

(4) Em Jd 3, o  verbo epagõnizò. significa “bata
lhar diligentemente” (veja A RA ).!

(5) Em Tg 5.17, o caso dativo do substantivo 
proseuche é traduzido “com instância” (ARA), com 
relação ao verbo correspondente, literalmente, ”ele 
orou com oração”, implicando continuação perse
verante em oração com fervor. Contraste, por exem
plo. com o SI 40.1. literalmente, "esperando espe
rei eu” . Veja ARDENTE.

(6) O verbo atenizõ, cognato de C, n° 1, “fixar 
os olhos em, olhar fixamente em”, é usado em Lc 
22.56; At 3.12; At 23.1.

(7) Em Hb 2.1, o verbo prosechõ, “dar atenção”, 
é usado com o advérbio perissoterõs, “mais abun
dantemente”, para significar “dar atenção mais sé
ria”; literalmente, "dar atenção mais excessivamen
te”. Quanto ao verbo, veja ACAUTELAR, ATEN
DER. DAR. n° 16. PRESTAR ATENÇÃO.
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SÓ L ID O
stereos (aTepeóç) (quanto a esta palavra, veja 

FIRME, n° 2). tem o significado de “sólido” em Hb
5.12,14, qualificando o  termo “mantimento” . A s
sim como a com ida “sólida” exige que o aparelho 
digestivo seja mais forte que o do bebê, assim um 
conhecimento mais pleno de Cristo (aqui especifi
camente com referência a Seu sacerdócio segundo 
a ordem de Melquisedeque) exige o  exercício da 
inteligência espiritual, a qual é derivada da apro
priação prática do que já  tinha sido recebido.

SO LO
A, Substan tivos.

1 • ge (Y*1). “terra, solo”, freqüentemente denota 
“chão” (por exemplo, Mt 10.29; Mc 8.6). Veja TER
RA (1).

2. edaphos (€ôa4>oç). “ fundo, base” , é usado em 
At 22.7 em referência ao “solo”, sugestivo do que 
está nivelado e duro.) Contraste com B, n° 1. mais 
adiante.

3. chora (xúpa). “terra. país” , é usado em Lc 
12.16 acerca de propriedade, ‘herdade” . Veja PAÍS.

4. chõrion (xtopíoi'). dim inutivo do n° 3, “peda
ço de terra, terreno, propriedade rural”, é traduzido 
em Jo 4.5 por “herdade” . Veja CAMPO.

5. hedraiõma (€6paío>|xa), “apoio, bastião, mata” 
(derivado de hedraios. “firme, estável” ; derivado, 
por sua. de hedra. “assento” ), é  traduzido em 1 Tm
3.15 por “firmeza” (dito de uma igreja local); “su 
porte” é preferível.)

Notas: (1) Em M c 4.16. a ARA tem acertada- 
mente “solo rochoso” (petrõdes). em vez da RC. 
“pedregais” .

(2) Em At 27.29. “rochedos”, literalmente, “ lu 
gares acidentados”, ou seja, orla rochosa.

(3) Em Lc 14.18, ocorre o termo agros. “cam
po” . Veja CAMPO.

B. Verbos.
1. edaphizõ (èòa<í)íCu>), cognato de A, n° 2. Veja 

TROPEÇAR (2).
2. themelioõ ( Oe Xu x o )  significa “pôr a funda

ção de. fundar” (cognato de themelios, “fundação”; 
proveniente de tithemi, “pôr” ), e é usado em Ef 3.17, 
dito da condição dos crentes com referência ao amor 
de Jesus; em Cl 1.23, diz respeito à perm anecia dos 
crentes na fé. Veja FUNDAMENTO.

C. A dvérbio .
chamai (x a ^ a í) . cognato das palavras latinas. 

humi, “no solo", e homo, “homem”, significa “no 
chão” (Jo 9.6), acerca do ato de Cristo cuspir no

“chão” antes de ungir os olhos de um cego; em Jo
18.6, “por terra” , acerca da turba que caiu “por ter
ra” ao ir prender Jesus no jardim  do Getsêm ani.)

SO LTA R (1)
A. Verbos.

1. luõ (Xúw) denota: (d) “soltar, desatar, desa
marrar. livrar, libertar”: ( 1) coisas (por exemplo, 
Mc 1.7; A t 7.33); (2) animais (por exem plo, Mt
21.2); (3) pessoas (por exemplo, Jo 11.44; At 22.30);
(4) Satanás (Ap 20.3,7), e anjos (Ap 9.14,15); (5) 
metaforicamente, alguém doente (Lc 13.16); os la
ços matrimoniais (1 Co 7.27); libertar dos pecados 
(Ap 1.5; nos m anuscritos m ais autênticos; veja 
ARA); (b) “soltar, separar, despedir, dissolver, des
truir": neste sentido é  encontrado em At 2.24, acer
ca de “soltar” as ânsias da morte; em Ap 5.2, sobre 
“dissolver” os selos de um rolo. Veja QUEBRAR, 
DESATAR, DESTRUIR, DESFAZER. FUNDIR- 
SE, PÔR.

2. apoluõ (òttoXúu)). formado de apo, “de”, e  o 
n° I, denota: (a) “ libertar. liberar” , é usado em Mt
18.27, “soltar” um devedor; em Lc 13.12. acerca 
da libertação de uma enfermidade: (b) “deixar ir, 
despedir” (por exemplo, Mt 14.15.22). Veja DEI
XAR IR. DESPED IR. D IVO RCIAR, ENVIAR, 
LIB ER A LID A D E, PARTIR, PERD O A R , PÔR. 
SOLTAR (2).

3. aniemi (á inT jiu). “m andar de volta” (for
mado de ana, “para trás” , e hiemi. “enviar” ), “dei
xar, abster-se, ev itar” , é  usado em  At 16.26, acer
ca de “so ltar” as prisões; em  At 27.40, “so ltar” 
as am arras do leme. Em outros lugares, ocorre 
cm E f 6.9; Hb 13.5. Veja DEIXA R. SUPORTAR 
( 1).)

4. anagõ (àucí-yto). Veja NAVEGAR (2).
Notas: (1) Em At 27.13, o verbo airõ, “erguer”,

é traduzido por “fazendo-se de vela" (“ levantaram 
âncora", ARA).

(2) Quanto ao verbo katargeõ, traduzido em Rm
7.2 por “está livre”, veja ABOLIR.

B. Substantivo .
lusis (Xúoi ç), “soltura" (cognato dc A, n° 1). ocorrc 

em 1 Co 7.27. acerca do divórcio, “separar-te” , lite
ralmente, “soltura”. Na segunda parte do versículo, 
é usado o verbo luô.% Na Septuaginta, consulte Ec 
8.1. com o significado de “interpretação”.)

SO LTA R (2)
apoluõ (dTToXúto), “soltar de”, é encontrado em 

Mt 18.27; 27.15.17,21.26; Mc 15.6.9,11,15; Lc 6.37
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(duas vezes); Lc 23.16 (aparece em Lc 23.17. em 
alguns m anuscritos); Lc 23.18,20,25; 23.22; Jo 
18.39 (duas vezes); Jo 19.10; 19.12 (duas vezes); 
At 3.13. Veja DESPEDIR. PARTIR.

Nota: Quanto ao termo aphesis, “ liberdade, li
bertação", encontrado em Lc 4.19, veja ENTRE
GAR.

SO LT E IR O
agamos (d-yanoç). formado de a, elemento de 

negação, e gameõ, “casar” , ocorre em 1 Co 7.8; 7.11 
(“sem casar”); 1 Co 7.32,34.!

SOM
A. Substantivos.

1. phõne ((Jxjouií), na maioria das vezes “voz” , é 
encontrado em Mt 24.31 (“clamor”); Jo 3.8; At 2.6;
1 Co 14.7 (“som” ); 1 Co 14.8 ("sonido” ); Ap 1.15;
9.9 (duas vezes, “ruído”); Ap 18.22 (primeira par
te, “voz” ).

2. echos (nxoç)> “ruído, som de qualquer tipo” 
(em português, “eco”), é usado cm At 2.2; Hb 12.19. 
Veja RUGIR, B. RUMOR.

3. phthongos (òÔóyyoç). cognato de phthengomai, 
“emitir voz”, ocorre em Rm 10.18; 1 Co 14.7.1 Na 
Septuaginta, consulte SI 19.4.!

B. Verbos.
1. echeõ (rixeiu), cognato de A, n° 2, ocorre em

l Co 13.1, “(metal) que soa”; em alguns manuscri
tos. aparece em Lc 21.25. Veja RUGIR.!

2. execheõ (èfrixew), “soar adiante como trom- 
beta” ou ‘"trovão” (formado de ex, “para fora”, e o 
n° 1), é usado em 1 Ts 1.8 (“soou", voz passiva, 
literalmente, “foi soada”).!  Na Septuaginta. con
sulte J1 3.14.!

3. salpizõ (CTaXiríCto), “soar uma trom beta” 
(cognato de salpinx), é encontrado em Mt 6.2; 1 
Co 15.52; Ap 8.6-8,10,12,13; 9.1,13; 10.7; 11.15.!

4. bolizõ O o Aí £ ü j) ,  “jogar a sonda” (boiis. “aquilo 
que é lançado ou arremessado", cognato de ballõ, 
“lançar”; sonda sonora), tirar a sondagem, ocorre 
em At 27.28 (duas vezes)-!

Nota: Em Lc 1.44, o verbo ginomai. “tornar-se”, 
é traduzido por “chegar (aos meus ouvidos) a  voz” .

SOM BRA
1. skia (o k ió )  é  usado acerca de: (a) uma “som

bra” causada pela interceptação da luz (Mc 4.32, 
At 5.15); metaforicamente, as trevas e morte espi
ritual de ignorância (Mt 4.16; Lc 1.79); (b) a “ima
gem” ou “esboço” lançado por um objeto (Cl 2.17),

acerca das cerimônias sob a lei; o Tabemáculo e 
seus pertences e ofertas (Hb 8.5); estes que são de
signados sob a lei (Hb 10.1).!

2. aposkiasma (c iT T o o ia a o ^ a ), “sombra”, é  tra
duzido em Tg 1.17 por “sombra de variação” . O 
significado provável desta palavra é “obscurecer” 
ou “fazer sombra em” (o que a preposição apo pode 
estar indicando), e este verbo com o caso genitivo 
de trope. “virada”, dá o  significado de “obscureci- 
mento de mutabilidade”. implicando uma altemação 
de “sombra” e luz; sobre isso há duas explicações 
alternativas, quais sejam, “obscurecimento” ( 1) não 
causado pela mutabilidade em Deus. ou (2) causa
do pela mudança em outros, ou seja, “nenhuma 
mudança neste mundo inferior pode lançar uma 
sombra sobre a imutável Fonte de luz” [Mayor co
menta mais: “O significado da passagem será. en
tão: ‘Deus é semelhantemente incapaz de mudança 
(parallage) e incapaz de ser mudado pela ação dos 
outros*

SO M B R IO
stugnazõ (crn/yi’á£u)), “ter aparência sombria e 

carrancuda" (cognato de stugnos, “sombrio, carran- 
cudo” . derivado de um a raiz stug-, “odiar” ; cf. 
srugetos, “odioso”, que ocorre em Tt 3.3). É dito 
do semblante humano (Mc 10.22, “ triste” ); do céu 
(Ml 16.3, “sombrio”). Veja SEMBLANTE. Nota
(3 ).! Na Septuaginta. consulte Ez 27.35; 28.19;
32.10.!

SO M EN TE
A. A djetivos.

1. monos (|ióvoç), “só, sozinho, solitário” , é en
contrado, por exemplo, em Mt 4.10; 12.4; 17.8 (“se
não”); 1 Co 9.6; 14.36; Fp 4.15; Cl 4.11; 2 Jo I. É 
usado como atributo de Deus em Jo 5.44; 17.3; Rm 
16.27; 1 Tm 1.17; 1 Tm  6.15.16; Jd 4,25; Ap 15.4. 
Veja SÓ. A.

2. monogenes (iiouoyevrjç), “unigênito” (forma 
do do n° 1 e genos. “descendência”), tem o signifi
cado de “só”, acerca de descendência humana, em 
Lc 7.12; 8.42; 9.38; o termo c dc estima como tam
bém  de u n ic idade . Q uan to  a Hb 11.17, veja  
UNIGÊNITO.

B. A dvérbios.
1. monon ftióvoi/), o neutro de A, n° 1, “só. so

mente. unicamente, exclusivamente”, é encontra
do, por exemplo, em Mt 5.47; 8.8; Jo 5.18: 11.52; 
12.9; 13.9; o termo é freqüentemente cm Atos, Ro
manos e Gálatas. Veja SÓ, B. n° 1.
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2. plen (ttXtív). “seja como for, entretanto, exceto 
que. a não ser que”, é usado em  Fp 1.18; 3.16 
(“mas” , nos dois textos); a ARA tem “todavia” em 
ambos os lugares.

Notas: (1) Em M c 2.7, o term o heis, “um”, é 
traduzido por “senão” ; em  Tg 4.12. “só um".

(2) A conjunção ei, “se”, com o  elem ento de ne
gação me. “não”, é encontrado em Lc 4.26,27 (“se
não” ); 1 Co 7.17 (“e, assim”); em alguns manuscri
tos, aparece em At 21.25 (“que só” ).

SO ND AR
1 . eraunaõ ou ereunaõ , form a m ais recente 

(cpauvdoj ou ep tw dü)). “procurar, buscar, exa
m inar”. é usado acerca de: (a) Deus. que “exam i
na” os corações o (Rm 8.27); (b) Jesus, sem elhan
tem ente (A p 2.23); ( r )  o Espírito Santo, que “exa
m ina” todas as coisas (1 Co 2.10). agindo no esp í
rito do crente: (d) os profetas do A ntigo Testam en
to, que, “exam inando” seus próprios escritos, “ in
dagavam ” a respeito dos assuntos preditos con
cernentes a Cristo, testem unhado pelo Espírito de 
Cristo que neles estava (1 Pe 1.11: cf. n° 2); (e) os 
judeus, conform e foram com andados pelo Senhor 
a  “exam inar” as Escrituras (Jo 5.39. “exam inai” ); 
(/) N icodem os conform e lhe foi ordenado sem e
lhantem ente pelos principais sacerdotes c fariseus 
(Jo 7.52)/!

2. exeraunaõ (^ e p a w ó iü ) . forma fortalecida do 
n° 1 (ek ou ex, “para fora”), “procurar para fora” , é 
usado em 1 Pe 1.10, “ trataram diligentemente” (cf.
o  n° 1, letra “<T).)

3. exetazõ  ( é te rá C u ) . “exam inar de perto , in 
q u ir ir  c u id a d o sa m e n te "  (d e r iv a d o  de etazõ , 
“exam inar”), ocorre em  M t 10.11 (“ procurar” ); 
M t 2.8 (“perguntai d iligen tem en te” ). Veja IN 
Q U IR IR . n° 4.

Nota: Quanto ao verbo anakrinõ, traduzido em 
At 17.11 por “examinando”, veja EXAMINAR.

SO N H O
A. S ubstan tivos.

1. onar (õt'ap) é uma “visão no estado em  que a 
pessoa dorme” em oposição a uma visão no estado 
em  q u e  a p e sso a  e s tá  a c o rd a d a  (M t 1.20; 
2.12.13,19,22; 27 .19).!

2. enupnion (évúrm oi'), é, literalmente, “o  que 
aparece no sono” (formado de en, “para dentro” , e 
hupnos, “dormir” ), um “sonho” comum (A t 2.17). 
Quanto aos substantivos sinônim os, veja V ISÃO .)

B. Verbo.
enupniazõ (èvamviáCio), cognato de A, n° 2. é 

usado em At 2.17. na voz passiva, numa expressão 
(de acordo com os manuscritos mais autênticos), 
que significa “serão dados a sonhar sonhos ', e tra
duzido por “sonharão sonhos”. Metaforicamente, 
ocorre em Jd 8, acerca de ser dado a sonhos sensu
ais. e. assim, contam ina a carne.)

SO N O  PR O FU N D O
katamtxis (xaTcti^u^iç). “picando” (cognato de 

katanussõ. “golpear” ou “picar violentam ente”, tra
duzido em At 2.37 por “compungiram -se”), é usa
do em Rm 11.8 (“profundo sono”). Sugere-se que 
este significado proveio da influência do verbo 
katanustazõ, “cochilar, cabecear de sono” ou “dor
m ir” (F ie ld , Notes on Translation o f  the New  
Testament). Evidentemente que o  significado é o 
entorpecim ento do sentido espiritual.) Na Septua
ginta. consulte SI 60.3: Is 29.10.)

SO PR A R
1. pneõ (nvéío) significa: (a) “soprar” (por exem

plo, Mt 7.25: Jo 3.8). Em At 27.40, o particípio pre
sente é usado como substantivo, literalmente, “para
o sopro” (ou seja. para o vento): (b ) “respirar” . Veja 
RESPIRAÇÃO.

2 . hupopneõ (úttottv€io) , formado de hupo, “em 
baixo de”, indicando repressão, e o  n° 1. denota “so
prar suavemente” (At 27.13).)

Nota: Em At 28.13, o termo epiginomai. “so
brevir” , é  usado acerca do levantar-se um vento.

SO R T E
A. S ubstan tivo .

kleros (KXrpoç) denota: (a) objeto usado no lan
çamento de sortes, que consistia em pedacinhos ou 
pequenos tabletes de madeira ou pedra (a derivação 
provável é de klaõ. “quebrar”); eram. às vezes, ins
critos com os nomes de pessoas, e postos num re
ceptáculo ou numa veste (“regaço”, Pv 16.33). de 
onde eram lançados, depois dc serem sacudidos; 
aquele cuja “sorte” caía primeiro era o escolhido. O 
método era empregado numa variedade de circuns
tâncias: por exemplo, para dividir ou designar pro
priedades (Mt 27.35: Mc 15.24: Lc 23.34; Jo  19.24: 
contraste, por exemplo, com Nm 26.55); designar 
cargo (At 1.26; contraste, por exemplo, com 1 Sm
10.20): para outras ocorrências no Antigo Testamen
to, veja. por exemplo, Js 7.14 (a primeira ocorrência 
na Escritura): Lv 16.7-10: Et 3.7: 9.24: (b) “aquilo
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que é obtido por sorte, porção dividida”, por exem
plo, o ministério distribuído aos apóstolos (At 1.17, 
“sorte”; em alguns manuscritos, aparece em At 1.25, 
outros textos têm topos, “ lugar”; At 8.21); também 
é usado como kleronomia, “herança” , o que Deus, 
na graça, designou aos santos (At 26.18; Cl 1.12); 
é usado acerca do cuidado espiritual e da responsa
bilidade, aos quais os presbíteros são nomeados (I 
Fe 5.3, "a herança”, no plural, literalmente, “os en
cargos”). A palavra “clero” é  derivada de kleros 
(uma transposição na aplicação do termo). Veja 
CARGA, n° 4.1

B. Verbo.
lanchanõ (Xayxcwio) denota: (a) “deitar sor

tes” (Jo 19.24); (b ) “ob ter por sorte , ob ter” , 
ocorre em Lc 1.9, “coube-lhe em sorte” , literal
mente, “ele recebeu por sorte” , ou seja. por d e 
signação divina: At 1.17, a porção “divid ida” 
pelo Senhor aos apóstolos no m inistério deles 
(cf. A. acim a); 2 Pe 1.1, “alcançaram  fé (igual
mente preciosa)”, ou seja, por ela ser “d istribu
ída” a eles. não por terem adquirido por si m es
mos, mas pela graça divina (ato independente 
do contro le hum ano, com o no lançam ento de 
“sortes”). Veja OBTER.*1

Nota: Quanto a dividir por sortes, veja DIVI
DIR.

SUBIR (1)
Notas: (1) Quanto aos diversos verbos anis temi, 

exanistem i, egeirô, anabainõ, anatellÕ, 
sunephistemi, veja LEVANTAR-SE.

(2) Quanto ao termo “ressurreição" que ocorre 
em At 26.23, veja RESSURREIÇÃO.

(3) O verbo exanistemi, no transitivo, “erguer 
para cima” {ek, “para fora, de, para fora de”), é usa
do no intransitivo em At 15.5, “se levantaram”, isto 
é, do meio da multidão reunida. Veja SUBIR (1).

(4) Quanto ao verbo sunegeirõ, “ levantar junto 
com”, usado na voz passiva em Cl 2.12 (“ressus- 
citastes”); Cl 3.1 (“ressuscitastes com”), veja RES
SUSCITAR.

(5) Quanto à palavra “nascer” que é usada para 
traduzir o verbo anatellõ em Mc 16.2, e ao verbo 
“ressuscitar” , que traduz o verbo anistemi em Mc
9.10, veja LEVANTAR-SE, nM9 e  1, respectiva
mente.

(6) Quanto à frase katephis temi. encontrado em 
At 18.12, veja SEDIÇÃO (1), B.

(7) O verbo epanistamai, “levantar-se contra”, 
ocorre em Mt 10.21; Mc 13.12.1

(8) O termo anastasis, é traduzido em Lc 2.34 
por “elevação”.^

SUBIR (2)
anabainõ (àvafkuwo), “subir, trepar, galgar” , é 

usado em Lc 19.4 e Jo 10.1, acerca de escalar. Veja 
LEVANTAR-SE.

SUBJUGAR
katagõnizomai (tcaTcrytoviConai). primariamen

te, “lutar contra” (formado de kata, “contra”, e agõn, 
“competição”), veio a significar “conquistar” (Hb
11.33, “venceram”).1!

Nota: Quanto ao verbo hupotassõ, “subjugar, 
conquistar”, traduzido pelo verbo “sujeitar” cm I 
Co 15.28 e  Fp 3.21. veja SUJEITAR.

SU BM ERG IR
1. buthizõ O utl£üj), “mergulhar até o fundo, 

afundar” (cognato de buthos. “parte inferior, o fun
do, o mar”), cognato de bathos, “profundidade”, e 
abussos, “sem fundo”, é usado em Lc 5.7, acerca 
do “afundamento” de um barco. Metaforicamente, 
em I Tm 6.9. diz respeito ao efeito das concupis- 
cências tolas e nocivas que “submergem os homens 
na perdição e ruína”. Veja IR A PIQUE-!

2. katapinõ (Karairívcu), literalmente, "beber de 
uma vez só” (formado de pinõ, “beber”, prefixado 
por kata. “para baixo”), significa “tragar” (em Hb
11.29, “se afogaram”). Em 1 Pe 5.8, é traduzido 
por “tragar” . Veja DEVORAR, n° 3. TRAGAR.

3. katapontizõ (KaTcnTWTÍCco), “ lançar ao mar” 
(formado de kata, "para baixo”, e pontos, “o mar 
aberto” ), na voz passiva, “ser afundado em, ser sub
mergido”. e verbo que ocorre cm Mt 14.30; 18.6. 
Veja IR A PIQUE.!

SU BM ETER
hupeikõ (útt€lkü)), “aposentar, retirar" (forma

do de hupo, “debaixo de”, e eikõ, “render-se”), por 
conseguinte, “render-se, entregar-se, submeter", é 
usado metaforicamente em Hb 13.17, acerca de “su
jeitar-se” aos guias espirituais nas igrejas.!

Nota: Quanto ao verbo hupotassõ, veja SUJEI
TAR, A.

SUBORNAR
hupoballõ (ÚTTojkíXXio), “ lançar embaixo, pôr 

embaixo, sujeitar”, denotava “sugerir, sussurrar, 
soprar”; por conseguinte, “instigar”, é encontrado 
em At 6.11 (“subornaram”). “Subornar” no sentido
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legal de conseguir uma pessoa que dê falso teste
munho. A idéia de fazer sugestões está provavel
mente presente neste uso da palavra.)

SUBVERSÃO
A. Substantivo .

katastwphe (KQTaoTpo^rj), literalmente, “vira
da para baixo” (formado de kata, “para baixo”, e 
strophe, “virada” ; em português, “catástrofe”), é 
usado: (a) literalmente (2 Pe 2.6); (b) metaforica
mente (2 Tm 2.14, “perversão”, ou seja. a “subver
são” da fé.) Contraste com o  termo kathairesis, li
teralmente, “puxada para baixo", encontrado em 2 
Co 10.4,8; 13.10 ("destruição”).)

B. Verbos.
1. katastrephõ (KaTaoTpç^xo), cognato de A, li

teral e primariamente, “virar para baixo” ou “re
volver” . como. por exemplo, a terra, denota “der
rubar” (M t 21.12; Mc 11.15); em At 15.16, na voz 
passiva, "ruínas”, literalmente, “(as coisas) derru
badas disso” (alguns manuscritos têm kataskaptõ, 
“cavar para baixo”). Veja RUÍNA.)

2. anastrephõ (d^aaTpé^tu) é encontrado em al
guns manuscritos em Jo 2.15 (veja o n° 3). Veja 
FICAR, n° 8.

3. anatrepõ (cu^Tp^mu), literalmente, “virar para 
cima” ou “revolver” (formado de ana, “para cim a”, 
e trepo, “virar”), “transtornar” , é usado: (a) literal
mente, nos manuscritos mais autênticos, cm Jo 2.15 
(“derribou”; veja o  n° 2); (b) metaforicamente, em
2 Tm 2.18, “perverteram (a fé de alguns)” ; em Tt
1.11. “ transtornam  (casas inteiras)” . M oulton e 
Milligan (em Vocabulary o f  the Greek Testament) 
oferecem uma ilustração hábil retirada de papiros 
do século II, acerca do completo transtorno de uma 
família pela conduta revoltada de um dos seus mem
bros.)

4. kataluõ (KaToÀúoj), literalmente, “soltar para 
baixo”, significa “aniquilar, subverter" em Al 5.38 
(“se desfará”); Rm 14.20 (“destruas”). Veja DES
TRUIR.

5. katastrõnnumi (KaTacFTpüivi’U|ii), primaria
mente, “espalhar” ou “esparramar sobre" (formado 
de kata, “para baixo”, e  strõnnumi ou stronnuõ, 
“esparramar’*), portanto, “subverter” , tem este sig
nificado cm 1 Co 10.5 (“foram prostrados” ).) Na 
Septuaginta, consulte Nm 14.16; Jó 12.23.)

SU C ED ER
1. ginomai (y íuo jia i), “tornar-se”. Em Mc 5.16. 

6 traduzido por “acontecera” ; em Rm 11.25, por

“haja entrado”; em 2 Co 1.8, por “sobreveio”: em 2 
Tm 3.11, por “aconteceram”.

2. sumbainõ (onjiPaíyui), literalmente, "caminhar" 
ou “ir junto” (formado de sun, "com”, e bainõ. “ir”), 
é usado acerca de coisas que acontecem ao mesmo 
tempo, por conseguinte, “suceder, acontecer, passar- 
se” (At 20.19: 21.35). Veja ACONTECER.

3. sunantaõ (auvai/ráto), “encontrar-se com ” 
(formado de sun, “com ", e  antaõ, “encontrar-se”), 
“dar com. topar com*’, é  usado de maneira muito 
semelhante a sumbainõ, acerca de eventos que su
cedem, acontecem, se passam (At 20.22). Veja EN
CONTRAR.

Nota: A frase em Mt 8.33: “Tudo o que aconte
cera aos endemoninhados” , é , literalmente: ‘Todas 
as coisas dos endemoninhados” .

SU D O ESTE
lips (Xttl>), literalmente, “líbio”, denota “o vento 

sudoeste”, em At 27.12, “(que olha para a banda 
do) vento da África (e do Coro)”, literalmente, “(que 
olha para a banda do) vento sudoeste (e noroeste)*’; 
olhar para a banda do vento era olhar na direção na 
qual ele sopra. O vento sudoeste sopra para o nor
deste: o aspecto do abrigo responde a isto. Veja tam
bém C ORO .)

SU FOCAD O
pniktos (-nvitcTÓç). derivado de pnigõ, “sufocar", 

ocorre em At 15.20.29; 21.25, acerca da carne de 
animais mortos por estrangulamento, sem derrama
mento de sangue (veja, por exemplo. Lv 17.13.14).)

SU FO CA R
1 . pnigõ (m áyai) é  usado na voz passiva para se 

referir a “perecer por afogamento” (Mc 5.13); na 
voz ativa, a “prender a garganta de um a pessoa, 
estrangular’" (Mt 18.28). Veja GARGANTA.)

2. apopnigõ (àTTOTTVÍYw), forma fortalecida do 
n° 1 (formado de apo, “de", elemento intensivo, e o 
n° 1), é  usado metaforicamente acerca de “espinhos 
comprim indo a semente semeada e impedindo o 
crescim ento” (M t 13.7; Lc 8.7). É a palavra de 
Lucas para aludir a “sufocação por afogamento" (Lc 
8.33: cf. Mc 5.13, acim a).)

3. sumpnigõ (aujim/íyio) dá a sugestão de “su
focar junto" (formado de sun, "com", e o n° 1), ou 
seja. por com pressão (M t 13.22; Mc 4.7,19; Lc
8.14). É usado em Lc 8.42, acerca da multidão que 
apertava o  Senhor, quase, com o quem diz. por 
sufocação.)
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SU JEIÇ Ã O
A. Verbo.

hupotassõ (ÚTTOTáaauí). primariamente termo 
militar, “ordenar para baixo, enfileirar para bai
xo” (formado de hupo, “debaixo de”, e tassõ, “or
ganizar” ). denota: (a) “pôr cm sujeição, sujeitar” , 
é encontrado cm Rm 8.20 (duas vezes): 1 Co 
15.27 (três vezes); 1 Co 15.28 (primeira e tercei
ra cláusulas); E f 1.22; Fp 3.21; Hb 2.5: Hb 2.8 
(quarta cláusula); (b ) na voz média ou passiva, 
“sujeitar-se, obedecer, ser ou estar sujeito a” , é 
usado em Lc 2.51; 10.17,20; Rm 8.7; 10.3; 13.1,5;
1 Co 14.34; 1 Co 15.28 (segunda cláusula); 1 Co 
16.16; E f 5.21; 5.22 (de acordo com os melhores 
textos); Ef 5.24: Cl 3.18: Tt 2.5,9: T t 3.1: Hb 12.9; 
Tg 4.7; 1 Pe 2.13,18; 3.1.5; 3.22 (“havendo-se- 
lhe sujeitado” ); 1 Pe 5.5 (em alguns textos tam 
bém ocorre na segunda parte). Veja OBEDIÊN
CIA, SUBMETER.

Nota: Quanto ao verbo doulagõgeõ, que ocorre 
em 1 Co 9.27 (“reduzo à escravidão”), veja ESCRA
VIDÃO, B. n° 3. Quanto ao termo anupotaktos. tra
duzido por “não esteja sujeito”, usado em Hb 2.8. 
veja DESOBEDIÊNCIA, B, Nota.

B. Adjetivo.
enochos (evoxoç), “refreado, contido, amarra

do por”, é encontrado em Hb 2.15 (“sujeitos a”). 
Veja PERIGO, B, n° 1.

Nota: Quanto à frase “sujeito às mesmas pai
xões”, que é encontrada em Tg 5.17, veja PAIXÃO.

C. Substantivo.
hupotage (únoTayq), “sujeição”, ocorre em 2 

Co 9.13; GI 2.5. 1 Tm 2.11; 3.4.1

SU JEITAR
huponoeõ (ÚTrovoéoj), “supor, conjeturar. ima

ginar”. é verbo que ocorre em At 25.18; 27.27; em 
At 13.25. é traduzido por “pensais". Veja CUIDAR. 
PENSAR.l

SUL
notos (i'Ó toç) denota: (a) “o vento sul” (Lc 

12.55; At 27.13; 28.13); (b) “sul”, como direção 
(Lc 13.29: Ap 21.13); (c) “o sul”, como região (Mt 
12.42; Lc 11.31)/!

Nota: Quanto ao termo mesembria, encontrado 
em At 8.26, veja LUA.

SUOR
hidrõs (iÔpujç) é usado em Lc 22.44.1 Na Sep

tuaginta, consulte Gn 3.19.1

SUPERABUNDAR
A. Verbos.

1. huperperisseõ (ímepTrepiaaéio), “abundar 
mais excessivamente” (Rm 5.20), é usado na voz 
média em 2 Co 7.4, “estou (...) transbordante (de 
gozo)”. Veja ABUNDAR, B. n° 2.

2. katakluzõ (KaTaKXúCio), “ inundar, transbor
dar” (formado de kata, “para baixo”, e kluzõ, “la
var” ou "quebrar sobre”, dito. por exemplo, do mar), 
é usado na voz passiva em 2 Pe 3.6 (“coberto”), 
acerca do Dilúvio.1

B. Substantivo.
perisseia (Trepiaaeía) é traduzido em Tg 1.21 

por “acúmulo". Veja ABUNDAR, A. n° 2.

SU PERA R
A. Verbos.

1. huperballõ (ÚTTeppáXXio), literalmente, “lan
çar acima de”. Veja EXCEDER. n° 1.

2. perisseuõ (Trepiaaeúw), “ter sobre e acima de” , 
é traduzido em 1 Co 14.12 por “sobejar” . Veja 
ABUNDAR, B, n° 1, e EXCEDER, A, n° 2.

3. huperechõ (ÚTrepéxw), literalmente, “ter aci
ma de” (formado de huper. “muito acima de", e 
echõ. “ter”), é  traduzido em Fp 3.8 por “excelên
cia” (“incomparabilidade, transcendência”. Moule); 
a expressão poderia ser traduzida por “a coisa in 
comparável, que consiste no conhecimento de Cris
to Jesus”, sendo este o significado provável. Este 
verbo é usado três vezes em Filipenses (Fp 3.8:2.3 
e 4.7). Veja também Rm 13.1; 1 Pe 2.13. Veja ME
LHOR (2), n° 4.1

4. diapherõ (Ôia<f>€p(jj), “diferir” , é usado em Fp
1.10 no plural neutro do particípio presente com o 
artigo, literalmente, “as coisas excelentes” (ou seja, 
"as coisas que diferem"). Veja DIFERIR.

B. Substantivos.
1. huperbole (ímep^oXií), literalmente, “lança

mento para além de”, por conseguinte, “incompa
rabilidade. transcendência, excelência”, é usado em
2 Co 4.7. Sempre indica preeminência. É usado com 
a preposição kata, “de acordo com”, na expressão 
kath' huperbolen, significando “além da medida, 
excessivamente", em Rm 7.13; 1 Co 12.31; 2 Co
1.8; 12.7; G1 1.13. Em 2 Co 4.17. há uma expres
são expandida kath ’ huperbolen eis huperbolen. li
teralmente, “de acordo com uma transcendência em 
transcendência”, que foi traduzida por "mui exce
lente”, que a ARA corrige por “acima de toda com
paração”; a expressão se refere a “trabalhar, ope
rar”, mostrando o incomparável grau de sua opera
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ção, e não alude ao substantivo “peso” (nem o qua
lifica. "eterno”). Veja ABUNDAR.1

2. huperoche (írnrçpoxií). cognato de A, n° 3. 
no sentido exato, “o  ato de sobressair” (form ado 
de huper. "m uito acim a de”, e echõ. “m anter") 
ou "a coisa que sobressai", por conseguinte, "su
perioridade. preem inência” . É usado em  1 C o 2.1 
(“sublim idade"); em outro lugar, encontram os em
1 Tm 2.2 ( •em inência”). Veja A UTORID AD E. 
L U G A R !

Nota: Em 1 Pe 2.9. ocorre o termo are te. “virtu
des”.

C . A djetivos.
1. megaloprepes ( |ieyaX o7rp€T7TÍ ç) sign ifica 

“magnífico, majestoso, aquilo que está se tom ando 
um grande homem” (formado de mega, “grande", 
e prepõ. “estar se ajustando ou se tom ando” ), é  usa 
do em 2 Pe 1.17 (“magnífica” ).!

2. diaphorõteros (ôia<t>opu>T€poç), o  grau 
com parativo de diaphoros. “excelente", cognato 
de A, n° 4, é usado em Hb 1.4 (duas vezes) e Hb
8.6 (“mais excelente” nos três 3 lugares).! Q uan
to ao grau positivo, veja Rm 12.6; Hb 9.10. Veja 
DIFERIR.

3. pleiõn (ttAéíiov), “mais. maior”, o grau com 
parativo de polus, “m uito”, é  encontrado em Hb
11.4. acerca do sacrifício de Abel; pleiõn é, às ve
zes, usado para se referir ao que é superior por cau
sa do valor interior (cf. Hb 3.3); em Mt 6.25 fala da 
vida em comparação com a comida.

4. kratistos (K p d T ic rro ç ). “m ais forte, m ais no
bre, m elhor” , o grau superlativo de kratos. “for
te” (cf. kratos, “ força” ), é usado com o título de 
honra e respeito  em Lc 1.3 ("excelen tíss im o", 
m uito possivelm ente, Teófilo era hom em  de alta 
posição). Tam bém  ocorre em  At 23.26; 24.3 e
26 .25 .!

Nota: A expressão kath’ huperbolen (quanto a 
comentários, veja B. n° 1) é  traduzido em 1 Co 12.31 
por “mais excelente".

SU PÉ R FL U O
perissos (nep ioaóç), “abundante, mais do que 

suficiente” , é usado em 2 Co 9.1 (“não necessito” ). 
Veja ABUNDAR. C, n° 1, VANTAGEM, mais B, 
n° 2.

SU PE R IO R
huperechõ (Ú7T€p€xw), “ser superior, superar, 

exceder”, é encontrado em 1 Pe 2.13. Veja SUPE
RAR. n° 3.

deisidainiõn (ô€i<Jiôaí|iüji'), "reverente à deida
de” (formado de deidõ, ‘"temer”; e daimõn. “demô
nio” ou “deus pagão"), ocorre cm At 17.22, no grau 
comparativo (“um tanto supersticiosos”), significa
do que a palavra às vezes tem; outros, de acordo com 
sua form a com parativa, defendem  o significado 
“mais religiosos (que os outros)”, "bastante religio
sos” (cf. o substantivo em At 25.19). Tal sugestão é 
apoiada por Ramsay. que traduz: “mais do que os 
outros respeitosos do que é divino”: o mesmo faz 
Deissmann, em Light from the Ancient East, e ou
tros. Isso também concorda com o significado en
contrado nos escritores gregos; o contexto também 
sugere que o  adjetivo é  usado num bom sentido; tal
vez. no final das contas, com ambigüidade bondosa 
(Grimm-Thayer). Um epitáfio antigo tem o termo 
no sentido de “reverente" (Moulton e Milligan).!

S Ú PLIC A
1. deesis (Ó €r|aiç). significa “súplica” . Veja 

ORAR. B. n° 3.
2. hiketeria (lK€TT]pía) é  a forma feminina do 

adjetivo hiketerios, denotando “de um suplicante”, 
e  usado como substantivo, antigamente “ramo de 
oliveira” levado por um suplicante (hiketes), então, 
mais tarde. "súplica", usado com o n° 1 em Hb 5 .7 .! 
Na Septuaginta. consulte Jó 40.22 (em português. 
Jó  41.3).!

SUPLICAR
A. Verbos.

1 . erõtaõ (épamúo). “pedir, suplicar, rogar”, é 
usado, por exemplo, em Fp 4.3. Veja PEDIR.

2. parakaleõ (TrapaicoActo), “suplicar, rogar, con
solar, exortar” , é encontrado em Lc 8.31; 15.28 
(“instava”): At 9.38; 28.20 (“clam ei”); 1 Co 4.13;
2 Co 9.5 (“exortar”); 2 Co 10.1: 1 Tm 5.1 (“admo
esta-os” ). Veja ROGAR.

3. paraiteomai (7rapaiT60[!ai), “pedir para ser 
desculpado, implorar” , e  usado em Hb 12.19. Veja 
EVITAR.

B. A djetivo.
eupeithes (evrreiôiíç), “pronto para obedecer” 

(formado de eu, “bem”, e peithomai, “obedecer, ser 
persuadido"), “complacente condescendente", é tra
duzido em Tg 3.17 por “tratável” , dito acerca da 
sabedoria que é de cim a.!

C. S ubstan tivo .
paraklesis (TiapáicXTOíç). “apelo, consolo, exor

tação", é traduzido em 2 Co 8.4 por “rogos”.

SUPERSTICIOSO
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SU PO RTA R (1)
A. Verbos.

1. anechõ (à i^ x w)* “manter para cima, manter 
erguido" (formado de ana, “para cim a”, e  echõ, 
“ter” ou “manter”), é  usado na voz média no Novo 
Testamento, com o significado de “agüentar com. 
suportar"; em E f 4.2 e Cl 3.13 é traduzido por “su
portando-vos (uns aos outros)” . Veja LEVAR (1). 
Contraste com B, n° 1, mais adiante.

2. aniemi ( á v í ^ i ) ,  literalmente, “enviar para 
cima, mandar subir" ou “enviar de volta, devolver" 
(formado de ana, ”para cim a”, e hietni. “enviar” ), 
por conseguinte, “relaxar, soltar", ou, metaforica
mente, “desistir de", é traduzido em Ef 6.9 por “dei
xando (as ameaças)” (tradução apoiada por T. K. 
Abbott). Veja DEIXAR. SOLTAR.

3. pheidomai (<j>€Í6o jiai), “poupar" (seu signifi
cado habitual ), “abster-se de fazer algo”, é traduzi
do em 2 Co 12.6 por “deixo” . Veja POUPAR.

4. stegõ (aTéytu) denota “proteger cobrindo"; 
portanto, “esconder": então, por cobertura, “resis
tir debaixo de” : é traduzido em 1 Ts 3.1,5 por “es
perar” . Veja LEVAR (1).

Nora: Em 1 Co 9.6. o verbo ergazomai. “ traba
lhar”, é usado no infinitivo presente, com um ele
mento de negação, e traduzido por “deixar de tra
balhar” (literalmente, “não trabalhar").

B. Substantivo .
anoche (di^oxn)* “retenção, contenção, absten

ção” (cognato de A. n° 1), denota “paciência, cle
mência. indulgência”, demora de castigo, e ocorre 
em Rm 2.4; 3.25, em ambas as passagens alude à 
“paciência” de Deus para com os homens; no últi
mo texto. Sua “paciência” é  a base, não do perdão, 
mas de Sua suspensão de pecados, da retenção do 
Seu castigo. Em Rm 2.4. representa uma expectati
va da ira que eventualmente será exercida, a menos 
que o pecador aceite as condições de Deus; cm Rm
3.25, está ligado com a tolerância dos pecados nos 
tempos antigos, anteriores à obra de reconciliação 
de C risto.)

Nota: Contraste com o substantivo epieikeia, que 
ocorre em At 24.4 (“eqüidade"); 2 Co 10.1 (“be- 
n ig n id a d e ” ). São  s in ô n im o s d e s te  term o: 
makrothumia, “ longanimidade". e hupomone, “pa
c iênc ia” (veja C l 1.11). A s palavras anoche e 
makrothumia são usadas juntas em Rm 2.4. Veja 
também Ef 4.2 (onde A. n° 1, é usado nesta combi
nação). T rench (New Testament Synonyms) e 
Abbott-Smith (Manual Greek Lexicon o f the New 
Testament) asseveram que o termo hupomone ex

pressa paciência em relação a coisas adversas, o 
termo makrothumia, paciência em relação a pesso
as antagônicas. Deve ser observado, entretanto, que 
em Hb 6.15 o verbo makrothumeõ é usado para se 
referir à  paciência de Abraão sob a pressão das cir
cunstâncias difíceis (cf. também Tg 5.7,8). Os ter
mos makrothumia e hupomone são encontrados fre
qüentemente juntos (por exemplo, 2 Co 6.4,6; 2 Tm
3.10).

“Longanimidade é  a qualidade de autodomínio 
em face da provocação que não retalia de forma 
precipitada ou pune prontamente; é o oposto da rai
va. está associada com a misericórdia e é usada acer
ca de Deus (Ex 34.6, na Septuaginta; Rm 2.4: 1 Pe
3.20). Paciência é a qualidade que não se rende di
ante das circunstâncias ou sucumbe sob as provas; 
é o oposto do desânimo e está associada com a es
perança (1 Ts 1.3); não é usado acerca de Deus” 
(extraído de Notes on Thessalonians, de Hogg e 
Vine, pp. 183, 184).

C . A djetivos.
1. anexikakos (àue^ÍKaKoc;) denota “que supor

ta pacientemente o mal” , literalmente, “paciente do 
erro" (formado de anechõ, A . n° 1. e kakos, “mal”), 
“resistente, permanente, resignado"; é traduzido em
2 Tm 2.24 por “sofredor”

2. epieikes (em enaíç), adjetivo (formado de epi, 
usado intensivamente, e eikos, “razoável”), é  usa
do como substantivo com o  artigo em Fp 4.5, e tra
duzido  por “eq u id ad e” , “doce rac io n a lid ad e” 
(Matthew Amold). Veja MODERADO.

SU PORTAR (2)
A. Verbos.

1. menõ (jiéwu), “ficar, permanecer”, ocorre em 
Jo 6.27; Hb 10.34; 1 Pe 1.25. Veja FICAR.

2. hupomenõ (ÚTTOiiéi-to), forma fortalecida do 
n° I, denota “ficar embaixo, suportar valentemen
te” cm tempos de sofrimento (M t 10.22; 24.13; Mc 
13.13; Rm 12.12; I C o 13.7; 2 Tm 2.10,12; Hb 
10.32; 12.2,3,7; Tg 1.12; 5.11; 1 Pe 2.20). Tem seu 
outro significado, “permanecer, ficar, esperar, de
morar-se”. em Lc 2.43; At 17.14 (em alguns ma
nuscritos, ocorre em Rm 8.24).) Contraste com B. 
Veja FICAR, PACIÊNCIA. PERM ANECER (1), 
SOFRER. Contraste com o verbo makrothumeõ, que 
significa “ser longânimo, paciente” (veja o n° 7).

3. pherõ (<t>épw), “ficar” , c traduzido cm Rm 9.22 
e Hb 12.20 por “suportar” . Veja LEVAR (1).

4. hupopherõ (ímoóépui), forma fortalecida do 
n° 3, “ levar" ou “carregar" estando embaixo, é dito
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metaforicam ente de “suportar” a tentação (1 Co 
10.13; 2 Tm  3.11); as aflições (1 Pe 2.19). Veja 
LEVAR (1).1

5. anechõ (avéxu). “manter para cima, manter 
erguido” (form ado de ana. “para cim a”, e echõ. 
"manter” ou “ter” ), é usado sempre na voz média 
no Novo Testamento, ocorre em 2 Ts 1.4. acerca de 
perseguições e  tribulações: em 2 Tm 4.3, em alu
são à sã doutrina. Veja LEVAR (1).

6. kartereõ (KapT€p€iü), “ser firme, paciente”, é 
usado em Hb 11.27, acerca de Moisés em relação 
ao E g ito .! Na Septuaginta, consu lte  Jó  2.9; Is
42.14.1

7. makrothumeõ (p.aKpoOun€üj), “ser de tempe
ramento longo” (form ado de makros, “ longo”, e 
thumos, “mente”), ocorre em Hb 6.15. dito acerca 
de Abraão. Veja B, mais adiante. Veja LEVAR (1), 
LONGANIMIDADE, PACIÊNCIA, SOFRER.

Nota: Em 2 Tm 2.9, o verbo kakopatheõ. “sofrer
o mal” (formado de kakos, “mal” , e paschõ, “sofrer”), 
é traduzido por “sofro trabalhos”; o mesmo se dá em
2 Tm 4.5 (“sofre as aflições”): em outro lugar, ocor
re em Tg 5.13.1 Em 2 Tm 2.3, os manuscritos mais 
autênticos têm o verbo sunkakopatheõ, “sofrer as 
adversidade com", como em 1 Tm  1.8.1 Veja SO
FRER. SOFRER AS AFLIÇÕES.

B. Substantivo .
hupomone (ÚTTOjiOi/ri), “paciência”, literalmen

te, “permanência debaixo de” (cognato de A. n° 2), 
é traduzido em 2 Co 1.6 por “suportando com paci
ência” . Contraste com o  termo makrothumia. ion- 
ganimidade” (cognato de A, n° 7). Veja PACIÊN
CIA.

SU PR IR
A. Verbos.

1. choregeõ (xopTyyeoj) primariamente, entre os 
gregos, significava “conduzir um coro ou dança de 
palco” (formado dc choros, e  hegeomai, “condu
zir” ), então, “custear as despesas de um coro” ; por 
conseguinte, mais tarde, mctaforicamcntc. “prover” 
(2 Co 9.10. segunda parte: veja também o n° 2); 1 
Pe 4.11 (“dá”). Veja DAR, Nota (4), MINISTRO.
B, Nota (1).!

2. epichoregeõ (éuixopT|yÉQj), “fornecer com 
p le tam en te , p ro v e r ab u n d an te m en te” (fo rm a 
fortalecida do n° 1), é encontrado em 2 Co 9.10 (pri
meira parte, “dá” ); Gl 3.5 (“dá” ), onde o presente 
contínuo fala individual e coletivam ente da obra 
do Espírito Santo em todos os Seus ministérios nos 
crentes: Cl 2.19 (“provido”), que fala da obra de

Jesus como o  Cabeça da Igreja, o Seu Corpo; 2 Pe
1.5,11 (“acrescentai” e  “amplamente concedida” , 
respectivamente), onde alude à futura recompensa 
que aqueles hão de são receber, com relação a po
sições no Reino dc Deus, por terem cumprido aqui 
as condições mencionadas.!

Nota: Em 2 Co 9.10 (veja os n.os 1 e  2, acima),
o  verbo mais forte n° 2 é usado onde estão em vista 
a vontade e a capacidade de receber.

3. anapleroõ (dvaTrXTipótü), “encher para cima, 
encher com pletam ente, completar, cum prir”, é  tra
duzido pelo verbo “suprir” em 1 Co 16.17 e Fp 
2.30. Veja EN C H ER . EN TR EG A R -SE, C U M 
PRIR (1).

4. prosanapleroõ (TTpoaavenrXripóüi). “encher 
para cim a acrescentando, encher completam ente 
acrescentando, com pletar acrescentando, prover 
completamente” (formado de pros. “para”, e o n° 
3), é encontrado em 2 Co 9.12. 11.9, sendo traduzi
do pelo verbo “suprir” .

Nota: Em Fp 4.19, o verbo pleroô, “cumprir” , é 
traduzido por “suprirá” .

B. S ubstantivo .
epichoregia (èm xop iyy ía), “provisão cheia”, 

ocorre em Ef 4.16. “auxílio”, literalmente, “(pela) 
provisão (de todas as jun tas)” , m etaforicam ente 
acerca dos membros da Igreja, o Corpo do qual Cris
to é o Cabeça, e em Fp 1.19, “(pelo) socorro (do 
Espírito de Jesus Cristo)” , ou seja. “(por) provisão 
abundante”; aqui “do Espírito” pode ser considera
do  no sen tid o  n o m in a tiv o , o D oador, ou no 
acusativo, o  dom .!

SU RD O
kõphos (»oo4>óç), cognato de koptõ. “bater” , e 

kopiaõ. “estar cansado, cansar-se” (derivado de uma 
raiz kop-, “cortar” ), significa “embotado, obtuso, 
cego, sem fio”, referente a um instrumento de ata
que ou defesa; por conseguinte, “embotado de lín
gua, mudo” (Mt 9.32, etc.); “embotado de ouvido, 
surdo” (Mt 11.5; Mc 7.32,37; 9.25; Lc 7.22). Veja 
MUDO.

SU R PR E EN D ER
1. katalambanõ (KaTaÀa^ifkívuj), “agarrar, apo

derar-se de”, tem o significado de “colher” , meta
foricamente. cm Jo 12.35 (“apanhem”) e  1 Ts 5.4 
(“surpreenda”). Veja APREENDER, n° 1.

2. prolambanõ  (TTpoXapt^dviü), “an tec ip a r” 
(formado de pro. “antes de”, e lambanõ. “tom ar”), 
é  usado acerca: do ato de M aria (Mc 14.8 [veja
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VIR, Nota (2)]); de evitar os menos favorecidos 
numa refeição social (1 Co 11.21); de ser “sur
p reend ido" em algum a transg ressão  (G1 6 .1), 
onde o significado não é apanhar o indivíduo no 
ato. mas de ele ser pego pela transgressão, m edi
ante o fato de ele estar desprevenido (veja G15.21 
e contraste a  prática prem editada do mal em G1 
5.26). A versão grega moderna é “mesm o se um 
homem, por falta de circunspeção. cair em peca
do”. Veja TO M A R .)

SU SPIR A R
1. stenazõ (aTevóCw), “gemer", é traduzido em 

Mc 7.34 por “suspirou". Veja CONTRISTAR. GE
MER.

2. anastenazõ (àuaoTeváÇu)), “suspirar profun
damente" (formado de ana, “para cim a“, sugerin
do “puxada profunda*’, e o n° 1), ocorre em Mc 
8.12.) Na Septuaginta, consulte Lm 1.4.)

SU STEN TA R (1)
Notas: (1) Em At 20.35, o  verbo antilamlxino- 

mai, “ajudar**, é traduzido por “auxiliar". Veja AJU
DAR. B, n° 1.

(2) Em 1 Ts 5.14. o  verbo antechomai, significa 
“sustenteis". Veja PRISÃO, n° 3.

SU STENTAR (2)
pherõ (<Hpw), “levar, carregar, apoiar**, é encon

trado em Hb 1.3 (“sustentando"). Veja LEVAR (1).

T
Nota: O  sinal ) ,  ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram m encionadas 
neste dicionário expositivo.

TA BERN Á CU LO
1. skene (cncr^víi), “barraca, tenda, tabemáculo", 

é usado acerca de: (a) tendas como habitações (Mt 
17.4; Mc 9.5; Lc 9.33; Hb 11.9, “cabanas"); (b) o 
Tabemáculo mosaico (At 7.44: Hb 8.5; 9.1 [em al
guns manuscritosl; Hb 9.8,21), chamado “a tenda 
da reunião" (ou seja. onde o povo era chamado para 
se encontrar com Deus), descrição preferível a “o 
tabem áculo da congregação'*, como no Antigo Tes
tamento; da parte exterior (Hb 9.2,6); o  santuário 
interno (Hb 9.3); (c) o protótipo celestial (Hb 8.2; 
9.11; Ap 13.6; 15.5: 21.3, onde fala de sua descida 
futura); (d)  os domicílios eternos dos santos (Lc
16.9); (e) o Templo em Jerusalém, que deu prosse
guimento ao serviço do Tabemáculo (Hb 13.10); 
(J) a casa de Davi, ou seja, metaforicamente do seu 
povo (At 15.16); (g) o santuário portátil do deus 
Moloque (At 7.43).)

2. skenos (aicf|i*)<;), o equivalente do n° 1, é usa
do m etafo ricam en te  acerca  do co rpo  com o o 
“tabem áculo" da alma (2 Co 5.1,4).)

3. skenõma (aKTjt*i>p.a) ocorre em At 7.46; 2 Pe
1.13,14. Veja HABITAÇÃO. n ° 6 .)

4. skenopegia (oicnvoTrTiYÍa), “m ontagem de 
te n d a s  ou h a b ita ç õ e s"  (fo rm ad o  d o  n° 1 , e 
pegnumi, “ fixar” ), representa a palavra “taber-

náculos” na expressão “Festa dos Tabem áculos” 
(Jo 7 .2).) Esta festa, uma das três festas da pe
regrinação em Israel, é cham ada “Festa da C o
lheita” em Êx 23.16; 34.22; ocorria no fim do 
ano. e todos os hom ens deviam se apresentar no 
“T abem áculo” com suas ofertas. Em Lv 23.34; 
Dt 16.13,16; 31.10; 2 Cr 8.13; Ed 3.4 (cf. Ne 8.14- 
18), é chamada “Festa dos Tabem áculos” (ou “das 
Tendas”, sukkôth), e  foi estabelecida para durar 
sete dias em Jerusalém  do 15° ao 22° do mês de 
tisri (aproxim adam ente outubro), para lem brar o 
povo que seus pais viveram  em tendas nas jo rna
das do deserto. Contraste com Nm 29.15-38 (es
pecialm ente os versículos 35 a  38), para inteirar- 
se dos regulam entos do oitavo ou “últim o dia. o 
grande dia da festa” (Jo 7.37).

Nota: Quanto ao verbo skenoõ, “estender um 
tabemáculo sobre”, usado em Ap 7.15, veja HABI
TAR. n° 9.

TÁBUA
sanis (acunç) denota “prancha” ou “tábua** (At 

27.44).)

TABU1NHA
pinakidion (mvaKÍbiov) ocorre em Lc 1.63. di- 

minutivo de pinakis. “tábua", que aqui é  uma leitu
ra variante.^

TAÇA
phiale (4>i<íXti) denota “taça, frasco** (Ap 5.8; 

15.7; 16.1-4.8.10.12.17; 17.1; 21.9). A palavra su
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gere rapidez do esvaziamento do conteúdo. Enquan
to que os selos (Ap 6) dão uma visão geral dos even
tos da última “semana” ou hebdômada na visão dada 
a Daniel (Dn 9.23-27), as “trombetas” se referem 
aos julgamentos que, num período mais ou menos 
extenso, estão fadados a cair especialmente, embo
ra não apenas, sobre a cristandade apóstata e  sobre 
os judeus apóstatas. O  derramamento das “taças” 
indica a série final de julgamentos nos quais este 
exercício da ira de Deus é consumado ou comple
tado (Ap 15.1). Essas taças são introduzidas pela 
sétima trombeta. Veja Ap 11.15 e a ordem sucessi
va em Ap 11.18: “E iraram-se as nações, e veio a 
tua ira” (veja também Ap 6.17; 14.19.20; 19.11- 
21).1

TAL QUAL
Notas: (1) Em At 2.47. o  artigo com o particípio 

presente, passivo, de sõzò. “salvar”, literalmente, 
“os [ou seja, aqueles], sendo salvos"; a tradução da 
ARA, “os que iam sendo salvos”, dá o significado 
correto e marca o tipo de pessoas que foram agre
gadas ao grupo.

(2) “Como” é a  tradução de certos pronomes 
relativos: hoios, “do tipo que” (por exemplo, Mt 
24.21; 2 Co 12.20, duas vezes; Ap 16.18); hostis, 
“todo aquele que” (por exemplo, Mc 4.20, “os que 
[ouvem]” ); hopoios, “do tipo que” , precedido por 
toioutos, “de tal tipo” (At 26.29, “tais qual”).

(3) O termo deina, encontrado em Mt 26.18, 
denota “um tal, um certo” (que não se pode. ou não 
se quer, nomear).!

(4) Em Hb 13.5, “o que tendes”, representa a 
frase ta paronta, “as (coisas) presentes” (particípio 
presente de pureimi).

(5) Em Lc 11.41, ta enonta, é traduzido por “do 
que tiverdes”, literalmente, “as (coisas) interiores” 
(ieneimi, “ser cm”), não significando as coisas ex
teriores. como lustrações. mas “as coisas que ten
des dentro dos vossos copos e pratos”, ou seja, “vos
sas possessões”.

TALENTO
A. Substantivo.

talanton (TáXavTOv), originalmente “balança”, 
então, “talento em peso” , era. por conseguinte, 
“soma de dinheiro” em ouro ou prata equivalente 
a um “talento". O talento “judaico” continha 3.000 
siclos do santuário (por exemplo, Êx 30.13; cerca 
de 34 quilos). Nos dias do Novo Testamento, o 
“talento” não era um peso de prata, mas o “talen

to” rom ano-ático, incluindo 6.000 denários ou 
dracmas, e igual a cerca dc 12,6 quilos. Só c men
cionado em Mateus (Mt 18.24; 25.15,16,20, duas 
vezes [nos melhores textos]; Mt 25.22, três vezes; 
Mt 25.24,25; 25.28. duas vezes). Em Mt 18.24. a 
imensidade da soma, 10.000 talentos (126 tonela
das), indica a impossibilidade do homem liquidar, 
mediante esforços próprios, a culpa que jaz  pe
rante D eus.!

Nota: O fato de o “talento” denotar “algo pesa
do”, forneceu o significado figurativo da palavra 
portuguesa como “presente, habilidade, aptidão”, 
sobretudo sob a influência da Parábola dos Dez 
Talentos (Mt 25.14-30).

B. Adjetivo.
talantiaios (raX avTiatoç) denota “de peso de 

um talento”, ocorre em Ap 16.21.1

TALHA
hudria (úôpía) ocorre em Jo 2.6,7; 4.28.(|  

TALITA
taleitha ou talitha (xaX eiG á ou T aX i0á), termo 

feminino aramaico que significa “solteira”: daí. me
nina, moça (Mc 5.41), foi transliterado variegada- 
mente nos manuscritos gregos do Novo Testamen
to koumi ou koum (em hebraico e aramaico. qüm, 
“levantar” ), que se segue, é interpretado por “a ti te 
digo. levanta-te”. O termo koum é a palavra melhor 
atestada; o mesmo se dá no Talmude, onde este 
im perativo ocorre “sete vezes em uma página” 
(Edersheim. Life and Times o f Jesus, i, p. 631).!

TALVEZ
1. tacha (Taxa) é traduzido em Fm 15 por “pode 

ser que”. Veja SE PORVENTURA.
2. ara (â p a ), partícula, “então”, às vezes mar

cando um resultado sobre o qual se sente alguma 
incerteza, é traduzido em At 8.22 por “porventura".

Nota: Em 2 Co 2.7, o termo põs, “de qualquer 
maneira”, é traduzido por “de modo algum”.

TAM BÉM
1. kai ( k o í  ) tem três significados principais, “e”. 

“ tam bém ”, “até mesmo” . Q uando kai significa 
“também” , precede a palavra que enfatiza (Jo 9.40: 
At 2.26, ARA). Veja ATÉ MESMO.

2. eti (€Ti), “ainda” ou “ademais", é usado para 
designar: (a) tempo: (b) grau, e neste sentido é  tra
duzido uma vez por “também” (Lc 14.26, “e ainda 
também a sua própria vida” ). Aqui o significado
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provavelmente é  “e, além disso, até a própria vida” 
(a força de kai está em “até mesmo”). Nenhuma 
outra partícula significa “também”. Veja AINDA
(I) . AINDA (2), ALÉM DISSO. ATÉ MESMO, 
DEMAIS. DESDE ENTÃO, JÁ NÃO, MAIS.

Nota: A partícula te significa “ambos” ou “e”.

TAN QU E
kolumbethra (KoXuufSríSpa) denota “tanque, pis

cina” (cognato de kolumbaõ, “nadar”. At 27.43). 
ocorre em Jo 5.2.7; 9.7 (em alguns manuscritos, 
aparece em Jo 5.4: 9.11 ).f

TANTO
Notas: (1) Em Lc 6.34. a expressão ta isa, lite

ralmente. “(as coisas) equivalentes”, é traduzido por 
“tanto” (acerca de emprestar para receber de volta
o equivalente).

(2) Em Rm 1.15, a expressão to kat' eme, lite
ralmente. “a (coisa) de acordo comigo”, significa 
“tanto quanto está em mim” ; cf. 1 Pe 5.2. literal
mente, “a (extensão) em vós, ou entre vós”; o  texto 
considera a palavra “rebanho” como subentendida; 
em Rm 12.18, “quanto estiver em vós” , é tradução 
de expressão semelhante, literalmente, “a  (exten
são) de vós”.

(3) Em Hb 12.20. kai ean (contraído para k'an), 
“se até mesmo”, é traduzido por “se até” .

(4) Os elementos de negação oiide e mede. “nem 
mesmo, nem sequer” , são encontrados em Mc 2.2 
(“nem ainda” ); Mc 3.20 (“nem sequer”: alguns ma
nuscritos têm mete, com o mesmo significado); Mc
6.31 (“nem”. ARA); Lc 6.3 (“nunca’*); At 19.2; 1 
Co 5.1.

(5) Em Rm 3.12. o termo heõs, “até, até mes
mo”, é  traduzido por “nem” (veja ARA).

(6) Em Jo 6 .11, o  termo hosos denota “ tanto 
quanto” .

TAPAR
1. phrassõ (<J>pá<rau)). “cercar em” (cognato de 

phragmas, “cerca”), “fechar, parar” , é  usado: (a) 
metaforicamente, cm Rm 3.19 (“fechada” ), acerca 
de “evitar” que judeus e gentios se desculpem como 
pecadores; em 2 Co 13.10, literalmente, “esta gló
ria não me será parada” (voz passiva, em ambos os 
textos); (b) fisicamente, acerca das bocas dos leões 
(Hb 11.33, voz ativa).

2. sunechõ (uvvéx<ú), “manter unido”, é encon
trado em At 7.57. “taparam (os ouvidos). Veja PRI
SÃO.

3. epistomizõ (€TTiaTop.í^w). ‘'parar a  boca”, 
ocorre em T t 1.11 (“tapar a boca” ). Veja BOCA.
B .<8

TARDAR
argeõ (ápyctu), “ser inativo, dem orar, tardar" 

(cognato de argos, “ inativo” ; veja katargeõ. no 
verbete ABOLIR), é  usado negativam ente acer
ca do ju lgam ento  das pessoas m encionadas em 2 
Pe 2.3-1 Na Septuaginta. consulte Ed 4.24: Ec 
12.3/fl

TARD E
opse (ò4xf), advérbio de tempo, além do seu sig

nificado “à  tarde” ou “no entardecer, no anoitecer” , 
denota “tarde de” (M t 28.1, “no fim [do sábadoj” ): 
também veio a denotar “tarde depois”, o que pare
ce ser o significado aqui. Veja À TARDE.

Nota: Em Jo 11.8, mm, “agora”, é  traduzido por 
“ainda agora”.

TA R D IO
A. Verbo.

bradunõ (Ppaôúvto), usado no intransitivo, sig
nifica “ser lento, permanecer, tardar” (cognato de 
bradus, “lento”), ocorre em 2 Pe 3.9 (dito negati
vamente acerca de Deus); I Tm 3.15. Veja PER
M A NECER ( l ) . l  Na Septuaginta, consulte Gn 
43.10; Dt 7.10; Is 46.13.1

B. Substantivo . 
bradutes (0pa5irrr|<;), "lentidão” (cognato de A), 

é traduzido em 2 Pe 3.9 por “tardia”-1

TARDO
bradus O paSúç) é usado duas vezes em Tg 1.19. 

numa exortação para “ser tardio para falar” e “ tar
dio para se irar”; em Lc 24.25, metaforicamente, 
acerca da com preensão.!

Nota: Quanto ao termo “preguiçosos” (argos). 
encontrado em T t 1.2, veja OCIOSO.

TEA TRO
theatron ( í t é a T p o v ) ,  “teatro”, também era usado 

como “lugar de assembléia" (At 19.29,31); em 1 
Co 4.9, é usado acerca de “espetáculo” . Veja ES
PE T Á C U L O !

T E C E R
plekõ (rrXéKto), “tecer, torcer, trançar” , é usado 

acerca da coroa de espinhos imposta em Jesus (Mt 
27.29; Mc 15.17; Jo 19.2).!
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TECID A
huphantos (íxJxxvtóç), derivado de huphainõ, “te

cer” (encontrado nos bons manuscritos em Lc 12.27), 
é usado acerca das vestes de Cristo em Jo 19.23.1

TELH A
keramos (ícépaiioç), “barro de oleiro’* ou “vasi

lha de terra”, denota no plural “telhas” em Lc 5.19-1 
Na Septuaginta. consulte 2 Sm 17.28.1

TELH A D O  (1)
dõma (Òüijxa), cognato de demõ. “construir", de

nota telhado. O telhado era plano e guardado por 
um parapeito baixo (veja D t 22.8). Era muito fre
qüentado e usado para diversos propósitos, por 
exemplo, proclamações (Mt 10.27; Lc 12.3); ora 
ções (At 10.9). Era comum a casa ser construída 
em tomo de um pátio, acima do qual cordas eram 
estendidas e fixas nos parapeitos para sustentar uma 
cobertura para abrigo do calor. O telhado era al
cançado por uma escadaria externa ao edifício; o 
paralítico em Lc 5.19 pôde ser abaixado no pátio 
ou área desenrolando a cobertura. Fuga externa pelo 
telhado a tempo ou em momentos de perigo é  orde
nado em Mt 24.17; Mc 13.15; Lc 17.31.1

T ELH A D O  (2)
stege (aTéyTi), “cobertura” (stegõ, “cobrir”), 

denota “telhado” (Mc 2.4); dito acerca de entrar 
numa casa (Mt 8.8; Lc 7.6).!

TEM PER A N Ç A
A. Substantivo.

enkrateia (éyKpcÍT€ia), derivado dc kratos, “for
ça”, ocorre em At 24.25; Gl 5.22: 2 Pe 1.6 (duas 
vezes), em todos esses textos sendo traduzido por 
“temperança”; “autocontrole" é tradução preferível, 
visto que a “temperança” está limitada a uma forma 
de autocontrole; as várias capacidades concedidas 
por Deus ao homem são passíveis de abuso: o uso 
correto delas exige o poder controlador da vontade 
sob a operação do Espírito dc Deus: cm At 24.25, a 
palavra vem depois de “justiça”, o  que representa as 
reivindicações de Deus. sendo o autocontrole a res
posta do homem a ela; em 2 Pe 1.6. a palavra vem 
depois de “ciência” (ou “conhecimento”), sugerin
do que o que se aprende deve ser posto em prática.!

B. A djetivos.
1. enkrates (€*yicpcmíç), cognato de A, denota 

“que exerce autocontro le”, é usado em Tt 1.8 
("temperante” ).!

2. nephalios (i/r^xiAioç) (quanto a este adjeti
vo, veja SÓBRIO) é encontrado em 1 Tm 3.2 (“vi
gilante”); 1 Tm 3 .11 (“sóbrias”); Tt 2.2 (“sóbrios”).!

Nota: Em Tt 2.2, o  termo sõphrõn, “sóbrio”, é 
traduzido por "prudentes”.

C . Verbo.
enkrateuomai (eYKpaTeúojicu), cognato de A e

B, n° 1, ocorre em 1 Co 9.25 (“se abstém”), é  usado 
figurativamente acerca do rígido autocontrole pra
ticado por atletas com vistas a ganhar o prêmio. 
Veja CONTINÊNCIA.

TEM PESTA D E
1. th nela (GúeXa), “furacão, ciclone, vendaval” 

(cognato de thuõ, “matar” , e thumos, “ ira”), é  usa
do em Hb 12.18.1 Na Septuaginta, consulte Êx 
10.22; Dt 4 .il ;5 .2 2 .1

2. seismos (ae io n ó ç), “tremor, sacudimento, 
abalo” (em português, “sismo”), é usado em Mt 
8.24, acerca de uma “tempestade**. Veja TERRE
MOTO.

3. cheimõn (xeijjuúv), “inverno, tempestade de 
inverno”, por conseguinte, em geral, “tempestade”, 
é encontrado em At 27.20. Veja BOM TEMPO, 
INVERNO.

4. lailaps (XaIXa<l>), “tempestade”, ocorre em 2 
Pe 2.17. Veja TEMPORAL (1).

Nota: Quanto à frase “agitados por uma veemen
te tempestade”, encontrada em At 27.18, veja LA
BUTAR. B, n° 2.

T E M P L O  DO ÍD O LO
eidõlion ou eidõleion (eiôoiXioy ou eiòuíAeioi'), 

“templo do ídolo”, é mencionado em 1 Co 8.10; a 
festa no templo era normalmente seguida pelo sa
crifício.!

T E M PL O
1. hieron (iepói'). o neutro do adjetivo hieros, 

“sagrado”, é  usado como substantivo que denota 
“ lugar sagrado, templo”, em At 19.27 (de Diana ou 
Ártcmis); Mc 11.11 (cm Jerusalém), significando o 
edifício inteiro com seus recintos ou parte dele, em 
distinção a naos, “santuário interno” (veja o n° 2); 
fora dos Evangelhos e Atos, só é mencionado em 1 
Co 9.13. Jesus ensinou em um dos pátios, ao qual 
todas as pessoas tinham acesso. O termo hieron 
nunca é usado no sentido figurado. O  Templo men
cionado nos Evangelhos e cm Atos foi começado 
por Herodes em 20 a.C. e destruído pelos romanos 
em 70 d.C.
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2. naos (vaóç), “santuário” ou “sacrário”, era 
usado: (a) enire os pagãos, para denotar o santuá
rio que contém o ídolo (At 17.24; 19.24, onde indi
ca miniaturas); (b) entre os judeus, o santuário no 
“Templo” no qual só os sacerdotes podiam entrar 
legitimamente (por exemplo, Lc 1.9,21,22); Jesus, 
sendo da tribo de Judá, e, portanto, não sendo sa
cerdote enquanto estava na terra (Hb 7.13,14; 8.4), 
não entrou no naos (quanto a 2 Ts 2.4, veja Nota, 
mais adiante); (c) por Jesus, metaforicamente, acer
ca do Seu corpo físico (Jo 2.19.21); (d) no ensino 
apostólico, metaforicamente, acerca de: ( 1) a igre
ja , o Corpo místico de Cristo (E f 2.21); (2) uma 
igreja local (1 Co 3.16,17; 2 Co 6.16); (3) o atual 
corpo do crente individual (1 Co 6.19); (4) o “T em 
plo” visto em visões no Apocalipse (Ap 3.12; 7.15;
11.19; 14.15,17; 15.5,6,8; 16.1,17); (5) o Senhor 
Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, como o “Tem
plo" da nova e  celestial Jerusalém (Ap 21.22). Veja 
SANTO, B. letra “a ”. parágrafo 4. SANTUÁRIO.

Notas: ( 1 ) 0  “templo” mencionado em 2 Ts 2.4 
(naos). como o lugar do Homem do Pecado, tem 
sido considerado de modos diferentes. O  peso da 
evidência das Escrituras, está a favor da opinião de 
que se refere a  um “templo” literal em Jerusalém, a 
ser reconstruído no futuro (cf. Dn 11.31; 12.11. com 
Mt 24.15). Para um exame mais completo da pas
sagem, veja Notes on Thessalonians, de Hogg e 
Vine, pp. 250-252.

(2) Q uanto ao term o oikos. traduzido em Lc
11.51 por “templo”, veja CASA, n° 1.

T E M P O  D ET E R M IN A D O
prothesmios (T rp o 0 é a p .io ç ), adjetivo que denota 

"apontado anteriormente, designado de antemão” 
(formado de pro, “antes de”, e tithemi, “pôr, apon
tar. designar”: veja NOMEAR, n° 3, Nota), é usado 
com o substantivo, prothesmia (gram aticalm ente 
feminino, com hemera, “dia”, subtendido), como 
na lei grega, “dia anteriormente apontado”, é  en
contrado em G1 4.2 (“o  tem po determinado*', ou 
seja, “uma data estipulada” ).^

T E M PO
A. Substantivos.

1. chnonos (xpó^oç) denota “espaço de tempo”, 
quer pequeno (por exemplo, Mt 2.7; Lc 4.5), quer 
longo (por exemplo, Lc 8.27; 20.9); ou uma suces
são de “tempos”, menores (por exemplo. At 20.18), 
ou maiores (por exemplo, Rm 16.25, “tempos eter
nos” ): ou duração de “tem po” (por exemplo, Mc

2.19, segunda parte, “enquanto”, literalmente, “por 
qualquer tempo” ). Para um tratamento mais deta
lhado sobre este termo, veja ESTAÇÃO. A. n° 2.

2. kairos (ícaipóç), primariamente, “medida de
vida. proporção devida”, quando usado acerca de 
“tempo”, significava “um período fixo ou definido, 
estação, temporada”, às vezes, um “tempo** oportu
no ou apropriado (por exemplo. Rm 5.6, “a seu tem
po”: G1 6.10. “tempo”). Em Mc 10.30. “neste tem
po”, e  Lc 18.30. “neste mundo*’ (kairos), ou seja, 
“nesta vida”, é  posto em contraste com “a era vin
doura” . Em 1 Ts 5.1, na frase “dos tempos e das es
tações**, o  termo “tempos” (chronos) refere-se à du
ração do intervalo anterior à parousia de Cristo e à 
duração que o “tempo” ocupará (veja VINDA. n° 3), 
como também outros períodos: o termo “estações” 
diz respeito às características destes períodos. Veja 
ESTAÇÃO, A. n° 1, e os contrastes entre os termos 
chronos e  kairos. no verbete ESTAÇÃO, A, n° 2.

3. hõra (óipa), primariamente, “qualquer hora ou 
período fixo por natureza”, é encontrado em Mt 
14.15; 18.1; Mc 6.35 (“dia”); Lc 1.10; 14.17; Jo 
16.2,4,25: Rm 13.11; 1 Jo 2.18 (duas vezes): Ap 
14.15; em 1 Ts 2.17, “momento (de tempo)”, lite
ralmente. “(estação, “tempo” ) de uma hora”. Veja 
HORA.

B. A dvérbios.
1. põpote ( ttcúttotc) ,  “nunca, jamais, mesmo ago

ra”, é usado em Jo 1.18; 5.37; 1 Jo 4.12. Quanto a Lc
15.29, veja Nota (14). mais adiante. Veja NUNCA.

2. ede (rjaTj), “já , agora” , é  encontrado em Jo
11.39. Veja JÁ.

3. palai (TrdXai). “há muito tempo, de antiga
mente, de outrora” . é encontrado em Hb 1.1. Veja 
VELHO.

Notas: (1) Em Lc 9.51 e  At 8.1, ocorre o termo 
hemera, “dia”, no primeiro texto, no plural, “dias” ; 
em Lc 23.7 (plural), “(naqueles) dias” .

(2) Em 1 Tm 6.19. a frase eis to rnellon, literal
mente, “para o prestes-a-ser” , ou seja, “para o (tem
po) iminente”, é  traduzido por “para o futuro” .

(3) Em 1 Co 16.12, é  usado o termo nun, “ago
ra”; em At 24.25, a frase to nun ecfion. literalmente, 
“o  agora tendo”, é  traduzido por “por agora” (o ver
bo é adjetival); a  frase é  mais expressiva que o  sim
ples “agora”. Contraste com a frase heõs tou nun, 
“até agora”, encontrada em Mt 24.21 e Mc 13.19.

(4) Quanto ao termo polumerõs, traduzido em 
Hb 1.1 por “antigamente”, veja PORÇÃO, C.

(5) Quanto a “muito tempo, tanto tempo”, veja 
LONGO.
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(6) Q uanto a "nunca... co isa  algum a” , veja 
NADA, Nota (3).

(7) Quanto ao termo pmskairos, traduzido em Mc
4.17 por "temporãos”, veja ENQUANTO, ESTAÇÃO.

(8) Em Mateus, ocorre três vezes a frase, apo 
tote. '‘desde aquele tem po", literalmente, “desde 
então” (Mt 4.17; 16.21; 26.16); também aparece em 
Lc 16.16 ("desde então”); em Jo 6.66, ‘‘desde en
tão”. é  tradução da expressão ek toutou. literalmen
te, "desde isso” ou “fora disso”, “nisto”.

(9) Em Lc 4.27, a preposição epi significa “no 
tempo de”.

(10) Quanto ao termo genea, traduzido por “tem
pos” em At 14.16: 15.21, veja E R A (l) , n°2.

(11) Quanto à frase “em  toda a ocasião”, que 
ocorre em 2 Pe 1.15, veja SEMPRE, n° 2.

(12) Quanto à expressão “em tempo oportuno” , 
encontrada em Hb 4.16, veja CONVENIENTE, 
NECESSITAR, C, Nota.

(13) Em Hb 2.1, o term o pote significa “em qual
quer tempo” (traduzido por “em tempo algum”); 
em I Pe 3.5, “nos tempos antigos” (“traduzido por 
“antigamente”): em 2 Pe 1.21, “em tempos anti
gos” (traduzido por “jam ais”). Veja PASSADO (2). 
Também é encontrado em Ef 2.13 (“antes”); Ef 5.8 
(“noutro tempo”); Tt 3.3.

(14) Em Lc 15.29. é usado o termo oudepote, 
“nunca”.

(15) Quanto ao verbo eukaireõ, “gastar tempo, 
passar tempo”, que é encontrado cm At 17.21 (“se 
ocupavam”), veja GASTAR, n° 10.

(16) Quanto ao verbo chronotribeõ, “passar tem
po” . veja GASTAR, n° 11.

(17) Quanto ao verbo prolegõ, traduzido em Gl
5.21 por “antes vos disse” , veja PREVENIR.

(18) Em Lc 12.1, “entretanto” é tradução da fra
se en hois, literalmente “em  cujas (coisas ou cir
cunstâncias)” .

(19) Em Gl 4.2, o term o prothesmios (em sua 
forma feminina, com hemera, “dia” , subentendido) 
é traduzido por "tempo determinado” (veja NOME
AR. n° 3 e Nota, TEMPO DETERMINADO).

T EM PO R A L  (1)
lailaps (XctTXai|0> “furacão, vendava!”, é usado 

em Mc 4.37; Lc 8.23; 2 Pe 2.17 (“força do vento”). 
Veja TEMPESTADE.1!

T E M P O R A L  (2)
proskairos (TTpócJKaipoç), “por uma estação” 

(formado de pros, “para”, e kairos, “estação”), é

encontrado em 2 Co 4.18. Veja ENQUANTO, ES
TAÇÃO.

T EN C IO N A R
1. phroneõ (^povéio). Veja MENTE, B, n° 1.
2 . boulomai (PoúXonai), “desejar, querer, ansi

ar, tencionar” (cognato de boule. “conselho, pro
pósito”), é  encontrado em Mt 1.19: A t 5.33 (“deli
beraram” ); At 15.37 (“aconselhava” ); At 18.15,27; 
19.30; Hb 6.17 (dito acerca de Deus). Veja DELI
BERAÇÃO (2).

3. bouleuõ (povXeúw), “consultar, aconselhar-se”, 
é encontrado em At 27.39; 2 Co 1.17, na voz média 
em cada caso. Veja DELIBERAÇÃO (2), B, n° I

Nota: Quanto ao substantivo phronema, que 
ocorre em Rm 8.6, veja MENTE, A, n° 6.

T E N R O
hapalos (áiraXóç), “suave, tenro, macio”, é usa

do acerca do ramo de uma árvore (M t 24.32; Mc
13.28).!

Nota: Quanto a Lc 1.78, “entranhas da miseri
có rd ia” : Fp 1.8, “entranhável afeição"; Fp 2.1, 
“entranháveis afetos”, veja ENTRANHAS.

TEN TA Ç Ã O
peirasmos (TreLpaanóç). cognato de TENTAR.

A. é  usado em alusão a: (1) “provas”  com propósi
to e efeito benéficos: (a) acerca de "provas” ou “ten
tações” divinamente permitidas ou enviadas (Lc 
22.28; At 20.19: Tg 1.2; I Pe 1.6:4.12; 2 Pe 2.9. no 
singular; Ap 3.10); em Tg 1.12, “tentação” tem, 
aparentemente, os significados ( 1) e  (2) combina
dos (veja mais adiante), e é usado no  sentido mais 
amplo: (b) com um significado bom ou neutro, por 
exemplo, em Gl 4.14, acerca da debilidade ffsica 
de Paulo , uma “ten tação” para o s  convertidos 
gálatas, de tal tipo a despertar sentimentos de re
pugnância natural; (c) acerca de “provas” de cará
ter variado, em Mt 6.13 e Lc 11.4. onde os crentes 
são ordenados a orar para não serem conduzidos à 
“tentação” por forças além do seu próprio contro
le; M t 26 .41; Mc 14.38; Lc 22.40,46, onde os cren
tes são ordenados a vigiar e orar para não entrarem 
em “tentação” por sua própria falta de cuidado ou 
por desobediência: em todos estes casos Deus pro
vê um meio de “escape” (1 Co 10.13, onde o termo 
peirasmos ocorre duas vezes); (2) a “prova” proje
tada definitivamente a conduzir à m á ação, “ tenta
ção” (Lc 4.13; 8.13; 1 Tm 6.9); (3) a “tentar” ou 
desafiar Deus. por homens (Hb 3.8).'f
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TEN TAD OR
Nota: O  particípio presente de peirazõ. “tentar” , 

precedido pelo artigo, literalmente, “o (indivíduo) 
que tenta”, é usado como substantivo e descreve o 
diabo neste aspecto (Mt 4.3; 1 Ts 3.5)-!

TENTAR
A. Verbos

1. peirazõ (TT€ipd£uj) significa: ( 1) “tentar, es
forçar-se, ensaiar” (veja PÔR À PROVA); (2) “ tes
tar. tentar, provar”, em sentido bom, dito acerca de 
Jesus e dos crentes em Hb 2.18. onde o contexto 
mostra que a tentação era a causa dos Seus sofri
m en to s, e som ente  o so frim en to  e não um a 
dissuasão ao pecado, de forma que os crentes têm a 
simpatia de Jesus como o Sumo Sacerdote deles no 
sofrimento que o pecado ocasiona aos que estão no 
prazer da comunhão com Deus: o mesmo se dá na 
passagem semelhante em Hb 4.15; em todas as ten
tações que Jesus suportou, não havia nada dentro 
dEle que respondesse ao pecado. Não havia nenhu
ma fraqueza pecadora nEle. Ainda que fosse ver
dadeiramente homem e Sua natureza divina não 
fosse de nenhuma forma incompatível com Sua 
humanidade, nada havia nEle como é produzido em 
nós pela natureza pecadora que nos pertence; em 
Hb 11.37. acerca da prova dos santos do Antigo 
Testamento; em 1 Co 10.13, onde o significado tem 
amplo escopo, o verbo é usado para dizer que a 
“prova” é permitida por Deus e que o  crente deve 
se conscientizar de sua própria impotência e depen
dência de Deus [veja PÓR À PROVA, PROVAR
( 1)]; em sentido ruim, “tentar” , em referência a: (a) 
as tentações para enlaçar Jesus em Suas palavras 
(por exemplo, Mt 16.1; 19.3; 22.18,35, e passagens 
paralelas; Jo 8.6); (b) as tentações ao pecado, por 
exemplo, em Gl 6.1. onde aquele que restaurar um 
irmão que está em erro, não deve agir como seu 
juiz, mas como alguém que está junto com ele no 
risco de pecar, com a possibilidade de se encontrar 
em circunstâncias semelhantes (Tg 1.13,14; veja 
nota mais adiante); as tentações mencionadas como 
vindas do diabo (Mt 4.1, e passagens paralelas: 1 
Co 7.5; 1 Ts 3.5: veja TENTADOR): (c) tentar ou 
desafiar Deus (At 15.10: 1 Co 10.9, segunda parte; 
Hb 3.9); o Espírito Santo (At 5.9: cf. o n° 2).

Nota: “Tiago 1.13-15 parece contradizer outras 
declarações das Escrituras em dois aspectos, quan
do diz que: (a) *Deus não pode ser tentado pelo mal', 
e (b ) ‘[Ele] a ninguém tenta’. Mas Deus tentou ou 
provou Abraão (Hb 11.17), e os israelitas tentaram

ou provaram Deus (1 Co 10.9). Entretanto. Tg 5.14 
deixa claro que. considerando que nestes casos a ten
tação ou prova veio do nada. Tiago se r r í a e  à  tenta
ção ou prova surgindo do interior da pessoa, dos ape
tites descontrolados e das paixões más (cf. Mc 7J20- 
23). Mas ainda que tal tentação não proceda de Deus. 
contudo Deus considera Seu povo. enquanto este a 
suporta, e por ela o testa e o aprova” (extraído de 
Notes on Thessalonians. de Hogg e Vine. p. 97).

2. ekpeirazõ (€KTTeipá£ü>), forma intensiva do  n°
1. é usado quase do mesmo modo que o n° 1. item
(2), letra V \  na citação que Jesus fez de Dt 6.16. 
em resposta ao diabo (Mt 4.7: Lc 4.12; o mesmo de 
dá em I Co 10.9); acerca do doutor da lei que “ten
tou” Cristo (Lc 10.25).! Na Septuaginta, consulte 
Dt 6.16: 8.2,16: SI 78.18.! Contraste com o verbo 
dokimazõ [veja PROVAR (1)].

B. Adjetivo.
apeirastos (direipcwrroç), “não tentado, não ex

perimentado, não provado" (formado de a . elemento 
de negação, e A, n° 1), ocorre em Tg 1.13, com o 
verbo eimi. “ser”, “não pode ser tentado", ou. se
gundo Mayor. “intentável” .!

T E R  CUIDADO
episkopeõ (€TTiaicoTT€<o), literalm ente, “olhar 

sobre” (formado de epi, “sobre”, e  skopeõ, “olhar; 
contemplar” ), é  encontrado em 1 Pe 5.2 (“tendo 
cuidado” ; algumas autoridades antigas o omitem); 
a palavra não implica a entrada sob tal responsabi
lidade, mas o seu cumprimento. Não é  questão de 
assumir uma posição, mas de desempenhar os de- 
veres. A palavra também é encontrada em Hb 12.15 
(“tendo cuidado”). Veja OLHAR.! Contraste com
o termo episkope que aparece em 1 Tm 3.1 (veja 
BISPO. n° 2).

TE R  EM  M EN TE
1. mimneskõ (m-imíoicü)), cujos tempos são da 

forma verbal mais antiga mnaomai, significa “re
cordar, lembrar” : mas na voz media, “ lembrar-se, 
estar ciente de”, no sentido de tomar conta de (por 
exemplo. Hb 2.6; 13.3; 2 Tm 1.4; 2 Pe 3.2). Veja 
LEMBRAR-SE.

2. mnemoneuõ (fii/Tmoveixo), “chamar à mente, 
lembrar-se” , é usado em Hb 11.15. Veja MENÇÀO.
B, LEMBRAR-SE.

T E R  PR A ZER
sunedomai (owrí&o^ai), literalmente, “alegrar- 

se com (alguém), deleitar-se em (uma coisa) com



TER PRAZER 1016 TF.R

(outros)” , significa “deleitar-se consigo mesmo in
teriorm ente cm uma coisa”, e ocorre em Rm 7.22.1

Nota: Contraste com  o  term o hedone, “desejo, 
prazer” .

T E R
1. echõ (€)(io), o  verbo habitual para designar 

“ ter” , é  usado com  os seguintes significados: (o) 
“manter, na mão”, etc. (por exemplo, Ap 1.16; 5.8); 
(b) “segurar firm e, manter, guardar” (Lc 19.20); 
metaforicamente, acerca da mente e da conduta (por 
exemplo. Mc 16.8; Jo 14.21; Rm 1.28; 1 Tm  3.9: 2 
Tm  1.13); (c) ‘‘conservar no lugar, segurar, agarrar, 
estar pegado a”, por exem plo, acerca de acom pa
nhamento (Hb 6.9, “coisas que acompanham a l sal
vação]”, literalmente, “as coisas que se prendem à 
salvação”); de lugar (M c 1.38. “ [aldeias] vizinhas”, 
literalm ente, “aldeias que se m antêm perto” ); de 
tem po (por exem plo, Lc 13.33, “ [no dia] seguin
te” , literalm ente, “[no dia] que se prende” ); tam 
bém ocorre em At 13.44; 20.15; 21.26; (d) “segu
rar. manter, contar, considerar, reputar" (por exem 
plo. Mt 14.5; 21.46; M c 11.32; Lc 14.18; Fm 17); 
(e) “envolver” (Hb 10.35; Tg 1.4; 1 Jo 4.18); (/) 
“usar”, roupas, arm as, etc. (por exem plo. M t 3.4; 
22.12; Jo 18.10); (g) “estar grávida", acerca de 
m ulher (Mc 13.17; Rm 9.10, literalmente, “tendo 
concepção” ); (/i) “possuir” , o  uso mais freqüente 
(por exemplo. M t 8.20; 19.22; A t 9.14; I Ts 3.6); 
(/) de queixas, disputas (M t 5.23; M c 11.25; At 
24.19; Ap 2.4,20): (/') de capacidade, poder (por 
exemplo, Lc 12.4; At 4.14, literalm ente, “não ti
nham nada a dizer” ); (fc) de necessidade (por exem 
plo, Lc 12.50; At 23.17-19); (/) “estar em certa con
dição”, como. de prontidão (At 21.13, literalm en
te, “eu tenho prontam ente” ): de enferm idade, ocor
re cm Mt 4.24 (“todos os que padeciam ”, literal
mente. “os que se tinham doentes” ); M c 5.23 (“está 
m oribunda”, literalm ente, “ela  se tem m oribunda” ); 
Mc 16.18 (“e os curarão”, literalmente, “os ter-se- 
ão bem”); Jo 4.52 (“se achara melhor", literalm en
te. "ele se teve m elhor” ): de obras más (1 Tm 5.25, 
“as que são doutra m aneira”, literalmente, “as coi
sas que têm  de outra m aneira” ); ser assim  (por 
exemplo. A t 7.1, “é isto assim ?”, literalmente, “ têm 
estas coisas assim ?” ); de tem po (A t 24.25. “por 
agora”, literalmente, “a  coisa que tem agora” ).

2. apechõ (direxiJi) denota “ter na íntegra, ter 
recebido*’ (formado de apo , “de” . e o n °  1). ocorre 
em M t 6.2.5,16; Lc 6.24, Fp 4.18; Fm 15 (“[para 
que o] retivesse”). Deissmann (em Light from  the

Ancient East) e  M oulton e  Milligan (cm Vocabulary 
o f  the Greek Testament) mostram que o  verbo era 
usado constantem ente com o expressão técnica na 
redação de um  recibo. Por conseguinte, no Sermão 
da M ontanha som os levados a entender a firase, 
“[eles] já  receberam  o seu galardão”, como “eles já 
assinaram o  recibo de sua recom pensa: o direito que 
eles têm de recebcr a recom pensa é percebida, pre
cisam ente como se eles já  tivessem dado um recibo 
disso” .

Será que não há indicação disto na palavra de 
Paulo a  F ilem om  concernente a  receber O nésim o 
(Fm 17)? Filem om  daria a Paulo um recibo pelo 
pagam ento do apóstolo ao env iar O nésim o. Isto 
está em concordância com os m etafóricos term os 
financeiros encontrados em Fm 18,19. Veja A B S
TER -SE.

3. ginomai (y ív o jia i) , “com eçar a  ser. suce
der. acon tecer, p assa r-se” , é traduz ido  em  M t
18.12 por “ tiver” ; em  At 15.2, por “tido” , em  1 
C o 4 .5 . p o r “re ceb e rá” ( lite ra lm en te , “e lo g io  
será” ou sucederá).

4. metalambanõ (jieTaXaiipáiaü), “ ter” ou “ob
ter parte de”, é traduzido em At 24.25 por “tenho 
(opo rtu n id ad e )” . Veja C O M ER , PARTICIPA R. 
RECEBER, TOM AR.

5. huparchõ (únapxoj), “estar em existência, es
tar pronto, à mão”, é  traduzido em At 3.6 pelo ver
bo “ter” , literalm ente, “prata e ouro não são para 
mim” (na cláusula seguinte, “m as o que tenho” , e 
usado o verbo echõ): At 4.37. “possuindo (um her
dade)”. literalmente, “(terra) sendo (para ele)” : Mt
19.21, “o que tens". literalmente, “(as coisas que) 
são (tuas)” , ou seja, “o que te pertence” ; sem e
lhantemente, em Lc 12.33.44: 14.33. Veja SER.

6 . antiballõ (aimpdXAtü), literalm ente, “ lançar 
por sua vez, trocar” (form ado de anti, “co rres
pondendo a", e  ballõ, “ lançar” ), por conseguinte, 
metaforicamente, "trocar pensamentos", é usado em 
Lc 24.27.1

7. eimi (« inO , “ser” , é  usado freqüentem ente em 
suas várias formas com  algum  caso do pronom e 
pessoal, para significar “ser a", ou “de. um a pes
soa", é  usado, por exemplo, em Mt 19.27, “que re
ceberem os”, literalm ente, “o  que en tão  será  de 
nós?”; At 21.23, “temos quatro varões”, literalm en
te, “há para nós, etc.”

8. enduõ (erôúw), “vestir” , é  usado em E f 6.14. 
Veja REVESTIR.

Noras: (1) Em Jo 5.4 (nos manuscritos que têm
o versículo), o  verbo katechõ, “segurar firm e”, é
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usado na voz passiva, na frase “qualquer doença 
que ele tivesse’*, literalmente, “(por qualquer do
ença) que ele mantivesse” .

(2) Em Mc 12.22, em alguns manuscritos, o  ver
bo lambanõ. “tomar” ou “receber”, é usado na de
claração “tomaram-na os sete” ; em At 5.16, “te
nha”; em Hb 1.36» “experimentaram”.

(3) Em Mt 27.19. a  frase “não entres na questão 
desse justo” traduz o que é literalmente, “nada a ti 
e àquele justo”, sendo o verbo omitido. Semelhan
temente com a frase, “que tenho eu contigo?”, lite
ralmente, “o  que para mim e para ti?” Em Mc 5.7; 
Lc 8.28; Jo 2.4. onde Westcott traduz: “o que há 
para mim e para ti?”; Ellicott: “o que é isso para 
mim e para ti” , ou seja. “qual é o meu interesse e o 
teu no assunto?” Certamente que não há nada de
preciativo na pergunta. Pelo contrário, responde o 
que deveria ter sido o pensamento no coração de 
Maria, e  sugere que, ainda que não há obrigação 
quer nele ou nela. contudo a necessidade é caso de 
prestar ajuda. Quanto à construção do pronome plu
ral, veja Mt 8.29; Mc 1.24; Lc 4.34.

(4) Em Hb 4.13. “com quem temos de tratar”, 
literalmente, “com quem (é) a conta [fogos] para 
nós”.

(5) Em Hb 13.5, “o que tendes” , literalmente, 
“as (coisas) presentes**.

(6) Em Mc 5.26, “tudo quanto tinha”, é, literal
mente. “ todas as (coiças) com ela”,

(7) Quanto à expressão em Lc 15.31. todas as 
minhas coisas é uma tradução literal.

(8) Quanto ao termo eneimi, que ocorre em Lc
11.41. “tiverdes”, veja DENTRO. Nota, letra

T E R C E IR O  ANDAR
tristegos (TpLcrreyoç), adjetivo que denota “de 

três andares” (formado de rreis, “três”, e  stege. “te
lhado” ), ocorre em At 20.9 (com oikema. “habita
ção” . subentendido), “terceiro andar”.!

T E R C E IR O
tritos ( t p í t o ç )  é usado: (a) como substantivo (por 

exemplo, Lc 20.12,31); em Ap 8.7-12 e  9.15.18, “a 
terça parte”, e  literalmente, “o terceiro” ; (b) como 
advérbio, com o artigo, “a terceira vez” (por exem
plo, Mc 14.41; Jo 21.17. duas vezes); sem o artigo, 
literalmente, “terceira vez” (por exemplo. Jo 21.14;
2 Co 12.14; 13.1): em enumerações, em Mt 26.44. 
com ek, “de", literalmente, “da terceira vez” (a pre
posição ek indica o  ponto de partida, sobretudo numa 
sucessão de eventos, cf. Jo 9.24; 2 Pe 2.8); de forma

absoluta, no acusativo neutro, em 1 Co 12.28. “em 
terceiro”; (c) como adjetivo (seu uso primário), por 
exemplo, na expressão “o terceiro céu” (2 Co 12.2; 
cf. CÉU. A. n° 1, letra “c*\ PARAÍSO): na expres
são “a terceira hora” (Mt 20.3: Mc 15.25: At 2.15, 
“a terceira hora do dia”; At 23.23, “as três horas da 
noite” ); numa frase com hemera, “dia”, “o terceiro 
dia” , ou seja. “o dia seguinte, menos um” (por exem
plo, Mt 16.21; Lc 24.46: At 10.40); nesta conexão, a 
linguagem "tres dias e três noites” . Mt 12.40, é  ex
plicado por referência a 1 Sm 30.12,13, e  Et 4.16 
com Et 5.1; em Mc 9.31 e 10.34, “depois de três 
dias”, segue os textos que têm esta frase, “ao tercei
ro dia”, os que têm a mesma expressão como em Mt
16.21, etc.

Nota: Quanto a  “terceiro andar”, encontrado em 
At 20.9. veja TERCEIRO ANDAR.

T E R M IN A R
1. teleõ (T€Xéw), “ levar a um fim” (cognato de 

teíos, “fim”), na voz passiva, “estar terminado”, é 
verbo que ocorre em M t 13.53; 19.1; 26.1; 2 Tm 
4.7; Ap 10.7; 11.7; 20.3.5,7. Em Jo 19.28, a tradu
ção “estavam terminadas” põe em relevo a força 
do tempo perfeito (a mesma palavra aparece em Jo 
19.30: “Está consumado”); como Stier declara: “A 
palavra estava no Seu coração antes que Ele a  pro
nunciasse”. Em Ap 15.1, o verbo é corretamente 
traduzido por “é consumada", veja ENCHER. Nota
(2). Em Ap 15.8. "se consum assem”, é  tradução 
correta. Veja REALIZAR.

2. teleioõ (TeXeióío), cognato do adjetivo telcios. 
“completo, perfeito” , c d o n °  1, denota “ levar a um 
fim” no sentido de completar ou aperfeiçoar, e ocor
re em Jo 4.34; 5.36; 17.4; A t 20.24. Veja APER
FEIÇOAR. CONSAGRAR. CUMPRIR (1).

3. ekteleõ (èicrçXéü)), literalmente, “terminar até
o fim”, ou seja, “completamente” (formado de ek. 
“até o  fim”, elem ento intensivo, e o  n° 1), é usado 
em Lc 14.29,30.1

4. epiteleõ (éTTiTeXéio), “ levar completamente a 
um fim ”, é traduzido em 2 Co 8.6 por “acabe". Veja 
REALIZAR.

5. sunteleõ (owtcXcio), "levar à  realização, efe
tuar", é traduzido em Rm 9.28 por “executará”. Veja 
COMPLETAR.

6. dianuõ (Ôiavúü)) é traduzido em At 21.7 por 
“concluída”, acerca da viagem de Tiro a Ptolemaida. 
Como se trata de uma viagem muito curta e este 
verbo é  de significado intensivo, uns sugerem a tra
dução: “Mas nós, tendo [assim] concluída nossa
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viagem [ou seja. da Macedônia, At 20.6], viemos 
de Tiro a Ptolemaida”. Porém, nos escritos gregos 
tardios, o verbo é  usado com o significado de ‘‘con
tinuar”. e este é o sentido provável aqui.!

7. ginomai (711/o^at), “tom ar-se. ser, vir à exis
tência”, é traduzido em Hb 4.3 (ARA) por “esti
vessem concluídas", ou seja, foram levadas ao seu 
fim predestinado.

Notas: (1) Em Lc 14.28, o term o apartisnios 
denota "conclusão", e  a expressão é. literalmente, 
“até uma conclusão”. Veja COM PLETAR.!

(2) Em Tg 1.15, o verbo apoteleõ, “aperfeiço
ar", levar à maturidade, tornar-se “maduro" (tradu
zido por “sendo consumado"), é  dito acerca do ple
no desenvolvim ento do pecado.

(3) Em Hb 12.2, o termo teleiõtes. é  corretamente 
traduzido por "consumador”.

T ER R A  (1)
A. Substan tivos.

1. ge (vn), em um dos seus usos. denota: (a) “ter
ra” em oposição ao m ar ou outra porção de água 
(por exemplo, Mc 4.1; 6.47: Lc 5.3; Jo 6.21); (b ) 
“terra” sujeita a  cultivo (por exemplo, Lc 14.35: 
veja SOLO); (c) “terra” que descreve um país ou 
região (por exemplo. Mt 2.20,21; 4.15; Lc 4.25; Lc 
23.44: At 7.29: Hb 11.9; Jd 5). Em At 7.11. a RC 
segue a leitura do substantivo com o artigo defini
do, o que torna necessário  a inserção do term o 
“país". Veja TERRA (2).

2. chõra (xúpa) é  usado com o significado de 
“terra", acerca dc: (<?) “país, região" (por exemplo. 
M t4.16; Mc 1 .5 ;L c3 .I; 15.14; At 8.1:13.49; 16.6); 
(b) "propriedade" (Lc 12.16, “herdade”). Veja PAÍS, 
A, n° 3.

3. chõríon (xtopíoi'), diminutivo do n° 2. na for
ma, mas não no significado, é  traduzido por “herda
de” no sentido de propriedade (At 4.34; 5.3.8:28.7). 
Veja CAMPO. SOLO. A , n° 4, LUGAR. POSSUIR.

4. agros (riypóç). “campo" ou “pedaço de terra, 
terreno”, ou “o interior” em distinção da cidade, é 
usado em Mt 19.29; Mc 10.29,30; At 4.37 (cf. o n°
3 em At 4.34). Veja CAMPO, FAZENDA (1). PAÍS.
A, n° 1. SOLO.

B. A djetivo .
xeros (fripóç), “seco, terra seca” (Mt 23.15. o 

termo ge, “terra” , estando subentendido; Hb 11.29). 
Veja SECAR.

C . Verbo.
katerchomai (Karépxo^iai). “vir para baixo ou 

ir para baixo, descer", é usado acerca de chegar ao

porto de navio (At 18.22. “desceu"; At 21.3; 27.5, 
“chegam os"). Veja IR, Nota (1), VIR. n° 7.

Notas: (1) Em At 28.12. o termo halagõ, “trazer 
para baixo, derrubar", usado como termo náutico 
na voz passiva, é  traduzido por “chegando” .

(2) Em At 21.3, alguns manuscritos têm o verbo 
halagõ, com referência a Chipre.

(3) Em At 20.13. o verbo pezeuõ, “viajar por 
terra” ou “viajar a pé" (pezos. “a pé"; pous, “pé”), 
é traduzido por “indo ele por terra".!

TER R A  (2)
1 • ge (yfj) denota: (a) “terra na qualidade de solo 

cultivável” (por exemplo. Mt 13.5,8,23); em 1 Co 
15.47. é  dito do material “terrestre” do qual “o  pri
meiro homem " foi feito, sugestivo de fragilidade, 
debilidade: (b ) “a terra como um todo, o  mundo" 
em  contraste , quer aos céus (po r exem plo . Mt 
5.18,35), ou ao céu, a habitação de Deus, ocorre, 
por exemplo, em Mt 6.19 (onde o contexto sugere 
a “terra" como lugar caracterizado por mutabilidade 
e fraqueza); Cl 3.2 (o mesmo contraste é feito pelo 
termo “de cima” ); em Jo  3.31 (“da terra” ), descre
ve a pessoa cujas origens e natureza são “terrenas" 
e cujo linguajar é caracterizado dessa maneira, em 
contraste com Cristo que é do céu; em Cl 3.5, é 
dito que os membros físicos estão “sobre a terra”, 
numa esfera onde. com o instrum entos potenciais 
de males morais, diz-se, por metonímia, que são os 
próprios males: (c ) “a terra habitada" (por exem 
plo. Lc 21.35; At 1.8; 8.33; 10.12; 11.6; 17.26: 
22.22; Hb 11.13; Ap 13.8). Nas referências bíblicas 
a seguir, a expressão “na terra” significa “entre os 
homens": Lc 12.49; 18.8; Jo 17.4: (d) “país, terri
tório” (por exemplo. Lc 4.25; Jo  3.22); (e) “o solo” 
(por exemplo, Mt 10.29: Mc 4.26): (f) “terra” (por 
exemplo, Mc 4.1: Jo 21.8,9,11). Contraste com as 
palavras em português que comecem com ge- (por 
exemplo, “geodético” . “geodesia”, “geologia”, “ge
ometria” , “geografia"). Veja INTERIOR. MUNDO. 
PAÍS. SOLO. TERRA (I).

2. oikoumene (0ÍK0U|i€Kq). o particípio presen
te. voz passiva, de oikeõ. “morar, habitar” , denota 
a “terra habitada". É traduzido por “mundo" em 
muitos lugares onde tem este significado (por exem
plo, Lc 21.26). Veja MUNDO?

Nota: Q uanto aos termos epigeios, traduzido 
em Fp 2.10 por "na terra", ostrakinos, que ocorre 
em 2 Tm 2.20 (“de barro"), e katachthonios. que 
aparece em Fp 2.10 (“debaixo da te rra").! veja 
TERRENO.
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T E R R E M O T O
seismos (oeiajióc;). ‘trem or de terra, sismo, abalo 

sísmico", derivado de seiõ. “mover-se pra lá e pra 
cá. tremer ', principalmente com a idéia de abalo 
(em português, “sísmico”, “sismologia*’, “sismome- 
tria” ), é usado acerca de: (o) uma “tempestade” no 
mar (M t 8.24): (b) “terremotos” (M t 24.7: 27.54; 
28.2: Mc 13.8: Lc 21.11: At 16.26: Ap 6.12: 8.5;
11.13, duas vezes: Ap 11.19; 16.18, duas vezes). 
Veja TEMPESTADE.1

TERRENO
1. ostrakinos (òcrrpáKiwç) significa “feito de 

louça ou barro” (derivado de ostrakon. “barro co
zido, caco de louça de barro, concha”: cognato de 
osteon. “osso”), ocorre em 2 Tm 2.20; 2 Co 4.7.1

2. epigeios (€tríy€io<;). “na terra” (formado de 
epi. “em”, e  ge. “terra”), é termo que aparece em Jo 
3.12; 1 Co 15.40 (duas vezes); 2 Co 5.1: Fp 2.10; 
3.19: Tg 3.15. Veja TERRESTRE.*

3. choikos (xoikóç) denota “terreno”, feito da 
terra, derivado de chous, "solo. terra jogada ao chão 
ou amontoada”, ocorre em 1 Co 15.47-49.1

4. katachthonios (KaTaxÔóvioç), “debaixo da 
terra, subterrâneo” (formado de kata, “para baixo", 
e  chthõn, “solo”, proveniente de uma raiz que sig
nifica “aquilo que é profundo”), é usado em Fp 
2. 10.1

T E R R E ST R E
epigeios (èm yeioç), “sobre a terra, terrestre" (for

mado de epi, “sobre” , e ge. “terra”), é encontrado 
em 1 Co 15.40 (duas vezes), em contraste com o 
termo epouranios. “celeste”. Veja TERRENO. n° 2.

T E R R O R
1. phobos (<|>ópoç), “temor. medo”, é  encontra

do em Rm 13.3 ("terror” ): 2 Co 5.11; 1 Fe 3.14. 
Veja MEDO, n° 1.

2. phobetron (<J>ó0TiTpov), “aquilo que causa 
medo, terror”, é  usado em Lc 21.11 (“coisas espan
tosas”) Veja M EDO, A, Nota. Quanto ao term o 
ptoesis. veja ASSOMBRO.

T ESO U R O
A. Substan tivos.

1. thesauros (^ a a u p ó ç )  denota: ( 1) “ lugar de 
guardam ento seguro” (possivelmente cognato de 
tithemi. “pôr” ): (a) “caixão” (Mt 2.11); (b) "arma
zém, depósito” (M t 13.52): usado metaforicamen
te acerca do coração (M t 12.35. duas vezes; Lc

6 .4 5 ): (2 ) “ te so u ro ” (M t 6 .1 9 -2 1 ; 13 .44; Lc 
12.33.34: Hb 11.26); “ tesouro” no céu ou céus (Ml 
19.21; Mc 10.21; Lc 18.22); nestas expressões (que 
são virtualmente equivalentes a M t 6 .1: “junto de 
vosso Pai, que está nos céus”) a promessa não se 
refere simplesmente à vida presente, mas olha igual
mente para o futuro; em 2 Co 4.7, é usado acerca 
da “iluminação do conhecimento da glória de Deus, 
na face de Jesus Cristo”, descritivo do Evangelho 
que é depositado nos vasos de barro das pessoas 
que o proclamam (cf. 2 Co 4.4,6); em Cl 2.3, alude 
à sabedoria e ciência ocultas em Cristo.1

2. gaza (yáÇa). palavra persa que significa “te
souro real” , ocorre em At 8.27.1

B. Verbo.
thesaurízõ (Orçoaupí^u»), cognato de A, n° 1. é 

usado m etaforicam ente em Rm 2.5, acerca de 
“entesourar ira” . Veja JAZER. n° 17.

TESTA
metõpon (|L€Tbnroi')* formado de meta, “cora”, 

e òps, “olho”, ocorre somente em Apocalipse (Ap 
7.3; 9.4; 13.16: 14.1,9: 17.5; 20.4; 22.4).1

TESTA D O R
diatithemi (ôiaTL0T|p.L), “arranjar, organizar, d is

por”, é  usado só na voz média no Novo Testam en
to; em Hb 9.16,17, o  particípio presente com o 
artigo. literalm ente, “o que faz um testam ento (ou 
concerto)” , virtualmente um substantivo, “o tes- 
tador" (aquele que faz concerto); é usado acerca 
de “fazer concerto" (A t 3.25; Hb 8.10; 10.16). No 
ato de “fazer concerto”, era habitual o sacrifício 
de uma vítima (Gn 15.10: J r 34 .18 .19). Aquele que 
“fazia concerto” , o fazia às custas de uma vida. 
A inda que a term inologia em Hb 9.16.17 tenha a 
aparência de ser apropriada às circunstâncias de 
fazer testam ento, há excelente razão para aderir 
ao significado de "fazer concerto”. A tradução "a 
morte do testador” tom a Jesus o Testador. o que 
Ele não é. Ele não morreu apenas para que as clá
usulas de uma disposição testam entária fossem  
cum pridas em favor dos herdeiros. Aqui. Aquele 
que é o “M ediador de um novo testam ento [con
certo ]” (Hb 9 .15), é  Ele m esm o a V ítim a cuja 
morte era necessária. A idéia de “fazer um testa
m ento” destrói o  argum ento de Hb 9.8. Apesar das 
diversas defesas da idéia de um testam ento, o peso 
da evidência é  confirm atória acerca do que Hatch 
(em Essays in Biblical Greek (p. 4). diz: "Quase 
não há dúvida de que o term o diatheke deve ser
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invariavelmente considerado no Novo Testamen
to no sentido de 'concerto’, e. sobretudo, num li
vro [...] que está tão im pregnado com a linguagem 
da Septuaginta como a Epístola ao Hebreus” (veja 
também Westcott, e W. F. Moulton). “Podemos tra
duzir um tanto quanto literalmente assim: 'Pois onde 
um concerto fé], uma morte [é] necessária para ser 
apresentado a respeito daquele que faz o concerto; 
pois um concerto sobre mortos [as vítimas] é certo, 
visto que tem força quando aquele que faz o con
certo vive' (Jesus estando especialmente em vista).
O escritor está falando de um ponto de vista judai
co. não grego. “Para aduzir o fato de que no caso 
de testamentos a morte do testador é a condição dc 
validez, é  claro que não é absolutamente prova que 
a morte é necessária para tom ar um concerto váli
do. [...] Para apoiar seu argumento, provando a ne
cessidade da morte de Jesus, o escritor aduz a lei 
geral que aquele que faz um concerto não o assim a 
expensas da própria vida” (M arcus Dods). Veja 
FAZER (2), NOMEAR.

T ESTEM U N H A  O CU LA R
1. autoptes (aÚTÓTTTTjç) significa “ver com os 

próprios olhos” (formado de autos, “próprio”, e uma 
forma, optaõ, “ver”), ocorre em Lc 1.2.1

2. epoptes (éTTÓTrnriç). primariamente “supervi
sor” (epi, “sobre”), portanto, “espectador, testemu
nha ocular” de qualquer coisa. É usado em 2 Pe 
1.16. que fala daqueles que estavam presentes na 
transfiguração de Cristo. Entre os gregos, a palavra 
era usada para descrever os indivíduos que tinham 
atingido o terceiro grau —  o mais alto —  dos mis
térios eleusinos, culto religioso a Elêusis, com sua 
a d o ração , r ito . fe s ta s  e p e re g r in a ç õ e s ; es ta  
fraternidade estava aberta a todos os gregos.l Na 
Septuaginta, consulte Et 5.1. onde é usado acerca 
de Deus como o  Supervisor e Preservador de todas 
as coisas.1!  Contraste com o verbo epopteuõ. “ver” , 
que aparece em 1 Pe 2.12 e 3.2.1

TEST E M U N H O
1. marturion (jiapxúpiov), “testemunho, testemu

nha”. ocome, por exemplo, em At 4.33; 7.44: Tg 5.3: 
em 2 Ts 1.10, a frase “o  nosso testemunho foi crido 
entre vós”, se refere ao fato de que os missionários, 
além de proclamar as verdades do Evangelho, tinham 
prestado testemunho ao poder dessas verdades. O 
termo kerugma, “a coisa pregada, a mensagem”, está 
no acusativo, tendo especialmente a ver com o efei
to nos ouvintes; o termo marturion está, primaria

mente, no nominativo e tem a ver sobretudo com a 
experiência pessoal do pregador: em 1 Tm 2.6, “ser
vir de testemunho [ou seja, do evangelho] a seu tem
po'’. quer dizer, no tempo divinamente designado 
para isso, isto é, a presente era. desde o Dia de Pen 
tecostes até que a Igreja seja completa. Em Ap 15.5, 
na frase “o templo do tabemáculo do testemunho se 
abriu no céu”, o “testemunho” é  a testemunha dos 
direitos de Deus. negado e recusado na terra, mas 
prestes a ser vindicado pelo exercício dos julgamen
tos no tempo do derramamento das sete taças da pu
nição divina. Veja TESTIFICAR (2).

2. marturia (jiapTupía). “testemunha, evidên
cia. testemunho, depoimento”, é encontrado, por 
exemplo, em Jo 3.32,33; 5.34; 8.17; 21.24; At 22.18;
1 Jo 5.10,11; Ap 1.2,9; 6.9; 11.7; 12.11.17; 19.10 
(duas vezes); Ap 20.4. Em Ap 19.10, “o testemu
nho de Jesus", está no acusativo, o “testem unho'’ 
que lhe é  dado (cf. Ap 1.2,9; quanto aos que o dão. 
veja Ap 12.17). A declaração:“o testemunho de Je
sus é o espírito de profecia”, deve ser entendido à 
luz de. por exemplo, o “testemunho” relativo a Je
sus e Israel nos Salmos, que será usado pelo rema
nescente judeu piedoso no futuro tempo da “tribu- 
lação de Jacó”. Todo esse “testemunho” se centra e 
aponta a Cristo. Veja TESTIFICAR (2).

T E S T IF IC A R  (1)
1. martureõ (jiapTupéw) [quanto a este verbo, 

veja TESTIFICAR (2)J, “testificar” , é encontrado 
em Jo 2.25; 3.11.32; 4.39,44; 5.39; 7.7; 13.21 (“afir
mou”); Jo 15.26; 21.24; At 26.5; 1 Co 15.15; Hb 
7.17; 11.4; 1 Jo 4 .1 4 ; 5.9; 3 Jo 3; Ap 22.16.18,20.

2. epimartureõ (émiiapTupéu)), “prestar teste
munho de” (forma fortalecida do n° 1), é usado em
1 Pe 5.12.1

3. marturomai (napTÚpop.ai), primariamente, 
“chamar como testemunha”, então, “prestar testemu
nho” (às vezes com a sugestão de protesto solene), é 
encontrado em At 20.26; 26.22 (nos melhores tex
tos, pois alguns têm o n° 1); Gl 5.3; E f 4.17; 1 Ts
2.11 (nos melhores textos, pois alguns têm o  n° 1).!

4. diamarturomai (òtajiapTvpopLai), “testificar 
ou protestar solenemente”, forma intensiva do n°
3. é usado em Lc 16.28: At 2.40; 8.25; 10.42; 18.5; 
20.21,23,24; 23.11: 28.23; 1 Ts 4.6; 1 Tm 5.21 
(“conjuro-te”); 2 Tm 2.14 (“ordenando-lhes”); 2 Tm 
4.1: Hb 2.6.1

5. promarturomai (TTpojiapTÚpoiiai), “testificar 
anteriormente, testemunhar de antemão”, ocorre em
1 Pe 1.11, onde o pronome é masculino e não neu
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tro (“que [“ele”, elemento oculto] estava”). A for
ma gramaticalmente neutra de pneuma pede o pro
nome neutro, mas a personalidade do Espírito San
to exige o pronome masculino.1!

Nota: Em Ap 22.18, alguns textos têm o  verbo 
summartureõ, “ p restar testem unho com ”. Veja 
TESTIFICAR (2).

T E S T IF IC A R  (2)
A. Substan tivos.

1. martus ou martur (^lápTuç ou p á p ru p )  (de 
onde em português, “mártir” , aquele que dá “teste
munho” por sua morte) denota "aquele que pode 
declarar ou declara o que viu ou ouviu ou soube” : é 
usado em alusão a: (a) Deus (Rm 1.9: 2 Co 1.23; 
Fp 1.8; 1 Ts 2.5; 2.10, segunda parte); (b) Jesus 
(Ap 1.5; 3.14); (c) aqueles que “testemunham” por 
Cristo morrendo (At 22.20; Ap 2.13; Ap 17.6); (d)  
os intérpretes das deliberações de Deus. ainda a “tes
temunhar* em Jerusalém nos dias do Anticristo (Ap
11.3): (e ) em sentido forense (Mt 18.16; 26.65: Mc 
14.63; At 6.13; 7.58: 2 Co 13.1; 1 Tm 5.19: Hb
10.28); (f) em  sentido histórico (Lc 11.48; 24.48; 
At 1.8,22; 2.32; 3.15; 5.32; 10.39.41: 13.31; 22.15; 
26.16: 1 Ts 2.10, primeira parte; 1 Tm 6.12; 2 Tm 
2.2; 1 Pe 5.1); em Hb 12.1, “(nuvem de) testemu
nhas”, são as mencionadas em Hb II . cuja vida e 
ações testemunharam o valor e o efeito da fé, e  cuja 
fé recebeu “testemunho” nas Escrituras.^

2. marturia (^apTupía), “testemunha, testemu
nho. testemunhador”, é  usado em M c 14.55,56,59; 
Lc 22.71; Jo  1.7,19: 3.11,32,33; 5 .31,32.34.36; 
8.13,14,17: 19.35: 21.24; T t 1.13; 1 Jo 5.9 (três 
vezes); 1 Jo 5.10 (duas vezes); I Jo 5 .11: 3 Jo 12. 
Veja TESTEM UNHO, n° 2.

3. marturion (iiapTÚpiot'), “testemunho ou tes
temunha conforme é dado. declaração de fatos” , é 
encontrado em Mt 24.14; At 4.33; 7.44: Tg 5.3. Veja 
TESTEM UNHO, n° 1.

4. pseiidomartus ou pseudomarrur (d>€UÔop.dpTU(; 
ou i}>€uÔoiiápTup, formado de «Jk u ô íç  e iidpnx;) 
denota “falsa testemunha” (M t 26.60: 1 Co 15.15).*n

5. pseudomarturia (dJeuòonapTupía), “falsa tes
tem unha”. ocorre em Mt 15.19; 26.59.1

B. V erbos.
I. martureõ (napTupeio) denota: (I) “ser um 

martus" (veja A , n° 1), ou “dar testem unho a, 
testificar” [veja TESTIFICAR (1), n° 1]; é usado 
acerca do "testemunho”: (a) de Deus Pai dado a 
Jesus (Jo 5.32,37; 8.18, segunda parte; 1 Jo 5.9,10); 
a outrem (At 13.22; 15.8; Hb 11.2; 11.4, duas ve

zes; Hb 11.5,39); (b) de Jesus (Jo 3.11.32; 4.44; 
5.31; 7.7; 8.13.14; 8.18. primeira parte; Jo 13.21; 
18.37; At 14.3; 1 Tm 6.13; Ap 22.18,20); do Espí
rito Santo dado a Jesus (Jo 15.26; Hb 10.15; 1 Jo 
5.7,8); a últim a parte de 1 Jo 5.7 (em itálico na 
ARA), deveria acertadamente ser omitida, visto ser 
uma glosa marginal que foi agregada ao texto ori
ginal (veja TRÊS); não encontra apoio na Escritu
ra; (c) das Escrituras dado a Jesus (Jo 5.39; Hb
7.8,17); (d) das obras de Jesus dado a  Ele mesmo, e 
das circunstâncias ligadas à Sua morte (Jo 5.36; 
10.25; 1 Jo 5.8); (e) dos profetas e  apóstolos dado à 
ju s t iç a  de D eus (R m  3 .2 1 ); a Je su s  (Jo  
1.7.8,15.32,34; 3.26; 5.33; 15.27; 19.35: 21.24; At 
10.43; 23.11; 1 Co 15.15; 1 Jo 1.2; 4.14; Ap 1.2); à 
doutrina (At 26.22, em alguns textos; veja o n° 2); 
à Palavra de Deus (Ap 1.2): (/) de outros dado 
concernente a Jesus (Lc 4.22; Jo 4.39; 12.17); (g) 
dos crentes dados uns aos outros (Jo 3 .28 :2  Co 8.3; 
Gl 4.15; Cl 4.13; 1 Ts 2.11 [em alguns textos: veja
0 n° 2]; 3 Jo 3.6; 3.12, segunda parte); (h ) do após
tolo Paulo dado concernente a Israel (Rm 10.2); (0  
de um anjo dado às igrejas (Ap 22.16); (j) dos in
crédulos dado concernentes a eles m esm os (M t 
23.31); dado concernente a Jesus (Jo 18.23): dado 
concernente a outrem (Jo 2.25; At 22.5; 26.5); (II) 
“dar um bom relatório, aprovar de” (At 6.3; 10.22; 
16.2; 22.12; 1 Tm 5.10; 3 Jo  12, primeira parte); 
uns poriam Lc 4.22 aqui.)

2. marturomai ( ^ a p T Ú p o p a i ) ,  estritamente sig
nificando “cham ar com o testemunha*', significa 
“afirmar solenemente, adjurar'*. e só é  usado na voz 
média, em At 20.26 (“protesto”); A t 26.22 (nos me
lhores textos veja o  n° 1, letra *V” ); Gl 5.3; E f 4.17;
1 Ts 2.11 (nos melhores textos: veja o n° 1, letra

3. summartureõ (aumiapTvpéw) denota “dar tes
temunho com” (formado de sun, “com”, e  o n° 1), é 
encontrado em Rm 2.15; 8.16; 9.1-1

4. sunepimartureõ (ouv€T7iiiapTup€to) denota 
“unir em dar testemunho com outros”, sendo usado 
em Hb 2.4.1

5. katamartureõ (KaTajiapTijpéw) denota “tes
temunhar contra” (formado de kata. “contra**, e o 
n° I), é encontrado em Mt 26.62; 27.13; Mc 14.60 
(em alguns manuscritos, aparece em Mc 15.4, em 
lugar de kategoreõ, “acusar”).1

6 . pseudomartureõ (4>€UÔo^apTvpéw). “dar fal
so testemunho” (formado de pseudes, “falso”, e o 
n° 1), ocorre em Mt 19.18; M c 10.19; 14.56,57; Lc 
18.20; em alguns textos, ocorre em Rm 13.9-1
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C. A djetivo.
amarturos (à^dpTupoç) denota “sem testem u

nha” (formado de a. elem ento de negação, e martus,
A, n° 1), é  usado em At 14.17.1

T E T R A R C A
A. S ubstan tivo .

tetraarches ou tetrarches (T€TpaápxTiç ou 
TCTpáxriç) denota “um de quatro governantes” (for
mado de tetra. “quatro”, e arche. “príncipe” ), “o 
governador da quarta parte de uma região”; por con
seguinte, “ principado dependente” ou “qualquer 
governante insignificante” subordinado a reis ou 
etnarcas; no Novo Testamento, refere-se a  Herodes 
Antipas CMt 14.1; Lc 3.19; 9.7; At 13.1)/J

B. V erbo.
tetraarcheõ ou tetrarcheõ  (T €T paapxeu>  ou 

T€Tpapxéoj), “ser tetrarca”. ocorre em Lc 3.1 (três 
vezes), acerca de Herodes Antipas. seu irmão Filipe 
e Lisânias. Antipas e Filipe herdaram, cada um. uma 
quarta parte dos domínios do seu pai. Inscrições pres
tam testemunho à precisão dos detalhes dc Lucas/J

TEU
Nota: Este pronome e suas flexões (além de tu 

mesmo) são traduções de; ( I) o  pronome possessivo 
sos e suas flexões (por exemplo, Mt 7.3. primeira 
parte); é usado como substantivo com o artigo, nas 
expressões to son. “aquilo que é teu” (M t 20.14;
25.25); hoi soi. “teus amigos” (Mc 5.19, “os teus” ); 
ta sa, “teus bens” (Lc 6.30, literalmente, “os teus” );
(2) um dos casos oblíquos de su. “tu” ; sou, “de ti” 
(por exemplo, Mt 1.20; 7.3, segunda pane); soi. “para 
ti” (por exemplo. Mc 5.9; At 5.4. primeira parte, com
o verbo menõ, “ficar” , “ficava para ti” , literalmen
te); pros se (Mt 26.18, “em tua casa”, literalmente, 
“contigo”); (3) seauton, “(como) a  ti mesmo” (Rm
13.9); seaulou, “de ti mesmo” (por exemplo. Mt 4.6); 
seautõ. “para ti mesmo” (At 16.28); (4) heautou. com 
apo. “de” (Jo 18.34. “de ti mesmo", literalmente);
(5) autos, “ tu mesmo”, às vezes é  usado para se refe
rir a “teu mesmo” (por exemplo. Lc 6.42).

T I
Nota: É tradução das formas oblíquas do prono

me su. “tu”. Em 2 Tm 4.11, é  usado o pronome 
reflexivo seauiou. “te, a ti mesmo, tu mesmo” .

T IL
keraia ou kerea (tcepaía ou K€pea), “chifre pe

queno” (cognato de keras, “chifre” ), era usado para

denotar o pequeno traço usado para diferenciar uma 
letra hebraica de outra. Os rabinos davam grande 
im portância a esses sinais diacríticos; daí, o  signi
ficado das declarações do Senhor em Mt 5.18 e Lc 
16.17, acusando os fariseus de hipocrisia, porque 
ao mesmo tempo em que professavam a reverência 
mais escrupulosa à  lei. eles violavam seu espírito.

Os gram áticos usavam  a palavra para denotar 
os acentos nas palavras g regas.l

T IN IR
alalazõ (dXaXá£ü)). palavra onomatopaica, pro

veniente do grito de guerra, alala, é  usada acerca 
de "levantar o grito de guerra" (Js 6.20); por con
seguinte. “dar um grito alto ou bradar” (por exem
plo, SI 47.1); “lam entar” (Jr 29.2); no Novo Testa
mento, ocorre em Mc 5.38. acerca dos pranteadores 
que choravam ; em 1 Co 13.1, fala do “tinido” do 
sino/f

TIN TA
melan (iieXav), o neutro do adjetivo molas, “pre

to, negro” (veja Mt 5.36; Ap 6.5,12), denota “tin
ta” (2 Co 3.3; 2 Jo 12; 3 Jo I3).1

TIRA
Nota: Esta palavra é comentada com relação a 

vários verbos. O verbo airõ, “agarrar, retirar, tirar”, 
pode ser traduzido por “fora, tira” (Lc 23.18; Jo 
19.15; At 21.36; 22.22). implicando uma retirada 
energética com a finalidade de matar. Veja LEVAR. 
n° 9

T ÍT U L O
titlos ( t í t X o ç ) .  derivado do latim titulus. é  usa

do acerca da inscrição que estava na cruz, acim a da 
cabeça de Cristo (Jo 19.19,20). Veja IN SCRIÇÀ O.l

T O A L H A
lention (Xéirriot') denota “pano de linho” ou “to

alha de linho” (em latim, linteum), conform e foi 
usado pelo Senhor (Jo 13.4.5); era comumente usa
do pelos criados de uma casa/fl

T O C A R
1. haptõ ( q t t t i o ) ,  primariamente, “firmar, fixar” , 

por conseguinte, em alusão a fogo, “ inflam ar”, de
nota. na voz média: (a) “tocar” (por exemplo, Mt 
8.3,15; 9.20.21.29); (b) “agarrar, apoderar-se de“ 
(Jo 20.17; aqui a proibição do Senhor de “detê-lo” 
era indicativa do fato de que a  comunhão com Ele,



TOCAR 1023 TODO

depois da ascensão, seria pela fé, através do Espíri
to; (c) "ter intercurso carnal com uma mulher” (1 
C o 7.1); (d) “ter comunhão e  associação com in
crédulos” (2 Co 6.17); (e ) negativamente, “aderir a 
certas ordenanças levíticas e cerimoniais” , a fim de 
evitar ficar exteriormente contaminado ou praticar 
asceticismo rigoroso, pois tais abstenções “não são 
de valor algum, senão para a satisfação da carne*’ 
(Cl 2.21,23); (/) “assaltar” para cortar a união vital 
entre Cristo e o crente, dito do ataque do maligno 
(1 Jo  5.18). Veja ACENDER. LUZ, MANUSEAR, 
n ° 2.

2 . thinganõ (Giyyáwo), “tocar”, termo mais fra
co que o  n° 1, embora Hb 11.28 se aproxima dele, 
ao expressar a ação do destruidor dos primogênitos 
egípcios; em Hb 12.20, significa “tocar”, e  não deve 
ser interpretado pelo SI 104.32, “tocando [n° 1 na 
Septuaginta] nos montes. logo fumegam” ; em Cl
2.21 (“manuseies” ). Veja MANUSEAR, n° 2.1

3. prospsauõ (Trpoaibaúo). “tocar cm, tocar li
geiramente” . ocorre em Lc II .46.Í

4. pselaphaõ (OriXaédoj). “sentir, manusear”, é 
usado em Hb 12.18 (“palpável” , ou seja, “que pode 
ser tocado”). Veja MANUSEAR, n° 1, SENTIR. n°
3.

5. katagõ (KaTáyw), “trazer para baixo, derru
bar”. é usado acerca de levar um navio à terra (At 
27.3. “chegam os”). Veja TRAZER. n° 16.

6. sumpatheõ (aup-iraGécü) (quanto a este verbo, 
veja COMPAIXÃO, A, n° 3), é  usado em Hb 4.15 
(“com padecer-se").

7. paraballõ (irapaftóAAü)) (quanto a este verbo, 
veja CHEGAR, n°4 , COMPARAR, n° 2), é encon
trado em At 20.15 (“aportamos").

TODAVIA
Nota: Esta palavra tem o sentido de: (1) alia, 

“mas", em Ap 2.20; (2) plen, "‘entretanto, contudo, 
antes”, em Lc 10.11,20; Fp 1.18 (“contanto que” ); 
Fp 4.14 (“todavia”).

T O D O
1 .pas  (rróç) significa: ( 1) com substantivos sem 

o artigo: (a) “cada um, todos, todo o mundo” da 
classe denotada pelo substantivo relacionado com 
pas (por exemplo. Mt 3.10, “toda árvore” : Mc 9.49. 
“cada sacrifício”); veja também Jo 2.10: At 2.43; 
Rm 2.9: E f 1.21; 3.15; 2 Ts 2.4; 2 Tm  3.16; (b) 
“todo e qualquer, de todo tipo. toda a maneira de** 
(por exemplo. Mt 4.23); “especialmente com subs
tantivos que denotam virtudes ou vícios, emoções.

condição, indicando todas as maneiras nas quais 
uma qualidade se manifesta; ou um objeto ao qual 
pertence a idéia transm itida  pelo substan tivo” 
(G rim m -Thayer). O corre, por exem plo, em At 
27.20; Rm 15.14; 2 Co 10.6: E f 4.19.31; Cl 4.12 
(“em toda a vontade de Deus”, ou seja, “em tudo o 
que Deus quiser” ); (2) sem substantivo, “cada um, 
todos, todo o mundo, todas as pessoas, todos” (por 
exemplo. Lc 16.16); ou com um elemento de nega
ção. “nem todo o mundo, nem todo” (por exemplo, 
Mc 9.49); com um particípio e o artigo, equivalen
te a  uma cláusula relativa, “todo o inundo que, todo 
que” (por exemplo. 1 Co 9.25; Gl 3.10.13; 1 Jo2.29; 
3.3.4.6.10; 3.15, “qualquer que”). O mesmo se dá 
no neutro (1 Jo 2.16; 5.4). Regido pela preposição 
en, “para dentro, em ”, sem um substantivo que a 
segue, significa “em todo caso ou condição” (Fp 
4.6: 1 Ts 5.18); “em todos os sentidos ou circuns
tâncias” (2 Co 4.8; 7.5; E f 5.24; Fp 4.12. literal
mente, “em tudo e [talvez “até”] em todas as coi
sas” ). Veja EM TUDO. INTEIRO (2).

2. hapas (a iraç). forma fortalecida do n° I. sig
nifica “tudo. o todo, conjunto*’. Ocorre no plural 
em At 5.16. Em M c 8.25, alguns textos têm o plu
ral masculino; os melhores manuscritos têm  o  plu
ral neutro, “todos”. Veja INTEIRO (2), TUDO.

3. hekastos (eicaaroç). Veja CADA, n° I . É  usa
do com heis, “um”, em At 2.6 (“cada um”), e Ef
4.16 (“cada parte” ). Em Ap 22.2. os manuscritos 
mais autênticos omitem o número na expressão “de 
racs em mês”. É precedido por kath hena (kata, “de 
acordo com”, e hena, “um", expressão fortalecida, 
em Ef 5.33 (“cada um em particular"). O mesmo 
tipo de expressão com ana, “cada”, antes do núme
ro, é  usado em Ap 21.21, “cada uma das (portas)” . 
Veja CADA. MINUCIOSAMENTE. PRÓPRIA.

Notas: (1) A preposição kata, “para baixo*’, é, 
às vezes, encontrado regendo um substantivo, no 
sentido de “todo. cada” (por exem plo. Lc 2.41; 
16.19; Hb 9.25: 10.3). Esta construção às vezes 
significa “em cada...”  (por exemplo, At 8.3, lite
ralmente, “em cada casa” ; At 14.23, “em cada igre
ja ” ; A t 15.21; 20.23; 22.19. literalm ente, no plu
ral, “em cada sinagoga” ; Tt 1.5). Em Lc 8.1. a ex 
pressão significa “por cada cidade” : Lc 8.4. “de 
toda cidade”. Em At 5.42, a expressão ka t’ oikon 
pode ser traduzida por "em casa”, “em cada casa”; 
em At 2.46. “de casa em casa”, “em casa” . Em At
15.21 (últim a parte) o  adjetivo pas, “tudo”, é  co
locado entre a preposição e o substantivo para dar 
ênfase. Em At 26.11 a  preposição kata, seguida
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pelo plural de pas e o  artigo antes do substantivo, 
é traduzida “por todas as sinagogas". A presença 
do artigo confirm a a boa tradução. Veja PARTI
CULARM ENTE.

(2) Em Mt 20.9,10. a preposição ana, “para 
cim a" (usada distributivamente). regendo o subs
tantivo denarion. é traduzida apropriadamente por 
"(um dinheiro) cada um"; cf. Lc 9.14 (“de cinqüenta 
em cinqüenta”); Lc 10.1 (“de dois em dois” ); Jo
2.6 (“cada uma (...] duas ou três” ); Ap 4.8 (“cada 
um [...) seis asas”).

(3) O pronome tis, “qualquer um”, é traduzido cor
retamente em At 2.45 por “cada um”. Em Mc 15.24, a 
forma interrogativa é  traduzida por “o  que cada um 
(levaria)” , literalmente, “quem (levaria) o quê".

T O D O -PO D E R O SO
pantokratõr (TTaiTOKpÓTüjp). “Todo-Poderoso” 

ou “soberano de todos” (formado de pas, “ tudo”, e 
krateõ. “manter” ou “ter força”), só é  usado acerca 
de Deus e, nas Epístolas, é encontrado somente em
2 Co 6.18, onde o título é  sugestivo em relação ao 
contexto. Em outros lugares, só ocorre no Apoca
lipse, nove vezes (uma delas está em Ap 19.6).! A 
palavra é introduzida na Septuaginta como tradu
ção de “Senhor (ou Deus) dos Exércitos” (por exem
plo. Jr 5.14 e  Am 4.13).

TO D O S OS L U G A R ES
1. pantache (iravTaxfj), “ todos os lugares”, é 

usado em At 21.28.1
2. pantachou (train-axou), variação do n° 1 (At

24.3), refere-se ao relatório ocorrido por toda a 
Galiléia concernente a Cristo (Mc 1.28); à prega
ção (Mc 16.20); à  cura (Lc 9.6); a uma ordem divi
na ao arrependimento (At 17.30); a fazer pouco dos 
cristãos (A t 28.22); ao ensino apostólico (1 Co
4 .17 ).l Na Septuaginta. consulte Is 42.22.1 Veja 
LUGAR.

3. pantothen ou pantachothen (Tico^óOev ou 
-iram-axó0€v), “de todos os lados”, ocorre em Mc 
1.45; Lc 19.43; Hb 9.4.1

Notas: (1) Em Fp 4.12, a expressão en panti, 
“em todos os lugares”, é traduzido por “em todas 
as coisas” ; em 2 Co 4.8. “em tudo”.

(2) Em 1 Tm 2.8. a  expressão en panti topõ, “em 
todo o lugar", é traduzida corretamente.

T O M A R  BANHO
louõ (Xoúto) significa “tom ar banho” ou “lavar- 

se”. Em Jo 13.10, é necessário distinguir o termo

“lavado” do ato de lavar os pés (cf. ARA). Veja 
LAVAR.

T O M A R  D ELIB E R A Ç Ã O  
A. Verbos.

1. bouleuõ (0ouXeúü), usado na voz média, sig
nifica: (a) “consultar” (Lc 14.31. “tomar conselho");
(b) “solucionar” (Jo 12.10. “tomaram deliberação”). 
Veja DELIBERAÇÃO (2).

2. sumbouleuõ (cfu|10ouX€Úu)), “tom ar conselho 
junto”, é traduzido em Mt 26.4 por “consultaram 
mutuamente” . Veja DELIBERAÇÃO (2).

B. Substantivo .
su/nboulion (au^PoúXiov), palavra do período 

greco-romano (cognato de A, n° 2), “deliberação, 
conselho”, ocorre em Mc 15.1 (junto com poieõ, 
“fazer”; é traduzido por “tiveram conselho” ). Tam
bém ocorre em At 25.12, onde, por metonímia, sig
nifica “conselho”. Veja DELIBERAÇÃO (I).

T O M A R  EM PR ESTA D O
daneizõ (8a i* í£ tt) , na voz ativa, significa “em 

prestar dinheiro”, como ocorre em Lc 6.34.35; na 
voz média, quer dizer “ter dinheiro emprestado para 
si mesmo, obter emprestado” (Mt 5.42).! Contras
te com  dan(e)ion. “dívida” (M t 18.27),! e com 
dan(é)istes, “credor” (Lc 7.41).! Veja EM PRES
TAR.

T O M A R
1. lambanõ (Xanfkíwd), “tomar, agarrar, apode

rar-se de, segurar, pegar", além de seu sentido literal 
(por exemplo. Mt 5.40. “tirar-te”; Mt 26.26.27), é 
usado metaforicamente em alusão a: o medo. que 
“se apodera" das pessoas (Lc 7.16); o  pecado (Rm
7.8,11. “tomando [ocasião]*'), onde o pecado é visto 
como a fonte corrupta da ação. o elemento interior 
que usa o mandamento para produzir efeitos maus:
o poder da tentação (1 Co 10.13, “veio sobre” ); a 
“tomar” por exemplo (Tg 5.10); a “tomar” a  paz da 
terra (Ap 6.4); a Jesus “tomar” a forma de servo (Fp
2.7); a “tomar” o poder legítimo, pelo Senhor, no 
futuro (Ap 11.17). Veja ACEITAR, n° 4.

2. analambanõ (dvaXa^pdvw) significa: (a) “to
mar para cima. levar para cima*’ (formado de ana, 
“para cim a”, e o n° 1), ocorre, por exemplo, em At
1.2, 11.22 (traduzido pelo verbo “receber”); (fc) “to
m ar para si mesmo” (At 7.43); ou “tomar para a 
companhia de alguém” (At 20.13.14; 23.31; 2 Tm
4.11): “ tomar" a armadura espiritual (E f 6.13,16). 
Veja RECEBER.
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3. apolambanõ (áTroXajifkíi'iü). além do seu sig
nificado comum, “receber", denota “tomar à parte” 
(Mc 7.33, na voz média). É freqüente nos papiros, 
e. no sentido de separar ou pôr à  parte, é ilustrado 
numa mensagem de tristeza concernente à não che
gada de alguém  que, com outras pessoas, fora 
“e n c la u su ra d o '’ com o m onges num  tem p lo  
(M oulton e M illigan. Vocabulary o f  the Greek 
Testament). Veja RECEBER.

4. epilambanõ (€TTiXa|i3ávcu), na voz média quer 
dizer “agarrar, apoderar-se de, segurar, pegar”, é 
usado literalmente (por exemplo. Mc 8.23; Lc 9.47;
14.4); metaforicamente (por exemplo. Hb 8.9, “to
mei” ). Quanto a outros exemplos em cada aspecto, 
veja PRISÃO, n° 7.

5. katalambanõ (KaTaXaupdioo), “agarrar, apo
derar-se de. segurar, pegar”, é encontrado em Mc
9.18 (“apanha”); Jo 8.3,4. Veja APREENDER.

6. metalambanõ (ji€TaXa|i^ávcü), “adquirir ou 
ter pane em” , é usado em At 2.46 (“partindo fo 
pão]”; veja COMER, Nota); At 27.33 (“comessem”, 
ou seja, “compartilhassem juntos”). Veja PARTI
CIPAR. RECEBER, TER.

7. paralambanõ (TTapaXaiipdHo), além do sig
nificado de “receber”, denota “tomar para si mes
mo, tom ar consigo mesmo” , acerca de: “ tomar" 
esposa (por exemplo, Mt 1.20,24); “tomar” ou “le
var”: uma ou mais pessoas com alguém (por exem
plo, Mt 2.13,14,20,21; 4.5.8), demônios (M t 12.45), 
Jesus e os discípulos (Mt 17.1; 20.17; Mc 9.2; 10.32;
14.33), testemunha (Mt 18.16); a “retirada” de pes
soas da terra cm julgamento, quando da “vinda do 
Filho do Homem” (Mt 24.40,41; Lc 17.34.35; cf. 
em Lc 17.37 o método da retirada da corrupção); o 
ato dos soldados “tomarem" Jesus para açoitá-lo 
(Mt 27.27) e  crucificá-lo (Jo 19.16; veja também 
At 15.39; 16.33; 21.24,26,32; 23.18). Veja RECE
BER.

8. sumparalambanò (oup.TrapaXa|i(Sdi'u>). forma
do de sim, “com”, e o  n° 7, denota “tom ar para si 
mesmo” como companheiro (At 12.25; 15.37,38; 
Gl 2.1)-1

9. proslambanò (TrpoaXan|3ávw), “tomar para si 
mesmo” (formado de pros. “para, em direção a", e
0 n° 1), é usado acerca de: comida (At 27.33-36); 
pessoas, o ato de Pedro para Cristo (Mt 16.22; Mc 
8.32): para propósitos maus (At 17.5); para propó
sitos bons (At 18.26). Veja RECEBER.

10. prolambanõ (TrpoXanfkíwu) é encontrado em
1 Co 11.21 (“toma antecipadamente"). Veja SUR
PREENDER, VIR, Nota (2), no final.

11. sullambanõ (auXXanfkívoj). “prender, tomar”, 
é  feito usado em Mt 26.55; Mc 14.48: Lc 5.9; At 
1.16: 12.3; 23.27. Veja AJUDAR, CONCEBER, 
PEGAR.

12. airõ (aípoj), “erguer, carregar, levar para cima, 
levar para fora, levar embora, tirar” , ocorre com muita 
freqüência com seus significados literais. Em Jo 1.29, 
é usado acerca de Cristo como “o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo", não os pecados, mas o 
pecado que existiu desde o tempo da Queda, e  em 
relação ao qual Deus executou procedimentos judi
ciais com o mundo; pelo sacrifício expiatório de Cris
to, o pecado do mundo será substituído pela justiça 
perpétua (cf. o plural, “pecados”, em 1 Jo 3.5). Um 
justo julgamento foi “tirado” de Jesus nos tribunais 
humanos, e  a Sua vida, enquanto voluntariamente 
dada por Ele (Jo 10.17,18), foi “tirada” da terra (At
8.33, citado da Septuaginta em Is 53.8). Em Jo 15.2, 
é usado na declaração do Senhor: “Toda vara em mim 
que não dá fruto, a tira” . Isto não contempla os mem
bros do corpo de Cristo, mas os que (da mesma ma
neira que se dá quando um enxerto não “permane
ce” ou “pega”) são seguidores meramente aparen
tes, que só têm a aparência de estarem unidos ao tron
co do Pai.

A lei descrita em Cl 2.14 como “a cédula que 
era contra nós nas suas ordenanças”, Jesus a “ ti
rou” do caminho na cruz. Em 1 Co 5.2, o verbo 
airõ é usado nos melhores textos (alguns têm o n° 
14), acerca do julgamento divino que teria sido exer
cido em “tirar” da igreja o delinqüente incestuoso, 
tivessem eles chorado perante Deus. Veja LEVAR
(1), n° 9, TIRA.

13. apairõ (cmaípü)), “retirar, levantar” (forma
do de apo, “de", e o n ° l  2), é usado, na voz passiva, 
acerca de Cristo, metaforicamente como o Noivo 
dos Seus seguidores (Mt 9.15; Mc 2.20; Lc 5.35).!

14. exairõ (ç^aípüi), “ levar para fora, levar em
bora. tirar” , é usado acerca de “pôr para fora” uma 
pessoa em disciplina da igreja (1 Co 5.13); quanto 
a este verbo como leitura variante em 1 Co 5.2, veja
o  n° 12.1

15. epairõ (èTiaípoj), “erguer, elevar, levantar” , 
é usado na voz passiva em At 1.9. Veja ALÇAR, 
ELEVAR. EXALTAR.

16. anaireõ (dvaipéw), “ levar para cima. apa
nhar” (formado de ana, “para cima", e haireõ. “to
mar” ), é usado acerca de: a filha de Faraó que “to
mou” a criança (At 7.21); o ato de Deus “tomar” os 
sacrifícios típicos de animais sob a lei (Hb 10.9). 
Veja MATAR (1), MATAR (2), MORTE. C, n° 2.
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17. aphaireõ (à4>aip€üí), “levar para fora, levar 
embora” (formado de apo, “de”, e haircô, “tomar”), 
é usado em Lc 1.25 (“destruir”); Lc 10.42 ("tirada”); 
Lc 16.3; Rm 11.27 (acerca de “tirar” os pecados de 
Israel); Hb 10.4 (sobre a impossibilidade que os pe
cados fossem “tirados” pelas ofertas feitas sob a lei); 
Ap 22.19 (duas vezes). Veja CORTAR (1). n° 8.

18. kathaireõ (tcaGcupéia), “ tirar” (formado de 
kata, “para baixo”, e haireõ. “tomar”), além do seu 
significado de “derrubar pela força”, era termo téc
nico para se referir a  “tirar” o corpo depois da cru
cificação (Mc 15.36.46; Lc 23.53; At 13.29). Veja 
LANÇAR, n° 14.

19. períaireõ (Trçpiatpéw). “ tirar para fora aqui
lo que cerca” (formado de peri, “ao redor”, e  haireõ, 
“tomar”), é  usado: (a ) literalmente, acerca de “lc 
vantar” âncoras (At 27.40: At 28.13. em alguns tex
tos. em lugar de perierchomai, “fazer um circui
to” ); (b) metaforicamente, acerca de: o véu que “se 
tirará” dos corações de Israel (2 Co 3.16); a espe
rança de salvamento (At 27.20. “fugiu-nos”); os 
pecados, negativamente (Hb 10.11).!

20. dechomai (Ô€ X°^a i ), “receber”, é traduzido 
pelo verbo “tomar” em Lc 16.6,7 (a sua conta); E f
6. 17 (o capacete da salvação), sugerindo um vigor 
no ato de “tomar” . Veja ACEITAR. n° 1. RECE
BER.

21. prosdechomai (TTpoaò^xo^cu), “receber fa
voravelmente”, é encontrado em Hb 10.34 (“per- 
mitistes”). Veja ACEITAR. n° 3.

22. krateõ (KpaTéw), “agarrar, apoderar-se de. 
tomar posse de”, é  encontrado em Mt 9.25 (“pe- 
gou-lhe”): Mt 22.6; 26.4 (“prenderem”): Mc 1.31 
(“tornou-a”); Mc 5.41; 9.27; 14.1.44,46,49; Lc 8.54: 
At 24.6. Veja PRISÃO, n° 6.

23. drassomai ( ò p d a a o n a i ) ,  “pegar com a mão, 
agarrar, apoderar-se”, é usado metaforicamente em
1 Co 3.19 (“apanha”).1]]

24. didõmi (ôíôühíi), “dar”, encontrado nos me
lhores textos em Mc 3.6. é traduzido por “tom a
ram (logo conselho)” ; alguns têm o verbo poieõ. 
“fazer” .

25. katechõ (KaT€'xco), “segurar” , é traduzido em 
Lc 14.9 por “ tomar (o derradeiro lugar)”. Veja PRI
SÃO.

26. piazõ  (TTidCto), “ agarrar ou apoderar-se 
vigorosamente dc”. tem o significado de “tomar”. 
Veja APREENDER. n° 2.

27. parapherõ ( i r a p a ^  pw), “levar para longe, 
levar embora" (formada de para, “à  parte”, e pherõ, 
“manter, levar”), “retirar, remover”, é encontrado

em Mc 14.36 (“afasta de”); Lc 22.42 (“passa de”). 
Veja REM OVER.l

28. echõ (€xw). “ter. manter, segurar”, é  usado 
em Mt 21.46 no sentido de considerar uma pessoa 
como algo (“[o | tinham [como profeta]”). Veja TER.

29. sunagõ (ouuáyio), “trazer junto, reunir”, é 
usado acerca de “tomar” uma pessoa na casa de al
guém para receber hospitalidade, é encontrado em 
Mt 25.35,38 (“te hospedam os”): Mt 25.43 (“me 
recolhestes”); At 11.26 (“se reuniram"; talvez o sig
nificado seja “eles foram recebidos em casa”). Veja 
CONFERIR, REUNIR, REUNIR-SE.

30. ekduõ (^kôúüí), “tirar fora a roupa de al
guém”, é encontrado com referência ao tratamento 
que os soldados fizeram a Cristo (Mt 27.31; Mc
15.20). Veja DESPIR.

31. ekballõ (èicfkíAXto) tem o significado em Lc 
10.35 de “trazer para fora” ou “tomar para fora, ti
rar* (“tirou [dois dinheiros]”), palavra talvez esco
lhida para expressar a  dedicação do ato (literalmen
te. "lançar para fora”). Veja LANÇAR, n° 5.

32. bastazõ (0aoTá£u>), “levar, levantar” , é  usa
do acerca de “tomar” pedras (Jo 10.31). Quanto a 
Mt 3.11. Moulton e Milligan fornecem evidências 
do vernáculo de que a palavra significava “tirar" (as 
sandálias), o que confirma a palavra usada por Mar
cos. luõ, “soltar” (Mc 1.7). Veja LEVAR (1). n° 1.

33. epicheireõ (€7rtx€ip€(o), “tom ar em mão” 
(formado de epi, ”sobre”. e cheir, “mão”), “tentar, 
tomar sobre si mesmo”, é usado cm Lc 1.1 (“tendo 
[pois, muitos] empreendido”): At 19.13. Veja IR. 
n° 30.

34. ginomai (yiVo^ai). "tornar-se, vir a ser”, é 
encontrado em 2 Ts 2.7, “seja tirado”, literalmente, 
“(ele ou isso) seja [ou se tome]” (para um tratamen
to da passagem inteira, veja Notes on Thessalonians. 
de Hogg e Vine).

Notas: (1) Quanto ao verbo sunairõ, usado em 
Mt 18.23, veja COMPUTAR.

(2) Alguns textos têm o verbo apagõ, “levar para 
fora. levar embora”, em At 24.7.

(3) Em Jo 6.24. é usado o verbo embainõ. “en
trar” (em barcos).

(4) Em 2 Ts 1.8. o verbo didõmi. “dar” , é  tradu
zido por “tomando”.

(5) Em Rm 3.5, o verbo epipherõ. “trazer con
tra”. é traduzido por “ trazendo (ira) sobre”.

(6) Em Lc 4.5. o verbo anagõ, “levar para cima", 
é traduzido por “levando-o”.

(7) Em At 10.26, o verbo egeirõ. “elevar” , é tra
duzido por “levantou”.
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(8) Quanlo à frase “havendo feito os nossos pre
parativos”. encontrada em At 21.15. veja BAGA
GEM.

(9) Quanto a “levado de”, que ocorre em 1 Ts
2.17, veja PRIVAR, n° 1.

(10) O verbo sunecho é encontrado em Mt 4.24 
(“acometidos” ); Lc 4.38 (“enferma” ); Lc 8.37 (“es- 
tavam possuídos”). Veja RETER (1).

(11) Em 2 Pe 2.12, "serem presos” é tradução 
da frase eis halòsin, literalmente, "para captura” 
(halosis, “tomada”).

(12) Em 1 Pe 2.20, o verbo hupomenõ, “supor
tar”, é traduzido por “sofrei s” .

(13) Em Mt 11.12; Jo 6.15; At 23.10, ocorre o 
verbo harpazõ (veja PEGAR), sendo traduzido res
p ec tivam en te , por “ pela fo rça  se apoderam ", 
“arrebatá-lo” “tirassem” .

(14) Quanlo ao verbo apotassomai, “despedir- 
se de”, veja DEIXAR, letra V \  n° 1.

(15) Quanto ao verbo apaspazomai, traduzido 
em At 21.6 por “saudando-nos uns aos outros”, veja 
DEIXAR, letra “c”, n° 2.

(16) Em At 21.6, alguns manuscritos têm o ver
bo epibainõ, “subimos ao navio” (embainõ, “fomos 
a bordo de”); cf. Nora (3), acima.

(17) Quanto a "por levantar”, encontrado em 2 
C o 3.14, veja POR LEVANTAR.

(18) Em 1 Tm 5.9, o verbo katalegõ é traduzido 
por “seja inscrita"-1

(19) Quanto a “vos protesto”, veja TESTIFIC AR
(1). Veja tam bém  A CA U TELA R . C U ID A D O , 
PENSAMENTO, VIAGEM.

TOMARA
Notas: ( 1 ) 0  verbo ophelon (o segundo aoristo 

de opheilõ, “dever” ) expressa um desejo, “gostaria 
q ue” , quer im praticável (1 Co 4 .8 , “prouvera 
Deus”); ou possível (2 C o 11.1, “tomara” ; Gl 5.12, 
“quereria” ; Ap 3.15, “tomara” ).

(2) O  verbo euchomai. “orar” , com a partícula 
an. expressando forte desejo com possibilidade re
m ota de cum prim en to , é usado  em At 26.29, 
“prouvera (a Deus)”.

TOPÁZIO
topazion  (TOTrd^LOv) é  m encionado em  Ap

21.20, com o a nona pedra do fundam ento dos 
muros da Jerusalém  celestial; a pedra é de uma 
cor amarela (embora haja topázios de outras co
res) e é quase tão dura quanto o diam ante. Tem o 
poder de refração dupla, e quando aquecida ou

esfregada fica elétrico/fl Na Septuaginta. consulte 
Êx 28.17; 39.10; Jó 28.19; SI 119.127, “(ouro e) 
topázio” ; Ez 28.13.fl

TORCER
strebloõ (orpepÀóoj), “torcer, torturar” (deriva

do de streble, “manivela” ou “instrumento de tor
tura”, e cognato de strephõ, “virar” ), é usado me
taforicamente em 2 Pe 3.16, acerca de “torcer" as 
Escrituras por parte dos ignorantes e inconstantes.^ 
Na Septuaginta, consulte 2 Sm 22.27.1

TORM ENTO
A. Substantivos.

1. basanismos (f3 a c ra v ia |ió ç ) , cogna to  de 
basanizò (veja TRABALHO. n° 2), é usado acerca 
dos julgamentos divinos em Ap 9.5 (“tormento” ): 
Ap 14.11; 18.7,10,15.1

2. basanos (pdaavoç). primariamente “pedra de 
toque”, empregada para testar metais, por conse
guinte. “tormento” , é usado acerca de: (a) doenças 
físicas (M t 4.24); (b) uma condição de punição no 
inferno (Lc 16.23,28).1

Nota: Em I Jo 4.18, o termo kolasis, “castigo, 
punição”, é traduzido por "pena”. Veja CASTIGAR. 
n° 3.

B. Verbos.
1. basanizõ (f3aaaví£u>) (quanto a este verbo, 

veja TRABALHO. n° 2). tem o significado de “ator
mentar”, dito acerca de: (a) doenças (Mt 8.6); (b) o 
destino dos espíritos malignos (Mc 5.7; Lc 8.28);
(c) os julgam entos punitivos sobre o gênero huma
no impenitente ao final desta era (Ap 9.5; 11.10);
(d) daqueles que adoram a besta e sua imagem e 
recebem a marca do seu nome (Ap 14.10); (e) o 
destino de Satanás e seus agentes (Ap 20.10).

2. kakoucheõ (kcikoukcw), “tratar malvadamen- 
te” . na voz passiva, é  traduzido em Hb 11.37 por 
“maltratados”. Veja SOFRER, n° 6.

3. odunaõ (òôukuo) (quanto a  este verbo, veja 
ANGÚSTIA B, n° 3), na voz passiva é usado cm 
Lc 16.24; 16.25 (“atormentado**).

TORNAR
1. apodidõmi (áiroôíôüjjii), “entregar, dar de 

volta, devolver”, é usado acerca de: (o) atos justos:
(1) humanos (M t 21.41, “dêem” ; 22.21; Mc 12.17; 
Lc 16.2, “presta”; Lc 20.25; Rm 13.7; I Co 7.3, 
“pague” ): (2) divinos (Mt 16.27; Rm 2.6. "recom
pensará”; 2 Tm 4.14; Ap 18.6, “tom ai-lhe” e “re- 
tribuí-lhe” ; Ap 22.12); (b) de atos injustos (Rm
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12.17, “tom eis”; 1 Ts 5.15; 1 Pe 3.9). Veja ENTRE
GAR, A, n° 3, RECOMPENSAR, B, n° 2.

2. antapodidõmi (ai/TanoÔíÔtu^ii), “dar em tro
ca por”, é encontrado em 1 Ts 3.9 (“dar” ). Veja RE
COMPENSA, REEMBOLSAR.

3. parechõ (irap^xw), “fornecer, prover, abaste
cer” . é traduzido em Cl 4.1 por “fazei” , acerca do 
que é devido dos senhores para os servos. Veja 
DAR, n° 8.

4. didõmi (ôí&uin), “dar“ . é traduzido em 2 Ts
1.8 por “tomando”, acerca da execução divina de 
vingança na futura revelação de Cristo desde o céu. 
Veja DAR. n° 1.

TORNAR A DESPERTAR
1. sõzõ (aú^io), “salvar”, às vezes é usado acerca 

de “cura" ou “restauração de saúde”, o último sentido 
sendo encontrado em Jo 11.12 (“estará salvo”). Veja 
CONSERVAR, CURAR, INTEIRO (2), SALVAR.

2. ananephõ (àu am ^u ), “voltar à sobriedade”, 
como de um estado de delírio ou bebedeira (formado 
de ana, “para trás” ou “novamente” , e nephõ, “estar 
sóbrio, ser cauteloso”), é  usado em 2 Tm 2.26 (“tor
narem a despertar”), dito daqueles que. opondo-se à 
verdade por aceitarem perversões dela. caem na ar
madilha do diabo, ficando intoxicados com o erro; 
para estes, a “recuperação" só é possível pelo “arre
pendimento para conhecerem a verdade". Para uma 
tradução do versículo, veja CATIVEIRO. B. n° 3.1

Notas: (1) Quanto ao termo “dar vistas” , que 
ocorre em Lc 4.19, veja VISTA.

(2) Em Mc 16.18, a frase echõ kalõs, literalmen
te, “ter bem”, isto é, “estar bem”, é traduzida por 
“curarão”.

TORNOZELO
sphuron (a^upóu) ou sphudron (o<M>pói') de

nota o  “tornozelo” ou o “osso do tornozelo” —  de
rivado de sphura, “martelo”, devido à semelhança 
na forma (At 3.7).!

TORPEZA
aschemosune (aoxTiU oaúuTi). d e rivado  de 

aschemõn. “impróprio”, é encontrado em Rm 1.27 
(“torpeza”). Veja VERGONHA. n° 4.

Nota: Quanto a “trata sem decoro” (ARA), veja 
COMPORTAR-SE. n° 4.

TORRE
purgos (T rv p y o ç )  é usado acerca de uma “torre 

de vigia num vinhedo” (Mt 21.33; Mc 12.1); pro

vavelmente, também em Lc 14.28 (cf. Is 5.2); em 
Lc 13.4, fala da “torre de Siloé”. a atual Silvan, 
que está construída numa escarpa íngreme de ro
chas .*1

TORTUOSO
skolios (okoXióç), “encurvado, torto, dobrado”, 

era usado sobretudo para descrever: (a) caminho 
(Lc 3.5). com importação espiritual (veja Pv 28.18. 
na Septuaginta); é posto em contraste com os ter
mos orthos e euthus, “diretam ente”; (6) metafori
camente, o que é moralmente “torto”, perverso, 
intransigente, acerca das pessoas que pertencem a 
determinada geração (At 2.40; Fp 2.15); dos mes
tres tirânicos ou injustos (1 Pe 2.18, “mau”; neste 
sen tid o  e  p o sto  em c o n tra s te  com  agathos, 
“bom” ).!

TORTURAR
tumpanizõ (Tu îTTcmCco) denota primariamente 

“bater um tambor” (cognato dc tumpanon, “tímpa
no ” fin s tru m en to  m u s ica l], em  p o rtu g u ês, 
“timpanal. timpanite, tímpano”), por conseguinte, 
“torturar batendo, bater até a morte” (Hb 11.35).! 
Na Septuaginta. consulte 1 Sm 21.13, “ (Davi) 
esgravatava (nas portas do portal)” .! O tímpano 
como instrumento de “tortura” parece ter sido um 
tipo de estrutura em forma dc roda. na qual os cri
minosos eram estirados e batidos com maças ou 
correias.

TOSQUENEJAR
nustazõ (vixrráCw) denota “cabecear de sono, 

cochilar” (cognato de neuõ, “inclinar a cabeça”), 
“cair no sono”, e é usado: (a) acerca de sono natu
ral (Mt 25.5); (6) metaforicamente, em 2 Pe 2.3 
(“dormita” ), negativamente, acerca da destruição 
que aguarda os falsos mestres.!

TOSQUIAR
keirõ (ice ip u ) é usado acerca de: (a) “tosquiar 

ovelhas" (At 8.32, “o que [ol tosquia”. literalmen
te); (b) na voz média, “ter o cabelo cortado, ser tos- 
quiado” (At 18.18, “rapado” : 1 Co 11.6, duas ve
zes); cf. xuraõ. “rapar”. Veja RAPAR.!

TRABALHADOR
ergates (èp-ycmíç), cognato de ergazomai, “tra

balhar”. e ergon, “trabalho *, denota: (a) “operário 
de campo, agricultor” (Mt 9.37.38, “ceifeiros” ; Mt 
20.1,2,8; Lc 10.2. duas vezes; Tg 5.4); (b) “traba
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lhador. operário", em sentido geral (M t 10.10; Lc 
10.7; At 19.25; 1 Tm 5.18); é usado acerca de: (c) 
falsos apóstolos e mestres maus (2 Co 11.13; Fp
3.2); (d) um servo de Cristo (2 Tm 2.15); (e) mal
feitores (Lc 13.27).1

Nota: Em Fm 1,24; Fp 2.25, é  usado o  termo 
sunergos, “cooperador”; em  Fp 4 .3 , o p lural, 
"cooperadores”; em 1 Co 3.9, “cooperadores (de 
Deus)”, ou seja. trabalhadores pertencentes e ser
vindo a Deus; em 3 Jo 8, “cooperadores (da verda
de)”, ou seja. que agem juntamente com a verdade 
como poder operante; em 1 Ts 3.2, algumas autori
dades antigas têm a cláusula “e nosso cooperador”, 
a qual está ausente na maioria dos manuscritos au
tênticos. Veja AJUDADOR.

TRABALHAR
A. Substantivo.

1. ergon (epyoy) denota: (I) “trabalho, empre
go, tarefa” (por exemplo, Mc 13.34; Jo 4.34; 17.4; 
At 13.2; Fp 2.30; 1 Ts 5.13); em At 5.38, ocorre 
com a idéia de empreendimento; (II) “ação. ato” 
de: (a) Deus (por exemplo, Jo 6.28,29; 9.3; 10.37; 
14.10; A t 13.41; Rm 14.20; Hb 1.10; 2.7; 3.9; 
4 .3,4,10; Ap 15.3); (&) Jesus (por exem plo. Mt
11.2 ; e sp e c ia lm e n te  em  Jo  5 .3 6 ; 7 .3 ,2 1 ; 
10.25,32,33,38; 14.11.12; 15.24; Ap 2.26); (c) 
crentes (por exemplo, Mt 5.16; Mc 14.6; At 9.36; 
Rm 13.3;Cl 1 .10 ;2T s2 .17 ; 1 Tm 2 .10;5 .10;6 .18;
2 Tm 2.21; 3.17; Tt 2.7.14; 3.1.8,14; Hb 10.24; 
13.21; 1 Pe 2.12; Ap 2.2 e em vários outros luga
res em Ap 2 e Ap 3: Ap 14.13); em 1 Ts 1.3. “obra 
da vossa fé”, aqui diz respeito ao ato inicial de fé 
na conversão, convertendo-se a DeusO Ts 1.9); 
em 2 Ts 1.11, “a  obra da fé”, denota toda ativida
de empreendida pela causa de Cristo: é freqüente 
em Tiago, como o  efeito da fé (Tg 1.25, “[fazedor] 
da obra”); (d) incrédulos (por exemplo, Mt 23.3,5; 
Jo 7.7: At 7.41 [em referência a ídolos]; Rm 13.12; 
E f 5.11: Cl 1.21; T t 1.16, primeira parte; I Jo 3.12; 
Jd 15: Ap 2.6); os que buscam justificação pelas 
obras (por exemplo. Rm 9.32; Gl 3.10; E f 2.9); 
descrito como os obras da lei (por exemplo, Gl 
2 .16 ; 3 .2 ,5 ); obras m ortas (Hb 6 .1 ; 9 .14); (e) 
Babilônia (Ap 18.6); (J) diabo (Jo 8.41; I Jo 3.8). 
Veja OBRA.

2. ergasia (épyao ía) denota “trabalho” ou “ne
gócio” , também “funcionamento, desempenho", é 
encontrado em Ef 4.19 (onde precedido pela pre
posição eis, “para” , é traduzido por “cometerem” ). 
Veja DILIGÊNCIA. GANHO.

Notas: (1) Em Rm 9.28, ocorre o termo logos, 
“palavra”.

(2) O termo pragtna é encontrado em Tg 3.16 e 
traduzido por “obra”.

(3) Quanto ao termo praxis, “feitura", encontra
do em Mt 16.27 (“obras” ), veja OBRA.

(4) Quanto a “apenas", usado em At 27.16 (“a 
custo”, ARA), veja DIFICULDADE.

(5) Quanto ao termo “cooperador”, que ocorre 
em Rm 16.21, veja COOPERADOR. n° 2.

(6) Em Mt 14.2: Mc 6.14; At 2.22, o termo 
dunameis. é traduzido por “maravilhas”.

(7) Quanto a “as grandezas”, veja MARAVI
LHAS, Nota (2).

B. Verbos.
1. ergazomai (e p y á C o p a i)  é  usado: (I) no 

intransitivo (por exemplo. Mt 21.28; Jo 5.17; 9.4, 
segunda parte: Rm 4.4,5; 1 Co 4.12; 9.6: I Ts 2.9; 
4.11: 2 Ts 3.8,10-12); quanto ao jogo de palavras 
encontrado em 2 Ts 3.11, veja CURIOSO (1), A;
(II) no transitivo: (a) "trabalhar algo, produzir, exe
cutar” (por exemplo, Mt 26.10, “ela praticou uma 
boa ação”: Jo 6.28.30; 9.4, primeira parte; At 10.35; 
13.41; Rm 2.10; 13.10; 1 Co 16.10:2 Co 7.10 [pri
meira parte, nos melhores textos, alguns têm o n° 
2]; Gl 6.10, “façamos o bem": E f 4.28; Hb 11.33:2 
Jo 8); (b) "ganhar trabalhando, trabalhar para” (Jo 
6.27). Veja COMETER. FAZER (1), LABUTAR, 
MINISTRO, NEGOCIAR.

2. katergazomai (KdTcpyáConai). forma enfáti
ca do n° 1, significa “trabalhar para fora, resultar, 
sair a. alcançar, efetuar por labuta”, é encontTado 
em Rm 1.27; 2.9; 4.15 (a lei coloca os homens sob 
condenação e. assim, os faz sujeitos à ira divina); 
Rm 5.3; 7.8,13; 15.18; 2 Co 4.17; 5.5; 7.10 (veja o 
n° I); 2 Co 7.11; 12.12; Fp 2.12 (onde “operar a 
vossa salvação” se refere especificamente à liber
dade de discussão e vangloria); Tg 1.3,20: 1 Pe4.3. 
Veja FAZER (1), n° 5.

3. energeõ (ei^pyéio), literalmente, “trabalhar 
em” (formado de ett. “em”, e  A, n° 1), “ser ativo, 
operativo”, é  usado acerca de: “(a) Deus (1 Co 12.6; 
Gl 2.8; 3.5; E f 1.11,20; 3.20; Fp 2.13, primeira par
te; Cl l .29); (fc) o Espírito Santo (1 Co 12.11); (c) a 
Palavra de Deus (1 Ts 2.13, voz média; ‘opera’);
(d) o poder sobrenatural, indefinido (M t 14.2: Mc
6.14); (e) a fé, como o que dá energia ao amor (Gl 
5.6); (/) o exemplo de paciência no sofrimento (2 
Co 1.6); (g) a morte (física) e  a vida (espiritual) (2 
Co 4.12); (h) as paixões pccadoras (Rm 7.5); (i) o 
espírito do maligno (Ef 2.2); (j) o mistério da ini
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qüidade (2 Ts 2.7)” (extraído de Notes on Galatians. 
dc Hogg e Vine. pp. 114. 115).

Além dcslas passagens, pode ser acrescentada à 
letra “Jfc” a resposta ativa dos crentes à operação 
interior de Deus (Fp 2.13, segunda pane. “efetu
ar” ); à letra ‘T \  a súplica do justo  (Tg 5.16, “em 
seus efeitos”).

4. poieõ (tkh€w). “fazer”, também é traduzido 
pelo verbo “trabalhar” (Mt 20.12; At 15.12; 19.11; 
21.19; Hb 13.21; Ap 16.14; 19.20; 21.27. “come
ta” ). Veja FAZER (1).

5. sunergeõ (crwtpycío), “ trabalhar com ou jun 
to” (formado de sun. “com", e A. n° 1), ocorre em 
Mc 16.20; Rm 8.28 (“contribuem ”); 1 Co 16.16 
(“auxilia na” ); 2 Co 6.1 (“cooperando também", 
particípio presente; “com ele” não representa nada 
no original grego); Tg 2.22 (“cooperou com” ). Veja 
AJUD AR.!

6. ginomai (YÍvojiai), “tomar-se, acontecer” , é 
encontrado em Mc 6.2 (“se fazem”); At 5.12 (“eram 
feitos” ).

TRABALHO
A. Verbos.

1. kopiaõ (K o m á tü ) , “estar cansado, labutar”, é 
encontrado cm Mt 6.28 (“trabalham”); Lc 5.5 (Lc
12.27. em alguns manuscritos); 1 Co 4.12. Veja 
LABUTAR.

2. basanizõ (paoavíCw), primariamente, “esfre
gar na pedra de toque, pôr em prova”, então, “exa
minar mediante tortura” (cognato de basanos, “pe
dra de toque, tormento”), por conseguinte, denota 
“ torturar, atormentar, angustiar, afligir” ; na voz 
passiva, é  usado em Mc 6.48 (“se fatigavam” ). Veja 
ATORMENTAR. DOR, TORMENTO.

B. Substantivo.
kopos (kóttoç). “labuta, aborrecimento, dificul

dade” . é usado em Ap 2.2 (“trabalho”). Veja LA
BUTAR.

TRAÇA
ses (cníç) denota “traça de roupa" (M t 6.19,20; 

Lc 12.33).! Jó  4.19: “São m achucados como 
a traça” , alude aparentem ente ao fato de que os 
m ateriais de lã, crivados por larvas de “traças” , 
ficam  tão frágeis que um toque os desm ancha. 
Em Jó 27.18: "Ele edifica a sua casa com o a tra
ça", d iz  respeito à  frágil cobertura que a “traça” 
larval constrói do m aterial que consom e. A tra
dução “aranha” é  um a tentativa para explicar a 
dificuldade.

TRADIÇÃO
paradosis (irapáòoai ç), “condução para baixo, 

transmissão à geração seguinte" ou “condução em. 
passagem ao seguinte, passagem adiante, transmis
são" (cognato de paradidõmi, “transmissão à pos
se de, ceder, entregar” ), denota “tradição”, e, con
seqüentemente. por metonímia: (a) os “ensinos dos 
rabinos” , as interpretações da lei. a qual. assim, tor
nav am -se  n u la  na p rá tic a  (M t 15 .2 .3 ,6 : M c 
7.3,5,8,9,13; Gl 1.14; Cl 2.8); (6) os “ensinos apos
tólicos” (1 Co 11.2, “preceitos” ), acerca das instru
ções relativas aos ajuntamentos de crentes (instru
ções de âmbito mais amplo que os preceitos no sen
tido limitado); em 2 Ts 2.15, alude à doutrina cristã 
em geral, onde o uso que o  apóstolo Paulo faz da 
palavra constitui uma negação que o  que ele prega
va tinha se originado em si mesmo, e uma reivindi
cação à sua autoridade divina (cf. paralambanõ. “re
ceber”, usado em I Co 11.23; 15.3); em 2 Ts 3.6. é 
usado acerca das instruções concem entcs à condu
ta cotidiana.)

TRAGAR
katapinô (tcaTaTrívu»), “beber abaixo” (formado 

de kata. “para baixo” , e pinõ, “beber”), “beber dc 
um gole. engolir de um gole. tragar” , é usado com 
este significado: (a) fisicamente, mas figurativa
mente (M t 23.24; Ap 12.16); (b) metaforicamente, 
na voz passiva, acerca da morte, pela vitória (1 Co 
15.54); de ser vencido pela tristeza (2 Co 2.7); do 
corpo mortal, pela vida (2 Co 5.4). Veja DEVO
RAR, n° 3. SUBMERGIR. n° 2.

TRAIDOR
prodotes (TTpoÔórnç) denota “traidor, prevarica

dor, sedutor": termo designado a Judas, virtualmente 
como título, em Lc 6.16; em 2 Tm 3.4. ocorre numa 
lista de características ruins, as quais, segundo pro
fecia, serão abundantes nos últimos dias. Veja TRA
IR, B.

TRAIR
A. Verbo.

paradidõmi (TTapa&Sti^n), “trair” (formado de 
para, “para cim a", e didõmi, “dar"), literalmente, 
“entregar", é usado: (a) no sentido de entregar uma 
pessoa ou coisa para ser guardada por outra, enco
mendar (por exemplo. At 28.16); (b) entregar para 
prisão ou julgamento (por exemplo. Mt 4.12; 1 Tm
1.20); (c) entregar traiçoeiramente por meio de “trai
ção” (M t 17.22; 26.16; Jo 6.64. etc.): (d) passar
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adiante, entregar (por exemplo, 1 Co 11.23): (e) 
permitir que algo seja feito, dito acerca do amadu
recimento de frutos (Mc 4.29). Veja ARRISCAR. 
COMETER. DAR. ENTREGAR, LANÇAR. PÔR. 
RECOMENDAR. TRAZER, Nota (4).

B. Substantivo.
prodoies (T rpoôÓ T nç), “traidor**, cognato de A 

(Lc 6.16: At 7.52 e 2 Tm 3.4). Veja TRAIDOR.*

TRANÇA
plegma (TiXeypa) significa “aquilo que é tran

çado” (formado de plekâ, “tecer, trançar” ), quer uma 
rede ou cesta (Josefo usa o termo para aludir à arca 
de juncos na qual o infante Moisés foi posto), quer 
uma rede, trançado (de palha), trança (de cabelo). 
E  usado em 1 Tm 2.9. acerca de cabelo trançado, o 
que a Vulgata significa por “anéis de cabelo, ca
chos de cabelo” /}

Nota: Contraste com o termo emploke (1 Pe 3.3), 
“frisado”, ou seja, entrelaçar o cabelo para orna
m ento.!

TRANSE
ekstasis («ÉKcrraaiç) (quanto a este termo, veja 

ASSOM BRO. A, n° 1), denota “ transe” em At 
10.10: 11.5; 22.17. uma condição na qual a consci
ência e a percepção comuns das circunstâncias na
turais foram retidas, e a alma ficou suscetível so
mente à visão dada por Deus.

TRANSFIGURAR
metarnorphoõ (ii€TC*nop<t>óto). “mudar em outra 

forma” (formado de meta, implicando mudança, e 
morphe, “forma”; veja FORMA. n° 1), é  usado na 
voz passiva acerca de: (a) a transfiguração de C ris
to (M t 17.2; Mc 9.2): Lucas (em Lc 9.29) evita este 
termo que poderia sugerir aos leitores gentios as 
m etam orfoses de deuses pagãos e usa a frase 
egeneto hereron, “foi alterado”, literalmente, “tor
nou-se [ginomai] diferente fheteros]"', (b) os cren
tes (Rm 12.2. “transformai-vos”), sendo a obriga
ção serem submetidos a uma mudança completa, a 
qual. sob o poder de Deus. encontrará expressão no 
caráter e na conduta; o termo morphe põe em rele
vo a  mudança interior, o termo schema (veja o ver
bo precedente no mesmo versículo, suschemarízõ) 
ressalta a mudança exterior fveja FORMA. n° 2, 
FIGURA (1). n° 3]; o  presente contínuo indica um 
processo: 2 Co 3.18 descreve que os crentes são 
“transformados” “na mesma imagem'* (ou seja, na 
imagem de Cristo em toda a Sua excelência mo

ral). a mudança sendo efetuada pelo Espírito San
to” .!

TRANSFORMAR
1. metarnorphoõ ([i€Taiiop<Jxxo) é encontrado em 

Rm 12.2. Veja TRANSFIGURAR.
2. metaschematizõ (|ieraoxn|iaTÍCü>) na voz 

passiva é traduzido pelo verbo “transfigurar-se” em
2 Co 11.13-15. Veja FIGURA (1 ).C . n° 1.

TRANSGREDIR
A. Verbos.

1. parabainõ (-apapaív io), literalmente, “ir à 
parte, afastar-se” (formado de para, “à parte”, e 
bainõ, “ir”), por conseguinte, “ ir além”, é usado 
primária e metaforicamente acerca de “transgredir” 
a tradição dos anciãos (Mt 15.2); o mandamento de 
Deus (M t 15.3): em At 1.25, refere-se a Judas (“se 
desviou” ); em 2 Jo 9. alguns textos têm este verbo 
(“prevarica”), os melhores têm proagõ (veja IR. n° 
10).l

2. huperbainõ (ínreppaíi^w), literalmente, “ ir aci
ma de” (formado de huper, “acima de”, e bainõ, 
“ir”), é  usado metaforicamente em 1 Ts 4.6 (“opri
ma”, ou seja, “ultrapasse” os limites que separam a 
castidade da Iicenciosidade. a santificação do pe
cado ).1

3. parerchomai ( T r a p € p x o p .a i ) ,  “vir perto** (for
mado de para, “perto”, e erchomai, “vir” ), “passar 
por cima. não fazer caso”, e, por conseguinte, me
taforicamente, “transgredir” , é usado em Lc 15.29. 
Veja PASSAR. VIR, n° 9.

B. Substantivos.
1. parabasis (rrapá^aoiç), cognato de A. n° 1, 

primariamente “ida à parte” , então, “ultrapassa- 
gem”. é usado metaforicamente para denotar “trans
gressão” (sempre acerca de uma quebra da lei): (a) 
de Adão (Rm 5.14); (b ) de Eva (1 Tm 2.14); (c) 
negativamente, onde não há lei, considerando que 
“transgressão** implica a violação da lei. nenhuma 
lei foi ordenada entre a “transgressão” de Adão e 
os que estão sob a lei (Rm 4.15); (d) as “transgres
sões” da lei, Gl 3.19, onde a declaração “foi orde
nada por causa das transgressões” é melhor com
preendida de acordo com Rm 4.15: 5.13: 5.20; a lei 
não torna os hom ens pecadores, mas lhes faz 
“transgressores"; por conseguinte, o pecado se tor
na “excessivamente maligno" (Rm 7.7.13). Assim, 
a consciência tinha um padrão extem o para si mes
ma; pela lei, os homens são inteirados de sua inca
pacidade de prestar obediência completa a Deus,
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para que, desse modo, eles sejam convencidos da 
necessidade que têm de um Salvador; em Rm 2.23, 
“transgressão (da lei)”; Mb 2.2; 9.15.1

2. paranomia (Tíapai/o^ía), “violação da lei, 
transgressão, infração" (formado de para, "ao con
trário de", e  nomos, “lei”), é encontrado em 2 Pe
2.16 ("transgressão").!

Nota: Em 1 Jo 3.4 (prim eira parte), o verbo 
poieõ, “fazer”, com o termo anomia, “ilegalidade", 
c traduzido por “comete iniqüidade”; na segunda 
parte, onde ocorre só anomia, é traduzido por “ini
qüidade” .

TRANSGRESSÃO
A. Substantivo .

paraptõma ( T r a p á u T ü j [ i a ) .  primariamente “pas
so falso, erro crasso, asneira, disparate” (cognato 
de parapiptõ, “recair” , Hb 6.6), literalmente, “que
da ao lado de” , usado eticamente, denota "trans
gressão” , uma divergência da retidão e da verdade, 
ocorre em Mt 6.14 (“ofensas”); Mt 6.15 (duas ve
zes); M t 18.35 (em a lguns m anuscritos); Mc
11.25,26; Rm 4.25 (“por [ou seja. por causa de] 
nossos pecados”); Rm 5.15 (duas vezes, onde a 
transgressão de Adão é posta em contraste com o 
dom gratuito da justiça, Rm 5.17, um contraste com 
a natureza e seus efeitos); Rm 5.16 (onde “de mui
tas ofensas” expressa um contraste de quantidade: 
a condenação foi o resultado de uma “ofensa” ou 
“transgressão”, o dom gratuito é “de [ek, expres
sando a origem e dando cnfase na graça justiftcadora 
de Deus em Cristo] muitas ofensas”); Rm 5.17 (que 
apresenta um contraste entre os efeitos legais e os 
da graça divina); Rm 5.18 (“por uma só ofensa”, é 
posto em contraste com “por um só ato de justiça"; 
isto é importante, a diferença não está entre a “ofen
sa” ou “transgressão” de um homem e a justiça de 
Cristo, mas entre dois atos, a “ofensa” ou “trans
gressão” de Adão e a morte vicária de Cristo); Rm
5.20 (cf. transgredir, B, n° 1, letra “<f*); 2 Co 5.19 
(“pecados”); E f 1.7 (“ofensas”); E f 2.1 “(mortos 
em) ofensas”); E f 2.5; Cl 2.13 (na primeira parte, 
“pecados”; na segunda parte, “ofensas”).

Em Gl 6.1, “(nalguma) ofensa”, a referência é às 
“obras da carne” (Gl 5.19), e o pensamento é que o 
crente, sendo pego de surpresa, a “ofensa" leva a 
melhor sobre ele; em Tg 5.16, “culpas” (“pecados” 
é tradução da palavra hamartias, que é encontrada 
nos melhores textos), aqui, ou em qualquer outro 
lugar nas Escrituras, não está em vista a confissão 
auricular; o mandamento é  abrangente, e fala do re

conhecimento da culpa em que alguém prejudicou 
outrem, ou do alívio de uma consciência preocupa
da por um irmão fiel, cujas orações serão eficazes, 
ou de confissão aberta perante a igreja.

Em Rm 11.11,12, a palavra é usada acerca da 
“queda" de Israel, ou seja. o fato dc se desviarem da 
obediência a Deus e do cumprimento da Sua vonta
de (a ser distinguido do verbo ptaiõ, “caíssem”, na 
primeira parte do versículo 11, o que indica a impos
sibilidade de restauração). Veja CAIR, A, n° 2.1

B. Verbo.
hamartanõ (á(icpravai) “pecar”, é  encontrado 

em M t 18.15; Lc 17.3,4.
Nota: Para os diferentes significados das pala

vras que descrevem o que é pecado, veja PECA
DO. Os termos paraptõma e hamartema (“ação pe
cadora”) estão estreitamente relacionados com res
peito a seus significados primários: parabasis pa
rece ser um termo mais forte, como a quebra de 
uma lei conhecida (veja TRANSGREDIR).

TR A N SG R ESSO R
1. parabates (irapapáTriç), literal e primariamen

te, “alguém que fica ao lado dc”, então, “aquele 
que ultrapassa o lim ite prescrito, transgressor” 
(cognato de parabainõ. “transgredir” , veja TRANS
GREDIR); ocorre em Rm 2.25,27; Gl 2.18; Tg
2.9,11.1

Nota: O termo hamartõlos, “pecador, aquele que 
erra a marca”, é aplicável a todos os homens sem 
distinção; o termo parabates ressalta o  lado positi
vo do pecado, e é aplicável aos que receberam a 
lei.

2. anomos (ãvoiioç), “sem lei” (formado de a, 
elemento de negação, e nomos, “lei"), é encontra
do em  Lc 22.37 (“malfeitores”), numa citação dc Is
53.12 (em alguns textos, também ocorre em Mc 
15.28). Veja LEI, C, n° 3, SEM LEI, A.

T R A N SM IT IR  À G ER A ÇÃ O  SE G U IN TE
patroparadotos (TraTpoirapdÔOToc;), adjetivo, 

denotando “transmitido pelos pais", é  usado em 1 
Pe 1.18, “rccebestes dos vossos pais”  (formado de 
pater, "pai", e paradidõmi, "transm itir à geração 
seguinte”).1)!

TRA N SPORTAR
A. Verbos.

1. methistemi ou methistanõ ([ieÔíarr|p.i ou 
^e0Lardua>), “mudar, remover, tira r’ (formado de 
meta, implicando “mudança”, e histemi, “fazer es
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tar” ), é usado em Cl 1.13. Veja PÔR, REMOVER, 
VIRAR.

2. metatithemi (iitTcmÔripL), “ transferir para 
outro lugar” (formado de meta, implicando “mu
dança”, e tithemi, “pôr"), é traduzido em Hb 11.5 
pelo verbo “trasladar” (duas vezes). Veja CARRE
GAR, MUDAR. REMOVER, VIRAR.

B. Substantivo .
metathesis (|i€Td0ecriç), “mudança de posição” 

(cognato de A. n° 2). é encontrado em Hb 11.5 
(“trasladação"). Veja MUDAR, REMOVER.

T RA N STO R N A R
A. Verbo.

anaskeuazõ (àpaaKeudCw), primariamente, “ar
ruinar as malas” (formado de ana , “para cima”, e 
skeuos, “vasilha”), por conseguinte, a partir de um 
ponto de vista militar, “desm antelar uma cidade, 
saquear”, é usado metaforicamente em At 15.24, 
acerca de perturbar, agitar, subverter ou “transtor
nar” a alma dos crentes. Nos papiros, é usado acer
ca de ir à falência.!

Nota: Quanto ao verbo anairepõ, usado em Tt
1.11, veja SUBVERSÃO. B, n° 3. Quanto ao verbo 
ekstrephõ, usado em Tt 3.11, veja PERVERTER, 
n° 4.

B. Substantivo .
katastrophe (Kr/TaaTpo<t>TÍ), “subversão” (em 

português, “catástrofe"), é encontrado 2 Pe 2.6; 2 
Tm 2.14 (“perversão”). Veja SUBVERSÃO.^

TRASPASSAR
1. diikneomai (ôiiKV€0|ia i) , “ ir por, passar por, 

penetrar" (formado de dia, “através de”, ikneomai, 
“ ir”), é usado acerca do poder da Palavra de Deus 
(Hb 4.12).1 Na Septuaginta, consulte Êx 26.28.!

2. dierchomai (ôi€pxo|Ku), “ir  por, passar por”, 
é traduzido em Lc 2.35 por “traspassará”. Veja VIR, 
n° 5.

3. ekkenteò (çkkçptçw), primariamente, “picar, 
furar” (formado de ek, “para fora”, e kenteõ, “pi
car"), significa “traspassar” (Jo 19.37; Ap 1.7).tfl

4. nussõ ( i -m x jc jg j) ,  “furar” ou “ perfurar por”, usa
do freqüentemente acerca de infligir feridas graves 
ou mortais, é  usado para aludir ao furo que foi aberto 
no lado de Jesus (Jo 19.34; em alguns manuscritos, 
também ocorre em Mt 27.49).il

5. peripeirõ  (TrepiTT€Ípcu), “pôr ou aplicar um 
espeto”, por conseguinte, “furar” , é usado metafo
ricamente cm  1 Tm 6.10, acerca de torturar a alma 
com muitas dores (“traspassaram (a si mesmos]”).!

TRATADO
logos (Áóyoç), “palavra”, denota “tratado ou 

narrativa escrita” , em At 1.1. Veja PALAVRA (1).

TRATAR
chraomai (xpáopai) denota: (a) “usar” (acerca 

de coisas): (b ) “ usar bem ou mal, tratar, lidar com” 
(acerca de pessoas); “tratando (humanamente), At
27.3. As outras dez ocorrências vêm sob a letra “a ”. 
Veja USAR (1).

Nota: Em Lc 2 0 .11, o verbo atimazõ, “deson
rar” (formado de a , elemento de negação, e time, 
“honra”), é traduzido por “afrontando-o”. Quanto 
ao termo kakoucheõ. que ocorre em Hb 11.37, e 
sun.kakoucheom.ai, que aparece em Hb 11.25, veja 
SOFRER n.os 6  e 7.

TRAVE
dokos (8 o k ó ç ) , “viga” , está talvez relacionado 

etimologicamente com a raiz dek-, visto na palavra 
dechomai, “receber”, “vigas” que recebem (susten
tam) paredes ou peças de madeira. O Senhor usou
o termo metaforicamente, em contraste com um ar- 
gueiro, referindo-se a uma “grande falta ou vício” 
(Mt 7.3-5; Lc 6.41,42).!

TRAVESSA
pinax (mvaÇ), primariamente “tábua” ou “pran

cha”, veio a denotar vários artigos de madeira, por 
conseguinte, “tabuleiro de madeira, travessa” (Mt 
14.8,11; Mc 6.25,28; Lc 11.39). Veja PRATO (1).!

TR A ZER
A. Verbos.

1. pherõ (<J>cptü), “ levar” ou “carregar” também 
é usado acerca de “dar ou produzir fruto” (Mc 4.8; 
Jo 15.5, etc.). Trazer é  o significado mais freqüen
te. Veja ALCANÇAR, CARREGAR, IMPELIR, 
IMPETUOSO, IR, LEVAR (1), MOVER, SUPOR
TAR (2), SUSTENTAR (2).

Verbos compostos com o n° I, com o significa
do do verbo “trazer”, são os seguintes:

2. anapherõ (àm ^p eo ) denota "trazer para cima, 
fazer subir” (M t 17.1). Veja LEVAR (1), n° 3.

3. apopherõ (àmxJ>€pto), “ levar adiante” (1 Co 
16.3; At 19.12, alguns manuscritos têm epipherõ 
(è7ri<t>épco) aqui). Veja CARREGAR.

4. eispherõ (€ia4>€pio), denota “trazer a” (Lc 
5.18,19: At 17.20; I Tm 6.7; Hb 13.11). Veja LE
VAR (2), n° II.
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5. ekphero (€K4>€pQj), “trazer para a frente”. Veja 
LEVAR (1). n°4.

6. epipherõ (èm^épto), significa: (a) “trazer so
bre” ou “trazer contra” (Jd 9); (b) “impor, infligir, 
visitar em” (Rm 3.5). Alguns manuscritos têm o 
verbo em At 25.18 (em lugar do n° 1); outros em 
Fp 1.16 (Fp 1.17, “acrescentar” é a tradução de 
egeirõ).%

7. propherõ (7Tpo<t>€ pio) denota “trazer para a 
frente” (Lc 6.45, duas vezes).

8. prospherõ (Trpoa<í>€piü) significa: (a) “ trazer 
(em acréscimo)” (Mt 25.20); “ trazer a” (Mt 5.23; 
Mc 10.13); (b) “oferecer” (Mt 5.24). Veja APRE
SENTAR, LID A R , FAZER (1), O FER ECER , 
PÔR.

9. sumpherõ (auji4>épio), “trazer junto, reunir” , 
tem este significado em At 19.19. Veja BOM, SER 
MELHOR. PROVEITO (2), VANTAJOSO.

10. agõ (ãyii)), “levar, levar junto, trazer” , tem o 
significado de “trazer” (além de suas ocorrências 
nos Evangelhos e Atos) em 1 Ts 4.14; 2 Tm 4.11 e 
Hb 2.10. Veja IR, CARREGAR, GUARDAR (2), 
LEVAR (2).

Verbos compostos com o verbo agõ são:
11. anagõ (áyáyu)), “levar para cima” ou “fazer 

subir” (Lc 2.22; At 9.39 etc.); “trazer para a frente, 
apresentar” (At 12.4): “trazer outra vez” (Hb 13.20); 
“ fazer subir outra vez” (Rm 10.7). Veja LEVAR (2), 
NAVEGAR (1), NAVEGAR (2), OFERECER. 
PARTIR, SOLTAR (1). TOMAR.

12. apagõ (áuóyio), “ levar (conduzindo), levar 
para a frente, trazer a” (At 23.17). Veja CARRE
GAR, LEVAR (1), MORTE, TOMAR.

13. eisagõ (€tadyw ), “trazer, apresentar” (Lc
2.27, etc.). Veja LEVAR (2).

14. exagõ (èfjáyoj). “conduzir para fora, trazer 
para a frente” (At 5.19; 7.36,40. etc.). Veja IR BUS
CAR, LEVAR (2).

15. epagõ (émrytú), “trazer a” (At 5.28; 2 Pe
2.1.5).l

16. katagõ (KaTdyoj), “trazer para baixo, der
rubar” (At 9.30; 22.30; 23.15.20; Rm 10.6); “tra
zer para a frente” (At 23.28); acerca de barcos, 
“trazer para a terra” (Lc 5.11). Veja TERRA (1), 
TOCAR.

17. pareisagô (Trapeiadyio), “trazer em segre
do” (literalmente, “trazer ao lado de”), “introduzir 
secretamente” (2 Pe 2.1).<fl

18. proagõ (TTpoáyu), “trazer ou conduzir para 
a frente” (por exemplo. At 12.6; 16.30; 25.26). Veja 
IR. n° 10.

19. prosagõ (Trpoadyio), “trazer a ou até” (At 
16.20; 1 Pe 3.18). Quanto a At 27.27, veja PUXAR. 
(*), n° 3 .!

Outros verbos são:
20. komizõ (ko|í.í£üj). em geral, “receber, intro

duzir, trazer em” (Lc 7.37). Veja RECEBER.
21. parechõ (irapéxw), normalmente, “oferecer, 

fornecer, prover" (literalmente, “ter próximo”), “tra
zer, no sentido de prover” (At 16.16; 19.24). Veja 
DAR, FAZER (1), GUARDAR (2), MINISTRO, 
MOSTRAR. OFERECER, PERTURBAR.

22. apostrephõ (dTroorpécjxx)), “virar ou pôr atras, 
devolver” (M t 27.3). Veja PÔR. PERVERTER. 
VIRAR.

23. katabibazõ (KaTafiifkíCio), na voz ativa, “fa
zer baixar” , é usado na voz passiva no sentido dc 
“ser trazido para baixo” (Lc 10.15); “ser derrota
do” (Mt 11.23).!

24. sumbibazô (aupPt{3á£(í>), “ im pelir” (At
19.33).

25. propempõ (irpoire^Triu), “enviar, levar no 
caminho, acompanhar" (At 15.3; 20.38; 21.5; Rm 
15.24; 1 Co 16.6,11; 2 Co 1.16: Tt 3.13; 3 Jo 6). 
Veja ACOMPANHAR. CONDUTA.!

26. blastanõ (fJAacrrdviu), “brotar, nascer” (Tg
5.18, “produziu”, ou seja, “fez produzir”). Veja 
BROTAR. FRUTIFICAR.

27. poieõ (ttol€oj). “ fazer” , é usado para se refe
rir a produzir frutos (Mt 3.8,10; 7.17,18). Veja FA
ZER (1).

28. ekballõ (€K0áXÀio), “pôr para fora, forçar a 
saída de. expulsar” , usado para aludir a produzir 
coisas boas e más do coração (Mt 12.35). Veja LAN
ÇAR. n° 5.

29. tiktõ  ( t í k t i ü ) ,  “gerar, dar à luz” (M t 
1.21,23,25; Tg 1.15. primeira parte do versículo, 
de acordo com os melhores manuscritos; Ap 12.5. 
“foi arrebatado” ). Veja ENTREGAR. GERAR.

30. apokueõ (òttoicúçcu), “dar cria. parir” em Tg
1.15 (fim do versículo, “sendo consumado”) e “dar 
à luz" (Tg 1.18, “gerou"). Veja GERAR.!

31. gennaõ (yewáoj), “gerar" (Lc 1.57, “conce
beu”). Veja GERAR, A, n° 1.

32. euphoreõ (éu<J>opéu)), “produzir bem, ser pro
dutivo" (Lc 12.16, “produziu com abundância”).! 
Contraste com o verbo karpophoreõ (Mc 4.20, “dão 
fruto"; o mesmo se dá em Cl 1.6, "frutificando").

33. trephõ (Tpeòoj). “criar, educar” (Lc 4.16). 
Veja APASCENTAR. NUTRIR.

34. anatrephõ (duarpé^xij). “nutrir” (At 7.20.21); 
“criar” (At 22.3).!
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35. ektrephõ (èicTpÇíbw). “nutrir” (E f 5.29); “cri
ar, educar” (Ef 6 .4).!

36. apangellõ (àTrayyéXiu), “anunciar” (Mt 2.8, 
“participai”; Mt 28.8). Veja CONTAR (3). DECLA
RAR, MOSTRAR, RELATÓRIO.

B. Substantivo .
epeisagõge (èTT^iaaycoyn), literalmente, “intro

dução além de" (Hb 7.19).!
Notas: (1) Em M c 4.21. o  verbo erchomai. “vir” , 

é traduzido por “ser posta” (literalmente, **[a candeia 
para] vir” ).

(2) Em Mc 13.9, o verbo traduzido por “apre
sentados” é  histemi. “estar” ; em At 27.24, paristemi, 
“estar diante de” (“sejas apresentado”).

(3) Em At 5.36, ginomai. “tom ar-se”, é traduzi
do por “reduzidos a nada”. O mesmo se dá em 1 Co 
15.54, “acontecer*, por “cumprir-se-á”.

(4) Em Mc 4.29, o verbo paradidõmi é traduzi
do por “se mostra".

(5) Em Mt 1.11.12,17, o termo metoikesia signi
fica “remoção** ou “levar embora (com violência)”.

(6) Em At 13.1. o termo suntmphos denota “ir
mão de criação, irmão de leite” .!

(7) Em I Co 4.17, quanto a “vos lembrará”, veja 
LEMBRAR-SE.

(8) Em Lc 1.19, “dar-te estas alegres novas”, e 
At 13.32 e Rm 10.15 (final), veja PREGAR.

(9) Em 1 Co 1.19, o verbo atheteõ. “rejeitar” , é 
traduzido por “aniquilarei” . Veja MENOSPREZAR, 
Nota (1).

(10) Quanto ao verbo kalargeõ, “aniquilar, des
unir”  (1 Co 6.13, etc.), veja ABOLIR. DESTRUIR.

(11) Quanto ao verbo eipon, encontrado em Mt
2.13. “dizendo", veja CONTAR (3).

(12) Veja também DESOLADO, n° 1, PERFEI
ÇÃO. B.

(13) Quanto a “trazer em escravidão”, veja ES
CRAVIDÃO. B.

(14) Em Mt 16.8. a lguns m anuscrito s têm  
lambanõ (“trazer” ).

T R E M E R
A. Verbos.

1. tremõ (Tpéfitu), “tremer, sobretudo de medo”, 
é usado em Mc 5.33; Lc 8.47 (At 9.6, em alguns 
manuscritos); 2 Pe 2.10 (“receiam”).!

2. seiõ (creio)), “mover para lá e para cá. tremer”, 
é encontrado em Hb 12.26 (“comoverei”). Veja SA
CUDIR, TRÊMULO.

Notas: (1) Quanto ao verbo pliríssõ, que ocor
re em Tg 2.19, “estrem ecem ”, veja ESTREM E
CER.

(2) Quanto ao adjetivo entromos, “trêmulo” , que 
ocorre em At 7.32: 16.29, veja TRÊMULO, n° 1.

(3) O  adjetivo emphobos, usado com o verbo 
ginomai, “tom ar-se”, é  traduzido cm At 24.25 por 
“espavorido”; em Lc 24.5, por “atemorizadas”. Veja 
ATEMORIZADO. A.

B. Substantivo .
tromos (Tpójioç), “tremor” (cognato de A, n° 1), 

ocorre em Mc 16.8: 1 Co 2.3; 2 Co 7.15; E f 6.5: Fp 
2.12.!

T R Ê M U L O
1. entromos (ei^po^oç). adjetivo que significa 

“que treme de medo” (formado de en. “em”, e tremõ. 
“tremer"), é  usado com tinir, “ser” , em Hb 12.21 
(alguns manuscritos têm ektromos, com o  mesmo 
significado), “trem endo” (literalm ente), é usado 
com ginomai, “tom ar-se”, em At 7.32 e 16.29, “trê
mulo”, literalm ente, “ficou trêmulo” . Veja TRE
M E R !

2. seiõ (cr€Íü>), “tremeu” (M t 27.51 e 28.4, “ter
remoto” ). Veja MOVER, n° 3, SACUDIR. TRE
MER.

T R Ê S V EZES
tris (rp íç )  ocorre em Mt 26.34,75 (e passagens 

paralelas); At 10.16; 11.10 (nestes dois últimos lu
gares, precedido pela preposição epi. “até” ): 2 Co
11.25 (duas vezes): 2 Co 12.8.

T R Ê S
treis ( T p € Í ç )  é considerado por muitos como 

número que, às vezes, indica simbolicamente ple
nitude de testemunho ou manifestação, como nas 
três Pessoas da deidade (cf. 1 Tm 5.19: Hb 10.28); 
a menção em 1 Jo 5.7 está num versículo que não 
faz parte do original; nenhum m anuscrito grego 
anterior ao século XIV o continha; nenhuma ver
são mais antiga que o século V, em qualquer outro 
idioma, o  contém, nem é citado por qualquer um 
dos “pais” gregos ou latinos em seus escritos sobre 
a Trindade. Que há os que testificam no céu não é 
confirmado por nenhuma outra Escritura. Deve ser 
considerado como interpolação de um copista.

Em Mc 9.31 e 10.34. os melhores textos têm 
meta treis hemeras, “depois de três dias” , o  que 
expressa idiomaticamente a mesma coisa que te trite 
hemera, “no terceiro dia”, que alguns textos têm 
aqui, como, por exemplo, a frase “o terceiro dia”, 
em Mt 17.23; 20.19; Lc 9.22; 18.33 (onde a repeti
ção do artigo dá ênfase ao número, literalmente, “o
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dia, o terceiro”); Lc 24.7,46; At 10.40. Quanto ao 
termo três vezes, veja TRÊS VEZES.

TREVAS
A. A djetivos.

1. skoteinos (<jkot€ivóç), “cheio dc escuridão” 
ou “coberto de trevas”, é termo que ocorre em Mt
6.23 e Lc 11.36.34, onde a condição física é figura
tiva da moral. O grupo de palavras skot- é derivado 
de uma raiz ska-, que significa “cobrir"’. A mesma 
raiz é encontrada em skene, “tenda”.!

Nota: Contraste com o termo phõteinos, “cheio 
de luz”, que aparece, por exemplo, em Mt 6.22.

2. auchmeros (aiixnnpóç), dc auchmos, “seca 
produzida por calor excessivo”, por conseguinte, 
significa “seca, obscuro, escuro” (2 Pe 1.19). O n°
1 significa “escuridão” produzida por cobertura; o 
n° 2, “escuridão” produzida por ser tenebroso, obs
curo ou escuro.!

B. Substantivos.
1. skotia (aKOTta) é usado para descrever: (a) a 

escuridão física, “escuro”, em Jo 6.17 (literalmen
te, “a escuridão tinha vindo”); Jo 20.1 (literalmen
te, “sendo ainda escuro”); (b) o segredo em geral, 
quer o que tenha sido feito seja bom ou mau (Mt 
10.27; Lc 12.3); (c) as “trevas” espirituais ou mo
rais, emblemáticas do pecado, como condição da 
depravação moral ou espiritual (Mt 4.16; Jo 1.5; 
8.12; 12.35,46; 1 Jo 1.5; 2.8,9,11).!

2. skotos (okóto ç ) , forma mais antiga que o n°
1, gramaticalmente masculino, é encontrado em 
alguns manuscritos cm Hb 12.18.!

3. skotos (cjkótoç), substantivo neutro, freqüente 
na Septuaginta, é usado no Novo Testamento como 
equivalente do n° 1. Designa: (a) a “escuridão físi
ca” (Mt 27.45; 2 Co 4.6); (b) a “escuridão intelec
tual” (Rm 2.19; cf. C, n° 1); (c) a “cegueira” (At
13.11); (d) por metonímia, o “lugar de punição” (por 
exemplo, Mt 8.12; 2 Pe 2.17; Jd 13); (e) metafori
cam ente, a “escuridão moral e espiritual" (por 
exemplo, Mt6.23; Lc 1.79; 11.35; Jo 3.19; At 26.18;
2 Co 6.14; E f 6.12; Cl 1.13; 1 Ts 5.4.5; 1 Pe 2.9; 1 
Jo 1.6); (J) por metonímia, “aqueles que estão em 
trevas morais ou espirituais” (Ef 5.8); (g) as “más 
obras" (Rm 13.12; Ef 5.11); (/i) os “poderes maus 
que dominam o mundo” (Lc 22.53); (/) “segredo” 
(como o n° 1). Ainda que o termo skotos seja usado 
no Novo Testamento mais que o dobro das vezes 
em que ocorre o termo skotia, o apóstolo João só 
usa uma vez a palavra skotos (1 Jo 1.6), mas usa a 
palavra skotia 15 vezes das 18.

“Com a exceção do significado de segredo (o n°
1, letra “b”, e o n° 3 letra “/”), a palavra ‘trevas’ sem
pre é usada em sentido ruim. Além disso, as diferen
tes formas dc trevas estão aliadas dc tão perto, sendo 
ou a causa ou o efeito, ou então os efeitos simultâne
os da mesma causa, que tais formas nem sempre 
podem ser distinguidas; observe, por exemplo 1 Jo
1.5 e 2.8, que são passagens nas quais o sentido é 
trevas espirituais e morais” (extraído de Notes o/i 
Thessalonians, de Hogg e Vine. pp. 157, 158).

4. zophos (Có<t>oç) denota “a obscuridade do 
mundo inferior”, por conseguinte, “trevas espessas, 
trevas que podem ser sentidas” , é termo que ocorre 
em Hb 12.18; 2 Pe 2.4,17 e Jd 6.13. Veja ESCURI
DÃO, B, n.os 1 e 2, NÉVOA.f

C. Verbos.
1. skotizõ (q k o t l £ üj) ,  “privar de luz. fazer escu

ro”, só é usado no Novo Testamento na voz passiva 
para designar: (a) os corpos celestes (Mt 24.29; Mc 
13.24; Ap 8.12); (b) metaforicamente, a mente (Rm 
1.21:11.10); alguns manuscritos têm skotizõ em Lc
23.45.1

2. skotoõ (<jkotóu>), “escurecer”, é usado para 
descrever: (a) os corpos celestes (Ap 9.2; 16.10);
(b) metaforicamente, a mente (E f 4.18).l

Nota: A expressão en ainigniati, literalmente, 
“em um enigma”, aparece em 1 Co 13.12. O termo 
ainigma é cognato do verbo ainissomai, “indicar 
obscuramente”. A alusão é a Nm 12.8 (Septuagin
ta), “não por (dia, “por meio de”) falas escuras” 
(literalmente, “enigmas"); as comunicações dc Deus 
com Moisés não eram como no caso de sonhos, etc. 
De acordo com a mesma analogia, o que vemos e 
sabemos agora é visto “obscuramente” comparado 
com a visão direta na presença de Deus futuramen
te. Os enigmas da suposta obscuridade na vida pre
sente serão todas esclarecidas.

T R EZEN TO S
triakosioi (TpiaKOOLOi) ocorre em Mc 14.5 e Jo

12.5.1

TRIBO
1. phule (<1>u\tí), “companhia de pessoas unidas 

por parentesco ou habitação, clã, tribo”, é usado 
acerca de: (a) os povos da terra (Mt 24.30; Ap 1.7; 
5.9; 7.9; 11.9; 13.7; 14.6); (b) as “tribos” de Israel 
(Mt 19.28; Lc 2.36; 22.30: At 13.21; Rm 11.1; Fp 
3.5; Hb 7.13,14; Tg 1.1; Ap 5.5; 7.4-8; 21.12).!

2. dõdekaphulos (òcuÔeicáòuXoç), adjetivo que 
significa “das doze tribos” (formado de dõdeka,
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“doze”, e o  n° 1), usado como substantivo, no neu
tro, e ocorre em At 26.7.1

TRIBU LA Ç Ã O
thlipsis (9XT4>i ç) (quanto a este termo, veja AFLI

ÇÃO. B, n° 4), é encontrado em Mt 24.9 (“serdes 
atribulados ’); Mc 4.17 (“tribulação”); Mc 13.19; 
At 14.22 (“muitas tribulações” ); Rm 2.9; 5.3 (duas 
vezes); Rm 8.35; 12.12; 2 Co 1.4; 7.4; E f 3.13; 2 Ts
1.4 (“aflições”); 2 Ts 1.6; Ap 1.9; 2.9,10.22.

Em Ap 7.14. a “grande tribulação”, literalmente, 
“a tribulação, a grande” (não está sem o artigo), não é 
aquele em que todos os santos tomam parte; indica 
um período definido dito pelo Senhor cm Mt 24.21,29; 
Mc 13.19,24, onde é mencionado que o tempo é ante
rior à Sua vinda, e um período no qual a nação judai
ca. restabelecida à Palestina mediante inacreditável 
instrumentalidade dos gentios, sofrerá uma explosão 
de fúria sem precedentes por parte dos poderes 
anticristãos confederados sob as ordens do Homem 
do Pecado (2 Ts 2.10-12; cf. Ap 12.13-17); nesta tri
bulação. testemunhas dos gentios em favor de Deus 
tomarão parte (Ap 7.9). mas será distintamente o “tem
po de angústia para Jacó” (Jr 30.7); seu começo é  si
nalizado pela colocação da “abominação da desola
ção” (Mt 24.15; Mc 13.14. com Dn 11.31; 12.11).

Nota: Quanto ao verbo thlibô, na voz passiva, 
traduzido em 1 Ts 3.4 por “ser afligidos”, veja 
AFLIÇÃO, n° 4.

TRIBU N AL
1. bema (f3%ia), primariamente, “passo, passada, 

pisada” (cognato de bainõ, “ir”), como em At 7.5. tra
duzido por “espaço (de um pé)”, literalmente, “lugar 
de um pé”, foi usado para denotar lugar elevado ou 
plataforma, alcançado por degraus, originalmente o 
de Atenas na colina Pnyx. onde era o lugar de assem
bléia; acerca da plataforma onde se faziam discursos. 
A palavra passou a ser usada para se referir a uma 
tribuna, duas das quais eram fornecidas nos tribunais 
de justiça da Grécia: uma para o acusador e a outra 
para o acusado; foi aplicado ao tribunal de um magis
trado ou governante romano (Mt 27.19; Jo 19.13: At 
12.21; 18.12,16,17; 25.6,10,17).

Em duas passagens, a palavra é usada para se 
referir ao tribunal divino, diante do qual todos os 
crentes deverão comparecer. Em Rm 14.10, é cha
mado “O Tribunal de Cristo” (ou “O Tribunal de 
Deus” , dc acordo com os manuscritos mais autên
ticos; veja ARA). Em 2 Co 5.10. o mesmo tribunal 
é chamado “O Tribunal de Cristo”, a quem o  Pai

deu todo o julgamento (Jo 5.22,27). Neste bema. 
os crentes deverão comparecer, para que cada um 
receba as coisas feitas “por meio do [ou no] cor
po”, segundo o que tiverem feito, “ou bem ou mal”. 
Lá. eles receberão recompensas pela fidelidade ao 
Senhor. Por tudo o que tiver sido contrário em suas 
vidas à  vontade de Deus, eles sofrerão perda (1 Co 
3.15). Este julgamento deve ser distinguido do ju l
gamento pré-milenar, o trono terrestre de Cristo (Mt 
25.31), e o julgamento pós-milenar, “O Grande Tro
no Branco” (Ap 20.11), no qual somente “os mor
tos” comparecerão. O Tribunal de Cristo será um 
tribunal estabelecido quando da Sua parousia, ou 
seja, da Sua presença com os santos depois que Ele 
voltar a  fim de recebê-los para Si mesmo.!

2. kriterion (KpiTiípiov) primariamente “meio de 
julgamento” (cognato de krinô, “julgar”; em portu
guês, "critério” ), portanto, tribunal, tribunal de jus
tiça, ou “processo” , ocorre em 1 Co 6.2 [última clá
usula: para comentários sobre este versículo, veja 
JULGAR, B. n° 3, Nota (1)]. Também ocorre em 1 
Co 6.4 [cujos comentários estão no verbete JUL
GAMENTO. Nota (1), no final]; Tg 2.6.1

TR IB U TO  (1)
1. phoros (4>ópoc;), cognato de pherõ, “trazer”, 

denota “tributo” pago por uma nação subjugada (Lc 
20.22; 23.2; Rm 13.6.7).‘|[

2. kerisos (icfiyaoç). em latim c cm português, 
“censo”, denota “ im posto individual, taxa per  
capita" (Mt 17.25. “ impostos” : M t 22.17,19; Mc
12.14).!

3. didrachmon (Síòpaxuor), “meio siclo”, é en
contrado em Mt 17.24 (duas vezes, “didracma”). 
Veja DICRACMA, n° 2.1

TRIBUTO (2)
1. telos (TéÀoç), “fim, terminação”, quer de tempo 

ou propósito, denota, em seu significado secundário, 
“o que é pago para fins públicos, taxa, tributo, imposto, 
direitos alfandegários” (Mt 17.25; Rm 13.7). Na Pales
tina. os Herodes da Galiléia e da Peréia recebiam o  “tri
buto”; na Judéia. era pago ao procurador a favor do 
governo romano. Veja R M , FINAL, FINDAR.

2. telõnion  (rçX uivioi') denota “alfândega, 
recebedoria”, repartição onde se recebem taxas e 
impostos (Mt 9.9; Mc 2.14: Lc 5.27).

T R IN C H EIR A
charax (xápaÇ), primariamente “estaca pontu

da”, por conseguinte, “paliçada, plataforma, balu
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arte” , é usado em Lc 19.43 (“trincheira” ). Em 70 
d.C.. Tito. o  general romano, cercou Jerusalém  com 
um monte artificial de terra e pedras como paliça
da. Os judeus em uma de suas surtidas destruíram 
este charax, depois do que Tito cercou a cidade com 
um muro de alvenaria.!

TRIN TA
triakonta (TpidKOUTa) é  traduzido por “ trinta” 

(por exemplo. Mt 13.8,23; Mc 4.8.20).

T R IS T E Z A
A. Substan tivos.

1. lupe (Xúttti) . “aflição, mágoa, peso, pesar, tris
teza” , é encontrado em Lc 22.45; Jo  16.6,20-22: 
Rm 9.2; 2 C o 2.1; 2.3,7; 7.10 (duas vezes): Fp 2.27 
(duas vezes). Veja CONTRiSTAR.

2. odune (òôívrj), “dor, mágoa que consome, afli
ção” , quer física ou m ental, é usado na últim a 
acepção em Rm 9.2 (“contínua dor”); 1 Tm 6.10.!

3. õdin (wÔii'), “cruciantes dores de parto, tra
balho de parto, dores”, “tristezas” , é usado em Mt 
24.8; Mc 13.8. Veja DOR. A, n° 2.

4. penthos (ttcvôoç), “mágoa, pesar, aflição, dor. 
tristeza”, ocorre em Ap 18.7 (duas vezes); Ap 21.4. 
Veja LAM ENTO.

B. Verbos.
1. lupeõ ( àutt€<u ) ,  cognato de A, n° 1. Veja CON- 

TRISTAR. B. n° 1, ENTRISTECER, A.
2. adunaõ (òôuváto), “causar dor” (cognato de

A. n° 2), é usado na voz m édia em Lc 2.48: A t 20.38. 
Veja ANGÚSTIA. B ? n° 3.

C . A djetivos.
1. perílupos (TT€píXimro<;). “muito triste, profun

damente triste” (formado de peri, elem ento inten
sivo, e  lupe, “pesar”), é usado em Mt 26.38 (“cheia 
de tristeza” ); Mc 6.24 (“entristeceu-se m uito”); Mc 
14.34: Lc 18.23 (em alguns manuscritos, aparece 
em Lc 18.24).!

2. alupos (dXuiroç) denota “livre de pesar”  (for
mado de a , elem ento de negação, e  lupe, “pesar”), 
grau com parativo em Fp 2.28 (“menos tristeza”), a 
alegria dos filipcnses significaria a rem oção de um 
fardo do coração do apóstolo Paulo.!

TRIUNFO
thriambeuõ (9piaii0eúu) denota: (a) “conduzirem 

triunfo”, usado acerca de um conquistador com re
ferência aos derrotados (2 Co 2.14). Teodoreto para
fraseia o texto assim: “Ele nos conduz de um lado 
para outro, aqui e ali, e  nos expõe a lodo o mundo”.

Isto está de acordo com evidências de várias fontes. 
Aqueles que são conduzidos não são cativos expos
tos à humilhação, mas são expostos como a glória e 
os súditos dedicados a Ele que conduz (veja o  con
texto). Isto é assim, mesmo se houvesse uma refe
rência a  um “triunfo” romano. Em tais ocasiões, os 
filhos do general, com vários oficiais, iam montados 
atrás da carruagem dele (Lívio, xlv. 40). Mas aqui 
não há necessariamente referência a um “triunfo” 
romano (Field, em Notes on the Translation o f lhe 
New Testament). O pensamento principal é  a  expo
sição, sendo “em Cristo" a esfera; suas evidências 
são os efeitos do testemunho do Evangelho.

Em Cl 2.15, as circunstâncias e  sujeitos são bas
tante diferentes, e relacionam -se com a vitória de 
Cristo sobre os inimigos espirituais na hora em que 
Ele morreu: concordantemente. a referência pode 
ser à exposição triunfante dos derrotados.!

T R O C A R
A. Substan tivo .

antallàgma (dt^ráXXayp.a), “o preço recebido 
com o equivalente ou em troca de um artigo, troca” 
(formado de anti. “em vez de”, e  allassõ. “mudar”, 
cognato de allos, “outro” ), por conseguinte, denota
o preço pelo qual a “ troca” é efetuada (M t 16.26; 
Mc 8 .37).! Ligado com este substantivo está a con
cepção de expiação. como na palavra lutron, “res
gate” . Contraste com o termo allagma, que apare
ce na Septuaginta. por exemplo, em Is 43.3.

B. Verbo.
metallassõ (^eraXXdaauj) denota: (a) “trocar”, 

formado de meta. “com ”, im plicando mudança, e 
allassõ (veja A), é usado em Rm 1.25, acerca de “tro
car” a  verdade por uma mentira: (b) “mudar” (Rm
1.26), significado diferente do versículo precedente. 
Veja MUDAR !  Na Septuaginta. consulte Et 2.7,20.!

Nota: Em Lc 24.17: “Que palavras são essas que 
[...] trocais entre vós?” , o verbo antiballõ. “lançar 
em troca, trocar’*, é  usado acerca de conversação (a 
tradução foi feita literalmente).

T R O M B E T A
A. S ubstan tivo .

salpitix (adXniyÇ) é usado acerca de: (1) o  ins
trumento natural (1 Co 14.8); (2) o acompanhamen
to sobrenatural das interposições divinas: (a) no 
monte Sinai (Hb 12.19): (b ) nos atos dos anjos na 
segunda vinda de Cristo (Mt 24.31); (c) nos atos dos 
anjos no período de julgamentos divinos que prece
dem a segunda vinda de Cristo (Ap 8.2,6.13; 9.14); 
{d) numa convocação para João ir à presença de Deus
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(Ap 1.10; 4.1); (e) no ato do Senhor ressuscitar os 
santos que dormem e transformar o corpo dos santos 
que estiverem vivendo, quando do arrebatamento de 
todos estes para o encontro do Senhor nos ares (1 Co 
15.52). neste versículo, “a última trombeta” é uma 
alusão militar, familiar aos leitores gregos, e não tem 
ligação com a série de trombetas em Ap 8.6 a 11.15; 
há uma possível alusão a Nm 10.2-6, com referência 
ao mesmo evento (1 Ts 4.16, “a [literalmente, uma] 
trombeta de Deus"; a ausência do artigo sugere o 
significado “uma trombeta como a que é usada no 
serviço de Deus” ).!

B. Verbo.
salpizò (ctcíAt t í£ ü j) ,  “soar trombeta. tocar trom

beta” (Mt 6.2); como cm (2), letra V ,  acima (Ap 
8.6-8,10,12,13; 9.1,13; 10.7; 11.15); como em (2), 
letra V *  (1 Co 15.52).<1

T R O M B E T E IR O
salpisies (aaXTTKTTTÍç). ocorre em Ap 18.22.!

TRONCO
xulon (^uXo^), “madeira”, é  usado em At 16.24, 

acerca dc “tronco” . Veja ÁRVORE. BORDÃO. 
MADEIRA.

TRO N O
1. thronos (O p w o ç), “trono, assento de autori

dade”. é usado em alusão ao “trono” de: (a) Deus 
(por exemplo, Hb 4.16 [“o trono da graça”, ou seja, 
do qual a graça procede]; Hb 8.1; 12.2; Ap 1.4; 3.21, 
segunda parte; Ap 4.2. duas vezes; Ap 5.1); é fre
qüente em Apocalipse; em Ap 20.12. nos melhores 
textos, “o trono” (alguns têm theos, “Deus”); cf. 
Ap 21.3; Mt 5.34; 23.22; At 7.49; (b) Cristo (por 
exemplo. Hb 1.8; Ap 3.21, primeira pane: Ap 22.3);
o Seu assento de autoridade no Milênio (Mt 19.28. 
primeira parte); (c) por metonímia, em lugar dos 
poderes angelicais (Cl 1.16); (d) os apóstolos em 
autoridade milenar (Mt 19.28, segunda parte; Lc 
22.30); (e) os anciãos na visão celestial (Ap 4.4. 
segunda e terceira partes): Ap 11.16); (/) Davi (Lc 
1.32; At 2.30); (g) Satanás (Ap 2.13); (h) a “besta”, 
a cabeça  final e federal do  Im pério  R om ano 
reavivado (Ap 13.2; 16.10).

2. bema O fjna) (quanto a este termo, veja TRI
BUNAL), é usado acerca do trono ou tribunal de 
Herodes (Al 12.21).

T R O PE Ç A R  (1)
1. proskoptõ (TrpocncÓTrrw), “bater contra, golpear 

contra”, é  usado em referência a “tropeçar” : (a) fisi

camente (Jo 11.9,10); (b) metaforicamente, acerca de:
(1) Israel com respeito a Jesus, cuja Pessoa, ensino e 
morte expiatória, e o Evangelho a isso associado, eram 
contrários a todas as idéias concernentes aos meios 
de justiça perante Deus (Rm 9.32; 1 Pe 2.8); (2) um 
irmão no Senhor que age contra as ditames da consci
ência (Rm 14.21). Veja BATER, n° 6.

2. ptaiõ (TTTaíca), “fazer tropeçar”, significa, no 
intransitivo, “ tropeçar”, usado metaforicamente em 
Rm 11.11, no sentido da letra “fc”, do item (1). no 
n° 1; com significado moral em Tg 2-10; 3,2 (duas 
vezes): 2 Pe 1.10-!

Nota: Quanto ao termo aptaistos, “de tropeçar” , 
que ocorre em Jd 24, veja CAIR, B. Nota (6).

T R O P E Ç A R  (2)
1. proskoptõ (TrpooKÓTTTü)) denota “bater em ou 

contra, golpear contra, colidir contra” (formado de 
pros, “a” ou “contra”, e koptõ, “golpear, bater” ), 
por conseguinte, em referência ao pé. “tropeçar” 
(Mt 4.6; Lc 4 .11). Veja BATER, TROPEÇAR (1).

2. riiegnumi (Drjyi^^L), “rasgar, lacerar. quebrar”, é 
usado acerca da ação dc um demônio sobre uma vítima 
humana (Mc 9.18; Lc 9.42). Veja QUEBRAR, n° 6.

3. edaphizõ (€ôa4>í£io). “bater no chão”, como. 
por exemplo, numa eira (cf. edaphos, “solo, chão” ), 
por conseguinte, “atirar ao solo”, é  verbo que ocor
re em Lc 19.4 (“derribarão” ). Veja SOLO-!

TRO V Ã O
bronte (Ppoinrrj), em Mc 3.17, “filhos do trovão”, 

é  a interpretação da palavra Boanerges. nome que o 
Senhor deu a Tiago e João; sua disposição irascível 
é vista em Mc 9.38 e Lc 9.54: talvez no caso de Tiago, 
levou-o à sua execução. O nome e sua interpretação 
têm causado muitas dificuldades; uns sugerem o sig
nificado de “gêmeos”. Contudo, é mais provável que 
seja o  equivalente do aramaico benê regesh. “filhos 
do tumulto”; a última das duas palavras era indubi
tavelm ente usada para se referir a “ trovão" no 
aramaico palestino: daí, o significado “filhos do tro
vão”; a palavra hebraica cognata ragash, “enraive
cer-se”. é usada no SI 2.1 e somente ali. Em Jo 12.29.
o termo bronte é usado com o  verbo ginomai, “suce
der, acontecer” (“havia sido um trovão”, literalmen
te): em outros lugares, ocorre em Ap 4.5; 6.1; 8.5: 
10.3,4; 11.19; 14.2; 16.18; 19.6.!

TU
Nota: Este termo é freqüentemente parte da tra

dução de um verbo na segunda pessoa do singular.
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Caso contrário, é tradução de: (a) o pronome su, 
usado para ênfase ou contraste (por exemplo, Jo
1.19; 1.21. duas vezes; Jo 1.25; 1.42, duas vezes; 
Jo 8.5,13,25,33,48,52,53; At 9.5); ao dirigir-se a 
uma pessoa ou lugar (por exemplo, Mt 2.6; Lc 1.76; 
Jo 17.5); talvez também na frase su eipas,  “tu o 
disseste” (por exemplo, Mt 26.64); às vezes sem 
ênfase (por exemplo, At 13.33); (b) nos casos oblí
quos, por exemplo, o dativo soi, literalmente, “para 
ti” (por exemplo, Mt 17.25, “que te parece?”, lite
ralmente); (c) autos, “tu mesmo” (por exemplo, Lc 
6.42; At 21.24); (d) o pronome reflexivo, seoulon 
(Rm 2.19).

TUDO O QUE
Nota: Quanto a este pronome, veja Notas nas 

palavras que aparecem no verbete O QUE. Fre
qüentemente pelo acréscimo da partícula an, ou 
da conjunção ean, “se”, a frase tem a idéia mais 
geral de “tudo o que”, por exemplo, com Itos (Ml
10.11. “qualquer” ); com hosos (Mt 17.12, “ tudo o 
que”); com hostis, forma neutra (Lc 10.35, “tudo
o que”).

TUDO
A. Adjetivos.

1. pas (Trâç) significa radicalmente "tudo”. Usa
do sem o artigo, quer dizer “tudo", de todo o tipo 
ou variedade (At 2.36; E f 2.21; 3.15); ou pode sig
nificar “o mais alto grau” , o máximo a que se refe
re (At 4.29). Antes de nomes próprios de países, 
cidades e nações, e  antes de termos coletivos, como 
“Israel”, significa ou “todo” ou “o todo” (por exem
plo, Mt 2.3; At 2.36). Usado com o artigo, exprime
o todo de um objeto. No plural, significa "a totali
dade de pessoas ou coisas referidas". Usado sem 
substantivo, torna-se virtualmente um pronome e 
quer dizer “todo o  mundo”, “todos” ou “qualquer 
um”. No plural, com um substantivo, significa “to
dos”. O singular neutro denota "tudo", “qualquer 
coisa" ou “o que quer que seja". Uma forma do plu
ral neutro (panta) tem o sentido de “ inteiramente, 
junto, de todos os modos, em todas as coisas" (At 
20.35; I Co 9.25). O plural neutro, sem o artigo, 
quer dizer “todas as coisas separadamente” (por 
exemplo, Jo 1.3; 1 Co 2.10); precedido pelo artigo, 
denota que “todas as coisas" formam um todo (por 
exemplo. Rm 11.36: I Co 8.6; Ef 3.9). Veja INTEI
RO (2) e TODO, Noto (1).

2. hapas (cmâç), forma fortalecida de pas, sig
nifica “totalmente tudo, o todo” e. no plural, "tudo.

todas as coisas” . Precedido por um artigo e segui
do por um substantivo, quer dizer “o todo de”. Em
1 Tm 1.16, o significado é “o todo da Sua longani
midade” ou “a plenitude da Sua longanimidade". 
Veja INTEIRO (2), TODO.

3. holos (ôXoç), “o todo, tudo”, é usado com 
muita freqüência com o artigo seguido por um subs
tantivo (por exemplo. Mt 4.23). Nos melhores tex
tos, holos é usado só com o artigo em Jo  7.23; At
11.26; 21.31; 28.30; Tt 1.11: Lc 5.5. Veja COM
PLETAMENTE.

Nota: O adjetivo holokleros, literalmente, “a 
parte inteira, inteiro", enfatiza as partes separadas 
que formam o todo, sendo que nenhuma parte está 
incompleta. Veja INTEIRO (1).

B. Advérbios.
1. holôs (õXíüç) significa “de nenhuma manei 

ra” (Mt 5.34; 1 Co 15.29); “de fato” (1 Co 5.1, onde 
foi traduzido errado, “geralmente”; 1 Co 6.7).!

Notas: ( 1 ) 0  termo holoteles, formado de A, n°
3, e telos, "completo", significa "completamente, in
teiramente” (1 Ts 5.23), literalmente, “completo por 
inteiro”; este versículo não está dizendo que haja um 
grau crescente de santificação, mas que a santificação 
do crente se dá em todas as partes do seu ser.!

(2) O sinônimo katholou, forma fortalecida de 
holou, significa “de jeito nenhum” (At 4.18).!

2. pantõs ( i r á v T t o ç ) ,  quando usado sem um ele
mento de negação, tem o sentido de “completamen
te, inteiramente, por todos os meios” (Lc 4.23; At 
18.21; 28.4; 1 Co 9.10,22). Em At 21.22, é traduzi
do por “em todo caso” ("certamente”, ARA; lite
ralmente, “sem dúvida”). Com um elemento de ne
gação, significa “de forma alguma” (Rm 3.9; 1 Co 
5.10; 16.12 ).i Veja CERTAMENTE. COMPLETA
MENTE. MEIO (1), SÁBIO, SEM DÚVIDA.

C. Pronom e.
hosa (òaa), o  plural neutro de hosos, “tanto quan

to”. é usado primariamente no plural (por exem
plo, Lc 9.10; A t 4.23; 14.27). Na verdade significa 
“qualquer coisa, o que quer que seja, tudo o que".

TUFÃO
tuphõnikos ( t u <J>oji' i k ó ç ) , derivado de tuphõn, 

"furacão, tufão", é usado em At 27.14 (“ pé").!

TUMBA
1. mnemeion (|ivr||jL€Íov) “tumba, túmulo, sepul 

cro”, é encontrado em Mt 8.28; 27.60; M c 5.2; 6.29. 
Veja SEPULCRO, SEPULTURA. n° 1.

2. mnema (liisftyia), é traduzido por "sepulcros”
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em Mc 5.3.5; Lc 8.27. Veja SEPULCRO. SEPUL
TURA. n° 2.

3. taphos (Tá<J>oc;). cognato de thaptõ. “enter
rar” , é  usado, por exemplo, em Mt 23.29 (“sepul
cro”). Veja SEPULCRO.

TUM U LTO
1. akatastasia (dKaracrraoia) é encontrado em 

Lc 21.9 (“sedições”); 2 Co 6.5 (“tumultos” ); 2 Co
12.20. Veja CONFUNDIR. A, n° 1.

2. thorubos (ôópupoç), “ruído, alvoroço, tumul
to. gritaria *, é encontrado em Mt 26.5; 27.24; Mc 
5.38; 14.2; At 20.1; 21.34; 24.18.1

Nota: Quanto ao verbo thorubeõ, “fazer tumul
to” . veja ESTRONDO. Nota (2).

TURBA
A. Substantivo .

ochlos (Õx^oç), “multidão confusa”, é  termo que 
ocorre em Mt 9.23,25; Mc 2.4:3.9; 5.27,30; Lc 8.19: 
19.3: At 21.34.35; 24.12,18. Veja GRUPO, M UL
TIDÃO. NÚMERO. POVO.

B. Verbo.
ochlopoieõ (òxX0íT0i€iü), “fazer uma multidão" 

(formado de A. e poieõ. “fazer”), é traduzido em 
At 17.5 por “ajuntando o  povo”.

u
Nota: O sinal 1, ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete, 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testam ento foram m encionadas 
neste dicionário expositivo.

Ú LTIM O
A. A djetivo.

eschatos (coxaT oç), “últim o, derradeiro, ex 
trem o” , é usado acerca de: (a) lugar (por exem 
plo, Lc 14.9,10; At 1.8; 13.47); (b ) grau (por 
exem plo, Mc 9.35); (c) tem po ou relacionando a 
pessoas ou a coisas (por exem plo, M t 5.26; Mt 
20.8,12,14,: Mc 12.6.22; Ap 2.19); os apóstolos 
com o “ú ltim os” no program a de uma exibição 
espetacular (1 Co 4.9); o  “ últim o A dão” (1 Co 
15.45); o “últim o” estado das pessoas (Mt 12.45, 
plural neutro, literalm ente, “as últim as [coisas]” ;
o mesmo se dá em Lc 11.26); o  “últim o estado” 
(2 Pe 2.20): C risto com o o  Eterno (Ap 1.17; 2.8; 
22 .13 [em alguns m anuscritos, ocorre  em Ap
1.11]). Em expressões escato lóg icas, com o as 
seguintes: (a) “o  últim o Dia”, term o abrangente 
que inclui o tempo da ressurreição dos remidos 
(Jo 6.39,40.44,54 e 11.24), e o tem po ulterior do 
ju lgam ento  dos não regenerados, no Grande Tro
no Branco (Jo 12.48); (b ) “os últim os dias” (A t 
2 .17), período relativo à m anifestação sobrena
tural do Espírito Santo no Pentecostes e o reco
m eço das interposições divinas nos assuntos do 
mundo ao térm ino da presente era. antes de “o 
grande e glorioso D ia do Senhor” (At 2.20) que 
será introduzido no Reino m essiânico; (c) em 2

Tm  3.1, “os últim os dias” se referem  ao término 
da presente era das condições do mundo; (d) em 
T g 5.3, a expressão “os últim os dias” alude tanto 
ao período precedente à subversão rom ana da c i
dade e da terra em 70 d.C ., quanto à parte final 
da era nos consum ados atos da perseguição gen
tia, incluindo “o tem po de angústia para Jacó” 
(J r 30.7: cf. Tg 5.7,8); (e) em  1 Pe 1.5, “o  últim o 
tem po” diz respeito ao tem po da segunda vinda 
do Senhor; (/) cm 1 Jo 2.18. a expressão “a últi
ma hora” , e, em Jd 18, “o último tempo'' signifi
ca a presente era antes da segunda vinda.

Nota: Em Hb 1.1, “nestes últimos dias”, a refe
rência é ao fim do período do testemunho dos pro
fetas sob a lei. terminando com a presença de Jesus 
e  o Seu sacrifício redentor e seus efeitos, sendo que
o tempo perfeito “falou-nos” indica os efeitos con
tinuados da m ensagem  incorporada no C risto  
ressurreto; o mesmo se dá em 1 Pe 1.20, “nestes 
últimos tempos” .

B. A dvérbio.
husteron (íxrrepoi'), o neutro do adjetivo husteros, 

é usado como advérbio com o significado dc “de
pois. posteriormente”, veja DEPOIS. n°5. Contraste 
com o adjetivo, no verbete POSTERIOR.

Nota: Em Fp 4.10, a partícula pote, “algum tem
po”. usada depois de ede, “agora, já”, significa “ago
ra por fim”, e é traduzida por “finalmente”.

ULTRAJAR
A. Verbo.

blasphemeõ (pAaaÓT|p.éio). “blasfemar, ralhar, 
ultrajar” (quanto aos significados deste verbo, veja
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BLASFEMAR), tem o sentido de “zangar-se com”, 
é encontrado em Mt 27.39; Mc 15.29; Lc 23.39; 2 
Pe 2.10; 2.12. Contraste com o verbo loidoreõ, “u l
trajar" (veja INJURIAR), e B, n° 2. e C. n° 2.

B. Substantivos.
1. blasphemia (0Àa<j<t>r)iiía) “blasfêmia”, é usa

do em Mt 15.19; Mc 7.22; E f 4.31; 1 Tm 6.4; Cl
3.8 (“maledicência*'); Jd 9 (“maldição”, literalmen
te, “julgamento de vitupério”). Veja BLASFEMAR.

2. loidoria (XoiSopía), “abuso, ralho. ultraje*’, é 
usado em 1 Pe 3.9 (“injúria”, duas vezes); em 1 Tm 
5.14 ("maldizer"; veja ARA). Veja INJURIAR, C .!

C . A djetivos.
1. blasphemos (0Xáoóriuo<;). cognato de A e B. 

n° 1. Veja BLASFEMAR. C.
2. loidoros (AoíÔopoç). adjetivo que denota “ul

trajante. ralhador” (cognato de B, n° 2), é  usado 
como substantivo em 1 Co 5 .11 (“maldizente” ). Veja 
INJURIAR.

U M  AO O U TR O
Notas: (1) Esta expressão é tradução de várias 

palavras e frases: (a ) allelõn, pronome recíproco no 
plural genitivo, que significa “de uns aos outros” 
(cognato de ollos, “outro”), é  encontrado, por exem
plo. em Ml 25.32; Jo 13.22; At 15.39; 19.38; 1 Co 
7.5; Gl 5.17; o acusativo allelous denota “um ao 
outro, um com o outro” (por exemplo, At 7.26; Ef 
4.32; Cl 3.13, I Ts 5.15; 2 Ts 1.3); o dativo allelois 
denota “um ao outro” (por exemplo, Lc 7.32); (b) 
formas diferentes do plural de heautou. “dele, dele 
mesmo’*, usado como pronome recíproco (por exem
plo, E f 5.19, “entre vós”); veja também Nota (5); (c) 
allos pros allon, “um ao outro" (At 2.12); (d) allos... 
heteros (1 Co 12.8); quanto à diferença entre allos e 
heteros, veja OUTRO (2); (e) fios men... hos de (em 
várias formas do pronome), literalmente, “este de 
fato... mas aquele" (por exemplo, Lc 23.33; Rm 9.21; 
14.5; 1 Co 11.21; 2 Co 2.16; Fp 1.16,17); (f) heteros... 
heteros, “um... outro” (1 Co 15.40).

(2) Em Mt 24.2; Mc 13.2; Lc 19.44 e 21.6, “pe
dra sobre pedra" é tradução literal.

(3) Em Hb 10.25, o termo “uns aos outros” é 
necessariamente acrescentado em português para 
completar o sentido de parakaleõ. “exortar, admo
estar’*.

(4) Em 1 Pe 3.8. o termo “compassivos** traduz 
suficientemente o adjetivo sumpathes. Veja COM 
PAIXÃO, C.

(5) Em Mc 9.10, o termo pros heautous. “entre 
vocês mesmos”, é traduzido por “uns aos outros” .

(6 ) E m  1 T m  5 .2 1 , o c a so  a c u sa t iv o  de 
prosklisis, “parcialidade”, precedido por kata. “de 
acordo com ", é, literalm ente, “de acordo com a 
parcialidade”.

UM
A. N um eral.

eis (é iç). o prim eiro numeral cardeal, masculi
no (as formas nominativas fem ininas e neutras são 
mia e hen, respectivamente), é usado para signifi
c a r  (1) (íi) “um” em contraste com muitos (por 
exemplo, Mt 25.15); em Rm 5.18, “(por) uma (só 
ofensa)” , ou seja. a transgressão de Adão em con
traste com “um só ato de justiça” , ou seja, a morte 
de Jesus: (b ) m etaforicamente, “união” e “acor
do” (por exemplo. Jo 10.30; 11.52; 17.11,21.22: 
Rm 12.4,5: Fp 1.27): (2) enfaticam ente: (a) um 
único (“um ” ), para a exclusão dos outros (por 
exem plo, Mt 21.24; Rm 3.10: 1 Co 9.24; 1 Tm
2.5, duas vezes); (b) “um só” (por exemplo, Mc
2.7, “senão” : Mc 10.18; Lc 18.19); (c) “um e o 
mesmo” (por exemplo, l Co 3.8; 11.5; 12 .11); em 
Rm 3.30, “Deus é um só”, ou seja. não há “um” 
Deus para os judeus e “um " para os gentios; cf. Gl 
3.20, que significa que numa prom essa não há 
outra parte; em 1 Jo 5.8, literalmente, “e os três 
são em um**, ou seja, unidos em “um" e  o mesmo 
testemunho; (3) certo  “um” (alguém), no mesmo 
sentido com o o pronome indefinido tis (veja B. n° 
1), o co rre , p o r e x em p lo , em  M t 8 .1 9 , “ um  
(escriba)” ; Mt 19.16, “um (jovem)” ; Ap 8.13, “um 
(anjo)**; heis tis são usados juntos em Lc 22.50; Jo
11.49, situação que aparece com freqüência nos 
papiros (M oulton. Prolegomenon, p. 96); (4) dis- 
tributivam ente. com hekastos, “cada” , ou seja. 
“cada um. todos” (por exemplo. Lc 4.40; At 2.6, 
literalmente, “cada um” ); no sentido de “um... e 
um” (por exemplo. Jo 20.12); ou “um ”... seguido 
por allos ou heteros. “o  outro" (por exemplo. Mt 
6.24); ou por “um” segundo heis (por exemplo, 
Mt 24.40; Jo  20.12); em Rm 12.5, heis é precedi
do por kata (kath’) no sentido de “individualm en
te (som os m em bros) uns (dos outros)” (cf. Mc
14.19): em 1 Ts 5.11. a  frase na segunda parte, 
“uns aos outros”, é, literalm ente, “um o  um” ; (5) 
como numeral ordinal, equivalente a prõtos, “pri
meiro**, na frase “o  primeiro dia da sem ana”, lite
ral e idiomaticamente, “um dos sábados”, signifi
cando “o  prim eiro d ia  depois do sábado” (por 
exemplo. Mt 28.1; Mc 16.2; At 20.7: 1 Co 16.2). 
M oulton faz observações sobre a tendência dos
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n u m era is  c a rd e a is  su b s titu íre m  os o rd in a is  
(M oulton, Prolegomenon, p. 96).

B. Pronom es.
1. tis  ( t l ç ) .  pronome indefinido que significa 

“certo, alguém, qualquer um, um" (o neutro ti  de
nota “certa coisa”), é  usado: (a) como substantivo 
(por exemplo. At 5.25: 19.32; 21.34; 1 Co 3.4); ou 
com o significado de “alguém” (por exemplo. At 
8.31; Rm 5.7); (b) como adjetivo; veja ALGUM, 
CERTO, Nota (3).

2. hos (Õç). como pronome relativo, significa 
“quem”: como pronome demonstrativo, “que” ou 
“um” em contraste com “o  outro” ou “outro” (por 
exemplo, Rm 14.2; 1 Co 12.8).

Notas: (1) Nestes textos ocorre “um” no sentido 
de “alguém, qualquer um” (ou negativamente, “nin
guém” ): Mt 17.8 (oudeis, “ninguém”); 1 Co 3.21 
(ou seja. “ninguém”); 1 Co 15.35: 1 Ts 5.15; 2 Tm 
4.16; 1 Jo 2.27; 3.3.

(2) O pronome houtos é às vezes traduzido por 
“este” (por exemplo. Lc 7.8).

(3) Em 1 Pe 3.8, o termo homophrõn, “da mes
ma opinião”, é  traduzido por “de um mesmo senti
mento” (literalmente, “da mesma mente”).

(4) Em At 7.26. “à  paz”, é tradução literal. Veja 
PAZ.

(5) Quanto ao termo “todos”, que ocorre em At
5.16, veja TODO, n° 2.

(6) Em Mc 9.26, ocorre o termo nekros. “mor
to” .

(7) Em At 2.1, “no mesmo lugar” é tradução de 
epi to auto, literalmente, “para o mesmo”, o que 
pode significar “para o mesmo (propósito)”; em 1 
Co 11.20 e 14.23, é traduzido por “num lugar”.

(8) Em Mc 1.7. o artigo ho, “o”, é  traduzido por 
"aquele” .

(9) Em Mc 7.14. ocorre o plural de pas. “todos”; 
em Mt 5.28, pas com o artigo, é traduzido por “qual
quer que”.

(10) Em At 1.24, “qual destes dois” é, literal
mente, “aquele que” .

(11) Em 2 Ts 2.7, o artigo é traduzido por “um 
que” . Veja tam bém  A CO RDO . COM  UM SÓ 
OLHO. CONSENTIR, B, N° 1, FINAL, C. Nota
(6), GRANDE (1), MAU. MENTE. NAÇÃO. PE
QUENO, SANTO.

UM A N O ITE E UM DIA
nuchthemeros (i^Ô iínepoç), adjetivo que denota 

“que dura uma noite e um dia” (formado de nux, 
“noite” , e hemera, “dia”), é  usado em 2 Co 11.25,

no gênero neutro, como substantivo, o objeto do 
verbo poieõ, “fazer”, literalmente, “eu fiz uma noi
te e um dia”.1!

UMA VEZ
1. hapax (anaÇ) denota: (a) “uma vez, uma ocor

rência” (2 Co 11.25; Hb 9.7,26,27; 12.26,27); na frase 
“uma e outra vez” , literalmente, “uma vez e duas 
vezes” (Fp 4.16; I Ts 2.18); (b) “dc uma vez por 
todas”, acerca do que é de validade perpétua e não 
requer repetição (Hb 6.4: 9.28: 10.2: 1 Pe 3.18; Jd
3.5); em alguns manuscritos, ocorre em 1 Pe 3.20.1

2. ephapax (é<t>áTTaO, forma fortalecida do n° 1 
(formado de epi, “sobre”, e o n° 1). significa: (o) 
“de uma vez por todas” (Rm 6.10; Hb 7.27; 9.12);
10.10); (b) “de uma vez” (I Co 15.6).<ü

3. pote ( ttot€  ) denota “uma vez. outrora, anti
gamente. algum dia” (por exemplo. Rm 7.9: Gl 1.23, 
primeira pane, “já ”; segunda parte, “antes”; em Ef
5.8); em Gl 2.6, “quais tenham sido noutro tempo” 
(sendo provável referência à associação dos Doze 
Apóstolos com o Senhor durante o Seu ministério 
na terra: os seus partidários fundamentavam sobre 
este fato a reivindicação que faziam a respeito da 
autoridade exclusiva que estes apóstolos possuíam,
o que Paulo repudiou vigorosamente). Veja COM
PRIMENTO. DANTES. ÚLTIMO. TEMPO.

Nota: Em Lc 23.18, o verbo pamplethei, que de
nota “com a m ultidão toda” (form ado de pas. 
“tudo”, e plethos, “multidão”), é  traduzido por “toda 
a multidão 1...] à  uma”.*!

UMIDADE
ikmas (itq iáç). “umidade” (provavelmente de

rivado de uma raiz indo-curopcia sik-, indicando 
“molhado”), é usado em Lc 8.6.1 Na Septuaginta. 
consulte Jó 26.14; Jr 17.8.1

UNGIR
A. Verbos.

1. aleiphõ (àÀ€Í<t>oj) é termo geral usado para 
descrever “unção” de qualquer tipo. quer do refri- 
gério físico depois de se lavar, por exemplo, na Sep
tuaginta (Rt 3.3; 2 Sm 12.20; Dn 10.3; Mq 6.15): 
no Novo Testamento (Mt 6.17; Lc 7.38,46; Jo 11.2;
12.3); quer de doentes (Mc 6.13; Tg 5.14); ou um 
corpo morto (Mc 16.1). O material usado era óleo 
ou ungüento (Lc 7.38,46).1 Na Septuaginta. o ver
bo aleiphõ também é usado para designar “ungir” 
uma coluna (Gn 31.13) ou cativos (2 Cr 28.15): ou 
para descrever emplastrar uma parede com arga
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massa (E z 13.10-12,14,15); e, no sentido sagrado, 
diz respeito a  “ungir” os sacerdotes (Êx 40.15, duas 
vezes; Nm 3.3).

2. chriõ (xpíu) é  mais limitado em seu uso do 
que o n° 1. Está restrito às “unções sagradas e sim
bólicas”; refere-se a Cristo como o “Ungido” de 
Deus (Lc 4.18: At 4.27; 10.38: Hb 1.9, onde é usa
do metaforicamente em relação ao “óleo de ale
gria”). O título Cristo significa “O Ungido”. A pa
lavra (Christos) é traduzida em At 4.26 por “[Seu] 
Ungido”. Uma vez é referido aos crentes (2 Co
1.21). O termo chriõ é muito freqüente na Septua
ginta e é usado para descrever reis (1 Sm 10.1), 
sacerdotes (Êx 28.41) e profetas (1 Rs 19.16). En
tre os gregos, era usado em outros sentidos que não
o cerimonial, mas nas Escrituras não é encontrado 
com relação a assuntos seculares.1!

Nota: A distinção referida por Trench (New 
Testament Synonyms, § xxxviii) de que o verbo 
aleiphõ é a palavra mundana e profana, e o verbo 
chriõ, a palavra sagrada e religiosa, não é confir
mada pelas evidências. Em certo papiro, chrisis c 
usado para aludir à “ loção para cavalo doente” 
(M oulton e M illigan, Vocabulary o f  the Greek 
Testament).

3. enchriõ (êyxpíw), primariamente, “esfregar 
em”, daí, “lambuzar, untar. ungir” , é usado metafo
ricamente na ordem que a igreja em Laodicéia re
cebeu de “ungir”  os olhos com colírio (Ap 3.18). 
Na Septuaginta (Jr 4.30), é usado para descrever a 
“unção” dos olhos com pintura para embelezá-los.

4. epichriõ (êm xpíw), primariamente, “esfregar 
sobre” (formado de epi, “sobre”, e o n° 1), é usado 
para aludir ao homem cego cujos olhos Cristo “un
giu” e  indica a maneira pela qual a “unção” era fei
ta (Jo 9.6,11).!

5. murizõ (p.upí£io) é  usado para designar “un
gir” o corpo para o enterro (Mc 14.8).!

B. Substantivo .
chrisma (xpíapia). o substantivo corresponden

te ao n° 2, acima, significa “ungüento” ou “unção”. 
Era feito de óleo e ervas aromáticas. É  usado ape
nas m etaforicam ente no N ovo Testam ento; por 
metonímia, alude ao Espírito Santo (1 Jo 2.20,27. 
duas vezes).

O fato de terem os crentes “a unção do Santo”, 
indica que esta unção os tom a santos e os separa 
para Deus. A  passagem ensina que o dom do Espí
rito Santo é  o meio todo-suficiente de capacitar os 
crentes a possuírem o conhecimento da verdade. 
Na Septuaginta, é usado para descrever o óleo para

“ungir” o sumo sacerdote (por exemplo. Êx 29.7, 
literalmente: “Tu tomarás do óleo da unção”). Em 
Êx 30.25, etc., é  falado acerca do “óleo da santa 
unção”. Em Dn 9.26, chrisma representa o “ungi- 
do”, “C risto” , o substantivo que se coloca por 
metonímia em lugar de Sua própria pessoa, como 
ocorre com o Espírito Santo em 1 Jo 2 .!

Notas: (1) A palavra aleimma, cognata de A. n°
1. não ocorre no Novo Testamento, mas aparece 
três vezes na Septuaginta: fala da unção dos sacer
dotes (Êx 30.31); fala. metaforicamente, do óleo 
de alegria (Is 61.3); fala do refrigério físico (Dn
10.3).

(2) O termo muron, palavra cognata de A, n° 5, 
denota “ungüento” . A distinção entre muron e 
elaion. “óleo”, é  observável quando Cristo repre
endeu os fariseus, os quais, ainda que desejassem 
que Ele comesse com eles. fracassaram nas marcas 
comuns da cortesia: “Não me ungiste a cabeça com 
óleo [elaion], mas esta ungiu-me os pés com un
güento [muron]" (Lc 7.46).

UNGÜENTO
muron (púpou). palavra derivada pelos antigos 

de murõ, “fluir”, ou de murra, “óleo de mirra” (é 
provavelmente de origem estrangeira; veja M IR
RA). O  "ungüento” é mencionado no Novo Testa
mento com relação à unção do Senhor nas ocasiões 
reg is trad a s  em Mt 2 6 .7 ,9 ,12 : M c 14.3 ,4 : Lc 
7.37,38.46: Jo 11.2; 12.3 (duas vezes); Jo 11.5. O 
vaso de alabastro mencionado nas passagens de 
Mateus, de Marcos e Lucas era o melhor da espé
cie, e o nardo era um dos perfumes mais caros. “Un- 
güentos” eram usados na preparação do corpo para
o sepultamento (Lc 23.56, “ungüentos”). Acerca do 
ato da mulher mencionada em Mt 26.6-13. o Se
nhor disse: “[Ela] fê-lo preparando-me para o meu 
sepultamento”; a devoção dessa mulher levou-a a 
antecipar o ritual feito costumeiramente depois da 
morte, mostrando seu afeto e entendimento do que 
era iminente. Quanto ao uso dos vários tipos de 
“ungüentos” como artigos de comércio, veja Ap
18.13.!

UNIDADE
henotes (€i'órr|<;). derivado de hen, o neutro de 

heis. “um”, é  usado em Ef 4.3,13.!

U N IG Ê N IT O
monogenes (iiovcryeuTÍç) é usado cinco vezes, 

todas nos escritos do apóstolo João. acerca de Je
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sus como o Filho de Deus; em Hb 11.17 é traduzi
do por “unigênito”. sobre a  relação de Isaque com 
Abraão.

Com referência a Jesus, a frase “o Unigênito do 
Pai*' (Jo 1.14), indica que. como o Filho de Deus, 
Ele era o  representante exclusivo do Ser e caráter 
daquele que o enviou. No original, o artigo defini
do está omitido tanto antes de “ Unigênito” quanto 
antes dc “Pai” , e sua ausência em cada caso serve 
para enfatizar as características referidas nos ter
mos usados. O objeto do apóstolo João é demons
trar que tipo de glória ele e seus companheiros após
tolos tinham visto. Sabemos que ele não está fa
zendo somente uma comparação com as relações 
terrenas, pela indicação da preposição para , que 
significa “dc. proveniente de". A glória era de uma 
relação única e a palavra “ Unigênito” não implica 
um começo de Sua filiação. Sugere, de fato, a rela
ção, mas esta deve ser distinguida da geração con
forme é aplicada aos homens.

Podemos apenas entender corretamente o  termo 
“unigênito** quando usado para se referir ao Filho, 
no sentido de relação não originada. “A geração 
não é um evento no tempo, embora distante, mas 
um fato independente do tempo. O Cristo não se 
tomou . mas necessária e eternamente é  o Filho. Ele, 
uma Pessoa, possui todos os atributos da deidade 
pura. Isto tom a necessário a eternidade, o ser abso
luto; sobre este aspecto Ele não é ‘depois’ do Pai” 
(Moule). A expressão também sugere o pensamen
to de afeto mais profundo, como no caso da pala
vra hebraica yachid, traduzida no Antigo Testamen
to por “único” (Gn 22.2,12; Pv 4.3; Jr 6.26; Am
8.10); “unigênito” (Zc 12.10) e “predileta” (SI 
22.20; 35.17).

Em Jo 1.18. a cláusula: “O Filho unigênito. que 
está no seio do Pai” , expressa Sua união eterna com
o Pai na deidade e a intimidade e o amor inefáveis 
entre eles, o  Filho tomando parte em todas as deli
berações do Pai e desfrutando de todos os Seus afe
tos. O u tra  le itu ra  é monogenes theos , “ D eus 
Unigênito ’. Em Jo 3.16. a declaração: “Deus amou
o m undo de tal m aneira que deu o seu F ilho 
unigênito”. não deve ser considerado que signifi
que que Jesus se tornou o  F ilho U nigênito  na 
encarnação. O valor e a grandeza do dom acham-se 
na filiação daquele que foi dado. Sua filiação não 
era o  efeito de Ele ser dado. Em Jo 3.18, a frase: “O 
nome do unigênito Filho de Deus”, põe a ênfase na 
plena revelação do caráter e da vontade de Deus, o 
Seu am or e graça, conforme são transmitidos no

nome daquele que, estando numa relação sem igual 
com Ele. foi dado por Ele como o  objeto de fé. Em
1 Jo 4.9, a declaração: “Deus enviou seu Filho 
unigênito ao mundo”, não quer dizer que Deus en
viou ao mundo aquele que ao nascer em Belém se 
tornara Seu Filho. Contraste com a declaração pa
ralela encontrada em Gl 4.6: “Deus enviou aos nos
sos corações o Espírito de seu Filho”, o que não 
pode significar que Deus enviou aquele que se tor
nou Seu Espírito quando Ele o  enviou.!

U NIR
1. kollaõ (KoXXdtu), “unir bem junto, colar, ci

mentar”. é dito primariamente acerca de metais c 
outros m ateriais (derivado de kolla. “cola” ). No 
Novo Testamento, só é  usado na voz passiva, com 
força reflexiva, no sentido de “unir, aderir” , como
o marido à esposa (Mt 19.5; alguns manuscritos têm
o verbo intensivo aqui, o n° 2; 1 Co 6.16,17, “ajun- 
ta”). Na passagem correspondente em Mc 10.7, os 
manuscritos mais autênticos omitem a oração. Em 
Lc 10.11, é usado acerca do pó que “se pega*’ nos 
pés; em At 5.13; 8.29; 9.26; 10.28; 17.34, no senti
do de tomar-sc associado a alguém no que tange a 
acompanhá-lo, ou estar a seu lado. dito. na última 
passagem, acerca daqueles em Atenas que creram; 
em Rm 12.9, diz respeito eticamente a  “apegar-se” 
ao que é  bom. Quanto ao uso em Ap 18.5, veja 
ALCANÇAR. Veja GRUPO, JUNTAR SE.!

2. proskollaõ  (TrpooKoXXáw). na voz passiva, 
usado de modo reflexivo, “apegar-se, manter-se 
fiel”, é  encontrado em Ef 5.31 (“se unirá’’).

3. prosmenõ (irpoa}X€Vü)), literalmente, “ficar 
com*' (formado de pros. “para” ou “com”, e menõ, 
“ficar”), é usado para se referir a “permanecer” no 
Senhor (At 11.23). Veja FICAR.

URSO
ark(t)os ( ã p K o ç ) ,  “urso”, ocorre em Ap 13.2.! 

USAR (1)
A. Verbos.

1. phoreõ (<|>opéw). forma fneqüentativa de pherõ, 
“levar”, e denotando “ação habitual ou repetitiva”, 
é usado primariamente acerca de roupa, armas, etc., 
de roupas finas (M t 11.8, “se trajam” ): roupas boas 
(Tg 2.3, “traz” ); a coroa de espinhos (Jo 19.5). Veja 
LEVAR (1), n° 7.

l.endiduskõ  ( c w Ô iõ ix tk w ) ,  “vestir” , é usado na 
voz ativa em Mc 15.17 (nos bons manuscritos; al
guns têm o n° 3); em Lc 8.27, na voz média (em
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alguns textos; os melhores têm o  n° 3). Quanto a  Lc
16.19. veja REVESTIR. n° 3-1

3. enduõ (éi/òwo) é  usado em  Lc 8.27 (“vesti
do” . voz m édia; veja o  n° 2). Veja PÔR. n° 26, RE
VESTIR, n° 2.

4. klinõ  (kâívü)), “dobrar, curvar, d ec lin a r” , 
é  usado acerca de um  d ia  (L c 9 .12 ; 24 .29). Veja 
A R C O . n° 4. FU G A . B. G A STA R . JA Z E R . n° 
6 .

5. hupõpiazõ (uTTüjmáCüj) é encontrado em Lc
18.5 (“me im portune”). Q uanto a este verbo e à 
aplicação um tanto quanto diferente em I Co 9.27, 
veja DAR M URRO. n° 2.1

B. S ubstan tivo .
perithesis (irep íô ta iç), “colocação ao redor ou 

em ” (formado de perí, “ao redor”, e  tithemi, “pôr” ), 
é  encontrado em 1 Pe 3.3, acerca do “uso” de jóias 
de ouro.1

U SAR (2)
1. chroomai (x p ó o p a i). derivado de chre, “é 

necessário” , denota: (a) “usar” (A t 27.17; 1 Co 
9.12,15; 2 Co 1.17; 3.12; 13.10; 1 Tm 5.23); em  1 
C o 7.21, onde “aproveita a ocasião” significa “usa 
vossa servidão” : em  1 Co 7.31, onde “os que usam 
(deste mundo)” é  seguido pela form a fortalecida de 
katachraomai. “abusassem ” ; em 1 Tm 1.8, acerca 
de “usar” a lei legitimamente, ou seja. satisfazendo 
seus desígnios; (fc) “ tra tar com " (A t 27.3). Veja 
TRATAR. Contraste com o verbo na voz ativa chraõ 
(ou kichremi), “em prestar”  (Lc 11.5). Veja EM- 
PRESTAR/jJ

2. echõ (€xw), “ ter” , é  usado em 1 Pe 2.16 (“ten
do”). Veja TER.

3. anastrephõ (ámcrTpe^xjj) denota primariamen
te “com portar-se. viver de certa m aneira”, é  encon
trado, na voz passiva em Hb 10.33 (“foram  trata
dos”); o  verbo, porém , não significa “tratar” ou 
“usar” ; aqui tem o  significado de “viver entre so
frimentos. repreensões, etc.” Veja COM PORTAR- 
SE, FIC A R , PA SSAR. SU B V E R SÃ O . V IV ER , 
VOLTAR.

Notas: (1 ) Em At 19.19, o verbo prassõ, “prati
car” , é traduzido por “seguiam”.

(2 ) Q uanto a  Hb 5 .13 , “se alim enta (de leite)” , 
veja PARTICIPAR. B, n° 3.

(3) Em 1 Ts 2.5 , “usamos” é  a  tradução do verbo 
ginomai, “tom ar-se”, com a preposição en, “em ”, 
regida pelo substantivo, “de palavras (lisonjeiras)” , 
ou “de discurso (lisonjeiro)”: esta frase idiomática 
significa “estar engajado em. servir-se, lançar mão 
de” . Uma tradução próxima ao significado do grego 
é: “Pois em tempo algum caímos no uso de discurso 
lisonjeiro” (cf. 1 Tm 2 .14, “caiu em transgressão” ).

(4 ) O  verbo “usar” é  com binado com outras pa
lavras, por exem plo, engano, hospitalidade, repeti
ção.

USAR D E A STÚ C IA
katasophizomai (Karacro<J>íÇofiai), “ tratar sutil- 

m ente” (form ado de kata, “contra, em baixo de”, e 
sophos. “sábio, sutil”), usado na Septuaginta em 2 
Sm 13.3, acerca de Jonadabe, ocorre em At 7 .19 
(usando de astúcia” ).!  Na Septuaginta, consulte Êx 
1- 10.1
U SO

apochresis (cittóxptioiç), form a fortalecida de 
chresis. “uso”, e significando “abuso” (cognato de 
apochraomai. “usar na íntegra, abusar” ), é encon
trado  em  C l 2 .2 2  (“u so ” ); a c láu su la  pode ser 
traduzida por “pelo consumo”. “A palavra incomum 
foi e sco lh id a  por sua ex p ressiv id ad e ; o  term o 
chresis aqui era um apochresis; as coisas não podi
am ser usadas sem tom á-las im próprias para uso 
posterior” (L ightfoot).l

UVA
staphule (crraôuA.ií) denota “cacho de uvas” ou 

“uva” (M t 7 .16: Lc 6 .44; Ap 14.18). Deve ser d ife
renciado de omphax, “uva verde” (não ocorre no 
Novo Testamento), por exemplo, na Septuaginta em 
Jó 15.33, e de botrus. “cacho” , usado em Ap 14.18 
jun to  com o  tem io staphule.%

V
Nota: O  sinal 1 , ao final das considerações so

bre determ inada palavra no verbete ou subverbete, 
indica que todas as suas ocorrências no original 
g rego do N ovo Testam ento  foram  m encionadas 
neste dicionário expositivo.

V A C ILA R
A. A djetivo .

aklines (dicXivnç). “sem dobrar” (form ado de a , 
elem ento dc negação, e  klinõ, “dobrar” ), ocorre em 
Hb 10.23 (“sem vacilar” . ARA).1
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B. Verbo.
diakrinõ (ôiaKpívuj) é  usado em Rm 4.20 (“duvi

dou”); Tg 1.6 (duas vezes). Veja DUVIDAR, n° 3.

V AG AROSO  (1)
1. nõthros (vtodpóç), “ indolente, lento, apático”, 

é usado em Hb 6.12 (“negligentes” ). Veja NEGLI
GENTE (e sinônimos ali apresentados), e PREGUI
ÇOSO.

2. okneros (ÒKvripóç), “retraído, cansativo, fati- 
gante”. é encontrado em Mt 25.26; em Rm 12.11, 
“não sejais vagarosos no cuidado”, pode ser tradu
zido por “não esmorecendo no zelo”. Veja DURO. 
Nota (2).

V AG AROSO  (2)
okneros (ÒKi^póç). “encolhido, tím ido" (deriva

do de okneõ. “encolher, demorar, tardar” ), é usado 
negativamente em Fp 3.1 (“aborreço” ), ou seja. “eu 
não hesito”; também ocorre em M t 25.26 (“negli
gente” ). e  Rm 12.11 (“vagarosos”). Veja DURO, 
VAGAROSO (1 )1

VAIDADE
mataiotes ( j ia T a ió rr jç ) ,  “vacuidade quanto a  re

sultados”. cognato de mataios (veja VÃO. VAZIO), 
é  usado acerca de: (a) a criação (Rm 8.20), que, 
devido ao pecado, não atinge os resultados desig
nados; (b) a mente que governa o  modo de vida dos 
gentios (E f 4.17); (c) a “grande inchação” dos fal
sos mestres (2 Pe 2.18).!

Nota: Quanto ao termo mataios, no plural neu
tro em At 14.15, “vaidades”, veja VÃO, A. n° 2. 
letra “a ”.

VALADO
phragmos (4>pay(jió<;) denota qualquer tipo de 

c e rc a , se b e , p a liç a d a  ou m uro  (c o g n a to  de 
phrassÕ, “cercar em , parar” ). É usado: (a )  em seu 
sentido  literal, em Mt 21.33, literalm ente, “(cir
cundou-a de um) vaiado” ; Mc 12.1; Lc 14.23; (b) 
m etaforicam ente, acerca da “partição” que sepa
ra gen tios de ju deus , a qual foi derrubada por 
Jesus pela eficácia do Seu sacrifício  expiatório  
(E f 2 .14 ).!

VALE
pharanx (ódpayÇ ) denota “desfilade iro” ou 

“vale", às vezes é figurativo de “condição de soli
dão e perigo” (cf. SI 23.4); a palavra ocorre em Lc
3.5 (citado da Septuaginta em Is 40.4).!

V ALOR
A. V erbo.

diapherõ (òtat^pco). usado no intransitivo, sig
nifica “diferir, superar, exceder” , por conseguinte, 
“ser de mais valor” (M t 6.26, “[não] tendes vós 
[muito] mais valor” ); Mt 10.31; 12.12; Lc 12.7.24). 
Veja A PREG O A R. n° 2, A SSU N TO , Nota (1), 
CARREGAR. n°4, DIFERIR. IM PELIR. n°7, SER 
M ELHOR, SUPERAR.

Nota: Quanto ao verbo timaõ, traduzido em Mt 
27.9 pelo verbo “avaliar” (duas vezes), veja PRE
ÇO.

B. Substan tivo .
time ( r i |iq )  denota “avaliação, apreço, honra”; 

em Cl 2.23, “(não são de) valor (algum, senão para 
a  satisfação da carne)”, ou seja, as ordenanças or
denadas pela tradição humana não são de valor al
gum para evitar (pros, “contra”; cf. At 26.14) a sa
tisfação da carne. Veja HONRA, PRECIOSO, PRE
ÇO. RESUMIR.

V ANGLORIA
A. Substan tivos.

1. kenodoxia (icevoôo^ía), form ado de kenos. 
“ vão. vazio”, e doxa. “g ló ria” , é usado em Fp
2.3.1

2. alazoneia  ou alazonia  ( d \ a £ o i /€ Í a  ou 
d \ a £ o v i a )  d e n o ta  “o s te n ta ç ã o , a rro g â n c ia , 
vangloria” , é usado em 1 Jo 2.16 (“soberba”); Tg
4.16 (“presunções"). Contraste com o termo alazõn, 
“ostentador, gabola, fanfarrão”.!

B. A djetivo.
kenodoxos (k c v ó Ôo^ o ç ) , cognato de A. n° 1, é 

encontrado em Gl 5.26 (“cobiçoso de vanglórias” ).!

VANTAGEM
A. S ubstan tivos.

1. perissos ( f r e p i a a ó ç ) .  primariamente, “o que 
está sobre e acima de, superacrescentado”. por con
seguinte veio a  denotar “o que é superior e vantajo
so” (Rm 3.1), numa comparação entre judeus e gen
tios; só ocorre aqui com  este significado. Veja 
ABUNDAR, C, n° 1.

2. ophelos (ò4>eXoç), cognato de ophellõ, “au
mentar” . é  derivado de uma raiz que significa “au
mentar” , daí. “ vantagem, lucro, proveito” : é tradu
zido com o verbo em suas três ocorrências: 1 Co 
15.32 (“aproveita” ); Tg 2.14.16 (literalmente, “Qual 
[é] o proveito?”) Veja PROVEITO (1). Na Septua
ginta, consulte Jó 15.3.1
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3. õpheleia (ox^Xeia), forma alternativa do n°
2, cognato de C, n° 1. é  encontrado em Rm 3.1 (“ga
nhe”), e em Jd 16 (“vantagem", ou seja. eles mos
travam respeito por pessoas devido ao que poderi
am ganhar delas). Veja PROVEITO (l).*!

Nota: O  termo õphelimos, “ lucrativo”, só é  usa
do nas Epístolas Pastorais ( I Tm 4.8; 2 Tm 3.16; Tt
3.8). Veja PROVEITO (1).

B. Verbos.
1. õpheleõ (uwfcXéüj) significa “ser útil, fazer 

bem, ganhar" (Rm 2.25); com um negativo, “ser 
inútil, não causar nada” (Mt 27.24; Jo 6.63, “apro
veita”; Jo 12.19, “aproveitais”); em Lc 9.25, “Que 
aproveita [ganha] ao homem?“. Veja MELHORAR. 
PREVALECER (1), PROVEITO (1).

2. pleonekteõ (nXeove «réu»), literalmente, “pro
curar adquirir mais” (form ado de pleon , “m ais”, 
echõ, “ter” ), por conseguinte, “ter vantagem sobre, 
levar vantagem de” . Em 2 Co 7.2, temos “de nin
guém buscamos o nosso proveito” (“a ninguém ex
ploram os', ARA); em 1 Ts 4.6, “defraude”. Nos 
outros três lugares, temos em 2 Co 2.10 (ou 2 Co
2.11. ARA), onde se refere ao esforço de Satanás 
obter “vantagem” sobre a igreja, se esta negligen
ciar restaurar o  desviado; em 2 Co 12.17, “aprovei
tei-m e”; e em 2 Co 12.18, “se aproveitou”. Veja 
DEFRAUDAR (1), FAZER AGRAVO. GANHO.1

Nota: Contraste com os termos pleonektes, “pes
soa cobiçosa” , pleonexia, “cobiça” .

VANTAJOSO
sumpherõ (aup<J>€pü>) significa: (a ) no transiti

vo, literalmente, “trazer junto, reunir” (formado de 
sun, “com”, e pherõ, “trazer”), ocorre em At 19.19;
(&) no intransitivo, “ter vantagem, ser lucrativo, 
vantajoso” (não meramente “conveniente"). É usa
do primariamente no modo impessoal (Mt 5.29,30; 
18.6; Mt 19.10, negativam ente: Jo  11.50; 16.7; 
18.14; At 20.20: 1 Co 6.12; 10.23; 12.7; 2 Co 8.10: 
12.1). Em Hb 12.10, é  usado no neutro do particí
pio presente com o artigo como substantivo, “para 
(nosso) proveito”. Veja PROVEITO (1).1

C o n tra s te  com  o  a d je tiv o  sum phoros  (ou 
sumpheron), “ lucrativo” , usado com o artigo como 
substantivo, que ocorre em 1 Co 7.35; 10.33.1

VÃO
A. A djetivos.

1. kenos (k é v ó ç ) , "vazio”, com referência espe
cial à qualidade, é traduzido por “vão” (como adje
tivo) em At 4.25: 1 Co 15.10; 15.14 (duas vezes); 
E f 5.6; Cl 2.8; Tg 2.20; nas passagens a seguir, o

neutro, kenon, segue a preposição eis, “em ”, e de
nota “em vão” (2 Co 6.1: Gl 2.2: Fp 2.16. duas ve
zes; 1 Ts 3.5). Veja VAZIO. B, onde as aplicações 
são enumeradas.

2. mataios (pÓTaioç). “destituído de resultado, 
sem resultado”, é  usado acerca de: (a) as práticas 
idólatras (At 14.15, “vaidades”): (b) os pensam en
tos dos sábios (1 Co 3.20); (c) a fé. se Cristo não 
ressuscitou (1 Co 15.17); (d ) questionam entos, por- 
fias. discussões, etc. (Tt 3.9); (e) a religião, com 
língua desenfreada (Tg 1.26); (f) o modo de vida (1 
Pe 1.18).1 Quanto ao contraste entre o n° 1 e  o  n° 2. 
veja VAZIO.

Nota: Quanto ao termo mataiologoi, que ocorre 
em Tt 1.10. veja FALADORES VÂOS.1

B. Verbos.
1. mataioõ ([laTaiótij), “fazer vão ou tolo” , que 

corresponde ao significado de A. n° 2, ocorre em 
Rm 1.21 (“se desvaneceram” ).1

2. kenoõ (kçi^óüj), “esvaziar” , correspondendo a
A, n° 1, é  usado em 2 Co 9.3 (“não seja vã”). Veja 
INÚTIL. INVALIDAR. VAZIO.

C. A dvérbios.
1. rnaten ( iián iv ), o caso acusativo de mate. “fal

ta, loucura”, significa “em vão, sem resultado al
gum " (M l 15,9; Mc 7.7).1

2. dõrean (Ôiopeáv), o acusativo dc dõrea. “pre
sente, dádiva'’, é  usado adverbialm ente e  denota:
(a) “livremente” (veja LIVRE, D); (b) “ inutilmen
te, em vão” (Gl 2.21 (“debalde”). Veja CAUSA, A, 
em “sem causa”.

3. eike (€ÍKf|) denota: (a) “sem causa, baldada- 
mente. vaidosamente” (Cl 2.18); (b) “em vão. sem 
resultado algum ” (Rm 13.4: Gl 3.4, duas vezes; Gl
4.11). Veja CAUSA. A, Nota (1), em “sem causa” .

VAPOR
atmis (àT jiíç) é usado em referência à “fum a

ça" (At 2.19); figurativamente, acerca da vida hu
mana (Tg 4.14).1

VARA
A. Substan tivo .

rhabdos (pápôoç), “bastão, vara. cetro” é usado 
acerca de: (a) a  “vara" de Arão (Hb 9.4); (b ) o “bor
dão” usado em viagem (M t 10.10; Mc 6.8; Lc 9.3; 
Hb 11.21); (c) o  bastão de rei. “cetro” (Hb 1.8, duas 
vezes); em outros lugares, ocorre em Ap 2.27: 12.5; 
19.15; (d) a  “vara” para castigo, figurativamente (1 
C o 4.21); (e) a “ vara de medir” (Ap 11.1). Veja 
BORDÃO.1
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B. Verbo.
rhabdizõ (pa(3òíCw). “bater com vara”, é usado em 

At 16.22; 2 Co 11.25. As “varas” eram as que os 
lictores ou “sargentos*’ romanos usavam (rhabdouchoi. 
literalmente, “portadores de vara”); o açoite romano 
com “varas" é distinto da inflicçâo judaica de chico
tadas.! Na Septuaginta. consulte Jz 6.11; Rt 2.17.1 
Contraste com Mt 26.67; Jo 18.22; 193. Veja FERIR.

VARÃO
1. kurios (KÚpioç). Veja SENHOR.
2. aner (dvép), “homem“, é traduzido em At 

7.26; 14.15; 19.25; 27.10,21,25 por “varões". Veja 
HOMEM.

Nota: Em Jo 21.5, ocorre o termo pais. '‘filhos".

VARIAÇÃO
trope (TpoTTi}), usado especialmente acerca da 

revolução dos orbcs divinos (cognato de trepõ, “vi
rar”), ocorre em Tg 1.17, “(sombra de) variação”. 
Para um tratamento mais detalhado da passagem, 
veja SOMBRA. n° 2.1

V Á R IO S
A. A djetivos.

1. diaphoros (õid4>opo<;) é traduzido em Hb 9.10 
por “várias” . Veja DIFERIR, C.

2. poikilos (ttoikíXoç) denota “multicolorido. 
variegado. matizado” (poikillõ significa “tom ar ale
gre"; a raiz da primeira sílaba é p ik ) .  por conse
guinte “vários, várias” , ocorrendo em Mt 4.24; Mc 
1.34; Lc 4.40; 2 Tm 3.6; T t 3.3; Hb 2.4; 13.9; Tg 
1.2; 1 Pe 1.6; 4.10. Veja M ULTIFORM E1

Notas: (1) Contraste com o termo polupoikilos. 
que aparece em Ef 3.10, “multiforme” (literalmen
te, “muito variado” ).

(2) O pronome tines, “alguns” (o plural de tis, 
“alguém"), é encontrado em Mc 8.3 e At 19.9.

(3) Em 1 Co 12.28, o  termo genos. no plural, é 
traduzido por “variedades". Veja DIVERSIDADE.

B. A dvérbio.
polutropõs (TToXirrpómuç) significa “de muitas 

maneiras" (formado de polus, “muito”, e  tropos, 
“maneira, modo”: em português, "tropo”), e ocorre 
em Hb 1.1 -1

Nota: A expressão kata topous. literalmente, 
“por todos os lugares” (kata. “para baixo” ou “em 
todos”, em sentido distributivo, e topos, "lugar”), é 
encontrada em Mt 24.7; Mc 13.8 e Lc 21.11.

V ARRER
saroõ (aapóo), ocorre em Mt 12.44; Lc 11.25; 15.8.1

VÃS R EP E T IÇ Õ E S
battalogeõ ou battologeõ ( p a T ra X o y e o )  ou 

0aTToXoy€io), “repetir à  toa”, é  usado em Mt 6 .7  
(“não useis de vãs repetições”); o significado “ga
guejar'* escassamente deve ser associado com esta 
palavra. A palavra é  provavelmente advinda de uma 
frase aramaica e de caráter onomatopaico. A tradu
ção do siríaco  sinaítico  é : “ Não fique dizendo 
battalatha, coisas vãs”, isto é , frases sem sentido e 
m ecanicamente repetidas, sendo a referência ao 
m odo pagão (não judaico) de oração. O  term o 
battalos. “tagarela”, era um apelido de Demóstenes,
0 grande orador, dado por seus rivais.l

VASO DE A LA BASTRO
alabastron (àX áp ao T p o i/) , “vaso de alabastro”, 

pequeno frasco, botija, jarro (Mt 26.7: Mc 14.3; Lc
7.37). O ato de quebrar se refere ao selo e não ao 
vaso de alabastro. Veja ALABASTRO.!

VASO
1. skeuos (cnc€ u o ç )  é usado acerca de: (o) “vaso” 

ou “utensílio” de vários tipos (Mc 11.16; Lc 8.16; 
Jo 19.29: Al 10.11,16; 11.5; 27.17, “velas” : Rm 
9.21; 2 Tm 2.20; Hb 9.21; Ap 2.27; 18.12): (b) os 
“bens ou apetrechos domésticos” (Ml 12.29: Mc 
3.27; Lc 17.31); (c) “pessoas”: (1) a serviço de Deus 
(At 9.15. “vaso [escolhido]”; 2 Tm 2.21, “vaso [para 
honra]”); (2) os “sujeitos” da ira divina (Rm 9.22);
(3) os “sujeitos” da misericórdia divina (Rm 9.23);
(4) a estrutura humana (2 Co 4.7; talvez I Ts 4.4);
(5) marido e mulher (1 Pe 3.7); a  esposa, provavel
mente, em 1 Ts 4.4; ainda que a  exortação para cada 
um “possuir o seu vaso em santificação e honra*’ 
seja considerada por uns como referindo-se ao cor
po do crente [cf. Rm 6.13; 1 Co 9.27: veja o n° (4)]. 
a opinião de que o “vaso” significa a esposa, e que 
a referência seja à manutenção da santificação do 
estado de casado, é sustentada pelo fato de que em
1 Pe 3.7, a mesma palavra time. “honra”, c usada 
com respeito à  esposa: o  mesmo se dá cm Hb 13.4, 
onde o  termo timios (“honrado” ) é usado com rela
ção a matrimônio; ademais, o mandamento prece
dente em 1 Ts 4  é contra a fomicação, e o sucessor 
(Hb 13.6), é contra o  adultério.! Em Rt 4.10. na 
Septuaginta, é usado o verbo ktaomai, “possuir” , 
acerca de uma esposa.

2. angos ( à y y o ç )  denota “jarro” ou “caçamba” 
Mt 13.48. nos melhores textos (alguns têm o n° 3). 
é u sado  num a in sc rição  ace rca  de um a urna 
cinerária.l
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3. angeion (dyyefov ) denota “vaso pequeno” 
(dim inutivo do n° 2), por exem plo, para levar óleo 
(M t 25.4, “vasilha” )/!

Nota: Quanto ao termo phaulos, que ocorre em 
Tg 3.16, veja M AL (1), A, n° 3.

VAZIO
A. V erbos.

1. kenoõ (tcevóoj), “esvaziar” , é  traduzido em  Fp
2.7 por “aniquilou-se”  (veja ARA). As cláusulas 
que seguem o  verbo são exegéticas do  seu signifi
cado. sobretudo as expressões “a form a de servo” e 
“sem elhante aos homens” . Cristo não “se esvaziou” 
da divindade. Ele não deixou de ser o  que era em 
essência e eternamente. A inda que não seja tradu
ção exata, serve para expressar o  ato do Senhor. 
Q uanto a outras ocorrências da palavra, veja Rm 
4.14; 1 C o 1.17; 9.15; 2 C o 9.3.1 Na Septuaginta. 
consulte J r 14.2; 15.9-1

2. schola-õ  (axoXdCw), derivado  de schole, 
“ lazer” , aquilo para o qual o  lazer é  empregado, 
com o uma “aula” (por conseguinte, “o lugar onde 
são dadas aulas” ; em  português, “escola” ). É usado 
para descrever pessoas que arranjem  tem po para 
qualquer coisa e, assim , fiquem ocupadas (1 C o 7.5); 
diz respeito a coisas, estando desocupadas, vazias 
(M t 12.44; alguns manuscritos têm o  verbo scholazõ 
em  Lc 11.25). Veja DAR.1

B. A djetivo.
kenos (Ktwiç) expressa a “cavidade” de qual

quer coisa, a  “ausência” do que, caso contrário, se
ria possuído. É usado: (a) literalm ente (M c 12.3; 
Lc 1.53; 20.10,11); (b ) m etaforicamente, acerca de 
im aginações (At 4 .25); de palavras que transmitem 
ensinos errôneos (E f 5.6); de enganos (Cl 2.8); de 
uma pessoa cuja fé professa não é acompanhada 
por obras (Tg 2.20); negativam ente, concernente à 
graça de Deus (1 C o 15.10); de recusar recebê-la (2 
C o 6.1); da fé (1 C o 15.14); da pregação (1 C o
15.14); e de outras formas de atividade e trabalho 
cristãos (1 C o 15.58; Gl 2.2; Fp 2.16; 1 Ts 2.1; 3.5).1 
A palavra sinônim a mataios, vão. significa “nulo” 
de resultados, marca a falta de objetivo de qual
quer coisa. O  homem vão (kenos) em Tg 2.20. é 
aquele que está “vazio” da sabedoria div inamente 
que lhe é dada; em Tg 1.26, a religião vã (mataios) 
é aquela que não produz nada lucrativo. O  termo 
kenos acentua a ausência de qualidade, ao passo 
que o  termo mataios. a ausência de alvo ou efeito 
ú til. C on traste  com  o advérb io  co rrespondente  
kenõs. “em vão”, que ocorre em Tg 4.5,1 o subs

tantivo kenodoxia, “vangloria", que aparece em  Fp
2.3.1 o adjetivo kenodoxos, “vanglorioso” . que é 
usado em  Gl 5.26.1 e  o substantivo kenophõnia. 
clamores “vãos” ou “vazios” , que é  encontrado em
1 Tm  6.20 e  2 Tm 2.16 (“falatórios profanos” ).1

V ELA  M A IO R
artemõn (àpTéjitov). derivado de artaõ, “fixar, 

prender” , é  traduzido em  A t 27.40 por “vela mai
or” . Q uanto ao tipo particular de vela m encionado 
no versículo, Sir W illiam Ramsay. citando Juvenal 
concernente à entrada de um navio avariado no por 
to por m eio de uma vela dc proa, indica que o  ter
mo artemõn seria um a vela posta na proa (veja 
ARA).1

V EL A D O R
luchnia (Xuxi/ía) é  traduzido por “velador” (Mt 

5.15; Mc 4.21; Lc 8.16; 11.33); “candeeiro” (Hb
9.2); e  “castiçal” (Ap 1.12.13; 1.20. duas vezes; Ap 
2.1.5: 11.4).‘l

V ELH A S
graõdes ('ypacóôiiç). adjetivo, significando “de 

ou relativo a velha” (derivado de graus, “mulher 
velha” ), “ implicante, m eticuloso”, é dito acerca de 
fábulas em  1 Tm 4.7.1

V E L H IC E
palaiotes (naX aiÓ T riç). derivado de palaios (veja

A. n° 2. no verbete VELHO), ocorre em  Rm 7.6. 
acerca da “ letra” , ou seja. “a lei” com suas regras 
de conduta, mera conform idade exterior, a  qual foi 
substituída no culto do crente por uma resposta à 
operação interior do  Espírito Santo. A palavra é 
contrastada com o termo kainotes. “novidade” .1

V E L H O
A. A djetivos.

1. archaios (àp x a lo ç ). “original, antigo” (deri
vado de arche. “começo” : em  português, "arcaico, 
arqueologia”), é usado para se referir a: (a) as pes
soas que pertencem a uma época anterior, “àqueles 
de tem pos antigos”  (M t 5.21,33; em alguns m anus
critos, é  encontrado em Mt 5.27); o  que fora dito 
àqueles de tem pos antigos era “para ser reconheci
do em  seu significado e avaliado em suas lim ita
ções tem porárias, pois Jesus queria que Suas pala
vras fossem  co n sid e rad as  não  com o um a ab- 
rogação, mas um aprofundam ento e cum prim ento” 
(Crem er): os profetas (Lc 9.8.19); (b ) o tem po há
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muito passado (At 15.21); (c) os dias passados na 
experiência de uma pessoa (At 15.7, literalmente, 
“os tem pos antigos” , ou seja, desde os primeiros 
dias em diante no sentido de originalidade, não de 
idade); (d) a Mnasom, "discípulo antigo” (At 21.16), 
não se referindo à idade, mas ao fato de ele ter sido
o primeiro a aceitar o Evangelho no princípio de 
sua proclamação; (e) as coisas que são “velhas” em 
relação às novas, mais antigas em contraste com as 
atuais (2 C o 5.17), ou seja. acerca do que caracteri
zou c condicionou o tempo anterior à conversão na 
experiência do crente, “eis que tudo se fez novo”, 
ou seja, tudo assumiu uma nova natureza e  é vista 
de modo completamente diferente: (/) o  mundo (ou 
seja. os habitantes do mundo) imediatamente ante
rior ao Dilúvio (2 Pe 2.5); (g) o diabo. “a  antiga 
serpente” (Ap 12.9; 20.2), “antiga” não em termos 
dc idade, mas caracterizada por um extenso perío
do de males indicados.1

Nota: Quanto à  diferença entre o  n° 1 e  o n° 2, 
veja mais adiante.

2. palmos (TTaXaióç), cognato de C, n° 1 (cm 
português, “paleontologia” ), alude “àquilo que é  de 
longa duração, velho em anos“. uma veste, um vi
nho —  em contraste com neos; veja NOVO (Mt 
9.16,17; Mc 2.21; 2.22, duas vezes: Lc 5.36,37; 
5.39, duas vezes): aos tesouros da verdade divina 
(M t 13.52, em com paração  com  kainos; veja  
NOVO): ao que pertence ao passado, por exemplo, 
ao antigo eu do crente anterior à sua conversão, o 
“velho homem” , “velho”, porque foi substituído 
pelo que é novo (Rm 6.6; E f 4.22 [em contraste 
com hainos]; Cl 3.9 [em contraste com neos]); ao 
concerto com relação à lei (2 Co 3.14): ao fermen
to. metafórico do mal moral (1 Co 5.7,8. em con
traste com neos); ao que há muito tempo foi dado e 
permanece em vigor, um “mandamento antigo” (1 
Jo 2.7, duas vezes), o que era familiar e bem co
nhecido cm contraste com o  que é  recente (kainos).^ 

Nora: O  termo palaios denota “velho”, “sem re
ferência ao com eço e  origem  contido no term o 
archaios” (Abbott-Smith). distinção observada nos 
papiros” (Moulton e Milligan). Ainda que às vezes 
alguma diferença pareça ser quase indistinguível, 
contudo “é evidente que sempre que se deseja dar 
ênfase à remontagem de um começo, qualquer que 
seja tal começo, o termo archaios é preferido (por 
exemplo, acerca de Satanás, Ap 12.9; 20.2, veja o 
n° 1). Aquilo que [...] é velho no sentido de estar 
m ais ou m enos gasto , [...] sem pre 6 palaios” 
(Trench).

3. presbuteros (TTpeapúTepoç), “mais velho, an
cião. presbítero”, é usado no plural, como substan
tivo. cm At 2.17 (“velhos” ). Veja ANCIÃO.

B. Substantivos.
1. gerõn (yéptov) denota “homem velho” , e ocor

re em Jo 3.4.1
2. presbutes (TTpeafJúrriç), “homem velho”, é 

usado em Lc 1.18; T t 2.2; Fm 9. Veja IDOSO.
3. geras (yfjpaç), “velhice”, ocorre em Lc 1.36.1
Nota: A gostinho  (c itado  por T rench . New

Testament Synonyms. § evii. 2) fala da distinção 
observada entre os gregos, de que presbutes trans
mite a sugestão de gravidade.

C . A dvérbios.
1. palai (iráXai) denota “há muito tempo, de tem

pos antigos, de outrora”, é  encontrado em Hb 1.1 
(“antigamente”); Jd 4  (“antes”); é  usado como adje
tivo cm 2 Pe 1.9. “antigos (pecados)” , literalmente, 
“seus pecados dc antigamente”. Veja ENQUANTO.

2. ekpalai (êtaraXai), ‘‘desde tempos antigos, por 
muito tempo” (formado de ek, “de”, e  o n° 1). ocor
re em 2 Pe 2.3 (“já  dc largo tempo”); 2 Pe 3.5 (“já  
desde a antigüidade” ). Veja LONGO. B. Nota (2).

Nota: Em 1 Pe 3.5, a  partícula pote, "um a vez, 
outrora, antigamente, nunca, algum dia”, é traduzida 
por "antigam ente”; em 2 Pe 1.21. por “nunca”.

D. Verbos.
1. palaioõ (7raXaióo>), cognato de A, n° 2. deno

ta: (a) na voz ativa, “tom ar ou declarar velho” (Hb
8.13. primeira parte, "envelheceu” ); (b ) na voz pas
siva. “ficar velho”, acerca de coisas gastas pelo tem 
po e uso (Lc 12.33: Hb 1.11. "envelhecerão”, lite
ralmente. “ficarão velhos”, ou seja, gastos: Hb 8.13, 
segunda parte, “foi tornado velho”); nas duas par
tes de Hb 8.13, o verbo pode ter o significado de 
“ab-rogar”; quanto ao verbo seguinte no versículo 
(“se envelhece” ), veja o n° 2.1

2. geraskõ (yT]pá<jKü>), derivado de geras. “ve
lhice” (cognato de B, n° 1), “ficar velho, envelhe
cer” , é traduzido em Jo 21.18 por “fores velho” ; 
em Hb 8.13. por “se envelhece”.!

Notas: (1) Em Jo 8.57. o  verbo echõ. “ter” , é 
usado com “cinqüenta anos” como objeto, signifi
cando, literalm ente: “A inda não tens cinqüenta 
anos” .

(2) Em M c 5.42. o verbo eimi, “ser” , com a fra
se “doze anos”, é  traduzido por “tinha (doze anos)” .

V EN C ER
1. nikaõ (inKáoj) é usado acerca de: (a) Deus (Rm 

3.4. termo legal); (b) Jesus (Jo 16.33; Ap 3.21; 5.5;
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17.14); (c) os Seus seguidores (Rm 12.21. segunda 
parte; 1 Jo 2.13,14; 4.4; 5.4,5; Ap 2.7.11,17.26; 
3.5.12,21; 12.11; 15.2; 21.7); (d) a  fé (1 Jo 5.4); (e) o 
mal, na voz passiva (Rm 12.21); (/) os potentados 
humanos preditos (Ap 6.2; 11.7; 13.7).1

2. hettaomai (rjT ráo^ai), “ser feito inferior, ser 
escravizado”, é  traduzido em 2 Pe 2.19,20 por “é 
vencido” e “forem vencidos”, respectivamente. Veja 
INFERIOR.

3. katakurieuõ (jcaraicupieúi)) é traduzido em At
19.16 por “assenhoreando-se”. Veja MESTRE. B.

VENDAR
perikaluptõ (7T€pncaXÚTmo) significa “vendar” , 

formado de peri, “ao redor”, e kaluptõ, “esconder” , 
é encontrado em Lc 22.64. Veja COBRIR, COBRIR 
EM REDOR.

VEN DED ORA  D E PU RPU RA
porphuropõlis (ttopóupóttojXiç ) denota “vende

dor de tecidos de cor púrpura” (form ado de 
porphura, veja PÚRPURA, A, e põleõ, “vender”), 
ocorre em At 16.14/1

VENDER
1. põleõ (TTLüXéoj), “trocar, permutar, vender”, é  

usado no último sentido no Novo Testamento, seis 
vezes em Mateus, três em Marcos, seis em Lucas; 
em João ocorre apenas com relação à purificação 
que o Senhor efetuou no Templo (Jo 2.14.16); em 
Atos. somente em conexão com a disposição de pro
priedades para serem distribuídas entre a comuni
dade de crentes (At 4.34,37; 5.1); em outros luga
res. ocorre em 1 Co 10.25; Ap 13.17.

2. pipraskõ (TTiirpáaicu)). derivado de uma for
ma mais recente, peraõ, "levar pelo mar com a fi
nalidade de vender ou exportar”, é usado: (a )  lite
ralmente (Mt 13.46; 18.25; 26.9; Mc 14.5; Jo 12.5; 
At 2.45; 4.34; 5.4); (b) metaforicamente (Rm 7.14), 
“vendido sob o  pecado”, ou seja, completamente 
sob o domínio do pecado assim como o escravo 
está debaixo do seu senhor; a declaração evidencia 
um absoluto descontentamento com tal condição: 
expressa, não a condenação do estado do não-rege- 
nerado. mas o mal da escravidão para a natureza 
corrupta, envolvendo a futilidade de fazer uso da 
lei como meio de libertação.*!

3. apodidõmi (àTTOÔiÔO-ini), “desistir” ou “dar 
para trás. devolver” , também significa, na voz mé
dia. “entregar-se à própria vontade”; por conseguin
te. “vender”; é  usado na pergunta que Pedro fez à

Safira sobre “vender” a  terra (At 5.8); acerca do 
ato dos irmãos de José (At 7.9); do ato de Esaú “ven
der” seu direito de primogenitura (Hb 12.16).

Nota: Em Tg 4.13, o  verbo emporeuomai. “co
merciar” , é  traduzido por “contrataremos” .

V ENTO
1. anemos (cwenoç). além do seu significado li

teral. é usado metaforicamente em Ef 4.14. acerca 
de ensino variável. Em M t 24.31 e Mc 13.27, os 
quatro “ventos” representam os quatro pontos car
deais da bússola; o mesmo se dá em Ap 7.1, "os 
quatro ventos da terra” (cf. Jr 49.36; Dn 7.2); os 
contextos indicam que estes estão ligados com a 
execução dos ju lgam entos d ivinos. D eissm ann 
(Bible Studies) e Moulton e Milligan ( Vocabularx 
o f  the Greek Testam ent) re tiram  ex em p lo s 
ilustrativos dos papiros.

2 . pnoe ( tti ô i í ), “sopro, rajada, pé-de-vento” 
(cognato de pneõ, “soprar”), é  usado acerca do “ven
to" impetuoso no Dia de Pentecostes (At 2.2). Veja 
RESPIRAÇÃO.

3. pneuma (Trveujia) é encontrado em Jo  3.8 
(“vento*’, sendo o  significado provável “o Espírito 
sopra"); Hb 1.7 (“ventos"). Veja ESPÍRITO.

Notas: (1) Q uanto  ao verbo pneõ , “ soprar” 
(“vento”, em At 27.40). veja SOPRAR, n° 1.

(2) Quanto ao term o anemizõ, encontrado em 
Tg 1.6 (“é levada pelo vento” ), veja IMPELIR, n°
8.1

VEN TRE
1. koilia OcoiXía) denota “útero” (Mt 19.12, “ven

tre”; Lc 1.15,41.42,44: 2.21; 11.27; 23.29; Jo 3.4; 
At 3.2; 14.8; Gl 1.15. Veja BARRIGA, n° 1.

2. gaster (yacTTTÍp), é encontrado era Lc 1.31 
(“ventre” ). Veja BARRIGA, n° 2.

3. metra (jiiÍTpa), “matriz” (cognato de meter, 
“mãe” ), ocorre em Lc 2.23 (“primogênito”); Rm
4.19.1

VER
A. Verbos.

1. blepõ (pXéíriü), “ter visão”. 6 usado acerca da 
visão física (por exemplo, Mt 11.4); e mental (por 
exemplo, Mt 13.13,14): é dito a respeito de Deus 
Pai (Mt 6.4.6,18); de Jesus que “vê” o  que o Pai faz 
(Jo 5.19). Este verbo ressalta especialmente o pen
samento da pessoa que “vê”. Quanto aos vários usos 
deste verbo, veja CONTEMPLAR. n° 2; veja Nora 
mais adiante.



VER 1053 VERÃO

2. horaõ (ópdw), com a forma eidon. que cumpre 
a função do aspecto aoristo. e opsomai, a  do futuro 
(voz média), denota “ver” , acerca da visão física (por 
exemplo. Jo 6.36); e mental (por exemplo, Mt 8.4); 
é dito acerca de Jesus que “vê” o  Pai (Jo 6.46), e do 
que Ele tinha “visto" com o Pai (Jo 8.38). Indica 
especialmente a direção do pensamento para o  obje
to “visto *. Veja CONTEMPLAR. n° 1.

Nota: “Os verbos horaõ e blepõ denotam o ato 
físico: horaõ. em  geral, blepõ, o simples olhar; 
horaõ dá proeminência à mente perspicaz, blepõ, 
ao modo ou ponto em particular. Quando o aspecto 
físico é posto de lado, o verbo horaõ denota per
cepção em geral (na função de ser primariamente o 
resultado da visão). [...] Por outro lado, o verbo 
blepõ, quando o aspecio físico é  posto de lado, ad
quire um sentido puramente externo, olhar (aberto, 
p ropenso) para Ipor exem plo , um a situação ]” 
(Schmidt. Grimm-Thayer).

3. aphoraõ (d<t>opdcü), com apeidon cumprindo 
a função do aspecto aoristo, “olhar para longe de 
uma coisa para ver outra" (formado de apo, “de”, e 
o  n° 2), como em Hb 12.2, significa simplesmente 
“ver” em Fp 2.23-1

4. kathoraõ (tcaOopáco), literalmente, “olhar para 
baixo” (formado de kata. “para baixo”, e  o n° 2), 
denota “discernir claramente” (Rm 1.20, “claramen
te se vêem”).! Na Septuaginta. consulte Nm 24.2; 
Jó 10.4; 39.26.!

5. diablepõ (òiaf}X€T7cx>), “ver claramente" (for
mado de dia, “através de", e o n° 1), é encontrado 
em Mt 7.5; Mc 8.25 (“olhando firmemente"; o n° 6 
é usado na cláusula seguinte; o n° 1. em Mc 8.24, e
o n° 2, na última parte); Lc 6.42.!

6. emblepõ (èppXemo), “olhar em” (formado de 
en, “em”, e o n° 1), é usado acerca de olhar de ver
dade, é encontrado em Mc 8.25 (última parte); At
22.11. Veja CONTEMPLAR, n° 3.

7. anablepõ (dva0X€TTw), “olhar para cima”, é 
traduzido em Lc 7.22 por “(os cegos) vêem". Veja 
VISTA.

8. theaomai (Oeáojiai), “ver atentamente, ver 
com admiração, desejo ou consideração”, acentua 
mais especificamente a ação da pessoa “ver”, como
o n° 1, em contraste com o n° 2; é usado em Mt
11.7, enquanto que idein. o infinitivo de eidon (veja
o n° 2), é usado nas perguntas constantes nos pró
ximos dois versículos; em Mt 11.7, é ressaltado o 
interesse no espectador, em Mt 11.8.9. a atenção é 
dirigida sobretudo ao objeto “visto” . O verbo tam 
bém é encontrado em Mt 6.1; Mc 16.11,14; Jo 6.5;

At 8.18 (em alguns manuscritos); At 21.27; Rm 
15.24. Veja CONTEM PLAR. n° 8.

9. theõreõ (ôeiopéuj) denota “ser espectador de", 
indicando a leitura cuidadosa de detalhes no objeto; 
como o  n° 1. põe em relevo especialmente a ação da 
pessoa “ver” (por exemplo, Mt 28.1; Jo 14.17.19;
16.10,16,17.19). A diferença entre este verbo e os 
n.os 1 e 2 é mostrada em Jo 20.5,6,8; em Jo 20.5. o 
verbo blepõ é usado acerca de João ter “visto" os 
lençóis de linho no sepulcro de Jesus, sem, no en
tanto, entrar ali; ele “viu", num relance, que o Se
nhor não estava ali; em Jo 20.6. a contemplação mais 
detida de Pedro é expressa pelo verbo theoreõ. Mas 
em Jo 20.8, o entendimento de João a respeito do 
significado dos panos deixados de lado é denotado 
pelo verbo eidon [veja o n° 2, e  ENVOLVER (2)].

10. muõpazò (p.uojTrá£tu), “ser míope” (formado 
de muõ, “fechar", e õps, “olho”; cf. em português, 
“miopia, míope"; a raiz mu- significa um som feito 
com os lábios fechados, por exemplo, nas palavras 
“murmúrio, mudo”), ocorre em 2 Pe 1.9, que “nada 
vendo ao longe"; isto não contradiz a palavra pre
cedente “cego”, mas a qualifica; aquele que é cego 
do que é a verdade, não pode discernir as coisas 
espirituais, ele é míope no que tange a estar ocupa
do tratando de assuntos mundanos.!

11. phainõ (4>aívtu), “fazer aparecer”, e  na voz 
passiva, “aparecer, ser manifesto” , é traduzido pelo 
verbo “ver** cm Mt 6.5; 9.33. Veja APARECER.

Notas: (1) Quanto aos termos ide e idou, regu
larmente traduzidos pelo verbo “ver", veja CON
TEM PLAR. n° 4.

(2) Quanto ao verbo optanõ, que ocorre em At
1.3, “sendo visto”, veja APARECER. A. n° 7.

(3) Quanto ao verbo historeõ, que ocorre em Gl
1.18, “ver”, veja VISITAR.

(4) Quanto aos verbos prooraõ e  proeidon, “ver 
antes”, veja PREVER.

B. Substantivo.
blemma (pX Tjn^a), p rim ariam en te , “o lhar, 

olhadela, relance de olhos” (cognato dc A, n° 1), 
denota “visão” (2 Pe 2.8. “via”); uns interpretam 
que o verbo significa “olhava” : Moulton e Milligan 
retiram dos papiros ilustrações sobre esse signifi
cado; porém, parece difícil considerar desta maneira 
a palavra seguinte “ouvia” (numa construção se
melhante)-!

VERÃO
theros (Qépoç). cognato a therõ, “aquecer”, ocor

re em Mt 24.32; Mc 13.28: Lc 21.30.!
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VERD AD E
A. A djetivos.

1. alethes (dÀryníç), primariamente, “não-ocul- 
to, manifesto” (formado de a, elemento de nega
ção. e lethõ, “esquecer”, igual a lanthanõ, “escapar 
à atenção a” ), por conseguinte, real, “verdadeiro ao 
fato”, é usado acerca de: (a) pessoas (M t 22.16, 
“verdadeiro”: M c 12.14: Jo 3.33; 7.18: 8.26; Rm 
3.4; 2 Co 6.8); (b) coisas, conforme à realidade, 
ocorre em Jo 4.18 (“com verdade”, literalmente, 
“verdadeiro”); Jo 5.31,32; 6.55 (nos melhores tex
tos; duas vezes); Jo 8.13,14 (cm Jo 8.16. em alguns 
textos: veja o  n° 2); Jo 8.17; 10.41; 19.35; 21.24; 
A t 12.9; Fp 4.8; Tt 1.13: 1 Pe 5.12; 2 Pe 2.22; 1 Jo 
2.8,27: 3 Jo 12.1

2. alethinos (áAiyni/óç), cognato do n° 1, deno
ta “verdadeiro” no sentido de real, ideal, genuíno: 
é  usado acerca de: (a) Deus (Jo 7.28 [cf. o n° 1, em 
Jo 7.18, acima]; Jo 17.3; 1 Ts 1.9; Ap 6.10); estas 
passagens declaram que Deus cumpre o  significa
do do Seu nome; Ele é o “verdadeiro Deus” em dis
tinção a todos os outros deuses, falsos deuses 
(alethes. veja Jo 3.33 no n° 1, significa que Ele é 
veraz. “verdadeiro” para com Suas afirmações, Ele 
não pode mentir); (b) Cristo (Jo 1.9; 6.32: 15.1; 1 
Jo 2.8; 5.20, três vezes; Ap 3.7,14; 19.11); Seu ju l
gamento (Jo 8.16: nos melhores textos, em vez do 
n° 1); (c) as palavras de Deus (Jo 4.37; Ap 19.9; 
21.5; 22.6); as últimas três passagens são equiva
lentes ao n° 1; (d) os Seus caminhos (Ap 15.3); (e) 
os Seus julgam entos (Ap 16.7; 19.2); (/) as Suas 
riquezas (Lc 16.11); (#) os Seus adoradores (Jo 
4.23); (h) o coração deles (Hb 10.22); (i) o teste
munho do apóstolo João (Jo 19.35); (j) o Tabemá- 
culo espiritual e antitípico (Hb 8.2; 9.24), não que
o Tabemáculo no deserto fosse falso, mas tratava- 
se de cópia fraca e terrena do celestial-1

Nota: “O termo alethinos está relacionado com
o termo alethes como forma para o conteúdo ou 
substância; o termo alethes denota a realidade da 
coisa, o termo alethinos define a relação da con
cepção da coisa à qual corresponde, ou seja, que é 
genuíno” (Cremer).

3. gnesios (yi/ifaioç), primariamente “legalmente 
gerado” (cognato de ginomai. “tomar-se” ), por con
seguinte. “verdadeiro, genuíno, sincero”, é usado 
na exortação do apóstolo Paulo em Fp 4.3 a seu 
“verdadeiro com panheiro". Veja PRÓPRIO (2), 
SINCERO.

Nota: Em 2 Co 1.18 e  1 Tm 3.1, ocorre o termo 
pistos, “fiel” .

B. Verbo.
aletheuõ (àXrjôeúoj) significa “lidar fielmente ou 

verdadeiramente com alguém” (cf. Gn 42.16, na 
Septuaginta: “se há verdade convosco; e. se não”), 
ocorre em Ef 4.15 (“seguindo a verdade”); Gl 4.16 
(“dizendo a  verdade”, onde o apóstolo Paulo está 
se referindo provavelm ente ao conteúdo da sua 
Epístola )-1

A. Substantivo.
aletheia (áA.TÍ0€ia), “verdade”, é usado: (a ) no 

acusativo, significando “a realidade que jaz  com 
base na aparência; a essência manifesta e verda
deira de um assunto” (Cremer), por exemplo, Rm 
9 .1; 2 Co 11.10; especialm ente acerca da doutrina 
cristã, por exemplo, Gl 2.5, onde “a verdade do 
Evangelho” denota o “verdadeiro” ensino do Evan
gelho, em contraste com as perversões dele; Rm 
1.25, onde “a verdade de Deus” pode ser “a ver
dade relativa a D eus” ou “Deus cuja excelência é 
uma verdade” : mas em Rm 15.8, “a verdade dc 
Deus“ é  indicativa da Sua fidelidade no cum pri
mento de Suas prom essas conforme são m ostra
das em Cristo: a  palavra tem força absoluta em Jo 
14.6; 17.17; 18.37,38; em E f 4.21, “como está a 
verdade em Jesus”, é a tradução correta, o signifi
cado não é meramente “verdade” ética, mas a “ver
dade” em toda a sua plenitude e âmbito, conforme 
está encarnada nEle; Ele era a expressão perfeita 
da verdade; isto é  virtualmente equivalente à Sua 
declaração em Jo 14.6; (ò) no nominativo, “vera
cidade. verdade” , não meramente verbal, mas sin
ceridade e integridade de caráter (Jo 8.44; 3 Jo 3);
(c) em frases, por exem plo, “em verdade”: epi. 
“com base de” (Mc 12.14; Lc 20.21); com en, “em” 
(2 Co 6.7; Cl 1.6: 1 Tm 2.7, “na verdade”; I Jo 
3.18; 2 Jo 1,3,4).

Nota: Em Mt 15.27, ocorre o termo nai, “sim”.
D. Advérbios.

1. alethõs (àArjOüjç). “verdadeiramente, segura
mente. certamente”, é usado em Mt 14.33; 26.73: 
27.54: Mc 14.70: 15.39: Lc 9.27; 12.44: 21.3; Jo 
6.14; 7.40; 17.8: At 12.11:1 Ts 2.13. Veja NA VER
DADE, n° 3.

2. gnesiõs (yvnoíioç), “sinceramente, honesta
mente” (cognato de A, n° 3), c encontrado em Fp
2.20.1

Notas: (1) As partículas: ara, men e de são. às 
vezes, traduzidas por “verdadeiramente”.

(2) Em 1 Co 14.25, o termo ontõs é traduzido 
por “verdadeiramente”. Veja CERTO. C. n° 1. NA 
VERDADE, n° 4.
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(3) Em Jo 20.30, a partícula oun , “então”, é 
traduzido por “pois” .

VERDE
1. chlõros (xAmpóç). cognato de chloe, “folha

gem tenra" (cf. o nome “Cloe". que ocorre em 1 Co
I.11, é, em português, “cloro” ), denota: (a) “verde 
claro”, a cor de grama nova (Mc 6.39: Ap 8.7: 9.4. 
“verdura” ); por conseguinte: (b) “am arelo” (Ap
6.8), a cor do cavalo cujo cavaleiro é a Morte. Veja 
A M ARELO.!

2. hugros (úypóç) denota “molhado, úmido” (o 
oposto de xeros, “seco”); dito acerca de madeira, 
seivoso, “verde” (Lc 23.31), ou seja, se eles trata
ram Jesus, o inocente, o santo, o frutífero com o 
fogo da ira. qual seria o destino dos perpetradores 
que eram como madeira seca exposta ao fogo da 
ira divina.^

VEREDA
1. tribos (Tpípoç), “trilha batida” (cognato de 

tribò, “esfregar, usar, gastar” ), “vereda”, é usado 
em Mt 3.3; Mc 1.3: Lc 3.4.1

2. trochia (T poxía), “o trilho de um a roda” 
(cognato de trochos, “roda”; trecho, “correr” ), por 
conseguinte, “rasto, trilho, vereda, caminho”, é usa
do figurativamente em Hb 12.13.1 Na Septuaginta, 
consulte Pv 2.15; 4.11.26.27; 5.6,21: em alguns tex
tos, Ez 27.19.1

VERGONHA
A. Substantivos.

1. atimia (d ri^ iía) significa: (<*) “vergonha, des
graça”, é encontrado em Rm 1.26 (“[paixões] infa
mes”. literalmente, “ [paixões] de vergonha”): I Co
II.14 : (b) “desonra”, ocorre, por exemplo, em 2 
Tm 2.20. onde a idéia de desgraça ou “vergonha” 
não se prende ao uso da palavra; o significado é 
que enquanto numa grande casa algumas vasilhas 
são destinadas a propósitos de honra, outras não 
têm honra (time) particular ligada a seu uso (o pre
fixo a simplesmente toma negativa a idéia dc hon
ra). Veja DESONRAR.

2. aischune (áioxúvri). Veja ENVERGONHAR- 
SE, B. n ° l .

3. entrope (èi^TpoTní). é encontrado em I Co 6.5 
e 15.34. Veja ENVERGONHAR-SE, B. n° 2.1

4. aschemosune (doxrip.ocrúin]) denota: (a) “ im- 
propriedade, indecência" (Rm 1.27. “torpeza”); (6) 
“vergonha, nudez” (Ap 16.15), um eufemismo para
o n° 2.1

B. Adjetivo.
aischros (aioxpóç), “vil, ignóbil, vergonhoso" 

(cognato de aischos, “vergonha” ), acerca do que é 
oposto à modéstia ou pureza, é encontrado em 1 
Co 11.6 (“indecente” ); 1 Co 14.35: E f 5.12 (“tor
pe”): Tt 1.11 (“torpe [ganãncial” . literalmente, “ver
gonhosa [ganância]”). Veja ESCÓRIA.!

C. Verbos.
1. atimazõ (<mná£io), “desonrar, envergonhar, 

humilhar” (cognato de A. n° 1). Veja DESONRAR.
C ,n °  1.

2. entrepõ (évTpéirw), literalmente, "virar para 
dentro sobre, envergonhar, humilhar” (cognato de
A, n° 3), é encontrado em 1 Co 4.14 (“envergo
nhar” ). Veja ENVERGONHAR-SE, A. n° 4.

3. kataischunõ (KaTaiaxúvo>). “envergonhar, 
humilhar” (kata. significando talvez “totalmente”), 
é  utilizado em 1 Co 11.22 (“envergonhais"). Veja 
ENVERGONHAR-SE, A. n° 3.

4. paradeigmatizò (TrapaÔ€iyiiaTÍCtú) significa 
“apresentar como exemplo” (formado de para. “ao 
lado de”, e deiknumi, “mostrar"), é usado em Hb
6.6, acerca dos judeus que. embora atraídos e  es
treitamente associados com a fé cristã, sem ter ex
perimentado mais que uma amostra do dom celestial 
e da participação do Espírito Santo (na verdade, não
o recebendo), foram tentados a apostatar ao judaís
mo. e. assim, crucificando o Filho de Deus uma se
gunda vez. “o  expõem ao vitupério” . Assim eram 
os criminosos expostos.! Na Septuaginta. consulte 
Nm 25.4; Jr 13.22; Ez 28.17.1

VERMELHO
A. Adjetivos.

1. purrhos (Truppóç) denota “da cor de fogo” 
(cognato de pur, “fogo”), por conseguinte, “verme
lho da cor de fogo” (Ap 6.4; 12.3, neste último texto 
dito do dragão, indicativo da crueldade do diabo).!

2. eruthros (épuôpóç) denota “vermelho” (a cor 
comum); a raiz rudh- é visto, por exemplo, no ter
mo latino rufus, e em português, no termo com o 
elemento rufi-, “ruficarpo, ruficómeo, etc.” , é apli
cado ao mar Vermelho (At 7.36; Hb 11.29).! A ori 
gem do nome é incerta; considera-se que é devido, 
por exemplo, à cor dos corais que cobrem o leito 
do mar Vermelho ou se enfileiram nas suas mar
gens. ou à matiz das montanhas que o delimitam, 
ou à luz do céu em suas águas.

B. Verbo.
purrhazõ (TtuppdCoj). “ser vermelho da cor de 

fogo” (cognato de A. n° 1), é usado acerca do céu
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(M t 16.2,3) *! Na Septuaginta, aparece o verbo 
purrhizõ, em Lv 13.19,42,43,49; 14.37.(I

VESTE
1. himaiion (íiiáno» '), '‘veste exterior” , é  usado 

em Ap 19.13,16 (“veste", em ambos os lugares). 
Veja VESTES PRECIOSAS, n° 2.

2. hinuitismos (iiicm anóç). usado cm geral acer
ca de "roupa", é  encontrado em Mt 27.35 (“ves
tes”). numa citação do SI 22.18 (a ARA segue os 
melhores textos e omite a citação); Jo 19.24. Veja 
ROUPA, n° 4.

3. peribolaion (TrepipóXai.oi') é  encontrado em 
Hb 1.12 (“veste”). Veja COBRIR, B. n° 1.

VESTES PRECIOSAS
1. esthes (èaOiíç) e esthesis (eaGrjaic;), relacio

nado com hennumi, “vestir” , significa “vestes, ves
tuário", sugerindo normalmente o omato, o enfei
te. O  primeiro termo é  encontrado em Lc 23.11: 
24.4; At 10.30; 12.21; Tg 2.2 (duas vezes): T g 2.3.
O termo esthesis é usado em At 1.10. Veja ROU
PA*

2. himaiion (ipÓTioi'), diminutivo de heima, “tú
nica, manto", era usado especialmente para descre
ver uma capa e, em geral, roupa (1 Pe 3.3). A pala
vra não está no original no versículo seguinte (“tra
jo ”), mas é fornecida para completar a oração. Veja 
CAPA, ROUPA, ROUPA C O M P R ID A . n° 1, 
VESTIMENTA.

/. himatismos (ínaT iopóç). palavra coletiva, é 
traduzida por “vestes delicadas" em Lc 7.25, e  pre
cedida pela preposição en, “em", literalmente, “em 
vestes” (“com vestes preciosas"). Veja ROUPA, n°
4, VESTE. VESTIMENTA.

4. katasíole (tcaTaoToXíj), relacionado com 
katastellõ, “enviar para baixo”, “arriar” ou “abai
xar” (formado de kata. “para baixo” , e stellõ, “en
viar”), era primariamente uma peça de vestuário dei
xada caída, portanto, “vestido, atavio” em geral (cf. 
stole. peça de vestuário exterior solta usada por reis 
e pessoas de posição —  em português, “estola”); 1 
Tm 2.9 (“vestidos preciosos”). Veja ROUPA.*!

V ESTIM EN TA
Notas: (1) Quanto ao termo himaiion, traduzido 

por “vestes" em Mt 17.2; 27.31; Me 9.3; Lc 23.34: 
Jo 19.24; At 18.6; 22.20: Ap 3 .5 .18; 4.4; veja CAPA. 
ROUPA, n° 2. O termo himatismos é traduzido em 
Lc 9.29 por “vestes”; o termo enduma é usado em 
Mt 3.4 (“veste”); Ml 6.25 (“vestimenta”); Mt 6.28

(“vestuário”); Mt 28.3: Lc 12.23. Quanto ao termo 
esthes, traduzido em Tg 2.2 por vestimenta (segun
da parte), veja VESTES PRECIOSAS.

(2) Quanto ao termo skepasma. “coberta, capa” , 
traduzido em I Tm 6.8 por “cobrirmos” , veja CO 
BRIR, B. n° 2.

VÉU
1. katapetasma (icaTaTT€Taona), literalmente, 

“aquilo que é espalhado” (petannumi) “antes de” 
(kata), por conseguinte, “véu”, é usado acerca de:
(a) o “véu” interior do Tabemáculo (Hb 6.19; 9.3);
(b) o correspondente “véu” no Templo (Mt 27.51; 
Mc 15.38; Lc 23.45); (c) metaforicamente, a “car
ne" de Cristo (Hb 10.20), ou seja, o Seu corpo que 
Ele entregou para ser crucificado, a fim de que, me
diante Sua morte expiatória, provesse meio de aces
so espiritual dos crentes —  o “novo e  vivo cami
nho” — è presença de D eus.!

2. kalumma (KdXup|ia), “cobertura”, é usado 
acerca de: (a) o “véu" que Moisés pôs sobre o rosto 
quando descia do monte Sinai, impedindo assim que 
Israel visse a glória (2 Co 3.13): (b) metaforica
mente, a visão espiritualmente escurecida que Isra
el sofreu por punição, até que ocorra a conversão 
da nação ao Messias (2 Co 3.14-16). Veja POR LE- 
VANTAR-1

3. peribolaion (TiepipóXaiow), é usado em 1 Co
11.15 (“véu”). Veja COBRIR. B. n° 1, VESTE.1

VIAGEM
A. Substantivos.

1. Iiodos (óôóç), “caminho, estrada, trilha”, usa
do para se referir ao caminho do viajante, “viagem, 
jornada” (Mt 10.13; M c 6.8: Lc 9.3; 11.6); em Lc 
2.44, “cam inho  de um d ia” (provavelm ente a 
Beerote, cerca de 10 quilômetros ao norte de Jeru
salém); em At 1.12, “do caminho dc um sábado”, 
ou seja, a  viagem que um judeu podia fazer no dia 
de sábado, a saber, aproximadamente 1.830 metros 
ou côvados (a estimativa varia). O regulamento não 
era lei mosaica, mas tratava-se de uma tradição 
rabínica, fundam entada num a exposição de Êx 
16.29 e uma comparação da largura do subúrbio de 
uma cidade levita. conforme está ordenado em Nm 
35.4,5, e a distância entre a arca e  o  povo na traves
sia do rio Jordão (Js 3.4). Com respeito a At 1.12, 
não há discrepância com Lc 24.50. onde temos “até 
Betânia“ . o que não fixa o ponto exato da ascen
são. Veja CAMINHO. JUNTO AO CAMINHO.

2. hodoiporia ( ó Ô o ifT o p ía ) , “ viagem, jornada,
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caminhada" (formado do n° 1. e poros, “caminho, 
passagem"), é  usado acerca da jornada do Senhor a 
Samaria (Jo 4.6), e das jornadas dc Paulo (2 Co
11.26). Contraste com B, n° 3.

Nota: Em Lc 13.22. o substantivo poreia, “via
gem. jornada. ida“ (cf. poros, n° 2, acima), traduzi
do por “caminhando”, é  usado com o  verbo poieõ. 
“fazer**, com o significado “viajar", literalmente, 
"fazendo Ipara Si mesmo, voz média] um caminho, 
viajando". Em Tg 1.11, “caminhos". Veja CAM I
N H O !

B. V erbos.
1. poreuomai (7rop€Úo^ai) é  usado na voz mé

dia no Novo Testamento, com o significado de “ir, 
prosseguir, ir no caminho"; é encontrado em At 9.3; 
22.6; 26.13; Rm 15.24 (na primeira parte, “irei"; 
na segunda parte, “seja encam inhado", veja o n° 2). 
Veja IR, n° 1.

2. diaporeuõ (ôiaTrop^ixo), “carregar por. conti
nuar”, é  usado na voz passiva com o significado de 
“passar, viajar por", e traduzido em Rm 15.24 por 
“seja encam inhado", literalmente, “viajando por”; 
em L c 18.36, “passar". Veja IR, n° 4.

3. hodoiporeõ (òôoiTOpéw), “viajar, jom adear” 
(cognato de A. n° 2), é encontrado em At 10.9.1

4. hodeuõ (óôeúu), “estar de caminho, viajar" 
(derivado de hodos, “caminho"), a  forma mais sim
ples dos verbos que denotam “viajar", é usado na 
Parábola do Bom Samaritano (Lc 10.33).!

5. sunodeuõ (ovvoôeúoo), formado de sun, “com", 
e o n° 4. “viajar com ”, ocorre em At 9.7.1 Na Sep
tuaginta, consulte Zc 8.21.1

6. euodoõ (túoÔóto), “ajudar no caminho” (for
mado de eu. “bem”, e  hodos, “cam inho”), é  usado 
na voz passiva com o significado de “ter uma via
gem próspera" (Rm 1.10); a tradução “que eu seja 
próspero" expressa corretamente o uso metafórico 
que o verbo adquiriu, sem referência a uma “via
gem” (veja 1 Co 16.2; 3 Jo 2).!

7. propempõ (irpoTrép-Truj), “enviar antes ou ad i
ante’* (form ado de pro . “antes de", e pempõ. “en 
viar” ), também significa “pôr-se à frente em via
gem, escoltar, acom panhar” (1 Co 16.6; T t 3.13 e
3 Jo 6). Veja ACOM PANHAR. CAM INHO. CON 
DUTA.

8. apodemeõ (áTroôrijiéo)) denota “ir em viagem 
para ou tro  país. ir  ao estran g e iro ” (M t 21.33: 
25.14.15; Mc 12.1; Lc 15.13: 20.9). Veja PAÍS.!

Nota: Quanto ao adjetivo apodemos, que ocorre 
em  Mc 13.34, “partindo para fora da terra*’, veja 
PAÍS.

VÍBORA
echidna (è\ova)  é provavelmente termo genéri

co para aludir a “serpentes venenosas". É traduzi
do por “víbora" no Novo Testamento: (a) a  criatura 
real (At 28.3); (b) metaforicamente (M t 3.7; 12.34; 
23.33; Lc 3.7).!

VIDA
A. S ubstan tivos.

1. zôe (Cwtí) (em português, “zoológico, zoolo
gia") é  usado no Novo Testamento acerca ”da vida 
como princípio, vida no sentido absoluto, vida como 
Deus a tem. aquilo que o Pai tem em Si e o que Ele 
deu ao Filho cncam ado ter em Si mesmo (Jo 5.26), 
e a qual o Filho manifestou no mundo (1 Jo 1.2). 
Desta vida, o homem foi alienado por causa da Q ue
da (Ef 4.18), e desta vida os homens tom am -se par
ticipantes pela fé no Senhor Jesus Cristo (Jo 3.15), 
que é  o Autor dessa vida a todos os que confiam 
nEle (At 3.15), o qual. portanto, se diz que é  a ‘vida’ 
do crente (Cl 3.4), pois a vida que Ele dá Ele a  sus- 
tém (Jo 6.35,63). A vida eterna é a atual possessão 
do crente, por causa da Sua relação com Cristo (Jo 
5.24; 1 Jo 3.14), e que um dia estenderá seu dom í
nio à esfera do corpo está assegurado pela ressur
reição de Jesus (2 Co 5.4; 2 Tm 1.10). Contudo, 
esta vida não é meramente um princípio de poder e 
m ob ilidade, po is tem  associações que lhe são 
inseparáveis, como a santidade e  a justiça. A morte 
e o  pecado, a vida e a santidade, são freqüentemen
te contrastadas nas Escrituras”.

“O termo zõe também é usado acerca do que, 
por natureza, é a possessão comum de todos os ani
mais e homens (At 17.25; 1 Jo 5.16), e da atual 
peregrinação do homem na terra no que tange à sua 
duração (Lc 16.25; 1 Co 15.19; 1 T m 4.8 ; 1 Pe3.10). 
‘Esta v ida’ é termo equivalente a ‘o Evangelho’, 'a  
fé*. *o cristianismo* (At 5.20)v (extraído de Notes 
on Galatians. dc Hogg e Vine, pp. 324, 325).

A morte entrou pelo pecado (Rm 5.12), que é 
rebelião contra Deus. Assim, o pecado envolveu a 
perda da “vida” . “A vida da carne está no sangue” 
(Lv 17.11). Portanto, a doação da “vida” ao peca
dor deve ser por uma morte causada pelo derrama
mento daquele elem ento que é  a  vida da carne. “É
o sangue que fará expiação pela alm a" (Lv 17.11). 
A separação de Deus causada pela perda da “vida" 
só pode ser removida por um sacrifício no qual a 
vítima c o  oferecedor sejam identificados. Este fato, 
que foi apontado nas ofertas típicas em Israel, re
cebeu sua plena realização no sacrifício voluntário
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de Cristo. O derramamento do sangue na lingua
gem das Escrituras envolve a tomada ou a doação 
da “vida". Considerando que Jesus não tinha peca
do próprio pelo qual morrer, a morte lhe era volun
tária e vicária (Jo 10.15 com Is 53.5,10,12; 2 Co
5.21). Em Seu sacrifício, Ele suportou o  julgam en
to divino devido ao pecado do homem. Já então, 
significa que o crente é identificado com Ele na Sua 
“vida" imortal, pela Sua ressurreição, e desfruta 
comunhão consciente e eterna com Deus.

2. bios (|3íoç) (cf. em português palavras que 
começam com bio-), é  usado em três aspectos: (a) 
“o período ou duração da vida" (por exemplo, 1 Pe
4.3, “o tempo passado da vida” (alguns manuscri
tos omitem “da vida”, veja ARA: Lc 8.14: 2 Tm
2.4); (fc) “o modo de vida. a vida com relação à sua 
conduta moral” (1 Tm 2.2; 1 Jo 2.16); (c) “meio de 
vida. sustento, subsistência, manutenção, maneira 
de vida” (Mc 12.44; Lc 8.43; 15.12,30; 21.4; 1 Jo
3.17, ”bens”). Veja BENS.1

Nota: “Enquanto zõe é a ‘vida’ intensiva, [...] 
bios é a ‘vida* extensiva. [...] Em bios, usado como 
modo de ‘vida’, há um sentido ético muitas vezes 
inerente, o qual. pelo menos no grego clássico, zõe 
não possui.” Nas Escrituras, zõe é “a  palavra mais 
nobre, expressando como continuamente o faz, tudo 
de mais sublime e melhor que os santos possuem 
em Deus” (Trench, New Testament Synonyms, § 
xxvii).

3. psuche (li^xn)’ além de significar “coração, 
mente. alma”, denota “vida” em dois aspectos prin
cipais: (a) “a respiração da vida, a vida natural” 
(por exemplo. Mt 2.20; 6.25; Mc 10.45: Lc 12.22; 
At 20.10: Ap 8.9; 12.11; cf. Lv 17.11; Et 8 .11); (b) 
“o lugar da personalidade” (por exemplo. Lc 9.24, 
explicado no versículo 25 como “a si mesmo", ou 
seja, “ao próprio eu”). Veja lista no verbete ALMA. 
Veja também CORAÇÃO. MENTE.

Notas: (1) “Falando geralmente, psuche. é  a vida 
individual, o ser vivente, ao passo que zõe. é a vida 
desse ser, contraste no SI 66.9 (Deus ‘sustenta com 
vida [zõe] a nossa alma [psuche]')\ e Jo 10.10 ( ‘Eu 
vim para que tenham vida [zõe]'), com o versículo
11 CO bom Pastor dá a sua vida [psuche] pelas ove
lhas’)” (extraído de Notes on Thessalonians. de 
Hogg e Vine. p. 325).

(2) Em Ap 13.15, o term opneuma. “respiração", 
é traduzido por “espírito”.

(3) Em 2 Co 1.8, “até da vida desesperamos”, o 
verbo zaõ, “viver”, é usado no infinitivo, como subs
tantivo, e traduzido por “vida” (literalmente, “vi

vendo” ). Em Hb 2.15, o infinitivo do mesmo verbo 
é traduzido por “toda a vida”.

4. biõsis (0íüxn<;), derivado de bioõ, “gastar a 
vida, viver”, denota “modo de vida” (At 26.4).!

5. agõge (dyüíyri), “modo de vida” (2 Tm 3.10). 
Veja CONDUTA.

6. anastrophe (di'aoTpo<t>ii), “comportamento, 
conduta”, é encontrado em Gl l . 13; 1 Tm 4.12 (“tra
to”); 1 Pe 1.15; 1.18 (“maneira de viver"); 1 Pe 3.16 
(“procedimento”). Veja COMPORTAR-SE.

B. A djetivos.
1. biõtikos (P iü jtikóç), “pertencente à vida” 

(cognato de bios), é traduzido “da vida” , em Lc 
21.34, com referência aos cuidados; em 1 Co 6.3, 
“as coisas pertencentes a esta vida” , e em 1 Co 6.4, 
“pertencentes a esta vida” , ou seja. os assuntos deste 
mundo, acerca dos quais os cristãos em Corinto es- 
tavam engajados em processos públicos com ou
tros; tais questões deveriam ser consideradas rela
tivamente sem importância diante dos grandes tri
bunais a virem sob a jurisdição dos santos. Moulton 
e Milligan ( Vocabulary oftlte Greek Testament) ilus
tram a palavra com termos retirados de papiros, por 
exemplo, “(docum entos) com erciais”; “negócios 
concernentes ao meu sustento”; “(histórias) da vida 
comum”-!

2. apsuchos (ãijíuxoç) denota “sem vida. inerte, 
inanimado” (formado de a, elemento de negação, e 
psuche, veja A, n° 3), é encontrado em 1 Co 14.7/11

C . Verbo.
zõopoieõ (ÇüjOTTOiétü), “tom ar vivo, fazer viver, 

dar vida a, vivificar”  (formado de zõe, “vida”, e 
poieõ, “fazer”), é  usado como segue:

“Diz respeito a: (a) Deus como o Doador de todo 
tipo de vida no universo (1 Tm 6.13: zõogoneõ, “pre
servar vivo” , é a leitura alternativa adotada pela 
maioria dos editores; veja VIVER, n° 6). e. particu
larmente. à vida da ressurreição (Jo 5.21; Rm 4.17); 
(b) Jesus que também é o Doador da vida da ressur
reição (Jo 5.21, segunda parte: 1 Co 15.45; cf. 1 Co 
15.22); (c) a  ressurreição de Jesus no “corpo da Sua 
glória” (1 Pe 3.18); (d) o poder da reprodução ine
rente na semente, que apresenta certa analogia com 
a ressurreição (1 Co 15.36); (e) a ‘transformação’ 
ou ‘nova formação* dos corpos dos que estiverem 
vivendo, o  que corresponde e se dá ao mesmo tempo 
que a ressurreição dos mortos em Cristo (Rm 8.11); 
(J) a doação da vida espiritual e a comunicação do 
sustento espiritual em geral (Jo 6.63: 2 Co 3.6: Gl
3.21)”!  (extraído de Notes on Gaiatians, de Hogg e 
Vine. pp. 154, 155). Veja VIVIFICAR, e contraste
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com o verbo sunzõopoieõ, “dar vida juntamente 
com”, que ocorre em Ef 2.5 e Cl 2.13.1

Notas: (1) Quanto ao verbo diagõ, “levar a vida", 
veja VIVER. n° 7.

(2) Quanto ao verbo politeuõ, que ocorre em Fp
1.27. "portai-vos”, veja VIVER. n° 8.

VIDE
phruganon  (ò p u y av o i')  denota “vara seca. 

graveto” (derivado de phrugõ. “tostar”); no plural, 
ocorre em At 28.3.!

VIDEIRA
ampelos (àiiireXoç), “vinha, videira, vide”, é usa

do: (a) literalmente (por exemplo. Mt 26.29 e pas
sagens paralelas; Tg 3.12); (b) figurativamente, 
acerca de: (1) Cristo (Jo 15.1,4,5); (2) os Seus ini
migos (Ap 14.18,19, “a vinha da terra”), provavel
mente figurativo do povo remanescente da crislan- 
dade apóstata.*!

VIDRO
A. Substantivos.

1. hiialos (uaXoç) denotava primariamente qual
quer coisa transparente, por exemplo, uma pedra 
ou gema transparente, por conseguinte, "lente de 
cristal, vidro” (Ap 21.18,21).!

2. esoptron (êaoTTTpov). “espelho”, é encontra
do em 1 Co 13.12 e  Tg 1.23. Veja ESPELHO.!

Nota: Q uan to  ao verbo co rresp o n d en te  
katoptrízõ. que ocorre em 2 Co 3.18 (voz media), 
veja CONTEMPLAR, n° 12.

B. Adjetivo.
hualinos (úaXivo^) significa “vítreo, feito de vi

dro" (cognato de A, n° 1). ocorre em Ap 4.6; 15.2 
(duas vezes).!

VIGIA
1. phulake (<Jn;Xaicn), “guarda, sentinela” , é usado 

acerca do lugar onde as pessoas são mantidas sob guar
da (cognato de phulax. “carcereiro”), e encontrado em 
At 12.10 (“guarda”). Veja CÁRCERE, LANÇAR EM 
PRISÀO. PRISÃO. REFÚGIO, VIGÍLIA.

2. teresis OnípTioiç) denota primariamente “vi
gilância” (cognato de tereõ, “vigiar”); por conse
guinte. “encarceramento, cadeia” (At 4.3. “prisão”; 
At 5.18, “prisão Ipública]” ). Veja CÁRCERE. 
GUARDAR (2). B. PRISÃO.

Nota: Quanto à frase "estávamos guardados”, 
que ocorre em Gl 3.23, veja GUARDAR (1), B. n°
3, GUARDAR (2), n° 6.

VIGIAR
gregoreõ (ypnyopéw), “vigiar” é encontrado em

1 Ts 5.6.10. e  em mais 21 outros lugares nos quais 
ocorre no Novo Testamento (por exemplo, em 1 Pe
5.8). Não é usado no sentido metafórico de “estar 
vivo”: aqui é  posto em contraste com o verbo 
katheudõ, “dormir”, que nunca é usado pelo após
tolo Paulo com o significado de "estar morto” (só 
tem este significado no caso da filha de Jairo). Por 
conseguinte, o significado aqui é  a  vigilância e  a 
expectativa em contraste com a falta de firmeza e a 
indiferença. Todos os crentes viverão juntos com 
Cristo a partir do tempo do arrebatamento descrito 
em 1 Ts 4: todos temos vida espiritual agora, embo
ra a condição espiritual c a consecução de cada um 
varie consideravelmente. Aqueles que são negligen
tes e  falham em estar alertas, sofrerão perda (por 
exemplo. 1 Co 3.15; 9.27; 2 Co 5.10), mas aqui o 
apóstolo não está lidando com esse aspecto do as
sunto. O que ele esclarece é que o arrebatamento dos 
crentes na segunda vinda dc Cristo dependerá so
mente da morte de Cristo por eles, c não da condi
ção espiritual deles. O  arrebatamento não é questão 
de recompensa, mas de salvação. Veja VIGÍLIA.

VIGÍLIA
A. Substantivos.

1. phulake (<J>uXa»aí) é usado: (a) com o signifi
cado de “vigília” , ativamente, “guarda, vigilância”, 
ocorre em Lc 2.8, “vigílias", literalmente, “(man
tendo [phulassõ}) a guarda"; (&) acerca do “tempo 
durante o qual o guarda era mantido de noite, guar
da da noite” (Mt 14.25; 24.43; Mc 6.48: Lc 12.38). 
Veja CÁRCERE. LANÇAR EM PRISÃO, PRI 
SÃO. REFÚGIO.

Nota: Entre os judeus, a noite era dividida em 
três “vigílias” (veja, por exemplo. Êx 14.24; Jz
7.19), e esta prática persistiu nos dias dos romanos. 
Os romanos dividiam a noite em quatro “vigílias” ; 
uso reconhecido entre os judeus (veja Mc 13.35).

2. koustõdia (koucttüjôíci), derivado do latim. 
custodia (cf. em português, “custódia”), é usado em 
Mt 27.65 (“guarda” ): Mt 27.66; 28.11. Veja GUAR
DAR (1).!

3. agrupnia ( á y p u r m a ) ,  “ insônia, v igília” 
(cognato de B. n° 4), é  usado em 2 Co 6.5: 11.27.!

B. Verbos.
1. gregoreõ (yp T yyo p éw ), “vigiar”, é usado acer

ca dc: (a) “manter-se acordado” (por exemplo. Mt 
24.43:26.38.40.41): (b) “vigilância espiritual” (por 
exemplo, At 20.31; 1 Co 16.13; Cl 4.2; 1 Ts 5.6.10:
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1 Pe 5.8; Ap 3.2.3; 16.15); quanto a I Ts 5.10, veja 
VIGIAR.

2. tereõ (Tipeo)). “guardar, vigiar” , é usado acer
ca daqueles que mantinham guarda na cruz (M t 
27.36,54; 28.4, “guardas”, literalmente, “aqueles 
que v igiam ” ). Veja ATENTAR, CONSERVAR. 
GUARDAR (2). PRESERVAR, PRISÃO. n° 8.

3. paratereõ (TTapaTTpéw). “observar” , sobretudo 
com intento sinistro (formado de para , “perto”, c  o 
n° 2), é encontrado em Mc 3.2; Lc 6.7; 14.1; 20.20: 
At 9.24. Veja ATENTAR.

4. agrupneõ (àypunvéoj), “estar insone” (forma
do de agreuõ, “perseguir” , e  hupnos, “sono” ), é 
usado metaforicamente, “estar alerta” , em Mc 13.33 
(“vigiai” ); Lc 21.36: E f 6.18; Hb 13.17. A palavra 
não expressa o mero estado de estar acordado, mas 
a “vigilância” daqueles que estão absortos com uma 
coisa.*

5. nephõ (tnVJxü), “privar-se de vinho” , é usado 
metaforicamente acerca de “prontidão” moral, e en
contrado em 2 Tm 4.5 (“sê sóbrio”). Veja SÓBRIO.

V IL
1. agenes (àyerníç), “de baixo nascimento” (for

mado de a . elemento de negação, e genos, “famí
lia, raça”), por conseguinte, denotava “aquilo que 
nào é de nenhuma reputação, de nenhuma conside
ração”. Primeira Coríntios 1.28: “As coisas vis deste 
mundo”, ou seja, aqueles que não são de nenhuma 
consideração ou fama na avaliação do mundo. Pri
meira Coríntios 1.26 deixa claro que o plural neu
tro do adjetivo faz referência a pessoas.!

2. tapeiiws (T c iT re iv ó ç ) , primariamente “aquilo 
que é baixo e não sobe muito do chão”, como na 
Septuaginta em Ez 17.24. daí, metaforicamente, sig
nifica “humildemente, de nenhum grau” (2 Co 10.1; 
cf. Lc 1.52; T g 1.9). C ontraste com os termos 
tapeinophrosune, “humildade de mente”, e tapeinoõ, 
“humilhar” . Veja ABAIXAR-SE, HUMILDE, IN
FERIORIDADE, LANÇAR. Nota (7).

3. agoraios (dryopaíoç), traduzido em At 17.5 
por “vadios”, significa, literalmente, “relativo à fei
ra” , por conseguinte, freqüentar mercados e, por
tanto. passear à  toa. Também é usado normalmente 
para se referir a negócios feitos no mercado, e, por 
conseguinte, às assem bléias judiciais (A t 19.38. 
“audiências”). Veja PÁTIO.!

V IN A G R E
oxos (ò£oç). cognato de oxus, “acre”, denota “vi

nho azedo”, a bebida comum de operários e solda

dos comuns; é  usado nos quatro Evangelhos acerca 
do “vinagre” oferecido ao Senhor em Sua crucifi
cação. Em Mt 27.34, os melhores textos têm o ter
mo oi nos, “vinho” . Alguns têm oxos, “vinagie”, mas 
M c 15.23 confirma a passagem em Mateus. Esse 
produto, que os soldados ofereciam antes de cruci
ficarem as pessoas, foi recusado por Jesus, e tinha
o propósito de aliviar os sofrimentos na cruz: o “vi
nagre” é  mencionado em Mc 15.36; Lc 23.36; Jo 
19.29,30.! Na Septuaginta, consulte Nm 6.3; Rt 
2.14; SI 69.21; Pv 25.20.!

VINDA
S ubstan tivo .

1. eisodos (eíaoôoç), “entrada” (formado de eis, 
“em”, e hodos, “caminho”), “entrada em”, ocorre 
em At 13.24, acerca da vinda de Cristo à nação de 
Israel. Quanto ao significado “entrada” , veja 1 Ts
1.9; 2.1; Hb 10.19; 2 Pe 1.11. Veja ENTRAR !

2. eleusis (eX euaiç), “vinda” (de erchomai, 
“vir”), é encontrado em At 7.52.!

3. parousia (irapoucía). literalmente, “presen
ça”, formado de para, “com”, e ousia, *'sendo” (de
rivado de eimi, “ser”), denota “chegada” e  a con
seqüente “presença com ”. Por exemplo, numa car
ta de papiro certa senhora fala da necessidade de 
sua parousia num lugar para atender a assuntos 
re lativos à sua propriedade. Paulo fala da sua 
parousia em Filipos (Fp 2.12, em contraste com 
sua apousia. “ausência” ; veja AUSENTE). Outras 
palavras denotam chegada” (veja eisodos e  eleusis, 
acima). O termo parousia é usado para descrever 
a presença de Jesus com os discípulos no monte 
da Transfiguração (2 Pe 1.16). Quando usado para 
aludir à vinda de Cristo, no arrebatam ento da Igre
ja . significa, não meramente a “vinda” m om entâ
nea aos santos, mas a Sua presença com  eles a 
partir daquele momento até Sua revelação e ma
nifestação ao mundo. Em algum as passagens, a 
palavra dá procm inência ao com eço desse perío
do. estando im plícito o curso do período (1 Co 
15.23; 1 Ts 4.15; 5.23; 2 Ts 2.1; Tg 5.7,8; 2 Pe
3 .4 ). Em o u tra s , o cu rso  é p ro em in en te  (M t 
24.3,37; 1 Ts 3.13: 1 Jo 2.28); em outras, ainda, a 
conclusão do período (M t 24.27; 2 Ts 2.8).

A palavra também é usada em alusão ao iníquo,
o homem do pecado, o seu acesso ao poder e suas 
ações no mundo durante sua parousia (2 Ts 2.9). 
Além de Fp 2.12 (acima), o termo é usado da mes
ma maneira para se referir ao apóstolo Paulo ou 
seus companheiros (1 Co 16.17; 2 Co 7.6,7; 10.10;
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Fp 1.26); ao Dia de Deus (2 Pe 3.12). Veja APRE
SENTAR.

Nota: A palavra apokalupsis, traduzida em 1 Co
1.7 por “manifestação", denota “revelação". Para um 
tratamento mais extenso do termo parousia. veja 
Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine. pp. 87, 88.

VINGANÇA
ekdikesis (6K Ô ÍK T )aiç), literalmente, “(aquilo que 

procede) da justiça”, não, como se dá muitas vezes 
com a 'vingança" humana, partindo de um senso 
de dano ou meramente advindo de um sentimento 
de indignação. A palavra é usada com freqüência 
acerca da “vingança” divina (por exemplo, Rm 
12.19; Hb 10.30). Quanto a uma lista completa, veja 
VINGAR. B. n°2. Os julgamentos de Deus são san
tos e retos (Ap 16.7). e  isentos de qualquer elemen
to de satisfação própria ou caráter vingativo.

Notas: ( 1 ) 0  termo dike, “justiça”, é encontrado 
em At 28.4 (“vingança”) e Jd 7 (“pena"). Veja JUS
TIÇA.

(2) Em Rm 3.5, ocorrc o termo orge, “ira". Veja 
IRA. RAIVA.

V INGAR
A. Verbo.

ekdikeõ (éKÔucéw), formado de ek, “de”, e dike. 
“justiça”, isto é. aquilo que procede da justiça, sig
nifica: (a) “vindicar o direito de uma pessoa”; (b) 
“vingar uma coisa”. Com o significado da letra “a ”, 
é usado na Parábola do Juiz Iníquo (Lc 18.33). que 
fala da “vindicação” dos direitos da viúva; com o 
significado da letra “fc”, é usado em Ap 6.10 e 19.2, 
acerca do ato de Deus “vingar” o sangue dos santos. 
Em 2 Co 10.6, diz respeito à prontidão do apóstolo 
Paulo em usar de sua autoridade apostólica para cas
tigar a desobediência por parte dos seus leitores (“pu
nir” , ARA); em Rm 12.19, fala de “vingar-se” a si 
mesmo, ação que o crente é advertido a não fazer*

B. Substantivos.
1. ekdikos (€KÔitcoç), primariamente, “sem lei”, 

daí. “aquele que arranca uma penalidade de uma 
pessoa, vingador, castigador”, é usado em Rm 13.4, 
acerca da autoridade civil na incumbência de sua 
função em executar ira no malfeitor; em 1 Ts 4.6, 
fala dc Deus como vingador dos que prejudicam 
seu irmão, aqui particularmente na questão do adul
tério.*

2. ekdikesis (€KÔÍKT)aiç), “vingança", é usado 
com o verbo poieõ, “fazer” , ou seja, vingar (Lc 
18.7,8; At 7.24): é usado duas vezes em declara

ções nas quais a “vingança" pertence a Deus (Rm 
12.19: Hb 10.30). Em 2 Ts 1.8, é referido ao ato de 
justiça divina que será imposta aos que não conhe
cem a Deus e não obedecem ao Evangelho, quando
o Senhor vier em chama de fogo na Sua segunda 
vinda. No exercício divino do julgamento, não há 
elemento de vindicatividade. nada à guisa de tomar 
vingança. Em Lc 21.22, é usado para aludir aos “dias 
de vingança” sobre o povo judeu; em 1 Pe 2.14. 
fala dos governadores civis que são enviados de 
Deus para ”vingança” (“castigo” ) daqueles que co
metem atos condenáveis: em 2 Co 7.11, diz respei
to ao “vingar-se a si mesmo” dos crentes, na triste
za que sentem por agirem erradamente (“vingan
ça”).* Veja CASTIGO, VINGANÇA.

VINHA
ampelõn (d|Ji7T€ Xcúv), “vinhedo", é usado 22 ve

zes nos Evangelhos Sinóticos; em outro lugar, ocor
re em 1 Co 9.7.

VINH ATEIRO
ampelourgos (à|iTi€Xoup7Ó<;). “trabalhador em 

vinhedo” (formado de ampelos, “videira”, e ergon. 
“trabalho”), é usado em Lc 13.7.*

VINHO
1. oinos (oívoç) é o termo geral para “vinho”. A 

menção dos odres estourarem (Mt 9.17: Mc 2.22: 
Lc 5.37), implica fermentação. Veja também Ef 5.18 
(cf. Jo 2.10: 1 Tm 3.8; Tt 2.3). Em Mt 27.34, a RC 
tem “vinho” (“vinagre”, é  tradução da leitura infe
rior oxos).

A bebida de “vinho” poderia ser uma pedra de 
tropeço e o apóstolo Paulo ordena a abstinência nes
te particular, como em outros, para evitar dar oca
sião dc fazer um irmão tropeçar (Rm 14.21). Con
traste com 1 Tm 5.23, que tem uma ligação comple
tamente diferente. A palavra é usada metaforicamen
te: (a) acerca dos males ministrados às nações pela 
Babilônia religiosa (Ap 14.8; 17.2; 18.3): (b) o  con
teúdo das taças da ira divina sobre as nações e sobre 
Babilônia (Ap 14.10; 16.19; 19.15).

2. gleukos (yX^uKOç) denota “vinho novo" doce. 
ou mosto (At 2.13). As acusações esposadas neste 
texto mostram que era vinho embriagante e, por
tanto. deve ter sofrido fermentação por algum tem- 
po.* Na Septuaginta, consulte Jó 32.19.*

Nota: Ao instituir a Ceia do Senhor. Jesus fala 
que o  conteúdo da taça é o “fruto da vide". O mes
mo se dá em Mc 14.25.
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VINTE
eikosi (eíicoai) ocorre em Lc 14.31: Jo 6.19; At

I.15: 27.28; 1 Co 10.8; acerca dos “vinte e quatro” 
anciãos, em Ap 4.4 (duas vezes); Ap 4.10; 5.8:
II .1 6 ; 19.4 (com binado em um num eral com 
tessares. “quatro”, em alguns manuscritos).!

V IO LÊN C IA
A. Substantivo.

1. bia (0 ía) denota “força, violência”, dito acer
ca de homens (At 5.26; 21.35; 24.7); de ondas (At 
27.41).!

2. hormema (op^r^ia), “pressa, investida, arre- 
mctida” (cognato de honnaõ, “incitar, apressar, pre
cipitar”), é usado acerca da queda da Babilônia (Ap
18.21, “ímpeto”).!

3. biastes (p iaa rn ç ), “homem forte” ou “homem 
violento”, é usado em M t 11.12 (“se faz violência”). 
Veja FORÇA, B. n° 1. Nota.%

Nota: Em Hb 11.34, o termo, dunamis, “poder”, 
é traduzido por “força” (“violência”, ARA).

B. Verbos.
1. diaseiõ (ôiaaeico), “tremer violentamente”, é 

usado em Lc 3.14 (“trateis mal” , incluindo intimi 
dação).! Na Septuaginta, consulte Jó 4.14.!

2. biazõ (($iá£iú), na voz passiva, é usado em Mt
11.12 (“se faz violência”). Veja FORÇA. B, n.os 1 e
2. U ns, por exem plo, C rem er (Lexicon o f  New 
Testament Greek) e Dalman (Words o f  Jesus. pp. 
139ss), sustentam que a referência seja ao antagonis
mo dos inimigos do Reino, mas Lc 16.16 (voz média; 
“emprega força”) indica que o significado se refere 
aos que fazem esforço para entrar no Reino apesar de 
violenta oposição. Veja APERTAR, A, n° 3.(H

Nota: Quanto ao termo hormaõ. traduzido em 
Mt 8.32 por “precipitaram” e  passagens paralelas, 
veja CORRER, IMPETUOSO.

VIR
1. erchomai (€pxo;iai), o verbo mais freqüente, 

denotando ou “vir” ou “ir” , significa o ato em con
traste com hekõ (veja o n° 22. mais adiante), que 
ressalta a chegada, como, por exemplo: “Eu vim 
[...] e aqui estou” (Jo 8.42, ARA, e Hb 10.9). Veja 
CAIR. CRESCER, IR, IR TER, LUZ, PASSAR. 
TRAZER. B .N o ta (\).

Verbos compostos com o verbo erchomai acompa
nhadas de preposições são os seguintes (n.os 2 ao 11):

2. eiserchomai (e iaépxopai), “vir em” ou “ir 
em”, “entrar” (formado de eis. “em”, e o n° 1). por 
exemplo, Lc 17.7. Veja ENTRAR.

3. exerchomai (èfépxo|xai), “vir para fora” ou 
“ ir para fora ou adiante”, “sair” (formado de ek. 
"para fora”, e  o n° 1), ocorre, por exemplo, em Mt
2.6. Veja CONSEGUIR (b), n° 3. ESTENDER (1), 
IR, Nota (1), FUGIR (1), PARTIR, PROCEDER.

4. epanerchomai (çTravepxop.ai), “ ir para trás 
outra vez, voltar novamente, retornar” (formado de 
epi. “em”, ana. “outra vez”, e  o n° 1), é usado em 
Lc 10.35; 19.15.!

5. dierchomai (ôiépxonai). “vir por” ou “ir por” 
(formado de dia, “através de”, e o n° 1), é  encontra
do, por exemplo, em At 9.38. Veja ANDAR. CA
MINHAR, IR, PARTIR. PASSAR. TRASPASSAR.

6. eperchomai (èirépxopai). “vir sobre” ou “ir 
sobre”, “acometer” (formado de epi, “sobre” , e o 
n° 1). ocorre, por exemplo, em Lc 1.35. Em Lc 
21.26, é  usado acerca de eventos que ‘Vêm”, suge
rindo sua certeza; em At 14.19. fala dos judeus que 
vêm a (literalmente, “sobre”) um lugar; em Ef 2.7, 
é dito das eras “vindouras”.

7. katerchomai (KaTepxojiai), “vir para baixo, 
descer” (formado de kata. “para baixo”, c o n° 1). é 
encontrado, por exemplo, em Lc 9.37. Veja DES 
CER. IR. Nota (1), PARTIR, TERRA (I).

8. pareiserchomai (Trap€ia€pxop.ai). literalmen
te, “vir para dentro, entrar” (eis), “vir ao lado ou do 
lado” (para), de modo a estar presente com, é usa
do: (í?) no sentido literal, acerca da “entrada” da lei 
ao lado do pecado (Rm 5.20); (b) em Gl 2.4, fala 
dos falsos irmãos, indicando sua “vinda” ou chega
da sub-repticiamente. Veja ENTRAR.!

9. parerchomai (iTapepxopai). formado de para. 
“por” ou “fora”, e o n° 1, significa: (a) “vir adian
te” ou “ir adiante”, “aparecer” ou “chegar" (por 
exemplo, Lc 12.37; 17.7. última parte; At 24.7);
(b) “passar por” (por exemplo. Lc 18.37); (c) “ne
gligenciar” (por exemplo, Lc 11.42). Veja IR, PAS
SAR, TRANSGREDIR.

10. proserchomai (TTpocré pxo jia i) denota “vir 
perto de” ou “ir perto de”, “aproximar-se” (forma
do de pros. “perto de", e o  n° 1), é  usado, por exem
plo. em Mt 4.3; Hb 10.1: (“Os que a ele se che
gam”). Veja IR. Nota (1). CONSENTIR. PUXAR.

11. sunerchomai (ow épxoiiai), “vir junto, reu
nir-se” (formado de sun. “com”, e o n° l), é encon
trado, por exemplo, em Jo 18.20; 1 Co 11.20; 14.23. 
Veja ACOMPANHAR. GRUPO. IR. IR TER, REU 
NIR-SE.

Nota: O termo aperchomai, “vir embora” ou “vir 
de", ocotTe, por exemplo, em Mc 3.13, onde signi
fica que os apóstolos partiram da companhia ou
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lugar de onde eles estavam para Ele: denota nor
malmente ”ir-se embora”.

12. ginomai Cyívo|Aai) “tornar-se” , significa 
mudança de condição, estado ou lugar (por exem
plo, Mc 4.35). Em At 27.33, o verbo é usado com 
mellõ, “estar prestes de”, e significa a vinda do dia.

13. paraginomai (Trapayíwoiiai), formado de 
para, “próximo” ou “perto de” , e o n °  12. denota 
“chegar, estar presente” (por exemplo, M t 2.1). Veja 
APRESENTAR, IR.

14. sumparaginomai (auinrapcryívoiiaO forma
do de sun, “com”, para, “próximo”, e  o n° 12, “vir 
junto, reunir-se”, é usado em Lc 23.48: 2 Tm 4.16 
(literalm ente, “ficou a meu lado com igo”). Veja 
PÔR.*

Nota: O verbo ocorre em At 27.16, “ganhar” 
(“recolher” , ARA).

Verbos compostos com o verbo bainõ, “ir” , são 
os seguintes (n* 15 a 21):

15. anabaitiõ (dva(3au'co), “vir sobre, apossar- 
se de, chegar a um lugar” (formado de ana. “para 
cima” ou “sobre”, e  bainõ. “ir”), ocorre em At 25.1. 
Veja BROTAR, CRESCER. ENTRAR, IR, LE
VANTAR-SE, SUBIR ( l) ,  SUBIR (2).

16. epibainõ (émpaíuio). “vir a, entrar em" ou 
“ir em, entrar em cena” (formado de epi, “sobre”, e 
bainõ, “ ir”), ocorre cm At 20.18. Veja ENTRAR. 
IR. TOMAR, Nota (16).

17. ekbainõ (€Kfkuuu>), “vir para fora” ou “ir para 
fora, sair” (formado de ek, “para fora”, e  bainõ. 
“ir”), aparece nos melhores m anuscritos em Hb
11.15.1

18. diabainõ (&La|kuw»)). “passar por, atraves
sar” (formado de dia, “através de”, e bainõ, “ir”), 
ocorre em Lc 16.26: At 16.9; Hb 11.29. Veja PAS
S A R !

19. katabaino (KaTa0aíi'u>) significa “vir para 
baixo, descer” (formado de kata, “para fora” , e 
bainõ, “ ir”), ocorre, por exemplo, em Mt 8.1. Veja 
CAIR. CONSEGUIR, DESCER, IR. PASSAR.

20. sunanabainõ (auvauafktíi/oj). “vir para cima 
com, subir com ” (formado de sun, “com” , ana, 
“para cima”, e bainõ, “ ir”). 6 usado em Mc 15.41; 
At 13.31.1

21. embainõ (ép.fktíwj), “entrar em” (formado 
de en, “em”, e  bainõ, “ ir”), ocorre em Mc 5 .18. Veja 
CONSEGUIR, ENTRAR, IR, PASSAR.

Nota: O verbo apobainõ, “ ir-se embora", é tra
duzido em Jo 21.9 por “saltaram em” .

22. hekõ (ijKío) significa: (a) “vir, estar presen
te” (veja acima, o n° 1); (b) “vir sobre, acometer.

atacar de surpresa”, dizendo respeito a tempos e 
acontecimentos (Mt 24.14: Jo 2.4: 2 Pe 3.10: Ap
18.8); (c) m etaforicamente, “v ir sobre alguém” , 
acerca de tempos calamitosos e  males (M t 23.36; 
Lc 19.43).

23. aphikneomai (d<J>iKi'€ojiai). “chegar a um 
lugar”, é usado em Rm 16.19. ”é conhecida de to
dos” (acerca da obediência dos santos í-1

24. chõreõ (xiopéw), literalm ente, "dar lugar 
(chõra. “ lugar” ) a outro, e, assim, ter lugar, rece
ber”. é  traduzido em 2 Pe 3.9 por “venham” segui
do por arrepender-se. O significado é estritamente 
“ter lugar (ou seja, espaço de tempo) para se arre
pender”. Veja CONTER (1), IR. LUGAR. QUAR
TO. RECEBER.

25. eimi (eiiii), “ser” , é, no modo infinitivo, tra
duzido por “vir” , em Jo 1.46 e no indicativo futuro 
“virá”, em 2 Tm 4.3.

26. enistemi(évíonríun), literalmente, “estarem , 
importar em” ou “manifestar-se. entrar" (formado 
dc en, “em”, e h is temi. “estar”), por conseguinte 
“estar presente ou ser iminente”, é traduzido em 2 
Tm 3.1 por "sobrevirão” ; aqui expressa permanên
cia, “estabelecer-se-ão em (sobre vós)”. Veja APRE
SENTAR, À MÀO.

27. ephistemi (éò íc rT r||.u ) significa “estar por, 
estar a postos, atento” ou “estar em cima de, ficar 
suspenso” (formado de epi, “sobre”, e histemi, “es
tar”), ocorre em Lc 2.9; 20.1 (aqui com a idéia de 
subtaneidade); At 4.1; 6.12; 11.11: 12.7; 23.27; 1 
Ts 5.3. É traduzido por “sobrevindo”, acerca da 
chegada de Ana ao Templo (Lc 2.38); “aproximan
do-se (de Jesusl” . acerca de Marta (Lc 10.40); “está 
próximo” (2 Tm 4.6, provavelmente com a mesma 
idéia que aparece em Lc 20.1). Veja A MÃO, 
APRESENTAR. ASSALTAR. ESTAR.

28. katantaõ ( K a r a i r r á i o )  denota: (a) “vir a ou 
vir sobre contra um lugar, comparecer, chegar” (At 
16.1; 18.19,24; 20.15: 21.7; 25.13; 27.12; 28.13);
(b) referindo-se a coisas ou eventos, “chegar cm 
certo momento” ou “vir sobre, acometer, entrar em 
certas pessoas no período de sua vida” (1 Co 10.11); 
ou “vir às pessoas” de forma que elas participem, 
como do Evangelho (1 Co 14.36). Quanto aos exem
plos restantes» verifique At 26.7; E f 4.13: Fp 3.11. 
Veja ATINGIR !

29. mellõ (iieXXu), “esta r a ponto de (fazer 
algo)” , im plicando muitas vezes necessidade e. 
portanto, a certeza do que deve acontecer, com fre
qüência é traduzido por “vir” (por exemplo. Mt 3.7;
11.14; E f 1.21; 1 T m 4.8 ;6 .19 : Hb 2.5). Veja QUA-
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SE, COM EÇAR. HAVER. IR. MENTE. PERM A
NECER (1). QUERER DIZER.

30. paristemi (tTapicrrrçni). ‘"estar perto, estar à 
mão” (formado de para, “perto”, e histemi, “estar” ), 
é  traduzido por “é chegada”, acerca da hora da co
lheita (Mc 4.29). Veja APRESENTAR, DAR. ES
TAR. M O STRA R, PRO D U ZIR, PROVAR (1), 
PROVER, RECOMENDAR. TRAZER.

31. pherõ (4>épto), “ levar, carregar", é traduzido 
por “veio", no sentido de ser levado de um lugar (2 
Pe 1.17.18,21. “dirigida, produzida”). Veja LEVAR
(1). CARREGAR.

32. phthanõ (ctrôávw) denota “antecipar, vir mais 
cedo do que esperado”. Ocorre em M t 12.28 e Lc
11.20, acerca do Reino de Deus (“é chegado” ): Rm 
9.31, “não chegou” ou “veio” de maneira diferente 
do que se esperava: 2 Co 10.14, acerca de vir a um 
lugar: 1 Ts 2.16. acerca da ira divina. Veja ATIN
GIR. PR EC E D E R !

D o is  dos v erbos co m p o s to s  com  o  verbo  
poreuomai, “ir, proceder”, são traduzidos por “vir” , 
acompanhados de uma preposição ou advérbio.

33. ekporeuõ (éiaropéutu), na voz média, “vir 
adiante, sair, aparecer” (ek, “para fora de” ), ocorre 
em Mc 7.15,20: Jo 5.29. Veja IR. EMITIR, PAR
TIR, PROCEDER.

34. prosporeuomai (TrpocrrTopéu|iai), ocorre em 
Mc 10.35, é  traduzido por “aproximaram-se”.!

Notas: (1) O n° 33 tam bém  ocorre  em  Mc
7.15,20.23 (“sai”, “procede” ).

(2) Quanto ao termo epiporeuomai, que aparece 
em Lc 8.4, veja IR TER.!

35. prosengizõ (upoaçyyíCo») denota “vir perto 
de, aproxim ar-se" (form ado de pros, “para”, e 
engizõ, “estar perto, aproximar"), ocorre em Mc 2.4, 
onde é usado para se referir àqueles que tentaram 
trazer um homem paralítico a  Jesus.!

36. sumplervo (ov^TT\qpótü), "encher comple
tamente" (sun. “com”, elemento intensivo), é usa
do, na voz passiva, acerca do tempo estar cumpri
do ou completo (Lc 9.51: A t 2.1). Em Lc 8.23, é 
usado na voz ativa, acerca do enchimento de água 
de um barco numa tempestade. Veja ENCHER.!

37. suntimchanõ (ain/Tiry^cmo), “encontrar com” 
(formado de sun, “com", e tunchanõ, “alcançar”), é 
traduzido em Lc 8.19 por “aproximar-se” (acerca dos 
esforços que a mãe e irmãos de Jesus fizeram para 
se chegar a Ele por meio de uma multidão).!

38. kukloõ (kukAóüj). “fazer o ciclo de, rodear”, 
ocorre em Jo 10.24. Veja EM ESTAR, REDOR. 
RODEAR (1).

39. hustereõ (úaT€p€a>), “estar atrás” , aparece 
em  Hb 4.1. Veja ATRÁS. B, n° 1.

Notas: ( 1 ) 0  termo deuro, “para cá, aqui” , é usa
do (às vezes com verbos de movimento) no singu
lar ao chamar uma pessoa para vir (Mt 19.21; Mc 
10.21: Lc 18.22; Jo 11.43; At 7.3,34: Ap 17.1; 21.9). 
Quanto ao seu outro significado, “até agora” (Rm 
1.13). veja até agora.! Há uma palavra plural, deute, 
freqüente nos Evangelhos: em outros lugares, ocorre 
em Ap 19.17.

(2) Em Mc 14.8. o verbo protambanõ, “anteci
par, estar de antemão”, é traduzido por “antecipou- 
se a ungir o meu corpo”.

(3) Em At 7.45, o  verbo diadechomai. “suceder 
alguém, tomar o  lugar de”, é  traduzido por “rece
bendo-o”.!

(4) Em Lc 8.55, ocorre o verbo epistrephõ. “vol
tar” .

(5 ) Em  At 24 .2 7 , o v e rb o  lam banõ  com  
diadochos, “sucessor”, é traduzido por “teve por 
sucessor a” .

(6) Em Mc 9.23, quanto ao verbo episuntrechõ, 
“vir correndo junto”, veja CORRER.‘]|

(7) Em At 5.38, o verbo katatuõ, “destruir” , é 
traduzido por “se desfará".

(8) Em Jo 12.35, o verbo katalambanõ, “pren
der” , é  traduzido por “apanhem”.

(9) Em 2 C o 11.28. o termo epistasis (em alguns 
m anuscritos episustasis). literalm ente, “posição 
unida sobre”, por conseguinte, “pressão sobre", 
como os cuidados, é traduzido por “me oprimem".

(10) Em At 19.27. o verbo erchomai, com eis 
apelegmon. é traduzido por “caia em descrédito”.

(11) Quanto a parei mi, usado em Jo 7.6. veja 
APRESENTAR. n° 1.

(1 2 )0  termo sunagõ, “reunir” , ocorre, por exem
plo, em Mt 27.62: Mc 7.1: Lc 22.66: At 13.44:15.6:
20.7. Veja REUNIR, n° 1.

(13) Quanto a “dar em nada”, veja DEBALDE.
(14) Quanto a eisporeuomai, veja ENTRAR. n° 4.
(15) Q uanto a “ tornando”, que ocorre em At

22.17, veja VOLTAR. n° 4.
(16) Quanto ao verbo engizõ, “vir perto de. apro

ximar-se, estar a ponto de”, veja APROXIMAR- 
SE. PRÓXIMO.

VIRAR
1. strephõ (crrpedxu) denota: (1) na voz ativa:

(a) “virar, girar, voltar”, algo (M t 5.39. “oferece- 
lhe” ); (b) “trazer para trás. devolver" (Mt 27.3, nos 
melhores textos; alguns têm o n° 2); (c) reflexiva
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mente, “virar-se a  si mesmo, virar as costas às pes
soas". dito de Deus (At 7.42); (d) "virar uma coisa 
em outra" (Ap 11.6. o único lugar onde esta pala
vra aparece depois de Atos): (2) na voz passiva: (<z) 
usado de modo reflexivo, ‘"virar-se a si mesmo” (por 
exemplo. Mt 7.6. “voltando-se”; Jo 20.14.16); (b) 
usado metaforicamente (Mt 18.3. “converterdes” ; 
Jo 12.40. nos melhores textos: alguns têm o n° 4). 
Veja CONVERTER. A, n° 1.

2. apostrephõ (àirocrrpétjxjo) denota: (a) “fazer 
virar para longe [apo, “de"], afastar-se, remover" 
(Rm 11.26. “desviará”; 2 Tm 4.4. primeira cláusu
la): metaforicamente, “virar para longe da submis
são, perverter" (Lc 23.14); (b) “fazer devolver, por 
de volta, repor” (Mt 26.52); (c) na voz passiva, usa
do reflexivamente, “virar-se a si mesmo para longe 
de" (M t 5.42; 2 Tm 1.15; Tt 1.14; Hb 12.25); na 
voz ativa (At 3.26). Veja PERVERTER, PÔ R*

3. diastrephõ (ÒiaaTpéócü), “torcer" (formado 
de dia, “à parte", e o n° 1). é encontrado em At 13.8 
(“apartar"). Veja PERVERTER. n° 2.

4. epistrephõ (èm oTpéòu) é usado: (o) no tran
sitivo, “fazer virar em direção a” , formado de epi, 
“para, em direção a”, e o  n° 1. “converter” (Lc
1.16,17; Tg 5.19,20); (b) no intransitivo, “virar-se 
a si mesmo cm círculo”, por exemplo, na voz pas
siva (Mc 5.30, “voltou-se”; veja VOLTAR); na voz 
ativa (Mt 13.15, “se converta”; At 11.21: 14.15;
15.19); em 1 Ts 1.9 (“vos converterdes” ), o aspec
to aoristo indica uma mudança imediata e  decisiva, 
conseqüente numa escolha deliberada; a conversão 
é um ato voluntário em resposta à apresentação da 
verdade. Veja CONVERTER.

5. metastrephõ (ii€TaaTpé<txo) significa, na voz 
passiva, “ser virado” (acerca de uma mudança em 
algo diferente, meta), ocorre em At 2.20 (“se con
verterá” ); Tg 4.9. Veja PERVERTER. n° 3.

6. hupostrepho  ( Ú 7 T o < J T p €  <J>tu) é usado  no 
intransitivo acerca dc “voltar para trás. atrás dc". 
formado de Itupo. “embaixo de”, e  o n° 1 (por exem
plo. Lc 2.45, “voltaram” : Lc 17.15, “voltou”). Veja 
VOLTAR.

7. apobainõ (àiropaíwú), “ ir de”, é usado meta
foricamente acerca de eventos, “emitir, surgir, mos
trar, vir a  ser” (Lc 21.13, “acontecerá”: Fp 1.19, 
“resultará”). Veja IR, n° 21.

8. metagõ (n^Tá-yo*). "‘mover de um lado para 
outro”, é encontrado em Tg 3.3 (“dirigir”): Tg 4.4 
(“governa”).*

9. metatithemi (ji€Tarí0nM.i). “mudar”, é usado 
em Jd 4. “convertem (em dissolução a graça de

Deus)”. Veja CARREGAR. MUDAR. REMOVER. 
TRANSPORTAR.

10. anakamptõ (àvaKáurrTio). formado de ana. 
“para trás” , e kamptõ, “dobrar” , é encontrado em 
Lc 10.6 ("voltará para”). Veja VOLTAR.

11. ektrepõ (éierpcmo), "fazer virar para um lado. 
desviar” (formado de ek. "de”, e trepõ. "virar"), é 
usado na voz passiva, com sentido de voz média, 
em 1 Tm 1.6; 5.15; 6.20 ("tendo horror”); 2 Tm 4.4 
(segunda cláusula); em Hb 12.13, “se (não) desvie 
inteiramente”, alguns aderem ao significado “des
viar, extraviar-se. perder-se": a interpretação depen
de da antítese que se segue, “antes, seja curado", 
que não é a antítese dc “desviar-se” ou ser “virado" 
para fora do caminho; a tradução “(não) seja des- 
conjuntado” é preferível (é comum o verbo ser usa
do medicamente).* Na Septuaginta, consulte Am
5.8.1

12. apotrepõ (dTTOTpéncü), “fazer virar para lon
ge" (formado de apo, “de”, e trepõ, “virar”), é usa
do na voz média em 2 Tm 3.5 (“afasta-te”).*

13. peritrepõ (irepirpéTrcú), “virar em torno de. 
voltar-se. virar-se” (formado de peri, “ao redor”, e 
trepõ, “virar” ), é encontrado em At 26.24 (“deli
rar” ).*

14. methistemi (|jl€0í<jtti|!i) é  usado metafori
camente em At 19.26. “afastado (uma grande mul
tidão)” . Veja PÔR. REMOVER, TRANSPORTAR.

15. anastatoõ (ávaoraTÓto). “incitar, excitar, 
d esarran jar” (form ado de ana, “para cim a” , e 
h is temi, “fazer estar”), é usado em At 17.6, “têm 
alvoroçado (o mundo)”. Veja ALVOROÇAR, PER
TURBAR.

16. ginomai (yívo|Ktt). “tornar-se”, é encontra
do em Jo 16.20. acerca da tristeza que “se conver
terá” em alegria.

17. ekkiinõ (€kkXívio), “virar para um lado, des
viar” (formado dc ek, “de”, e klinõ, “ inclinar"), é 
usado em Rm 3.12 (“se extraviaram”); Rm 16.17 
(“desviai-vos”); 1 P e 3 .U  (“aparte-se”).*

18. diadechomai (ô iaÒ éxopai), “receber por 
outro, receber em troca" (formado dc dia. “através 
de” , e dechomai. “receber” ), ocorre em At 7.45. 
"recebendo-o”; aqui, o significado é “tendo-o re
cebido”. ou seja. como de Moisés sob a liderança 
de Josué. Nos papiros, a palavra é usada semelhan
temente para se referir a visitar como representante 
(veja também Field, Notes on the Translanon c f  ihe 
New Testament, p. 116).*

Notas: (1) Em Mt 2.22. o verbo anachõreõ. “re
tirar” , é traduzido por “foi” .
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(2) Quanto a  “puseram em fugida", klinõ, en 
contrado em Hb 11.34. veja FUGA. B.

(3) Quanto à  expressão “por sua vez", usada em
1 Co 14.27, veja CURSO. B. Nota (3).

VIRGEM
parthenos (irapôévoç) é  usado acerca de: (a ) 

a virgem  M aria (M l 1.23: Lc 1.27); (b ) as dez 
“ virgens” na parábola (M t 25.1,7.11); (c) as “fi
lhas" de Filipe, o evangelista (At 21.9); (d) aque
las acerca das quais o apóstolo Paulo dá instru
ções relativas a  casam ento (1 Co 7.25,28.34): em
1 C o 7.36-38. o  assunto  passa para as “filhas v ir
gens", que quase certam ente form ava um a das 
questões sobre a qual a  igreja em  C orin to  pediu 
instruções do apóstolo; um a dificuldade era  em 
relação ao descrédito  que poderia se r levantado 
contra o pai (ou tutor), se ele perm itisse que sua 
filha ou pupila ficasse solteira. A in terpretação 
que esta passagem  se refira a um homem e m u
lher que já  estejam  em algum  tipo de relação por 
v ia de m atrim ônio espiritual e  estejam  vivendo 
jun tos num voto de virgindade e celibato , é  in
sustentável se tão-som ente repararm os a fraseo
logia da passagem ; (e ) figurativam ente, acerca 
de “uma igreja local" em sua relação com C risto 
(2 Co 11.2); (/) m etaforicam ente, acerca de "pes
soas puras" (Ap 14 .4 )/|

VIRGINDADE
parthenia  ( T ia p ô e in a ) ,  cognato de parthenos 

(veja VIRGEM), ocorre em Lc 2 .36.! Na Septua
ginta. consulte Jr 3.4.1

VIRTUDE
arete ( d p e r i í )  denota tudo que obtém  estim a

ção preem inente por um a pessoa ou coisa: por 
c o n seg u in te , “em in ên c ia  in trín seca , bondade 
m oral, virtude", alude a: (a) Deus ( I Pc 2.9); aqui
o sentido original e geral parece estar m isturado 
com a im pressão feita em outros, ou seja, reno
me. excelência ou louvor (H ort); em 2 Pe 1.3, 
“ (por sua g lória e) v irtude” (dativo  instrum en
tal), ou seja, a m anifestação do Seu poder d iv i
no; este significado é ilustrado muitas vezes nos 
papiros e evidentem ente era com um  na fala g re
ga v igen te; (b) qualquer excelência  m oral em 
particular (Fp 4 .8 ; 2 Pe 1.5, duas vezes), neste 
últim o texto, a virtude é  ordenada com o qualida
de essencial no exercício  da fé, “(acrescentai à 
vossa fé a) virtude".*!

Nota: Em Mc 5 .30 ; Lc 6.19; 8 .46, o  term o 
dunamis, “poder” , é traduzido por “virtude".

VISÃO
1. horaina (opa^a), “aquilo que é visto” (cognato 

de horaõ. “ver”), denota: (a ) “espetáculo, visão” 
(M t 17.9: At 7.31): (b) “aparição, visão” (At 9.10 
[Aí 9.12. em alguns manuscritos]; At 10.3,17.19:
11.5; 12.9; 16.9,10; 18 .9 )i

2. horasis (Ôpaaiç), “sentido da visão”, c usado 
em At 2.17; Ap 9.17. Veja OLHAR. B.

3. optasia (oTrraoía) (forma recente de opsis. 
“o ato de ver” ), derivado de optanõ, “ver, entrar 
em visão", denota “visão” em Lc 1.22; 24.23: At 
26.19; 2 Co 12.1.1

VISITAÇÃO
episkope (éTucjKOTrrí) (quanto a este termo, veja 

BISPO. n° 2), denota “visitação”, quer em miseri
córdia (Lc 19.44). quer em julgam ento (1 Pe 2.12).

VISITAR
1. episkeptomai (€ttkjk€utoiicu ), primariamen

te. “inspecionar” (forma recente de episkopeõ, “olhar 
sobre, cuidar de. exercer a superintendência”), sig
nifica: (a) “visitar" para prestar ajuda, acerca do ato 
de Deus (Lc 1.68,78; 7.16; At 15.14: Hb 2.6); (b) 
“visitar" os doentes e aflitos (M t 25.36.43; Tg 1.27);
(c) “i r e  ver. fazer uma visita a” (At 7.23; 15.36); (d) 
“escolher ou procurar com os olhos" certos indiví
duos para um propósito (At 6.3). Veja OLHAR.1!

Nora: Na Septuaginta, “visitar com punição” 
(por exemplo. SI 89.32: Jr 9.25).

2. historeõ (í (Tropeço), derivado de histõr, “a 
pessoa instruída em alguma coisa”, denota “visi
tar” para ficar familiarizado (Gl 1.18. “ver”).!

3. epipherõ ( è m ^ p w )  (quanto a este verbo, veja 
TRAZER. n° 6). é encontrado em Rm 3.5 (“trazen
do [ira]”).

VISÍVEL
horatos (ó p a ró ç ), derivado de horaõ, “ver” , 

ocorre em Cl 1.16 (“visível”).*]!

VISTA
A. Substantivos.

1. eidos (eíôoç) é  traduzido em 2 Co 5.7 por 
“vista". Veja APARÊNCIA. n° I .

2. theõria (Oewpía) denota “espetáculo, vista, 
visão” (cognato de theõreõ, “contemplar, ver” ; veja 
CONTEM PLAR), é usado em Lc 23.48/J
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3. horama (Õpa^ia), “aquilo que é visto” (cognato 
de horaõ, “ver”), além de seu significado, “visão, 
aparência", denota “vista", em At 7.31 (“visão"). 
Veja VISTA.

4. ophthalmos (ò<t>TaXjió<;) “olho” (em portugu
ês. “oftálmico”), em At 1.9 é encontrado no plural, 
literalmente, “olhos” . Veja OLHO.

5. anablepsis (ói’á0Xei|n ç) denota “recuperação 
de visão” (formado de ana. “outra vez”, e blepõ. 
“ver”), ocorre em Lc 4.18.1 Na Septuaginta. con
sulte Is 61.1.1

Notas: (1) Quanto ao termo horasis (cognato do 
n° 3), traduzido em Ap 4.3 por “na aparência”, veja 
OLHAR. B.

(2) Em Lc 7.21, o infinitivo de blepõ, “ver” , é 
usado como substantivo (“vista” ). Em At 9.9. é usa
do no particípio presente com o elemento dc nega
ção me, “não”, traduzido literalmente por “sem ver”.

(3) Em Hb 12.21. o verbo phantazomai, "tornar 
visível”, é usado no particípio presente como subs
tantivo. com o artigo, “a visão”.!

(4) Em Lc 21.11 , o term o phobetron  (ou 
phobethron), plural, é traduzido por “coisas espan
tosas”.!

B. V erbo.
anablepõ (di/a0Xémo), “olhar para cima. obser

var” . também denota “receber ou recuperar a vi
são” (cognato de A. n° 5), por exemplo, em Mt 11.5: 
20.34; Mc 10.51,52; Lc 18.41-43; Jo 9.11,15; 9.18 
(duas vezes); At 9.12,17,18; 22.13.

VITÓRIA
A. Substantivos.

1. nike ( v ík t | ) .  “vitória” , é usado em 1 Jo 5.4.(fl
2. nikos (i'ítcoç), forma mais recente do n° 1, é 

usado em Mt 12.20; I Co 15.54.55,57.!
B. Verbo.

nikaõ (riKQw), “conquistar, superar, vencer”, é 
usado em Ap 15.2, “(os) que saíram vitoriosos (da)”. 
Veja MAIS DO QUE VENCEDORES, PREVALE
CER (1). VENCER.

VIÚVA
chera (x%>a), “viúva”, ocorre em Mt 28.13 (em 

alguns textos); Mc 12.40.42,43; Lc 2.37; 4.25; 4.26 
(literalmente, “uma mulher uma viúva”); Lc 7.12: 
18.3,5; 20.47; 21.2,3; At 6.1; 9.39,41; 1 Tm 5.3 
(duas vezes); 1 Tm 5.4,5,11; 5.16 (duas vezes); Tg 
1.27; em 1 Tm 5.9, diz respeito a “viúvas” anciãs 
(não é uma “ordem” eclesiástica), reconhecidas para 
receberem apoio ou sustento da igreja (cf. 1 Tm

5.3,16). por terem cumprido as condições estipula
das; nos casos em que sustento podia ser ministra
do por aqueles que tinham parentes que eram “viú
vas” (circunstância provável em famílias grandes), 
a igreja não linha de assumir tal responsabilidade; 
há indicação da tendência a exonerar-se da res
ponsabilidade individual às custas dos bens da igre
ja. Em Ap 18.7, é  usado figurativamente acerca de 
uma cidade abandonada.!

VIVER MUITO TEMPO
makrochronios (n.aKpoxpóyioÇ), adjetivo que 

denota “que tem vida longa, de longa duração, du
radouro” (formado de makros, “longo”, e chronos. 
“tempo”), é usado em Ef 6.3, “vivas muito tempo”, 
literalmente, “tenhas vida longa” .! Na Septuagin
ta, consulte Êx 20.12; Dt 4.40: 5.16; 17.20-1

VIVER
1. zaõ (£áio), “viver, estar vivo, estar com vida”, 

é usado no Novo Testamento acerca de: “(«) Deus 
(Mt 16.16: Jo  6.57; Rm 14.11); (b) o Filho na 
encarnação (Jo 6.57); (c) o Filho na ressurreição 
(Jo 14.19: At 1.3; Rm 6.10; 2 Co 13.4: Hb7.8):(</) 
a vida espiritual (Jo 6.57; Rm 1.17; 8.13b; Gl 
2.19.20; Hb 12.9); (e) o atual estado dos santos que 
faleceram (Lc 20.38: 1 Pe 4.6); {f) a esperança da 
ressurreição ( I Pe 1.3): (g) a ressurreição dos cren
tes (1 Ts 5.10: Jo 5.25; Ap 20.4). e a dos incrédulos 
(Ap 20.5; cf. Ap 20.13); (h) o caminho de acesso a 
Deus por meio do Senhor Jesus Cristo (Hb 10.20); 
(í) a manifestação do poder divino em defesa da 
autoridade divina (2 Co 13.4b; cf. 2 Co 12.10: e 1 
Co 5.5); (j) pão. figurativo do Senhor Jesus (Jo 
6.51): (fc) pedra, figurativa do Senhor Jesus (1 Pe
2.4); (/) água. figurativa do Espírito Santo (Jo 4.10:
7.38): (m) sacrifício, figurativo do crente (Rm 12.1): 
(n) pedras, figurativas do crente (1 Pe 2.5); (o) os 
oráculos, logion (At 7.38), e a palavra, logos, de 
Deus (Hb 4.12; 1 Pe 1.23); (p ) a vida física dos 
homens (I Ts 4.15; Mt 27.63: At 25.24; Rm 14.9: 
Fp 1.21; 1.22. no infinitivo usado como substanti
vo. com o artigo, ‘o viver’; 1 Pe 4.5); (q) a manu
tenção da vida física (Mt 4.4: 1 Co 9.14): (r) a du
ração da vida física (Hb 2.15); (s) o prazer da vida 
física (1 Ts 3.8): (/) a recuperação da vida física do 
poder da doença (Mc 5.23; Jo 4.50); (u ) a recupe
ração da vida física do poder da morte t Mt 9.18: At 
9.41; Ap 20.5); (v) o curso, conduta e caráter dos 
homens: (1) bons (At 26.5; 2 Tm 3.12: Tt 2.12); (2) 
maus (Lc 15.13; Rm 6.2; 8.13a: 2 Co 5.15b: Cl 3.7);
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(3) indefinidos (Rm 7.9; 14.7; Gl 2.14); (w) a  res
tauração depois da alienação (Lc 15.32).

"Nota: Em 1 Ts 5.10, viver significa experim en
tar a  transformação (1 Co 15.51), que deve ser a 
porção de iodos os que. em Cristo, estiverem  vi
vendo no mom ento da parousia do Senhor Jesus 
(cf. Jo 11.25), e  que corresponde à ressurreição da
queles que anteriormente haviam morrido em Cris
to (1 Co 15.52-54)".

“ 2. sunzaõ (auvCdw), ‘viver juntam ente com ’ 
(formado de sun. ‘com ’, e zaõ, “viver"), pode ser 
incluído com z<aõ na análise exposta acim a, da se
guinte maneira: na letra ‘g ’: Rm 6.8; 2 Tm 2.11; na 
letra ‘5’: 2 Co 7.3.1

“3. anazaõ (ávaCáu>), formado de ana, ‘nova
m ente’, e  zaõ. ‘v iver’, denota ‘viver novam ente, 
reavivar’ (Lc 15.24); cf. a letra *w* na lista acima, 
e Rm 7.9, m anifestar atividade novam ente".! (Ex
traído de Notes on Thessalonians, de Hogg e Vine. 
pp. 173, 174.)

Nota: O  verbo zaõ é traduzido em At 10.42; 2 
Tm  4.1 e 1 Pe 4.5 por “vivos"; em Hb 4.12, por 
“ viva” .

4. bioõ O ió ü > ), “gastar a vida, passar a vida”, é 
usado em  1 Pe 4.2.1

5. anastrephõ (á i«Z 0T pé$w ). usado m etaforica
mente, na voz média, “conduzir-se. comportar-se, 
viver” , é traduzido em Hb 13.18 por “portar-se (ho
nestamente)"; em 2 Pe 2.18, por “andam (em erro)". 
Veja COM PORTAR-SE. FICAR.

6. zõogoneõ (Cujoyovéü)) denota “preservar com 
v ida” (d eriv ad o  de zõos. “ v ivo , com  v id a” , e 
ginomai, “ vir a ser, tom ar-se, ser feito"); em Lc
17.33, “salvá-la-á” , ou seja, salvará a vida; contraste 
com os verbos análogos sõzõ, “salvar”, que ocorre 
em Mt 16.25, e  phulassõ, “guardar” , que aparece 
em Jo 12.25; em At 7.19, “se m ultiplicassem”, usa
do negativamente acerca dos esforços de Faraó em 
matar os bebês em Israel (veja ARA); cm 1 Tm 6.13, 
“vivifica”, de acordo com os melhores manuscri
tos (alguns têm zõopoieõ, “fazer viver"); a tradu
ção “preserva com vida” seria preferível. Veja PRE
SERVAR, V IV IFIC A R .l

7. diagõ (ôidyco) é  usado acerca de tem po no 
sentido de passar a  vida, 1 Tm  2.2 (“tenhamos uma 
vida [quieta e sossegada]”); T t 3.3 (“vivendo [em 
malícia e inveja]” ).!

8. politeuõ (rroXiTcOto), “ser cidadão [polites], 
viver com o cidadão", é  usado m etaforicam ente 
acerca da conduta conforme as características da 
comunidade celestial: At 23.1 (“tenho andado” ); Fp

1.27 (“deveis portar-vos”). Veja CIDADÃO, n° 4, 
Nota.%

9. huparchõ (ímdpxw), “estarem  existência, ser”, 
é traduzido em Lc 7.25 por “(os que) andam (com 
vestes preciosas)” . Veja SER.

Nota: Em 1 Co 9.13, é  encontrado o verbo esthiõ, 
“comer"; em 1 Tm 5.6, o verbo spatalaõ é traduzi
do por “vive em deleites” .

VIVLFICAR
1. zõopoieõ (£uonoi€u>), “tom ar vivo, avivar” . 

Veja VIDA, C.
2. zõogoneõ (Cüxryoféto), “dotar com vida, pro

duzir vida. preservar vivo”. Veja VIVER, n° 6.
3. s 11 zõopoieõ ou sunzõopoieõ (ai^tooTToieaj ou 

auvCiooiroiéiu), “vivificar jun to  com, tornar vivo 
com” (formado de sun. “com ”, e o n° 1), é  usado 
em E f 2.5; Cl 2.13, acerca da vida espiritual com 
Cristo concedida aos crentes na conversão.!

VIZINHO
1. geitõn (yeÍTiov). literalm ente, “alguém  que 

vive na mesm a terra”, denota “vizinho, próxim o”, 
sem pre p lural no N ovo T estam ento  (Lc 14.12; 
15.6,9; Jo 9 .8).!

2. perioikos (rrepíoiKoç), adjetivo, literalmente, 
“morando ao redor” (formado de peri, “ao redor”, 
e oikos. “habitação” ), é  usado como substantivo em 
Lc 1.58 (“vizinhos”).!

3. plesion (7rÂT|crioi/), o neutro do adjetivo plesios 
(derivado de pelas. “perto"), é  usado com o advér
bio acompanhado pelo artigo, literalmente, “o pró
xim o”; por conseguinte, “o vizinho” ; veja referên
cias mais adiante.

Este e o  n9'  1 e 2 têm  um alcance mais amplo de 
significado que a  palavra portuguêsa “vizinho". Não 
havia casas de fazenda espalhadas pelas regiões 
agrícolas da Palestina; as populações, reunidas em 
aldeias, iam e voltavam do trabalho. Por conseguin
te, a vida doméstica era tocada em todos os senti
dos por um amplo círculo de vizinhança. Portanto, 
os lim ites de vizinhança eram  dc âm bito m uito 
abrangente. Tal fato pode ser visto pelas principais 
características dos privilégios e deveres de vizinhan
ça conforme são expostos nas Escrituras: (o) sua 
prestim osidade (por exemplo, Pv 27.10; Lc 10.36);
(b ) sua intimidade (por exemplo, Lc 15.6,9 [veja o 
n° 1 ]; Hb 8.11); (c) sua sinceridade e santidade (por 
exem plo. Êx 22.7,10; Pv 3.29; 14.21; Rm 13.10; 
15.2; E f 4.25; Tg 4.12). O  Novo Testam ento cita e 
expande o  mandam ento de Lv 19.18: “A m arás o
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teu próximo como a ti mesmo” (veja, por exemplo, 
Mt 5.43; 19.19: 22.39; Mc 12.31.33: Lc 10.27; Gl 
5.14; Tg 2.8; veja também At 7.27).

Notas: (1) Em Rm 13.8, em lugar de heteron, 
“outro”, a ARA tem “próximo”.

(2) Em At 28.7, ocorre uma expressão que con
siste no plural dativo do artigo seguido por perí, 
“ao redor", regido pela preposição en, “em”: “pró
ximo (daquele mesmo lugar), literalmente, “nas (re
giões) ao redor (daquele lugar)”.

VOAR
petomai (tt€to|juu), “voar” (cuja raiz é vista em 

pteron e pteriix, “asa”, ptilon, “pena”, etc.), é ver
bo limitado ao Apocalipse (Ap 4.7; 8.13; 12.14: 
14.6; 19.17). Alguns manuscritos têm o verbo 
petaomai, forma freqüentai iva.!

VOLTAR
1. analuõ (di^aXúw), “partir” em Fp 1.23, signi

fica “voltar” em Lc 1.36. usado numa símile acerca 
da “volta” de um senhor a seus criados depois de 
uma festa dc casamento. Veja PARTIR, n° 16.1

2. anastrephõ (áyacrrpéótú), “virar para trás. 
voltar”, é traduzido pelo verbo “voltar” em At 5.22; 
15.16. Veja COMPORTAR-SE, FICAR.

3. epistrephõ (èmaTpécfxo), “virar de um lado 
para outro” ou “virar em direção a”, “voltar”, é en
contrado em Mt 12.44 (“voltarei”); Mt 24.18; Mc
13.16 (“voltar atrás”); Lc 2.39; 8.55; 17.31: At 15.36 
("tomemos”). Veja CONVERTER, A. n° 2, VIRAR.

4. hupostrephõ (i?TToaTp€<t>io), “virar para trás 
de” ou “virar de novo” (hupo, “debaixo de”), 
“voltar” , é usado em Lc 1.56 (“voltou”): Lc 
2.20,43,45:4.1.14:7.10; 8.37; 10.17; 11.24 (“tor
narei”); Lc 17.18; 19.12; 23.48,56: At 1.12; 
12.25: 13.13,34; 20.3; 21.6; 22.17; 23.32; Gl 
1.17; Hb 7.1 (em alguns textos, ocorre em Mc 
14.40). Veja VIRAR"

5. anakamptõ (di'aicáp7TTüj), “virar para trás” ou 
“curvar para trás”, “voltar”, ocorre em Mt 2.12; Lc
10.6 (isto é, como se não tivesse sido dito); At 18.21; 
Hb 11.15.1

6. epanagô (énaycryiü), “fazer subir” ou “trazer 
de volta, devolver’* [primariamente termo náutico 
para aludir a “fazer-se ao mar”; veja NAVEGAR
(2), PÔR], é usado no intransitivo, em Mt 21.18 
(“voltando”).

Nota: Em Lc 19.15. o verbo epanerchomai. “vol
tar novamente”, é traduzido por “voltando”. Veja 
VIR, n° 4.

VOLUNTARIAMENTE
A. Advérbio.

hekousiõs (éKouaíüjç) denota “voluntariamente, 
de boa vontade”, em Hb 10.26, acerca de pecar: 1 
Pe 5.2, acerca de exercer superintendência sobre o 
rebanho de Deus.!

B. Verbo.
thelõ (0€Xü)), “querer”, usado no particípio pre

sente em 2 Pe 3.5. é traduzido por “voluntariamen
te (ignoram)”, literalmente, “isto lhes escapa [ou 
seja. a percepção deles] de querer [ou seja. da pró
pria vontade]”. Veja VOLUNTÁRIO. B. n° 1, VON
TADE, C. n° 1.

VOLUNTÁRIO
A. Adjetivos.

1. prothumos (irpó6i>|i.oç) é encontrado em 
Mt 26.41 (“pronto”); Mc 14.38. Veja PRON
TO. n° 2.

2. hekousios ( c k o ú o l o ç ) ,  “disposto, inclinado, 
propenso”, é usado com a preposição kata em Fm 
14 (“voluntário”, literalmente, “de acordo com a 
boa vontade”).!

B. Verbos.
1. thelõ (ôéXio) é usado cm Jo 5.35 (“quisestes”). 

Veja VONTADE, C, n° I.
2. boulomai (PoúXojiai) é encontrado em Lc 

22.42 (“queres”); 2 Pe 3.9 (“querendo”). Veja VON
TADE, C, n° 2.

3. eudokeõ (eúÔotéco), “ser de bom grado, achar 
bom”, é usado em 2 Co 5.8 (“desejamos”); 1 Ts 2.8 
(“de boa voniade, quiséramos”). Veja. AGRADAR. 
PRAZER.

Notas: (1) Em 2 Co 8.3, o termo authairetos. 
“espontaneamente, por sua livre vontade", é tradu
zido por “voluntariamente”: em 2 Co 8.17. por “vo
luntariamente”. Veja ACORDO-l

(2) Quanto a “sejam comunicáveis “, encontra
do cm 1 Tm 6.18, veja COMUNICAR, C.

VOMITAR
emeõ (€|iew), “vomitar” (cf. em português, 

“emético”), é usado em Ap 3.16, figurativamente 
acerca da absoluta aversão do Senhor da condição 
existente na igreja em Laodicéia.1 Na Septuaginta. 
consulte Is 19.14,‘H

VÔMITO
exerama (éÇepajia), “vômito” (derivado de 

exeraõ, “vomitar”), ocorre em 2 Pe 2.22.1
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VONTADE
A. Substantivos.

1. thelema (GeXrnia) significa: (a) no caso 
acusativo, "aquilo que é desejado", acerca da 
“vontade" de Deus, ocorre, por exemplo, em Mt 
18.14: Mc 3.35 (sendo o cumprimento um sinal 
da relação espiritual com o Senhor): Jo 4.34; 5.30; 
6.39,40; At 13.22 (no plural, “minhas vontades"): 
Rm 2.18: 12.2 (literalmente, “a vontade de Deus. 
a boa e perfeita e aceitável"; aqui. o artigo repe
lido conota provavelmente recomeço, os adjeti
vos descrevendo a vontade): Gl 1.4; Ef 1.9; 5.17 
(“do Senhor"); Cl 1.9:4.12; 1 Ts 4.3: 5.18 (onde 
significa “o desígnio gracioso", em vez de “a de
terminada resolução”); 2 Tm 2.26 (que deveria 
ter a leitura “os quais foram levados cativos por 
ele [autou, ou seja, pelo diabo; ‘ pelo servo do 
Senhor” é uma interpretação; não corresponde ao 
grego] à Sua [ekeinou] vontade", ou seja, “à von
tade de Deus”; o pronome diferente sc reporta ao 
sujeito da oração, a saber, Deus); Hb 10.10; Ap 
4.11; acerca da "vontade" humana (por exemplo,
1 Co 7.37); (b) no caso sujeito ou nominativo, 
sendo a “vontade” mencionada como a emoção 
de ser cobiçoso, em lugar dc ser como a coisa 
"desejada”; acerca da “vontade de Deus” (por 
exemplo. Rm 1.10; I Co 1.1; 2 Co 1.1; 8.5; Ef 
1.1,5,11; Cl 1.1: 2 Tm 1.1; Hb 10.7.9,36: 1 Jo 
2.17; 5.14); acerca da “vontade" humana (por 
exemplo, Jo 1.13. Ef 2.3; 1 Pe 4.3 [em alguns 
textos]; 2 Pe 1.21). Veja DESEJAR (1), A, n° 5, 
PRAZER, Nota (1).

2. thelesis (0éXrpLÇ) denota “disposição, propen
são. desejo” (semelhante ao n° 1. letra ‘V ’), ocorre 
em Hb 2.4.1

3. boulema OoúXiuia). “desígnio deliberado, 
aquilo que é pretendido” (Rm 9.19: 1 Pe 4.3. nos 
melhores textos). Veja PROPOR. A. n° 1.

4. eudokia (eúõoKÍa), formado de eu. "bem”, e 
dokeõ, “pensar”, c usado em Lc 2.14 (veja BOA 
VONTADE): Fp 1.15. Veja AGRADÁVEL. DE
SEJAR (1), PARECER. PRAZER.

5. eunoia (ewoia). “boa vontade” (formado de 
eu, “bem”, e nous, “mente”), ocorre cm Ef 6.7 (em 
alguns textos, em 1 Co 7.3).!

Notas: (1) Em At 13.36, o termo boule. “delibe
ração, conselho", é traduzido por “vontade”.

(2) Em Ap 17.17, o termo gnome, “opinião”, é 
traduzido por “intento”.

(3) Quanlo à frase “devoção voluntária”, que 
ocorre em Cl 2.23, veja ADORAR, B. n° 2.

B. Adjetivos.
1. hekõn (éküji>). “de livre vontade, de boa von

tade”, ocorre em Rm 8.20 (“de sua vontade”); 1 Co
9 .17, (“de boa vontade”).! Na Septuaginta, consul
te Êx 21.13; Jó 36.19.1

2. akõn (<íkcüv), formado de a, elemento de ne
gação, e o n° 1, “de má vontade", ocorre em 1 Co
9.17 (“de má vontade”).! Na Septuaginta, consulte 
Jó 14.17.1

C. Verbos.
1. thelõ (ôéXüi) [quanto à força deste verbo, veja 

DESEJAR (1). B. n° 6], expressa usualmente “de
sejar, querer” ou “designar", veja especialmente Rm 
7.15.16,18-21. Em I Tm 2.4, “quer”, significa o 
"desejo" gracioso de Deus de que todos os homens 
sejam salvos; nem todos estão com “vontade” de 
aceitar a condição divina, privando-se pelo critério 
auto-estabelecido da razão própria, ou por causa da 
preferência acomodada ao pecado.

O verbo também ocorre em Mt 16.24.25: 19.21: 
20.21,26,27; Mc 8.34,35; 10.43.44; Lc 13.31; Jo
6.21 (“de boa mente”): Jo 6.67; 7.17; 8.44: Rm 13.3:
1 Co 14.35; 1 Pe 3.10; 2 Pe 3.5 (o particípio pre
sente sendo traduzido por “voluntariamente”).

2. boulomai OoúXo^Lat) [quanto à força deste 
verbo, veja DESEJAR (1), B. n° 7], expressa nor
malmente o exercício deliberado da volição mais 
fortemente que o n° 1, sendo usado em Mt 11.27; 
Lc 10.22; Tg 3.4: 4.4. Em Tg 1.18. o particípio per
feito é traduzido por “segundo a sua vontade”, lite
ralmente, “tendo querido’*.

3. mellõ ((j-éXXtu), “estar a ponto de. estar prestes 
de", é encontrado em Mt 2.13 (“há”); Jo 7.35 (duas 
vezes, “irá"); Jo 14.22 (“hás”); At 17.31:23.20 (“ten
do de”): At 27.10: Ap 3.16. Veja CERCA DE. B.

VÓS
Notas: (1) Este pronome é freqüentemente a tra

dução de várias inflexões de um verbo: às vezes do 
artigo antes dc um nominativo usado como vocativo 
(por exemplo, Ap 18.20, “vós. santos apóstolos e pro
fetas”, literalmente, “vós, santos, vós. apóstolos, e vós. 
profetas"). Quando os pronomes da segunda pessoa 
do plural são usados separadamente de um verbo, são 
normalmente um ou outro das formas de humeis. o 
plural de su, “tu”, e na maioria das vezes é enfático, 
sobretudo quando são sujeitos do verbo, cuja ênfase 
sempre deve ser notada, por exemplo, em Mt 
5.13,14.48; 6.9.19.20: Mc 6.31,37; Jo 15.27 (primei
ra parte): Rm 1.6; 1 Co 3.17,23: Gl 3.28: 3.29 (pri
meira parte); Ef 1.13 (primeira parte); Ef 2.8.11,13;
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Fp 2.18; Cl 3.4; 3.7 (primeira parte); Cl 4.1; 1 Ts 1.6; 
2.10,19.20; 3.8; 2 Ts 3.13; Tg 5.8; 1 Pe 2.9 (primeira 
parte); 1 Jo 2.20: 2.24 (primeira e terceira ocorrênci
as); 1 Jo 2.27 (primeira parte); 1 Jo 4.4; Jd 17.20.

(2) A adição de autoi, “vós mesmos", ao prono
me, marca ênfase especial (por exemplo. Mc 6.31; 
Jo 3.28: 1 Co 11.13; 1 Ts 4.9). Às vezes, o termo 
outoi é usado sem o pronome (por exemplo. Lc
11.46,52; At 2.22; 20.34; 1 Ts 2.1; 3.3; 5.2; 2 Ts 
3.7: Hb 13.3).

(3) O pronome reflexivo “vós mesmos" repre
senta as várias formas plurais do pronome reflexi
vo heautou (freqüentemente regido por alguma pre
posição). como. por exemplo, em Mt 3.9; 16.8: 
23.31; 25.9: Mc 9.50: Lc 3.8; 12.33,57: 16.9:21.30 
(“por vós mesmos”); Lc 21.34; At 5.35: Rm 11.25 
(literalmente, “em [en: alguns textos têm para. “en
tre”] vós mesmos”; o mesmo ocorre em Rm 12.16. 
com para): Ef 5.19 (“entre vós”); 1 Pe 4.8; Jd 20.21.

Nota: Em 1 Ts 5.11. é usado o termo allelous, 
“uns aos outros".

VOSSO
Notas: (1) “Vosso" (“vos”) é muito freqüentemen

te a tradução de humõn, literalmente, “de vocês, de 
vós”, o genitivo plural de su, “tu. vós, você”; é en
contrado em 1 Co 3.21,22; 8.9 (ARA): 1 Co 16.18:2 
Co 12.14. O dativo plural, humin, “a vós”, é usado 
em Lc 16.11 (“vos”, literalmente, “[quem confiará) 
a vós”); Lc 21.15 (“se vos opuserem”, literalmente, 
“[se opuserem] a vós”); 1 Co 6.5 (“[para] vos [en
vergonhar]”. é. literalmente, “[para envergonhar] a 
vós”; 1 Co 15.34 (“[para vergonha] vossa”, é, literal
mente. “[para vergonha] a vós”). O plural acusativo. 
hamas, precedido pela preposição kata. “de acordo 
com”, é traduzido em At 18.15 por “(da lei que en
tre) entre vós (há)”, literalmente, “(da lei que) de 
acordo com vós (há)”, com ênfase e desprezo; em Ef 
1.15, a mesma construção é usada acerca da fé, mas 
kata. aqui, significa “entre”, “(a fé que) entre vós 
há”; em Jo 14.26, “vos (fará lembrar de tudo)”, é, 
literalmente, “vos (porá na mente de)”).

(2) O pronome possessivo, humeteros, “seu, 
vosso”, é usado em Lc 6.20; 16.12; Jo 7.6; 8.17: 
15.20: At 27.34: Rm 11.31; 1 Co 15.31; 16.17; 2 
Co 8.8: Gl 6.13.1

(3) Em Rm 16.19, a frase to epi humin. literal
mente. “o (assunto) sobre vós”, é traduzida por “em 
vós” (alguns manuscritos que omitem o artigo neu
tro to).

VOTO
euche (eúxn) também denota "voio” (Al 18.18: 

21.23), com referência ao “voto” do nazireu (veja 
Nm 6); em Tg 5.15. “oração”. Veja ORAR !

VOZ
phõne (4>cüi'ií), “som”, é usado acerca da voz de:

(a) Deus (Mt 3.17; Jo 5.37; 12.28,30: At 7.31: 
10.13,15: 11.7,9; Hb 3.7,15; 4.7; 12.19.26; 2 Pe 
1.17,18; Ap 18.4; 21.3); (h) Jesus: (1) nos dias da 
Sua carne (Mt 12.19. negativamente: Jo 3.29; 5.25; 
10.3,4,16,27; 11.43: 18.37); (2) na cruz (Mt 27.46, 
c passagens paralelas); (3) do céu (At 9.4,7; 
22.7.9,14; 26.14; Ap 1.10,12 [aqui, por metonímia. 
alude ao que fala]; Ap 1.15: 3.20); (4) na ressurrei
ção “da vida” (Jo 5.28; 1 Ts 4.16); neste último tex
to, “voz de arcanjo”, é, literalmente, “uma voz de 
um arcanjo”, e provavelmente se refere à voz do 
Senhor como sendo de caráter arcangélico; (5) na 
ressurreição “da condenação” (Jo 5.28 [não é o mes
mo evento que (4)]; (c) os seres humanos na terra 
(por exemplo. Mt 2.18; 3.3; Lc 1.42, em alguns tex
tos, “voz”, e freqüentemente nos Evangelhos 
Sinóticos); (d) os anjos (Ap 5 .11, e com freqüência 
em Apocalipse); (e) os remidos no céu (por exem
plo, Ap6.10; 18.22; 19.1,5); (/) um deus pagão (At 
12.22); (g) coisas, por exemplo, vento (Jo 3.8. 
“voz”). Veja SOM.

Notas: (1) Em Lc 1.42 (primeira pane), o verbo 
anaphoneõ, “erguer a voz”, é traduzido por “excla
mou com grande voz”.

(2) Em At 26.10, “dava o meu voto”, veja PE
DRA. n° 2.

Z
Nota: O sinal % ao final das considerações so

bre determinada palavra no verbete ou subverbete. 
indica que todas as suas ocorrências no original 
grego do Novo Testamento foram mencionadas 
neste dicionário expositivo.

ZELO
zelos (CnXoç) denota “zelo” nas seguintes passa

gens: Jo 2.17, com genitivo objetivo, ou seja. “o zelo 
da tua casa”: o mesmo se dá em Rm 10.2. “zelo de 
Deus”; em 2 Co 7.7, “(o vosso) zelo (por mim)”:
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usado absolutamente em 2 Co 7.11; 9.2; Fp 3.6 (em 
Cl 4.13, em alguns textos: os melhores têm ponos. 
“labor’). Veja ARDENTE. C, AJota (2). INDIGNAR- 
SE (2), A, Nota (3). INVEJA. INVEJAR, Nota.

ZELOSO
A. Substantivo.

zelõtes ( £ t | A ü j t t í ç )  é usado como adjetivo, acer
ca de “ser zeloso": (a) “da lei” (At 21.20); (b) “para 
com Deus“ (literalmente, “de Deus“. At 22.3); (c) 
dos “dons espirituais” (1 Co 14.12), ou seja, para 
exercício dos dons espirituais (literalmente, “de es
píritos”, mas não deve ser interpretado literalmen
te); (d) “das tradições dos meus pais” (Gl 1.14), 
acerca da lealdade de Paulo ao judaísmo antes de 
sua conversão; (e) “de boas obras” (Tt 2.14).

A palavra é, literalmente, “zelote”. ou seja, “par
tidário inflexível”. “Zelotes” era o nome dado a uma 
seção extrema dos fariseus, amargamente antagô
nica aos romanos. Josefo (Antiguidades Judaicas. 
xviii. 1.1,6; B. J. ii.l) refere-se a eles como a “quarta 
seita de filosofia judaica” (ou seja, em adição aos 
fariseus, saduceus e essênios) que foi fundada por 
Judas, o Galileu (cf At 5.37). Depois de rebelião 
em 6 d.C., os zelotes alimentaram o fogo da revol
ta, que, estourando mais uma vez em 66 d.C., le
vou à destruição de Jerusalém em 70 d.C. A esta 
seita tinha pertencido Simão, um dos Doze Após
tolos (Lc 6.15; At 1.13). O termo equivalente 
hebraico e aramaico era “cananeu” (Mt 10.4); não 
tem relação com Canaã, mas é derivado do termo 
hebraico qannâ, “zeloso”.!

B. Verbos.
1. zeloõ (CnXów), “ser zeloso, ter ciúmes”, tam

bém significa “buscar ou desejar ansiosamente”: em 
Gl 4.17. “têm zelo por (vós)”, no sentido de terem 
interesse muito intenso em: o mesmo se dá em Gl
4.18. voz passiva, “ser zeloso”, ou seja, ser o obje
to de intenso interesse por parte de outros: alguns 
textos têm este verbo em Ap 3.19 (veja o n° 2). Veja 
COBIÇAR. DESEJAR (1). INVEJA, INVEJAR. 
IRRITAR, Nota.

2. zeleuõ (£r|\eúco), forma recente e rara do n° 1. 
é encontrada nos melhores textos em Ap 3.19 (“sê 
[pois] zeloso”).^

Nota: Quanlo ao verbo spoudazõ, encontrado em 
Gl 2.10. veja DILIGÊNCIA. B. n° 1.

ZOMBAR (1)
ekniukterizõ (€K|AVKTT|pí£(o), “erguer o nariz em 

derrisão de” (formado de ek, “de”, usado intensi
vamente, e mukterizõ, “escarnecer”; derivado de 
mukter, “nariz”), é traduzido em Lc 16.14 por “zom
bavam”. acerca dos fariseus em sua derrisão de Je
sus por causa do que Ele ensinava; em Lc 23.35. 
alude ao escárnio de que Jesus, quando na cruz. foi 
alvo dos governantes do povo/fl Na Septuaginta. 
consulte SI 2.4; 22.7; 35.16.!

ZOMBAR (2)
Nota: Quanto ao verbo ekmukterizõ, literalmen

te, “virar o nariz para cima, zombar completamen
te”, que ocorre em Lc 16.14; 23.35. veja ZOMBAR 
(1)1



NOTAS ADICIONAIS

SOBRE A PARTÍCULA KAI ( k c ú )

(a) A partícula kai, “e”, usada primariamente para palavras, cláusulas e orações conectivas 
(o uso aditivo ou conectivo). não raramente significa “também”. Este é o uso adjuntivo ou 
amplificador, e deve ser diferenciado do significado puramente aditivo “e”. Boa ilustração é 
fornecida em Mt 8.9, nas palavras do centuriào: “Pois também eu sou homem sob autoridade". 
Outros exemplos são Mt 5.39,40; 8.9; 10.18; 18.33; 20.4; Lc 11.49; 12.41,54,57; 20.3; Jo 5.26; 
7.3; 12.10; 14.1,3,7,19; 15.9,27; 17.24; At 11.17; Rm 1.13; 6.11; 1 Co 7.3; 11.25; 15.30; Gl 6.1; 
Fp 4.12; 1 Ts 3.12. Em 1 Co 2.13, a frase kai significa “que são as mesmas coisas que falamos, 
com o poder igual do Espírito Santo” .

Este uso inclui os significados “como, assim, igualmente, nem mais nem menos", por via de 
comparação (por exemplo, em Mt 6.10); “e [...1 também’* (por exemplo, Jo 13.33; cf. Rm 11.16). 
Em Hb 7.26, os manuscritos mais autênticos têm a partícula kai na primeira sentença, que tam
bém pode ser traduzida por “porque tal Sumo Sacerdote também se tomou nós” . Aqui tem 
virtualmente o significado de “justamente, precisamente” .

(b) Ocasionalmente, a partícula kai tende ao significado adversativo, expressando contraste, 
“contudo, não obstante”, quase o equivalente de alia. “mas” (veja, por exemplo. Mc 12.12: Lc 
20.19; Jo 18.28; 2 Co 6.8.9,10). Uns consideram que em Rm 1.13 ocorre nesse sentido, porém, 
pode tão-somente ser parentético.

(c) Em algumas passagens, a partícula kai tem o significado “e ainda”, como. por exemplo, 
em Mt 3.14 (“e (aindaj vens tu a mim?”); Mt 6.26 (“e [aindaj vosso Pai celestial as alimenta” );
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Lc 18.7 (“ainda que tardio”); Jo 3.19 (“e [aindaj os homens amaram mais as trevas do que a 
luz”); Jo 4.20 (“e [ainda] vós dizeis”); Jo 6.49 (“e [ainda] morreram”); 1 Co 5.2 (“e nem [ainda] 
ao menos vos entristecestes”); 1 Jo 2.9 (“e [ainda] aborrece o seu irmão”). O mesmo provavel
mente é o caso em Jo 7.30 (“e [ainda] ninguém lançou mão dele”); uns põem de parte este e 
casos semelhantes por causa do elemenio de negação na oração que segue a partícula kai, mas 
isso dificilmente é sustentável.

(d) Em algumas passagens, tem um significado temporal, “então”. Em Lc 7.12, a partícula 
kai, fornece o significado “eis que levavam um defunto”: o mesmo se dá em At 1.10, “eis que 
juntos deles se puseram dois varões”. Este uso é talvez devido à influência da Septuaginta, 
refletindo a linguagem hebraica sobretudo quando idou, “eis”, segue a partícula kai.

(e) Há também o uso inferido antes de uma pergunta, “pois”, por exemplo. Mc 10.26, “Quem 
poderá, pois, salvar-se?” Isto é expresso comumente por “e”, como em Lc 10.29; Jo 9.36.

(f ) Tem ocasionalmente quase o sentido do termo hoti, “que”, por exemplo, em Mt 26.15 
(primeira parte); Mc 14.40 (última parte); Lc 5.12, onde a partícula kai é traduzida, formando a 
cláusula, “eis que um homem”, literalmente, “e eis”; o mesmo se dá em Lc 5.17; veja também 
Lc 9.51, onde a partícula kai, “que”, vem antes de “manifestou o firme propósito”; em Lc 12.15, 
“acautelai-vos e”. O que foi dito na letra “í f \  relativo à influência da Septuaginta, também é 
aplicável a este significado.

(g) As vezes, tem o significado sucessivo de “e assim”, por exemplo, em Mt 5.15 (“e [assim] 
da luz”); Fp 4.7 (“e [assim] a paz”); Hb 3.19 (“e [assim] vemos”).

(/i) O uso explicativo. Este pode ser representado pelas expressões “quer dizer, a saber, nova
mente, e na verdade”; é normalmente traduzido por “e”. Em tais casos não somente um acrésci
mo está em vista. Em Mt 21.5, “e sobre um jumentinho” significa “quer dizer, sobre um 
jumentinho”. Em Jo 1.16, a cláusula “com graça sobre graça”, é explicativa da “plenitude”. Em 
Jo 12.48, “e não recebe as minhas palavras”, não é simplesmente uma adição a “quem me rejei
tar”, mas explica o que está envolvido na rejeição, como mostra o versículo precedente. Em Mc
14.1, “e a Festa dos Pães Asmos” é, talvez, outro exemplo, visto que a Festa da Páscoa é defini
da assim em Lc 22.1. Em At 23.6, a “esperança e ressurreição dos mortos”, o significado é “a 
esperança, isto é, a ressurreição dos mortos”. Em Rm 1.5, “a graça e o apostolado” pode signi
ficar “a graça expressada no apostolado” . Em Ef 1.1, “e fiéis” não marca uma classe distinta de 
crentes, define “os santos”; mas neste caso vai um pouco mais adiante do que o que é somente 
explicativo. Acrescenta um epíteto mais distintivo que o precedente e pode ser considerado que 
significa “sim, de fato”.

Quanto à sugestão sobre o uso explicativo da partícula kai, usada em Jo 3.5, “da água e do 
Espírito”, veja ÁGUA.

Com respeito a Tt 3.5, a frase “a renovação do Espírito Santo” é coordenada com “a lavagem 
da regeneração”, e uns a julgam precisamente explicativa daquela frase, pois consideram que a 
partícula kai significa “isto é”. Certamente, a “renovação” não é uma doação adicional e distinta 
do Espírito Santo; mas o âmbito da renovação não está limitado à regeneração; a segunda cláu
sula vai mais adiante que o que é meramente explicativo da primeira. O mesmo se dá em Rm
12.2, “a renovação do vosso entendimento” não é um ato único, realizado de uma vez por todas, 
como na regeneração (veja RENOVAR. B). O Espírito Santo, visto ter sido “derramado em 
nós”, continua agindo renovando-nos, a fim de manter pelo Seu poder o prazer da relação à qual
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Ele nos trouxe. “O homem é limpo em relação à nova ordem de coisas: mas o Espírito Santo é 
uma fonte de vida completamente nova, pensamentos completamente novos: não só de um novo 
ser moral, mas da comunicação de tudo aquilo em que este novo ser se desenvolve. [...] Ele 
sempre comunica mais e mais das coisas deste novo mundo ao qual Ele nos trouxe [...] ‘a reno
vação do Espírito Santo' abarca tudo isso, [...] de modo que não é apenas que somos nascidos 
dEle. mas que Ele trabalha em nós e nos comunica tudo o que é nosso em Cristo” (J. N. Darby). 
Tanto a lavagem quanlo a renovação são obra dEle.

(i) O uso ascensional. Este é um tanto quanto semelhante ao significado explicativo. Porém, 
representa um avanço no pensamento sobre o que vem antes e tem o significado de “até mes
mo”. Só o contexto pode determinar as ocorrências deste uso. As passagens a seguir são alguns 
exemplos. Em Mt 5.46.47, as frases “os publicanos também” e “os gentios também” (ARA) 
representam uma extensão do pensamento concernente à maneira de reciprocidade mostrada 
por aqueles referidos, em comparação com aqueles que. como os fariseus, eram considerados 
superiores a eles. Em Mc 1.27, “[até] aos espíritos imundos” representa um avanço na mente das 
pessoas em relação ao poder miraculoso de Jesus, em comparação com a autoridade exercida 
pelo Senhor de maneira menos notável. O mesmo se dá em Lc 10.17. Em At 10.45, a partícula 
kai, traduzida por “também”, na frase “também sobre os gentios”, parece ser necessariamente 
considerado do mesmo modo, devido ao assombro manifestado pelos da circuncisão, e, assim, a 
tradução deveria ser “até sobre os gentios foi derramado o dom” (cf. At 11.1).

Em Rm 13.5, a cláusula “mas também pela consciência”, deveria provavelmente ser 
considerada neste sentido. Em Gl 2.13, a frase “até Barnabé” representa um avanço de 
pensamento em comparação com a teimosia dos outros: tanto quanto diz: “O associado 
mais próximo do apóstolo Paulo, de quem algo diferente se poderia esperar, ficou surpreen
dentemente entusiasmado”. Em Fp 4.16 (ARA), há três ocorrências da partícula kai, a pri
meira ascensional, “até”: a segunda (intraduzível), significando “não somente”, antes da 
palavra “uma vez”; a terceira, significando “e” (“mas”). Em 1 Ts 1.5, na causa “e no Espí
rito Santo”, a partícula kai. “e” , é ascensional. transmitindo um avanço do pensamento 
além de “poder”: quer dizer, “poder de fato. mas o poder do Espírito Santo”. Em 1 Pe 4.1, 
“o Espírito de Deus” é “o Espírito da glória”. Há um avanço na idéia do abstrato para o 
pessoal. A frase “o Espírito de Deus” faz mais que definir “o Espírito da glória”; é explicativa 
mas ascensional também.

Quando precedido ou seguido pela conjunção ei7 “se”, a frase significa “mesmo se”, ou “se 
até” (por exemplo, Mc 14.29; Fp 2.17; 1 Pe 3.1).

SOBRE A PARTÍCULA DE (ôé)
A partícula de tem dois usos principais: ( í i )  u s o  continuativo ou aditivo (também conhecido 

por copulativo), significando “e” ou “no seguinte lugar”; (b) uso adversativo, significando “mas” 
ou “por outro lado”. O primeiro destes usos, letra “a”, é bem ilustrado na genealogia em Mt 1.2- 
16, sendo a linhagem simplesmente considerada desde Abraão até Jesus. O mesmo ocorre em 2 
Co 6.15,16 (“e”), onde a partícula de antecipa uma negação mais precisamente do que seria o 
caso se a partícula kai tivesse sido usada. Em 1 Co 15.35; Hb 12.6, por exemplo, a partícula de 
(“e”) é puramente aditiva.
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(b) O uso adversativo distingue uma palavra ou cláusula do que a precede. Isto está 
exemplificado em Mt 5.22,28,32,34,39,44, em cada uma das referências o termo egõt “eu”, 
ressalta com ênfase pronunciada por meio de contraste. Este uso é muito comum. Em Mt 23.4, 
a primeira partícula de é aditiva, “pois atam fardos pesados”, a segunda, é adversativa, “eles, 
porém. nem”.

Em Jo 3.1, onde à primeira vista não parece claro se a partícula de> “e”. é aditiva, introduzin
do uma ilustração do conhecimento absoluto de Cristo, ou adversativa. significando “mas”. No 
primeiro caso, o significado seria que, pouco importando o quão belo o exterior fosse, como 
exemplificado em Nicodemos, ele precisa nascer de novo. No último caso, introduz um contras
te, com respeito a Nicodemos, ao que há pouco fora declarado, que “o mesmo Jesus não confi
ava neles” (Jo 2.24) aos mencionados em Jo 2.23. E, já  que Ele certamente ofereceu a Nicodemos 
a oportunidade de aprendizagem das verdades do novo nascimento e do Reino de Deus. em 
resultado do que ele se tomara discípulo (“secreto“, embora o fosse), ele pôde ser introduzido na 
narrativa do apóstolo João como exceção aos que simplesmente criam ao verem os sinais reali
zados pelo Senhor (Jo 2.23).

Em Rm 3.22, na cláusula “isto é, a justiça”, a partícula de não só serve para anexar uma 
explicação, definindo “a justiça de Deus” (Rm 3.21), mas uma extensão do pensamento; o mes
mo ocorre em Rm 9.30. “sim, a justiça que é pela fé”.

Em 1 Co 2.6, na cláusula “não, porém, a sabedoria”, uma exceção (não uma adição) é feita 
ao que precede; uns considerariam que pertence à letra “a ”, não obstante, parece claramente 
adversativa. Em 1 Co 4.7, a primeira partícula de é aditiva, “e que tens tu” ; a segunda, é 
adversativa, “e, se o recebeste”.

Em 1 Ts 5.21, muitas autoridades antigas inserem “mas”, traduzindo assim a partícula de 
entre as duas injunções “examinai tudo” e “retende o bem”, e quase certamente esta é a leitura 
correta. Em todo caso, é provável que as injunções devam ser contrastantementc relacionadas.

Em 2 Pe 1.5-7, depois da primeira partícula dey que têm o significado de “sim”, as seis 
partículas que se seguem nas frases que dão as virtudes a serem supridas, sugerem o pensamen
to: “Mas há algo a mais a ser feito” . Não são meramente conectivas, como expressas pelo portu
guês “e”, mas adversativas, como a indicar um contraste à possível idéia que acrescentar virtude 
à nossa fé seja suficiente para o propósito moral em vista.

A partícula de, em combinação com os elementos de negação ou e me (oude e mede, 
normalmente “mas não. e não, nem, nenhum”), tem. às vezes, a força de “até mesmo”, por 
exemplo, oude, em Mt 6.29 (“nem mesmo Salomão [...] se vestiu”); Mc 6.31 (literalmente, 
“nem mesmo tempo para comer [tinham]”); Lc 7.9 (literalmente, “nem mesmo em Israel te
nho achado tamanha fé”); Jo 7.5 (“porque nem mesmo seus irmãos criam nele”); At 4.32 (“e 
ninguém”, literalmente, “nem mesmo um deles”); 1 Co 5.1 (“nem ainda entre os gentios”, 
literalmente, “nem mesmo entre os gentios”); mede. em Mc 2.2 (“nem ainda nos lugares junto 
à porta”, literalmente, “nem mesmo nos lugares junto à porta”); I Co 5.11 (literalmente, “com
o tal nem mesmo comais”).

SOBRE AS PREPOSIÇÕES ANTI ( á v T Í )  E HUPER ( í r r r é p )
A idéia básica da preposição anti é “o ato de opor-se”. Pode ser questão de oposição, descor

tesia ou antagonismo, ou de acordo. Estes significados são exemplificados em palavras compos
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tas da preposição com verbos, e nos substantivos. As passagens a seguir são exemplos: 
antiparerchomai, ocorre em Lc 10.31,32, onde o verbo é traduzido por “passou dc iàrgo**. ou 
seja, da estrada, mas estando em frente do homem ferido: antiballõ, é encontrado era Lc 24.17, 
onde a preposição anti sugere que os dois discípulos, trocando palavras, viravam a íace .im para
0 outro, indicando a natureza séria do que conversavam. A idéia de antagonismo é \ista  em 
antidikos, “adversário” (Mt 5.25), e antichristos, “anticristo” (1 Jo 4.3).

Não há exemplo da preposição com palavras não compostas que signifiquem "contra". Pro
cedendo do significado básico, há. porém, vários outros significados que se ligam ao uso sepa
rado da preposição. Na maioria das ocorrências no Novo Testamento, a idéia é “em vez de. em 
lugar de” ou de troca: por exemplo, Mt 5.38 (“olho por [anti] olho”): Rm 12.17 (“mal por mal"):
1 Ts 5.15; 1 Pe 3.9 (e também, “injúria por injúria”). As idéias de substituição e troca estão 
combinadas, por exemplo, em Lc 11.11 (“por peixe uma serpente”); Hb 12.16 (“por um manjar 
[...] o seu direito de primogenitura”). O mesmo se dá em Mt 17.27 (“um estáter [...] por mim e 
por ti”), onde a frase é condensada; quer dizer, a troca é a moeda pelo imposto exigido de Jesus 
e Pedro, em lugar das próprias pessoas. O mesmo se dá em 1 Co 11.15, onde o cabelo é um 
substituto do véu.

De importância doutrinária especial é Mt 20.28; Mc 10.45, “para dar a sua vida em resgate 
[lutron] de [anti] muitos” . Aqui o significado substitutivo, “em vez de”, é claro, como tam
bém com a palavra composta anti lutron encontrada em 1 Tm 2.6, “o qual se deu a si mesmo 
em preço [antilutron] de redenção por [huper] todos” ; aqui o uso da preposição huper. “em 
nome de. da parte de”, é notável. Cristo se deu como resgate (de caráter substitutivo), não em 
lugar de todos os homens, mas em benefício de todos. A verdadeira substituição, como encon
trado nas passagens em Mateus e Marcos, é expressa pela preposição anti, “em vez de”, mui
tos. Ao impenitente não deveria ser dito que Jesus foi seu substituto, pois, nesse caso, a troca 
seria boa para ele e, embora não regenerado, ele não estaria no lugar da morte, condição na 
qual, porém, ele está enquanto não convertido. Por conseguinte, os “muitos" são os que, pela 
fé. são livres dessa condição. O significado substitutivo é exemplificado em Tg 4.15 (anti, 
traduzido por “em lugar de”).

Em Hb 12.2. “pelo [anti] gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz”, nem o pensamento 
de troca nem de substituição é transmitido; aqui a idéia básica de opor-se está presente. A cruz 
e a alegria enfrentaram-se uma à outra na mente de Jesus e Ele escolheu uma com vistas à outra.

Em Jo 1.16, é usada a frase “graça sobre graça”. A idéia de “seguir sobre” foi sugerida, como 
onda que segue onda. Será que o significado não é que a graça que recebemos corresponde à 
graça inerente em Cristo, de cuja plenitude a recebemos?

O significado primário da preposição huper é “em cima, sobre”. Por conseguinte, metafo
ricamente, com o caso acusativo, é usada acerca de “superioridade” (por exemplo, Mt 10.24. 
“mais do que o seu senhor”, ou mestre); ou “de medida em excesso”, no sentido de além (por 
exemplo, 1 Co 4.6. “além do que está escrito”); ou “do que”, depois de um comparativo (por 
exemplo, Lc 16.8: Hb 4.12); ou “mais do que”, depois de um verbo (por exemplo. Mt 10.37). 
Com o genitivo significa “em nome de, no interesse de”, por exemplo, acerca de oração (Mt 
5.44): de entregar a vida, e sobretudo em alusão a Jesus tê-lo feito pela redenção do homem 
(por exemplo, em Jo 10.15; 1 Tm 2.6, “por todos” ; veja comentários sobre a preposição anti, 
acima; 2 Ts 2.1, “pela [ou seja, “com vistas a corrigir vossos pensamentos a respeito da“]
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vinda”). A passagem difícil, 1 Co 15.29, possivelmente entra aqui. Com uma alteração da 
pontuação (possível do ponto de vista dos manuscritos), a referência pode ser ao batismo 
ensinado em outro lugar no Novo Testamento, e o versículo pode ter esta leitura: “O que mais 
farão os que estão sendo batizados? [ou seja, “servem para que propósito?”]; [é] no interesse 
dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que, então, eles são batizados no 
interesse deles?”, quer dizer, eles cumprem a ordenança no interesse de um Jesus que está 
morto e em co-testemunha com (e. portanto, no interesse de) os crentes que nunca serão res
suscitados, considerando que um elemento essencial no batismo é seu testemunho da ressur
reição de Cristo e dos crentes.

Em algumas passagens, a preposição huper pode ser usada no sentido substitutivo (por exem
plo, Jo 10.11,15; Rm 8.32); mas não pode ser considerada assim na maioria das vezes. Contraste 
com 2 Co 5.15, com relação ao qual, ao mesmo tempo que se pode dizer que Cristo morreu em 
nosso lugar, não se pode dizer que Cristo ressuscitou em nosso lugar.

SOBRE AS PREPOSIÇÕES APO (cmó) E EK (eic)
O significado primário da preposição apo é ‘‘para fora, longe”; isto é ilustrado em verbos 

compostos como apokaluptõ, “retirar o véu, desvelar, revelar”; apokoptõ, “cortar para fora”; 
por conseguinte, há diferentes nuances de significado, o principal deles é “desde” ou “para 
longe de” (por exemplo, Mt 5.29,30; 9.22; Lc 24.31, “desapareceu-lhes”, literalmente, “ele fi
cou invisível deles”; Rm 9.3).

O significado primário da preposição ek é “para fora de”, por exemplo, em Mt 3.17 (“uma 
voz dos céus”); 2 Co 9.7 (literalmente, “de necessidade”). Omitindo tais significados da prepo
sição ek como “origem, fonte, causa, ocasião”, nossa consideração será limitada aqui a certa 
semelhança entre as preposições apo e ek. Considerando que as preposições apo e ek devem ser 
ambas traduzidas por “de”, elas são próximas no significado. A distinção é amplamente vista 
em que a preposição apo sugere um ponto de partida de fora, a preposição ek de dentro; este 
significado é envolvido na preposição apo , mas a preposição apo  não dá proeminência à 
“interioridade”, como a preposição ek normalmente o faz. Por exemplo, a preposição apo é 
usada em Mt 3.16, onde se lê que Jesus, sendo batizado, “logo saiu da água”; em Mc 1.10, a 
preposição ek é usada, “logo que saiu da água”; a preposição ek (que está em contraste com a 
preposição eis em Mc 1.9) acentua mais enfaticamente do que a preposição apo, o fato de Ele ter 
sido batizado nas águas. Em todas as ocasiões onde estas preposições parecem ser usadas 
alternadamente, esta distinção deve ser observada.

O significado literal “para fora de” não pode ser ligada à preposição ek em um número 
considerável de passagens. Em várias ocasiões, a preposição ek tem, obviamente, o significado 
de “para longe de”; e onde qualquer um dos significados pareça possível, o contexto, ou alguma 
outra passagem, proporciona direção. As passagens a seguir, são exemplos nos quais a preposi
ção ek não significa “do meio de” ou “de dentro” , mas tem quase o mesmo significado que a 
preposição apo : Jo 17.15 (“que os livres do mau”); 1 Co 9.19 (“sendo livre para com todos”); 2 
Co 1.10 (“o qual nos livrou de tão grande morte*’); 2 Pe 2.21 (“desviarem-se do santo manda
mento”); Ap 15.2 (“os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do 
número do seu nome” (ek, em cada caso).
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Relativo ao uso da preposição ek, em 1 Ts 1.10 (“Jesus, que [o presente é importante) nos 
livra da ira futura”, ou, mais perto do original, “o nosso Libertador [cf. a mesma frase em Rm
11.26) da ira próxima”), a passagem deixa claro que a ira significa as calamidades a serem 
derramadas por Deus sobre os homens quando o atual período da graça se encerrar. No que 
respeita se a preposição ek aqui denota “para fora do meio de” ou “preservação de”, isto é 
determinado pela declaração em 1 Ts 5.9. “porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a 
aquisição da salvação”; o contexto mostra que a salvação é da ira referida. Por conseguinte, a 
preposição ek significa “preservação de" no mesmo sentido que a preposição apo, e não “para 
fora do meio de”.

SOBRE A PREPOSIÇÃO E N  (èv)
A preposição en, “em”, é a preposição mais comum. Tem vários significados, por exemplo, 

“de lugar” (por exemplo, Hb 1.3, “à destra”, literalmente, “à direita de”, ou seja. naquela posi
ção), e “tempo”, por exemplo, em 1 Ts 2.19 (“em sua vinda”); 1 Ts 3.13 (“na vinda”); 1 Jo 2.28 
(“na sua vinda”), em cada uma das passagens a frase “na sua vinda” (inadequadamente traduzida, 
e literalmente, “na sua parousia”) combina lugar e tempo; o substantivo, enquanto denota um 
período, também significa presença envolvendo circunstâncias acompanhantes (por exemplo. 1 
Ts 4.15).

Mais considerações devem ser aqui restritas ao uso instrumental, muitas vezes traduzida por 
“com” (embora a preposição en, em si mesma, não signifique “com”), por exemplo, em Mt 5.13 
(“com que [literalmente, “em que”, ou seja, por que meio] se há de salgar”): Mt 7.2 (“com a 
medida em que”). Às vezes, o instrumental é associado com o significado locativo (ao qual 
realmente se prende seus usos), por exemplo, em Lc 22.49 (“feriremos à espada?” , o ato de ferir 
sendo visto como localizado na espada); o mesmo se dá em Mt 26.52 (“à espada morrerão”; cf. 
Ap 2.16; 6.8; 13.10). Em Mt 12.24 (“por [“em"] Belzebu”, indica que a expulsão é localizada 
em Belzebu; cf. Lc 1.51, “com o seu braço”). Em Hb 11.37, a declaração “mortos a fio de 
espada”, é, literalmente, “morreram por [en] sacrifício da espada”. Há mudança notável em Rm 
12.21, da preposição hupo, “por” , para a preposição en, “com”, neste sentido instrumental e 
locativo: a tradução literal é: “Não sejas vencido pelo [hupo] mal, mas vence o mal com [en\ o 
bem”, a preposição en expressa meio e circunstância. Ocorrência muito importante do instru
mental da preposição en. está em Rm 3.25: “fé no seu sangue” (corrigido na ARA pelo desloca
mento de palavras e colocação de vírgulas). Assim, a declaração se lê: “Ao qual Deus propôs 
para ser uma propiciação, através da fé, pelo sangue” . Cristo é uma propiciação, por meio do 
Seu sangue, ou seja. Sua morte expiatória. A fé é exercida no Deus vivo. e não no sangue, que 
fornece a base da fé.
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apameomai 816 
aparti 379, 530 
apartismos 483, 1018 
apaspuzotnai 363. 541, 

553, 1027 
apataõ 593, 594, 758 
apare 593. 652 
apatõr 844 
apaugasma 441,946 
apechõ 364,429,605,

927, 1016 
apeile 393,993 
apeileõ 393 
apeimi 425. 722 
apeipon 941 
apeirastos 1015 
apeiros 635 
apehheia 551, 708

apeitheõ 518,548,552, 
827 

apeithes 552 
apekdechomai 381, 

615,635 
apekduõ 473, 883. 972 
apekdusis 473 
apelaunõ 703 
apelegmos 536, 548 
apeleutheros 757 
apelpizõ 551, 615 
apenanti 401, 506, 894 
aperantos 718 
aperchomai 448. 722.

739, 852, 855, 868 
aperispastõs 980 
aperitmetos 469. 840
aphaireõ 515, 651,

1026
aphanes 770 
aphanismos 556 
aphamzõ 499. 514, 551.

556, 868 
aphedrõn 874 
apheidia 993 
aphelotes 995 
aphesis 600,751.868.

939, 1001 
aphiemi 360, 461, 539,

540, 588, 600. 603 
aphiêmi 996 
aphikneomai 1063
aphilarguros 393, 471,

756
aphistemi 445. 574,

853, 915, 932, 950 
aphixis 852 
aphnõ 534 
aphóbõs 779 
üphomoioõ 480 
aphõnos 806 
aphoraõ 833, 1053
aphorizò 551,573,684.

987 
aphorme 829 
aphrizõ 619

aphrõn 714.759
aphros 619
aphrosune 557, 760
aphtharsia 514.703.

995
aphthartos 514. 703 
ciphthoria 514 
aphupnoõ 578 
aphustereõ 539, 566 
apisteõ 518, 519, 548, 

648
apisria 519,648,708
apistos 519.548,654, 

708.711 
apo 360.363.364,367,

373. 379, 381, 387, 
399.401,403,407 

apo mias 495 
apobainõ 495. 722,

1063, 1065 
apoballõ 739 
apoblepõ 586, 832 
apobletos 931, 938 
apobole 739. 866 
apochõreõ 853
apochõrizõ 853. 940,

942
apochresis 1046 
apodechomai 367, 925,

926
apodeiknumi 410.474. 

804, 911
apodeixis 474, 543, 910 
apodekateuõ 575 
apodekatoò 575, 843 
apodeklos 367 
apodemeõ 447. 572.

722. 844, 1057 
apodemos 572, 844.

868. 1057 
apodidõmi 526.531.

582, 599,671, 843 
apodiorizõ 987 
apodochê 367 
apodokimazõ 546. 937 
apoginomai 801

apographê 387 
apographõ 387. 611 
apokalupsis 403. 763, 

769, 952, 1061 
apokaluptõ 952 
apokaradokxa 635 
apokatallassâ 929 
apokatastasis 948 
apokathistanõ 948 
apokathistemi 948 
apokeimai 727, 821 
apokephalizõ 536 
apókleiõ 649 
apokoptõ 514 
apokrima 946. 986 
apokrinomai 574. 942.

946 
apokrisis 946 
apokruphos 609, 976 
apokruptõ 609 
apokieinõ 776, 802, 884 
apokueõ 674. 1034 
apolambanõ 925, 1025 
apokmsis 679, 890 
apõleia 554, 556, 868 
apoleipõ 540, 871 
apollumi 555, 556, 626, 

801.867, 868
apologeomai 539. 548, 

640.946
apologia 372. 470, 539, 

946 
apolouõ 741 
apoluõ 474.540,553.

574, 602, 723. 751 
apolutrõsis 600. 931 
apomassõ 604 
aponemõ 532 
aponiprõ 741 
apopherõ 1033 
apopheugõ 669. 670 
apophorrizõ 547 
apophthengomai 575.

639,846 
apopiptõ 444



APOPLANAÕ 1085 ATHEOS

apoplanaõ 606,751,
976

apopleõ 814 
apopnigõ 1004 
apopsuchõ 551, 640 
aporeõ 551, 581, 807, 

871
aporia 581, 871 
aporiptõ 739 
aporphanizomai 901 
aposkiasma 740, 1001 
apospaõ 495,915,941,

950
apostasia 361,444,

736, 933 
apostasion 499. 574 
apostegazõ 548 
apostellõ 474, 601, 602, 

611,751,883 
apostereõ 539, 546,

566,901,997 
apostole 408 
apostolos 407,601,

603, 783, 891 
apostomatizõ 913 
apostrephõ 874, 884.

1034, 1065 
apostugeõ 557 
aposunagõgos 636 
apotassõ 360, 541, 553, 

854,941
apotassomai 603, 1027 
apoteleõ 526,645, 1018 
apotheke 459 
apõtheõ 739. 788, 884 
apothesaurizõ 598 
apothesis 473, 582 
apothlibõ 406, 835 
apothneskõ 800. 801, 

868
apotinassõ 965
apotirtõ ou apotiò 932
apotithemi 473, 726,

739. 882
apotolmaõ 839, 989
apotomia 381,993

apotomõs 381,993 
apotrepõ 1065 
apousia 424, 1060 
aprositos 410 
aproskopos 607 
aprosõpolemptõs 368 
apseudes 785 
apsinthos 364 
apsuchos 1058
ara 379,391,460,5%.

798, 886, 1010, 1054 
araphos ou arrhaphos

980
archaios 1050, 1051 
archangelos 411 
arche 412,413,449,

470, 613, 634, 677 
archegos 425, 450, 900 
archiereus 899. 964 
archipoimen 899 
archisiuiagõgos 900 
architektõn 413 
architelõnes 899,913 
architriklinos 677, 678 
archõ 450,459,477. 

678, 856, 900. 933, 
936. 938 

archomai ATI, 865 
archõn 477,678,764,

900 
aren 509
areskeia ou areskia 380
aresko 379,380,410
arestos 367, 380, 410, 

924
arete 760, 768, 1006,

1066 
argeõ 1011 
argos 362, 622, 625,

676. 817, 829. 889,
1011

argureos 889 
argurion 566. 858, 889 
argurokopos 838 
arguros 393, 395. 838,

889

aristaõ 725, 919 
aristeros 620 
ariston 725 
arithmeõ 719, 825 
arithmos 554, 824 
ark(t)os 1045 
arkeõ 429, 503, 997 
arketos 429 
ameomai 816,930 
amion 509, 510 
arõma 614 
arotriaõ 742 
arotron 742 
arrabõn 863 
arrhetos 709 
arrhõstos 592 
arsen ou arren 693, 763 
artaõ 1050 
artemõn 1050 
arti 379,421.530,674, 

894
artigermetos 674 
artios 375, 405, 406, 

482. 483, 495. 732,
796

artos 410.482,483.
646. 7%, 843. 846,
924 

artuõ 375 
asaleutos 805 
asbestos 637 
aschemõn 783, 1028 
aschemoneõ 483, 783
aschemosune 1028.

1055 
asebeia 704 
asebeõ 704 
asebes 704
aselgeia 488, 571, 706, 

717, 953 
asemos 888 
asiarches 900 
asitos 364, 462, 728 
askeõ 633 
askos 830

asmenõs 385 
asophos 714 
asõtia 717,953 
asõtõs 717,953 
aspasmos 363, 974 
aspazomai 362, 541, 

553, 855, 974 
asphaleia 460,978 
asphales 460.978 
asphalizõ 978, 979 
asphalõs 419, 978 
aspilos 500,769 
aspis 418 
aspondos 711,724 
assarion 459 
asson 873 
astateõ 460,688 
asteios 437,438,439, 

632, 665, 909 
aster 627, 769 
asteriktos 715 
astheneia 592,593,667 
asthenema 667 
astheneõ 592.593 
asthenes 592, 593, 667 
astocheõ 557,606 
astorgos 376
astrape 763.938,945,

946
astraptõ 763,945.946 
astron 627 
asumphõnos 487 
asunetos 597, 760, 913 
asunthetos 710,711 

724
atakteõ 483, 553 
ataktos 483,553 
ataktõs 483,553 
ateknos 521
atenizõ 474,502,661.

833, 999 
ater 425, 982 
athanasia 703 
athemitos 362 
atheos 980



ATHESM OS 1086 BRADUS

athesmos 111 
atheteõ 401,536,720,

740. 783,812,937, 
1035

athetesis 402,473 
aihleõ 476, 492, 503, 

736
athlesis 492, 885 
athõos 714 
athroizò 951 
athumeõ 546 
atimazõ 552,716.772,

783, 1033, 1055 
atimia 552, 709, 712, 

1055
atimos 552, 695. 783 
atmis 1048 
átomos 799 
atopos 529, 605. 767, 

981
auchmeros 1036 
augazõ 392. 946 
auge 392,441.470,

562, 946 
aule 389,409,424.654, 

856, 8%
aufeã 661 
aule te s 661 
aulizomai 389, 654 
aulos 661 
aurion 392, 561 
austeros 425 
autarkeia 503 
autarkes 503 
auten 620 
authades 828 
authairetos 370, 1069 
autherueõ 426 
auto touto 457, 724 
autocheir 475 
auiokatakritos 489 
autoniatos 370. 909 
autoptes 1020 
autos 370, 411, 424,

426. 475, 503,541, 
583, 584. 585. 587

autou 394,411,518, 
735, 742, 992, 1070

auxanõ 424. 519 
axine 763 
axioõ 549, 564, 864 
axios 500, 564, 671,

698, 709, 864. 988 
axiõs 565, 876 
azumos 847

B

baion 923 
ballantion 436 
ballõ 365,372,373,

383. 416. 430, 436, 
445, 465,471,490,
938, 1001,1017 

baptimos 741 
baptismo 430 
baptismos 430 
baptistes 430 
baptizõ 418,430,702, 

742
baptõ 418,430,702 
barbaros 428 
bareõ 406, 452, 453, 

642, 875, 996 
bareõs 817, 840 
baros 642, 643, 875 
barus 453, 580, 632,

817, 875. 890 
baruiimos 632, 890 
basanismos 1027 
basanistes 424 
basanizõ 378, 424, 578, 

1027, 1030 
basanos 378, 578,

1027, 1030
basileia 935, 936 
basileion 856 
basileios 924, 935 
basileuõ 935 
basileus 922, 924, 934, 

935
basilikos 924, 934,935

basilissa 922 
basis 857 
baskainõ 643 
bastazõ 454,581.749.

1026 
bathmos 887 
bathos 517,904, 1003 
bathunõ 904 
bathus 878,904 
batos 778, 973 
batrachos 921 
battalogeõ 1049 
bdelugma 362 
bdeluktos 362 
bdelussõ 362. 557 
bebaioõ 377,492,620,

621
bebaios 492, 661, 663, 

978 
bebaiõsis 492 
bebeloõ 902 
bebelos 902 
belial 432 
belos 382,533,902 
bema 857, 1037. 1039 
berullos 434 
bia 577. 664. 880. 1062 
biaios 880 
biastes 664, 1062 
biazõ 406,497,598,

664. 998, 1062 
bibazõ 716,884,915 
biblaridion 758 
biblion 499,611,757, 

758, 956 
biblos 757, 956 
bibrõskõ 434,478, 479, 

652, 771, 772 
bioõ 1058, 1068 
trios 433, 1058 
biõsis 1058 
biõtikos 1058 
blaberos 529 
blaptõ 435, 529. 939

blasphemeõ 435, 446,
713, 939, 1041 

blasphemia 435, 640.
755, 1042 

blasphemos 435, 1042 
blastanõ 441,668, 1034 
blemma 1053 
blepõ 366. 367, 501, 

539, 586, 832, 866. 
895, 897. 1052.
1053, 1067 

boaõ 682, 683 
boe 682 
boêtheia 383 
boetheõ 383 
boethos 383 
bole 533, 740 
bolizõ 533, 1001 
bõmos 390 
borboros 737 
borras 822 
boskõ 404, 686, 877 
botane 404, 877 
bothunos 361, 517 
botrus 443, 1046 
boule 467, 495, 541,

1014, 1070 
boulema 549. 908. 1070 
bouleuõ 541,908. 1014, 

1024 
bouleutes 541 
boulomai 550, 557,

717, 908, 920. 1014. 
1069. 1070 

bounos 799, 800 
bous 436 
brabeion 554. 892 
brabeuõ 554. 892. 893,

933 
brachiõn 439 
brachus 572, 613. 865, 

888
bradunõ 870, 1011 
braduploeõ 815 
bradus 815,817,870.

1011



BRA DUTES 1087 DEILIA

bradutes 1011 
brechõ 467, 742 
brephos 431,521,796 
broche 466 
brochos 736
brôma 478,479.771.

772 
bronte 1039 
brõsimos 478, 771
brõsis 478.652.771. 

772. 942
bruchõ 923
brugmos 923
òrwõ 603
burseus 528
bussinos 755
bussos 755. 878
Attftózõ 721. 904. 1003
fcwf/ios 904, 1003

c

chairõ 385,679.680.
681. 854, 934, 968.
974

cfoifoõ 428.677,973 
chalaza 973 
chalepos 522, 581 
chalinagõgeõ 668 
chalinos 667, 668 
chalkedõn 445 
chalkeos 788 
chalkeus 788 
chalkion 788 
chalkolibanon 741,788 
chalkos 567, 788 
chamai 1000
cAara 385,679.681
charagma 622, 701,

774
charakter 622,701 
charassõ 622, 701 
c/wrar 428. 1037 
charin toutou 457 
charis 364, 367, 433,

486. 530, 576, 643, 
648.679.711,752, 
890. 895 

charisma 576, 757 
charitoõ 367, 643. 680.

757
charizomai 486, 490,

530. 532. 600. 757, 
868 

chartes 847 
chasma 361 
cheilos 735 
cheimarrhos 953 
cheimazõ 736 
cheimõn 436, 721. 1012 
cheir 475, 588, 649. 

687, 722, 773, 776,
821. 1026 

cheiragõgeõ 687 
cheiragõgos 687 
cheirographon 682 
cheirõn 463, 876 
cheiropoietos 649 
cheirotoneõ 608, 821,

837 
chera 1067 
cheroubim 920 
chiliarchos 450, 900 
chilias 789 
chilioi 789 
chiõn 818
chitõn 533.957.958 
chlamus 449. 958 
chleuazõ 608 
chliaros 800 
chlõros 393, 1055 
choikos 1019 
choinix 778 
choiros 884 
cAotod 709,922 
c/iofc 650, 709, 922 
chõlos 518 
c/»<5ra 398, 448, 504.

516,644. 729,741 
choregeò 371, 533. 792. 

1008

chõreõ 504,528.761.
762. 853. 855, 917.
927, 1063

ftónw, 448, 761, 1000,
1018

chõris 359, 402, 481.
663, 883. 982, 987 

cftfrizõ 853,883,942. 
987

c/wnw 510,529,627,
853, 1008 

chortasma 387
chortazõ 387,405,590,

974
c/tortos 606 
chraomai 366,517,

559. 566, 638. 747, 
752.911,912. 954.
1033

chre 559,589,704,
816, 1046 

chre ia 517, 589. 622.
641.647,815,817 

chrema 374. 566, 702.
954

chrematismos 946 
chrematizõ 374. 427.

464, 640. 952 
chreopheiletes 559 
chresimos 911 
chresis 517. 1046 
chresteuomai 988
chrestologia 361. 569. 

592. 846
chrestos 433, 437. 592, 

638, 647. 766. 781
chrestotes 437. 638.

797, 988 
chrezõ 816 
chriõ 1044 
chrisma 1044 
christianos 521 
christos 522 
chronizõ 543,621,870 
chronos 543. 544, 595.

613.621.673. 725 
chronotribeõ 673. 1014

chrõs 511 
chruseos 838 
chrusion 728, 838 
chrusodaklulios 398 
chrusolithos 521 
chrusoõ 375 
chrusoprasos 521 
chrusos 375,398.521,

838

D

daimõn 371.543,562.
1006

daimoniõdes 543
daimonion 543
daimonizomai 543. 887
daknõ 800
dakru 737
dakruõ 737,889
daktulios 398
daktulos 398.538
damalis 823
damazõ 392
daneion 573, 867
daneistes 573, 589
daneizõ 573, 589, 1024
danistes 589
dapanaõ 452. 499. 528. 

672
dapane 451,528 
de 386, 994 
dechomai 367.410. 

621, 626, 629, 635,
652, 696. 870, 926,
1026. 1033. 1065 

deesis 412,718.836,
860, 875, 1006 

dei 560. 528, 698, 704,
816 

deigma 633 
deigmatizõ 543, 633 
deiknumi 410,427,508, 

538. 543, 633. 797.
803, 804, 1055 

deilia 779



DE1LOS 1088 DIDASKAL1A

deilos 779 
deinõs 581, 667 
deipneõ 458 
deipnon 459. 652, 725 
deisidaimõn 939, 1006 
deisidaimonia 939 
deka 537,561 
dekapente 921 
dekate 537 
dekatoõ 575,843 
dekatos 537. 575 
dektos 367 
deleazõ 594, 758 
deloõ 537.630.804.

881,993 
delos 460. 470, 544.

630, 707, 770, 881 
demegoreõ 569 
demiourgos 417.498 
demos 417,481,485,

498. 569, 740. 770 
demosios 485, 770, 914 
denarion 567. 1024 
dendron 417 
deõ 421,428.451,603. 

610. 682, 753. 799. 
895. 969 

deomai 816. 835. 860, 
956

deon 816
deos 581. 779. 914. 970 
dermatinos 517 
derõ 429.430,517.651 
desme 799 
desmeõ 753 
desmios 682. 753. 895 
desmophulax 451 
desmos 428.443,451,

682. 753 
desmõterion 451 
desmõtes 895 
despotes 787. 843, 933, 

985
deuteraios 561, 978 
deuteros 839, 978

dexiolabos 740 
dexios 567, 740 
di oligõn 363 
dia 564, 654, 669. 780.

814. 874 
diabainò 855. 1063 
diaballõ 372, 562 
diabebaioomai 377, 491 
diablepõ 470, 1053 
diabolos 371. 372, 562,

768
diacheirizõ 776, 777 
diachleuazõ 608 
diachõrizõ 853 
diadechomai 1064.

1065 
diadema 511,563 
diadidõmi 531. 573,

941
diadochos 917. 1064 
diaginomai 672, 854 
diaginõskõ 536, 557,

714. 962
diagnõrizõ 962 
diagnõsis 536, 842 
diagõ 751. 1059. 1068 
diagonguzõ 810 
diagregoreõ 554 
diaireõ 573 
diairesis 564. 572 
diakatelenchomai 932 
diakathairõ 754, 914 
diakatharizò 754, 914 
diakõluõ 703.904 
diakoneõ 792, 832, 991 
diakonia 791,831,990,

997
diakonos 563.791,792,

991
diakosioi 582 
diakouõ 841 
diakrinõ 503, 536, 564.

568, 573, 581.731.
747. 849, 884. 1047 

diakrisis 536, 568

dialaleõ 490.627 
dialegomai 412.414,

571. 640. 892 
dialeipõ 461 
dialektos 697, 755 
diallassõ 929. 930 
dialogismos 414, 570, 

581.702. 864. 920 
dialogizpmai 414. 496.

570, 571. 739, 865 
dialuõ 570. 614 
diamachomai 476 
diamarturomai 451.

629. 1020 
diamenõ 505. 871 
diamerismos 571 
diamerizò 573. 941 
dianemõ 624 
dianeuõ 367. 869 
diangellõ 408. 537.

892, 993 
dianoema 864
dianoia 509.597.702, 

784. 867 
dianoigõ 364 
dianuktereuò 505 
dianuõ 1017 
dia pantos 984 
diaparatribe 390. 570 
diaperaõ 523, 723, 815,

855
diaphemizõ 485, 574.

642, 939 
diapherõ 408, 420, 453,

563. 624. 703. 988.
1005. 1047 

diapheugõ 669. 670 
diaphoros 564. 1006.

1049
diaphtheirõ 513,555, 

600. 868 
diaphtora 514 
diaphulassõ 685 
diapleõ 814 
diaponeõ 507, 874 
diaporeõ 581,871

diaporeuõ 1057 
diaporeuomai 721. 855 
diapragmateuomai 672,

817
diapriò 515. 990 
diaressõ 553 
diarpazõ 664. 862, 972 
diarrhegmimi 553. 918 
diarrhessõ 553 
diasapheõ 501.636 
diaseiõ 780. 1062 
diaskorpizõ 554. 570. 

614
diasõzõ 527,669,717, 

968. 978 
diaspaõ 378.414.546. 

553
diaspeirõ 570.614 
diaspora 570, 614 
diastellomai 451,476 
dias te ma 613 
diastole 564 
diastrepiiÕ 874, 1065 
diatage 837 
diatagma 769 
diaiarassõ 873 
diatassô 451, 476, 821, 

837 
diateleõ 505 
diatereõ 685 
diatheke 486. 646, 1019 
diatithemi 646, 821, 

1019
diairibõ 505, 654. 870 
diatrophe 772 
diaugazõ 392 
diautes 882 
diazõnnuni 468 
dichazõ 882 
dichostasia 571,975 
dichotomeõ 515 
didache 579 
didaktikos 596 
didaktos 595 
didaskalia 579, 628, 

903



DIDASKALOS 1089 E IK O Sl

didaskalos 569, 579,
787, 903, 921

didaskõ 595,628.787, 
903

didõmi 371,415,426, 
457, 473, 479, 486. 
490, 530, 531, 573 

didrachmon 563, 1037 
diegeirõ 554, 632, 748,

947
diegeomai 501,537.

804, 813 
diegesis 538, 813 
dienthumeomai 865
dierçhomai 397, 447, 

723, 852, 855, 1033.
1062

diermeneuõ 636, 719 
diermeneutes 719 
dierõtaõ 714 
dieíes 399 
dietia 399 
diikneomai 1033 
diischurizomai 377 
diistemi 613, 723, 941 
dikaiokrisia 730, 951
dikaiõma 424.526,730,

733, 837. 950
dikaioõ 733.756,951 
dikaios 567, 698, 730,

734, 735, 767, 950, 
951

dikaiõs 735, 950 
dikaiõsis 733 
dikaiosune 438,613, 

733, 895, 949, 950,
951

dikastes 730 
dike 456, 489, 525, 529,

567, 646.712,713, 
730. 733, 734, 735,
812. 986, 998, 1061 

diktuon 931 
dilogos 754 
diodeuõ 722, 855 
diõgmos 377, 872 
diokõ 407

diõkõ 532, 563, 703, 
872, 977 

diõktes 872 
diorrhõma 511, 828,

932
diorthõsis 512,932 
diorussõ 458,918 
diploõ 580 
diplous 580,752 
dipsaõ 975 
dipsos 975 
dipsuchos 509
dis 399, 509, 563, 575, 

580, 581,588, 597, 
687, 754, 773, 839 

distazõ 581 
distomos 575, 687 
dithalassos 773 
diiilizõ 470 
doche 652 
dõdeka 579, 1036 
dõdekaphulos 1036 
dõdekatos 580 
dogma 538, 837 
dogmalizõ 837 
dokaõ 635 
dokeõ 380,381.410, 

495, 500,518, 524, 
538, 549, 635, 675,
849, 864, 943, 1070 

dokimazõ 409,410, 
546, 568, 631, 636, 
881,911,930,937,
1015

dokime 409, 635, 910 
dokimion 882, 910 
dokimos 410, 636, 740, 

882, 943 
dokos 412. 1033 
dolioõ 594 
dolios 594 
doloõ 513,594,772 
dolos 421,576,594,

768, 772, 785, 980 
dõma 1012 
dõrea 576, 757, 1048

dõrean 457, 536, 576.
757, 1048 

dõrema 576 
dõreõ 486, 532 
dõron 457, 509, 576, 

831 
dosis 576 
dotes 575
doulagõgeõ 610, 1005
douleia 610
douleuõ 610.629,991
douloõ 533,610,991,

992
doulos 563,610,791, 

990,991 
doxa 375,387,552,

564. 675, 676, 695,
849, 943, 1047 

doxazõ 595, 676, 695 
drachme 563, 857 
drakõn 580 
drassomai 858, 1026 
drepanon 663 
dromos 527, 528 
dunamai 449, 450, 835,

878, 880, 887 
diuiameis 828. 1029 
dunamis 366, 426. 449, 

493, 577, 666, 667,
774, 789, 879, 880, 
881, 1062, 1066 

dunamoõ 450, 666 
dunastes 426, 835, 880 
dunateõ 450, 881 
dunaton 879 
dunatos 423,450,666, 

705, 879, 880. 881, 
887

dunõ 473.719,829 
duo 575,576 
dusbastaktos 580 
dusenterion 551 
duskolos 580 
duskolôs 564 
dusme 829 
dusnoetos 597

dusphemeõ 446 
dusphemia 938

E

ê 838
eaõ 479, 539. 540, 996.

997
echeò 959, 1001 
echidna 990, 1057 
echõ 364.367.370, 

377, 398. 429, 449,
450, 455, 471,486 

echos 642, 711, 958,
959, 1001 

echthes ou chlhes 834 
echthra 712,830 
echihros 400,711.712 
edaphizõ 1000. 1039 
edaphos 1000. 1039
ede 725. 906. 1013.

1041
egeirõ 371. 554, 585,

624, 748, 947, 1003.
1026. 1034 

egersis 947
egõ 422, 628. 789, 790.

822. 986 
eidea 404, 982
eidõlion ou eidõleion

1012

eidõlolatreia 698 
eidõlolatres 698 
eidõlolatria 698 
eidõlon 600. 698. 965 
eidõlothutos 771, 831, 

965
eidon 496.501,502,

583, 664, 833, 866,
961, 982, 1053

eidos 404,417.655.
664, 698, 701, 862.
1066

eike 457, 1048
eikõ 480, 761, 1003
eikõn 700. 701
eikosi 1062



EILIKRINES 1090 ELEUSIS

eilikrines 456, 914, 995 
eilikrinia ou eilikrineia

995
eimi 419, 425, 429, 452, 

460, 496, 517, 533.
587, 598, 605, 623.
644. 646, 650 

eipon 464, 476, 501, 
508, 574, 575, 846. 
941. 1035

eirene 547. 571. 843,
856, 857, 920

eireneuõ 857 
eirenikos 857 
eirenopoieõ 857 
eirenopoios 843 
eirõ 501, 575, 639 
eis 371, 390, 411, 457, 

463, 486, 489, 504, 
512, 533, 534, 536 

eis telos 504, 660 
eis to 504, 533, 534,

548, 624, 659, 717 
eis to dienekes 504 
eis touto 717, 847, 908 
eisagõ 750, 1034 
eisakouõ 841 
eisdechomai 926 
eiseimi 598, 722 
eiserchonmi 598, 723,

748, 1062 
eiskaleõ 463 
eisodos 598, 1060 
eispedaõ 441, 513 
eispherõ 751, 1033 
eisporeuomai 598. 721, 

1064 
eistrechõ 512 
eita 386, 544, 596 
ek 370, 373, 381, 390.

412. 413, 414. 415,
419, 420, 421, 425 

ek meta 599 
ek sumphõnou 487, 495 
ek toutou 819 
ekbainõ 669, 723, 1063

ekballõ 388, 414, 540,
546, 602, 703, 739, 
788, 883, 1026, 1034 

ekbasis 660, 662, 669 
ekbolê 388 
ekcheõ 513, 545, 546, 

598, 626. 953 
ekchõreõ 853 
ekchunnõ 512, 545.

546, 598 
ekchunõ 512, 545, 546,

598, 953, 969 
ekdapanaõ 672 
ekdechomai 381, 615,

635, 870 
ekdémeõ 425 
ekdidÕmi 415 
ekdiegeomai 537, 709 
ekdikeõ 1061 
ekdikesis 456, 1061 
ekdikos 1061 
ekdiõkô 703,872 
ekdoche 381, 635 
ekdotos 600 
ekduõ 554, 1026 
ekechunõ 545 
ekei 369, 411. 735 
ekeinos 422, 541, 584, 

585, 618, 624, 724.
751, 840 

ekeise 735
ekeithen 529, 530, 544,

735, 762, 838
ekgomiskõ 455 
ekgamizõ 455 
ekgonos 818 
ekkaiõ 919 
ekkakeõ 448, 551 
ekkathairõ 914 
ekkenteõ 1033 
ekklaõ 918 
ekkleiõ 633 
ekklesia 419. 493 
ekklinõ 448, 630, 637,

723, 1065

ekkolumbaõ 812 
ekkomizò 453 
ekkoptõ 514. 515. 703 
ekkremanmuni 863 
eklaleõ 501, 709 
eklampõ 945 
eklanthanomai 620 
eklegõ 391. 608 
eklekios 584, 609 
ekloge 584, 609 
ekluõ 378, 551, 874 
ekmassõ 604 
ekmukterizõ 608. 955, 

1073 
eknephõ 554, 997 
ekneuõ 950 
ekpalai 759, 1051 
ekpedaõ 441, 513 
ekpeirazõ 1015 
ekpempõ 602, 603 
ekperissõs 667 
ekpetannumi 624. 625 
ekpherõ 454, 749, 750 
ekpheugõ 669, 670 
ekphobeõ 421 
ekphobos 463, 779 
ekphuõ 603, 883 
ekpiptõ 444, 536. 640,

720, 739 
ekpleõ 814 
ekpleroõ 526, 924 
ekplerõsis 924 
ekplessõ 420 
ekpneõ 599
ekporeuõ 662, 723. 853.

1064 
ekporeuomai 966 
ekpomeuõ 665 
ekpsuchõ 599, 902 
ekptuõ 938 
ekrizoõ 414, 923 
ekstasis 420. 774. 1031 
ekstrephõ 874, 1033 
ekiarassõ 873

ekteinõ 624, 727, 740, 
884 

ekteleõ 1017 
ektenes 412, 461. 999 
ektenesteron 999 
ektenõs 412, 999 
ekthambeõ 420. 422 
ekthambos 420. 774 
ekthaumazà 774 
ektinassõ 965 
ektithemi 636. 739 
ektos 533, 632, 663, 

711, 840, 982 
ekirephõ 825, 1035 
ekirepô 630, 1065 
ektrõma 674 
ekzeteõ 441, 714, 943 
ekzetesis 869 
elachistos 790, 865 
elachistoteros 790 
elaia 834 
elaion 427, 1044 
elaiõn 834 
elaphria 751 
elaphros 751 
elasson 535 
elassõn 535, 765, 783,

790, 876 
elattoneõ 641 
elattoõ 566, 710, 765 
elaunô 454, 703. 939 
eleeinos 793. 826 
eleeinoteros 793, 826 
eleemòn 794, 981 
eleêmosunê 613 
eleeõ 480. 794. 829.

927
elegmos 548, 942 
elenchõ 507, 524, 548.

932, 942 
elenxis 548, 942 
eleos 480. 793, 826 
elephantinos 775 
eleusis 1060



ELELTHERIA 1091 EPAITEÕ

eleuthería 751, 757 
eleutheroõ 599, 756 
eleutheros 751, 756 
ellogaõ 500, 706 
ellogeõ 500 
elpis 614, 644, 648 
elpizõ 492, 55J, 615 
etnauíou 790 
embainõ 495, 598, 688,

723, 876, 1026,
1027, 1063

emballõ 739 
embaptõ 702 
embateuõ 688 
embibazõ 884 
emblepõ 501, 832, 878,

1053
embrimaomai 451, 673,

810, 993 
emeõ 1069 
emmainomai 542 
enunenÕ 505 
emos 789, 790, 909 
empaigmone 608 
enipaignios 608 
empaiktes 608 
empaizn 608, 663 
emperipateõ 397 
emphanes 403, 770,

804
emphanizõ 403, 538,

711, 770. 804, 993
emphobos 421, 422, 

1035
emphuô 603, 704
emphusaôo 945
emphuteuõ 603
emphuteuton 603, 704
emphuíos 603, 704, 877
empiplaò 590
empiplemi 590, 974
empipremi ou emprethõ 

919
empiptõ 444
emplekõ 588

emplethõ 590, 974 
empneõ 945 
emporeiiomai 483, 786,

817, 1052 
emporia 786 
emporícn 786 
emporos 513, 786 
emprosthen 360, 400, 

894 
emptuõ 528 
en 359, 360, 361, 372,

376. 378. 384, 397 
enalios 773 
enarui 360, 401 
enantion 360, 401, 863 
enantios 376, 401, 506 
enarchomai 477 
enatos ou ennatos 822 
enchriõ 1044 
endechomai 705, 878 
endees 641 
endeigma 910 
endeiknumi 803, 910 
endeixis 538, 910 
endemeõ 740, 895 
endeõ 641 
endiduskõ 953, 1045 
endikos 734, 735 
endõmesis 498 
endoxazõ 676 
endoxos 675, 695 
enduma 957. 1056 
endunamoò 450, 493.

666, 667 
endunõ 719 
enduõ 473, 554, 719, 

721. 883, 953, 957, 
1016, 1046

endusis 473, 958
enechõ 406, 474. 588.

707 
enedra 413 
enedreuõ 413 
eneileõ 603

enenekonta ou 
ennenkonta 823 

ene os ou enneos 981 
energeia 577, 583, 834 
energema 834 
energeõ 583, 645. 804, 

881, 1029 
energes 423, 475, 583 
eneulogeomai 361 
engizõ 359, 410. 873,

913, 915, 1064
engraphõ 611 
enguos 653 
engus 359, 410, 873, 

906, 913, 915 
enguteron 873 
eniautos 399 
enischuõ 666 
enistemi 359, 379. 894,

1063 
enkainia 538 
enkainizõ 494. 538 
enkakeõ 448. 551 
enkaleò 372, 451, 464.

525, 869 
enkataleipõ 360, 540 
enkathetos 616 
enkatoikeõ 688 
enkauchaomai 676 
enkentrizõ 603 
enklema 372, 420, 451 
enkope 703 
enkoptõ 515, 557, 703 
enkrateia 771, 1012 
enkrates 1012 
enkrateuomai 504, 1012 
enkrinõ 822, 825 
enkrupíõ 609 
enkuos 521 
ennea 823 
enneuÕ 869 
ennoia 701, 717, 784 
ennomos 743, 744, 745 
ennucha 562 
enochleõ 424. 873

enochos 524. 564. 870,
1005

enoikeô 688 
enõpion 360, 401. 894 
enorkizõ 452, 494 
enõtizomai 613 
entalma 769 
entaphiasmcs 597 
entaphiazõ 597, 789 
entellõ 476, 508, 769 
entellomai 451, 769 
enteuthen 530, 838 
enteuxis 718, 836 
enthade 411. 735. 847 
enthen 530 
enthumeomai 864 
enthumesis 701, 717, 

864
en rimos 625, 695, 890,

943
eníole 769
entos 544, 718
entrephõ 825
entrepõ 60 J, 895. 952,

1055
entromos 779, 1035 
entrope 601, 1055 
entruphaõ 541. 542,

676
entulissõ 603, 956 
entunchanõ 639, 718,

752 
entupoõ 682 
enubrizõ 548 
enupniazõ 1002 
enupnion 1002 
eoika 480 
epagõ 1034 
epagõnizomai 503 
epaineõ 760. 928 
epainos 760
epairõ 384, 585, 630.

833, 1025 
epaischunomai 601 
epaiteõ 782



EPAKOLOUTHEÕ 1092 EPISUNAGÕ

epakoloutheõ 977
epakouõ 613, 841
epakroaoniai 841
epanagõ 815. 852, 883. 

1069
epanamimneskõ 746, 

785
epanankes 815 
epanapauõ 547 
epanerchomai 1062.

1069 
epangelia 784, 905 
epangellõ 903. 905 
epangelnui 905 
epanÕ 468, 766 
epanonhõsis 512 
epaphrizõ 619 
eparatos 392 
eparcheia ou eparchia 

912 
eparkeõ 997 
epathroizÕ 951 
epaulis 687 
epaurion 561, 977 
epautophòrò 423
epechõ 366. 626, 775,

949
epegeirõ 632, 947
epei 534. 579
epeidon 502, 833
epeimi 561, 976. 977
epeisagõge 1035
epeita 544, 596
epekeina 386
epekteinõ 624
ependuõ 953
ependutes 957
eperchomai 1062
epereazõ 372, 549. 713
eperõtaõ 550, 861. 870
eperõtenxa 405. 708.

861, 946
eph hikcmon 759
eph hoson 759

ephallomai 967 
ephapax 1043 
ephemeria 527 
ephemeros 517. 528 
epheuretes 720 
epheuriskõ 720 
eplihoson 978 
ephikneotnai 384 
ephistemi 359. 407, 

418. 623. 715. 894.
962. 1063 

epi 359. 371. 384. 386.
392. 395. 402, 405. 
406. 418, 423. 426 

epi polu 595 
epibainõ 588. 598. 723,

799, 814, 857, 986.
1027, 1063

epiballõ 430, 445, 625,
726, 739. 865, 883

epibareõ 407, 452. 642,
996

epibibazõ 474 
epiblema 857 
epiblepõ 586, 833, 895 
epiboaõ 683 
epiboule 413, 467 
epicheireÕ 588, 722,

1026 
epicheõ 545 
epichoregeõ 371, 792. 

1008 
epichoregia 1008 
epichriõ 1044 
epide 502 
epidechomai 926 
epideiknumi 803 
epidemeô 626. 735,

868. 869 
epidiatassô 371 
epididõmi 531. 599,

831
epidiorthoõ 837
epiduõ 722
epieikeia 604, 797.

1007

epieikes 604, 797. 828, 
843, 1007 

epigambreuò 455 
epigeios 1018, 1019
epiginõskõ 866. 930,

961
epignõsis 930, 961, 963 
epigraphe 714 
epigraphõ 611, 714 
epikaleõ 405. 463 
epikalutmna 471. 895 
epikaluptõ 471. 867 
epikataratos 392 
epikeimai 406. 539.

582. 715. 727 
epikellõ 513 
epikouria 383 
epikrinõ 533. 986 
epilambanõ 408, 727,

862. 949, 1025 
epilanthanomai 619 
epilegõ 464, 608 
epileichõ 737 
epileipõ 640 
epilesmone 620 
epiloipos 838
epiluõ 557, 636, 719,

945
epilusis 636, 719 
epimartureõ 1020 
epimeleomai 523 
epimelõs 565 
epimenõ 505, 653, 870 
epineuõ 495 
epinoia 864 
epiorkeõ 870 
epios 391, 771. 797 
epiousios 517 
epiphainõ 402, 763.

823. 945 
epiphaneia 403, 441 
epiphanes 823
epiphauskõ ou epiphauõ

763. 945

epipherõ 947. 1026. 
1033. 1034, 1066

epiphõneõ 384, 683 
epiphõskõ 392, 763.

916
epipiptõ 406, 444, 539,

928 
epiplessõ 942 
epiporeuomai 721,

1064
epipotheõ 400, 488,

549. 550
epipothesis 400. 549 
epipoihetos 400, 549 
epipothia 400, 549 
epiriptõ 739 
epirrhaptõ 517 
episemos 823 
episitis/nos 479 
episkenoò 547 
episkeptomai 833, 1066 
episkeuazõ 427 
episkiazõ 647 
episkope 435. 832,

1015, 1066 
episkopeõ 397, 435.

524. 634, 833. 1015.
1066

episkopos 434, 527 
episõreuõ 395 
epispaomai 469 
episphales 870 
epistamai 597, 962 
epistasLs 407. 633, 948.

1064 
epistates 787 
epistellõ 604. 611 
epistemõn 721, 962 
episíerizõ 492, 620, 666 
epistole 604, 747 
epistomizõ 436. 1011 
epistrephõ 508, 723.

1064. 1065, 1069
epistrophe 508 
episunagõ 951



EPISUNAGÕGE 1093 EUTRAPELIA

episunagòge 951, 952 
episuntrechò 512, 1064 
epitage 426, 769
epitassõ 426, 452, 476 

769 
epitedeios 816
epiteleõ 406, 482, 526, 

645, 646, 924, 1017
epithanarios 802, 822 
epithesis 473, 705 
epithumeõ 470, 488

549, 550 
epithumetes 471, 488 
epithumia 376, 377,

471, 487. 488, 549 
epitimaõ 451, 942 
epitimia 456
epitithemi 371, 405, 

473, 650, 705, 726. 
835, 882 

epitrepõ 540, 541, 686 
752, 871, 997 

epitrope 479.686 
epitropos 686, 716, 800 
epitunchanõ 828 
epizeteõ 442, 550, 714 
epõ 476
epoi/codomeõ 498
epokellõ 513
eponomazÕ 405. 464

820
epoptes 502, 1020 
epopteuõ 502, 1020 
epouranios 462, 1019 
eraunaõ ou ereunaõ

1002
erchomai 393, 445, 516. 

519, 536, 598, 721,
723, 748. 852. 855 

ereidõ 661, 677 
eremia 550. 761 
eremoõ 536, 552 
eremos 550, 552. 920 
eremõsis 552 
erethizõ 632, 913, 923 
ereugomai 588

ergasia 417, 565, 672,
817. 1029 

ergates 508, 1028 
ergazomai 478, 527,

645, 672. 736, 747, 
792, 817. 1007 

ergon 383, 417. 421, 
433, 438. 481. 498,
527. 565. 583 

erion 735 
eriphion 443 
eriphos 443 
eris 476, 502, 503, 882, 

884
eriiheia 503, 884 
erithos 884 
erizo 476 
erô 636, 646 
erõtaõ 549, 714, 835, 

860, 861, 956. 1006 
eruthros 1055
eschatos 660, 765, 850, 

1041 
esõ 544, 718 
esoptron 614, 1059 
esõteros 544, 718 
esõíhen 544, 718 
esthes 449, 958. 1056 
esthiõ 477, 479r 560,

727. 1068 
esti 577, 878 
etazõ 631, 861, 1002 
ethelothreskeia 375 
ethizõ 516 
ethnarches 677 
ethnikos 673, 798 
ethnikõs 674 
ethnõn 605, 971 
ethnos 673, 674, 677.

754, 798, 811, 888 
ethõ 516, 797, 798 
ethos 516, 743, 768,

797
eti 382. 386. 422. 542.

544. 548, 724, 765.
812. 1010

etos 399, 917 
eu 361, 367. 380, 385, 

398, 410, 422, 423. 
433. 435, 438. 450 

euangelion 629 
euangelistes 629. 891 
euangelizõ 427, 629,

804, 891
euanesteõ 380 
euarestos 367, 380 
euarestõs 367 
eucharisteõ 530 
eucharistia 530 
eucharístos 531 
euche 836. 1071 
euchomai 550, 835

1027 
eudia 436, 665 
eudokeõ 380. 435, 864 

890, 1069
eudokia 380, 435, 549 

890, 1070 
euergesia 433, 828 
euergeteõ 438 
euergetes 433 
eugenes 819, 934 
eugenesteros 819 
eukaireõ 435, 507, 673 

835, 1014 
eukairia 507, 835 
eukairos 507. 816. 835 
eukairõs 507. 621 
eukopõteros 638 
eulabeia 560. 779. 875 

939. 952 
eulabeomai 560, 780 

876
eulogeõ 361, 761 
eulogetos 361, 530 
eulogia 361, 364, 569 

594, 665 
eumetadotos 941 
eunoeõ 487 
eunoia 433. 1070 
eunouchizõ 629

eunouchos 628 
euõchia 652 
euõdia 466 
euodoõ 989, 1057 
euõnumos 620 
euparedros 422 
eupeithes 1006 
euperistatos 638, 955 
euphemia 938 
euphemos 433, 938 
euphoreõ 475, 1034 
euphrainõ 385, 854

934
euphrosune 385, 679 
eupoiia 438 
euporeõ 450, 909 
euporia 909 
euprosdekios 367 
euprosõpeõ 543, 665 
eupsucheõ 497 
euruchõros 741 
euschemõn 470, 536,

538, 695. 783 
euschemonõs 536, 694 
euschemosune 536, 538 
eusebeia 704, 875 939

970
eusebeõ 375. 633. 876 
ensebes 560, 561, 633

876 
eusebõs 876 
eusemos 597 
eusplanchnos 795 
eutheõs 440, 587, 702 
eu the tos 410, 698 
euthumeô 385, 398 
euthumos 398 
euthumòs 398 
euthunõ 568, 591, 678 
euthus 528r 568, 587 

591, 604, 702. 758.
950. 1028

euthutes 604. 950 
eutonõs 475. 667, 881 
eutrapelia 466



EXAGÕ 1094 H AGIOS

exagõ 721, 750, 1034 
exagorazõ 931 
exaiphnes 534 
exaireõ 413. 599. 756 
exairõ 883. 1025 
exaiteomai 550. 861 
exakoloutheõ 976 
exaleiphõ 604. 955 
exallomai 967 
exanastasis 947 
exanatellõ 441 
exangellô 804 
exanistemi 748. 947.

1003 
exapataõ 594, 758 
exapina 534 
exaporeõ 550 
exapostellõ 602 
exartizõ 406, 482. 796.

924
exastraptõ 945 
exautes 587, 702 
execheõ 1001 
exegeirõ 947 
exegeomai 501. 537. 

938
exeimi 494, 722, 853 
exelenchõ 507 
exelkõ 915 
exeratna 1069 
exeraunoõ 1002 
exerchomai 494. 598. 

624. 669. 723, 852, 
966. 1062 

exesti 425. 540. 743, 
879

exerazõ 631, 714, 861. 
1002
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katephistemi 975 
katerchomai 547, 723, 

852. 1018, 1062 
katergazomai 457. 526.

645, 828. 1029
katesthiõ 477. 478. 560 
katestrammena 959 
kateuthunõ 568. 687 
katexousiazõ 426, 634 
kíxthaireõ 544. 546.

555. 739, 883, 1026 
kathairesis 546. 556,

739. 1004 
kathairõ 705, 754, 914 
kathaper 422, 433 
kathaptõ 661 
katharismos 754. 914 
katharizõ 746. 754. 914 
katharos 456, 470. 754. 

914, 915
katharotes 754. 914 
kaíhedra 443, 900 
kathegetes 788, 921 
kathekõ 410. 507 
kathemai 443, 474. 688,

985
kathemerinos 517 
katheudõ 578, 1059 
kathexes 544, 837, 977

kathezomai 986 
kathhoson 978 
kathiemi 427, 616. 753 
lcathistemi 473, 483,

490. 646, 678, 708.
715. 820, 837, 944, 
948

kathizò 473. 505, 688, 
870. 947. 986 

katho 533, 534. 977 
kathoplizõ 413 
kathoraõ 1053 
kathõs 422. 533 
kathoti 533, 978 
katioõ 652
kafischuõ 450, 500, 896
katõ 360, 467. 535. 765, 

878
kaioikeõ 688, 985 
kaioikesis 688. 689 
katoiketerion 687. 688 
kaioikia 687, 688. 689 
karoikizõ 688 
katoptrizõ 502, 614.

1059 
katõterõ 360. 535 
katõteros 765 
kauchaomai 675, 679,

725, 935 
kauchema 676. 725.

935
kauchesis 676, 725, 935 
kauma 363. 446 
kaumatizõ 363, 446 
kausis 446. 919 
kausõn 363. 446. 919 
kausoõ 446 
kausteriazo 457 
keimai 446. 474. 506.

539. 547. 578, 650.
727. 735. 801. 821,
863. 894. 898, 985 

keiria 801 
keirõ 447, 567, 1028
keleuõ 384, 476. 508.

769

keleusma 384 
kenodoxia 1047, 1050 
kenodaxos 1047. 1050 
kenoô 720. 943. 1048.

1050
kenophõnia 850, 1050 
kenos 1047. 1048. 1050 
kensos 1037 
kentrízõ 603 
kentron 382 
kenturíõn 460 
kephalaion 881, 899,

948
kephalaioõ 650 
kephale 389. 442, 449.

536. 651. 899, 948,
956

kephalioõ 650 
kephalis 956 
kepos 696, 725 
kepouros 696 
keraia ou kerea 1022 
kerameus 832 
keramikos 832 
keramion 448 
keramos 448, 832, 1012 
kerannumi 483. 590,

795. 796. 832. 994 
keras 436, 466. 1022 
kerarion 436 
kerdainõ 494. 671. 672 
kerdos 671, 672, 706 
kerion 643 
kerma 447, 567 
kennatistes 447 
kerugma 784, 892. 901,

1020
kerussô 408, 629, 891,

901 
kerux 891 
ketos 428 
kihôtos 411 
kichremi 589. 1046 
kinduneuõ 870 
kineõ 632, 782, 804. 940

kinesis 805 
kinnamõmon 468 
kithara 689 
kiriiarízõ 689 
kitharòdos 689 
klados 923 
klaiõ 737, 738. 889 
klaõ 771. 858, 918, 923,

1002
klasis 919
klasma 771, 858. 919. 

923
klaurhmos 737, 889 
kleiõ 589. 633. 649 
kleis 464 
klerna 923 
klemma 670 
kleptes 736. 967 
kleptõ 670. 956 
kleronomeõ 689. 691
kleronomia 573. 690, 

691. 1003 
klerononios 690 
kleroõ 689, 690 
kleros 384, 451. 573, 

577, 689. 690, 691,
716, 717. 828. 851,
884, 1002 

klesis 419, 464 
kletos 464 
klibanos 665 
kluna 850, 934 
klinarion 446 
kline 446, 572, 787 
klinidion 572 
klinõ 446, 528, 572.

630, 637, 669, 673 
klisia 684. 900 
klope 670
kludõn 415. 439, 834 
kludõnizomai 415, 439 
knethõ 479 
kodrantes 459 
koilia 428, 1052 
koimaõ 445, 801
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koimesis 547 
koinõneõ 481. 485. 851.

941
koinõnia 373, 481, 485, 

895, 941 
koinõnikos 485 
koinõnos 481, 485, 851 
koinoõ 464.484.499, 707 
koinos 448, 481, 484.

485. 499, 500, 706, 
707, 851, 902, 969 

koite 446, 486, 552 
kokkinos 607 
kokkos 607. 616, 682 
kolakeia 756 
kolaphizõ 531 
kolasis 456. 1027 
kolazõ 455, 456 
kollaõ 684. 731, 1045 
kollourion 472 
kollubistes 447 
koloboõ 363. 447 
kõlon 450 
kolõnia 475 
kolpos 595, 979 
kolianbaõ 812, 1011 
kolumbethra 812, 1011 
kõluõ 626. 686, 703,

904. 931, 944. 997
komaõ 443 
kome 442 
kõme 384, 889
komizõ 453, 927, 998.

1034 
kõmopolis 384 
kõmos 632. 676, 953 
koniaõ 440 
koniortos 877 
kõrtõps 803 
kopaz.õ 461 
kope 776 
kophinos 461 
kòphos 806. 981, 1008
kopiaõ 448, 461, 490,

736, 1008, 1030

kopos 448, 461, 638, 
735, 874, 1030 

kopria 625, 800 
koprion 625
koptõ 430, 514, 515, 

607. 703, 735, 737, 
738, 776, 838, 871.
912, 1008, 1039 

korasion 519. 782 
korax 515 
korban 509 
korbanas 411, 509 
korennumi 429. 478, 590 
koros 590. 778 
kosmeõ 375, 483, 894 
kosmikos 797, 809 
kosmios 375. 483. 536, 

797, 988 
kosmokratõr 678 
kosmos 375, 483, 536, 

797, 809 
kouphizõ 751 
koustõdia 684, 1059 
krabbatos 446. 572 
kraipale 431, 632 
kranion 446, 458 
kraspedon 439 
krataioõ 666, 667 
krataios 880
krateõ 587, 686, 828,

949. 1024, 1026 
kratistos 819. 1006
kratos 504, 577, 666,

667, 708, 717, 781 
kraugazõ 470, 683 
krauge 470, 673, 682 
krazõ 464. 470, 683 
kreas 453 
kreissõn 78/ 
krematuiiuni 863 
krenuios 416, 553. 890 
krima 489, 730, 986 
krinõ 464. 487, 489,

503, 538, 557, 568,
625. 631, 730, 731

krinon 756 
krisis 372, 489, 729,

730, 859, 951 
krilerion 730. 731, 1037 
krites 730 
krithe 462 
krithinos 462 
kritikos 568 
krouõ 429 
kruphaios 976 
kruphe 976 
krupte 586 
kruptõ 609, 976 
kruptos 586, 609, 976 
krustallizô 470, 521 
krustallos 521 
ktaomai 375, 434, 494,

828, 887, 912, 1049 
ktema 887 
ktenos 434, 671 
ktetõr 887 
krisis 498. 521, 837 
ktisma 521 
ktistes 417, 499, 521 
ktizô 521, 646 
kubeia 421 
kubemesis 678, 788 
kubemetes 678, 788 
kukleuõ 955 
kuklõ 460. 586 
kukloõ 624, 955, 1064 
kuklothen 460, 586 
ktíliõ 386, 953, 956 
kulismos 953 
kullos 386, 518 
kuma 834 
kumbalon 468 
kuminon 479 
kunarion 449 
knõn 449
kuprõ 528, 708. 833 
kuria 985
kuriakos 562. 730. 985 
kurieuõ 577, 634, 985

kurios 402, 492, 577,
719. 730, 787. 788, 
984, 985, 1049 

kuriotes 577, 678 
kuroõ 402, 492, 720

L

lachanon 877 
lailaps 1012. 1014 
laios 620 
lakeõ ou laskõ 925 
lakíizõ 925 
laleõ 446, 490, 501,

507, 569, 574, 575.
588, 629, 639. 806, 
892

lalia 490. 537. 569 
lama 737
lanibanõ 363, 367, 368,

369, 383. 423, 464.
486, 560, 620. 679

lampas 412. 738. 740. 
762

lampò 738, 763, 945 
lanipros 437, 440, 470,

619, 945 
lamprõs 440, 470, 619 
lamprotes 441 
lanchanõ 828. 927.

1003
lanthanõ 587, 609, 619,

620, 699, 975, 976
laos 674, 754, 887, 888 
lamnx 672 
lathra 587, 976 
latomeõ 515 
latreia 574. 698. 922,

990
latreuõ 375. 574. 792,

990, 991 
laxeutos 515 
legiõn 742
legõ 377. 385. 392, 411.

413, 464. 472. 484. 
485, 491, 501, 506



LEIMMA 1101 M EGAS

leimma 939
leipõ 360, 461. 540,

546, 622, 640, 641, 
939, 948

leitourgeõ 792 
leitourgia 791, 990 
leitourgikos 791 
leitourgos 563, 791,

792 
lenos 737 
lention J022 
leois 591 
leõn 742 
lepis 606 
lepõ 606
lepra 465, 746, 754 
lepros 746 
lepsis ou lempsis 927 
lepton 865 
leros 507 
lestes 737, 967 
lethe 587, 620 
leukainõ 440 
leukos 439
lian 463, 562, 631, 681, 

769, 900, 909 
libanos 707, 834 
libanõtos 707 
likrnaâ 614. 799, 877 
limen 886 
limne 737 
limos 451. 663 
linon 755, 800, 861 
liparos 677 
lips 510. 1004 
lithazõ 862 
lithinos 862 
lithoboleõ 862 
lithos 521, 670, 755,

756, 861 
lithostrõtos 756 
litra 752

logia 472, 951 
logikos 619, 745, 846, 

921
logion 846, 1067 
logios 586
logismos 570, 702. 864 
logizomai 414. 415,

452, 484. 487, 496 
logomacheõ 476 
logomachia 503, 570 
logos 361. 363. 381,

420, 427, 436, 457,
472, 476. 484. 485 

loidoreõ 713, 1042 
loidoria 713, 1042 
loidoros 713, 1042 
loimos 482, 875 
loipon 379. 386, 402.

530, 596, 659 
loipos 379, 386, 596,

659, 755, 838, 840,
939, 948

lonche 738 
Iouq 74/, 1024 
loutron 741. 933 
luchnia 623, 1050 
luchnos 738, 762 
lukos 758 
lumainõ 554 
lumainomai 420 
luõ 389, 407, 443, 540, 

546, 551, 553, 555. 
574, 628. 636. 670 

lupe 453, 475. 506, 581. 
1038

lupeõ 453, 506, 600, 
1038 

lupeomai 737, 738 
lusis 1000 
lusiteleõ 988 
lutron 600, 931, 943, 

1038 
lutroõ 931 
lutrõsis 931 
lutrõles 600

M

machaira 613, 650
mache 476, 502, 503, 

570
machomai 476, 708.

885. 922 
mageia 649 
mageuõ 649 
magia 649 
magos 566. 649. 793,

834. 963 
mainomai 373. 542,

622
makarios 361, 650 
makarismos 361. 433. 

548
makarizõ 361, 501. 650 
makellon 370
makran 447, 530, 571,

572, 927 
makrochronios 1067 
makros 361, 483, 571,

572, 750, 758, 759,
1008, 1067 

makrothen 572 
makrothumeõ 653, 750,

759, 843. 998, 1007,
1008

makrothumia 758, 843, 
1007, 1008 

makrothumõs 843 
malakia 592 
malakos 583. 592 
malista 764, 800. 900 
mallon 400, 765, 781, 

807 
mamnxe 427 
mamõnas 768 
mania 373, 542 
numna 768 
manteuomai 373
manthanõ 408, 496.

569. 597, 709 
marainõ 702, 775 
maran-atha 773

margarites 871 
tnannaros 775 
martureõ 452, 532, 694,

829, 938, 1020, 1021 
ma rturia 938, 1020, 

1021

marturion 795, 1020, 
1021

marturomai 451, 1020, 
1021

martus ou martur 1021 
masaontai ou

massaomai 955 
massõ 604 
mastigoò 369 
mastix 369, 889 
mastizõ 369 
mastos 863 
mataiologia 853 
mataiologoi 1048 
mataiologos 639, 853 
mataioõ 1048 
mataios 639, 1047, 

1048. 1050 
mataiotes 1047 
maten 1048 
mathetes 408. 569 
matheteuõ 569, 596, 

715
mathetria 569 
me 359, 370, 371. 372,

384, 391, 400. 402 
medeis 811, 818 
meden 811 
medepote 825 
megalaucheò 725 
megaleios 774, 880 
megaleiotes 766. 880 
megaloprepes 1006 
megalõs 681 
megalõsune 766 
megalunò 565, 594,

681, 804 
ntegas 390, 397, 400.

421. 463. 519, 565
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megethos 682 
megisían 681, 901. 985 
meizõn 397. 764. 765.

766, 781. 826 
meizoreros 764 
meketi 530, 724. 812,

818
mekos 361. 483. 519 
mekunomai 519 
melan 1022 
meias 612 
melei 523, 555, 565.

778, 812
meletaõ 565. 623, 778.

829 
meli 781 
melissios 643 
mellõ 383. 460. 477.

548, 555, 559, 605. 
689, 717, 785, 870.
881, 906. 917. 920. 
1063, 1070 

meios 781 
melõte 863 
membrana 869 
memphomai 524. 525, 

919
mempsimoiros 919 
men 386.422.586.587.

761, 786, 811. 813. 
851, 981, 994, 1042. 
1054

menõ 505, 615, 624,
653, 688. 800. 842,
870, 871, 895. 909. 
1007. 1022, 1045 

menounge 813. 994 
menuõ 501. 803 
mepõs ou me põs 848 
mepote 974 
mepote ou me pote 847 
mepou ou me pou 848 
merimna 523 
merimnaõ 523. 622 
meris 537. 564. 572.

850, 884 
merismos 573, 576

meristes 573
merizõ 523.533,564.572.

573. 851, 941, 942
meros 387, 417, 516, 

528, 534, 535. 564, 
571, 573, 576. 586 

merõs 518 
mesembria 786, 1005 
mesites 653, 718. 777 
mesiteuõ 492. 718 
mesonuktion 780 
ntesoõ 781 
mesos 462. 777. 780.

781. 786. 810 
mesotoichon 810 
mesouranema 462 
mestoõ 590 
mestos 465, 590
meta 390. 415, 439,

453, 463, 516. 530,
532, 544, 545, 598.
599. 603. 613. 6/9 

metabainõ 722, 853.
855, 940 

metaballõ 806 
metadidõmi 478, 499. 

532
metagõ 1065 
metairõ 853 
metakaleõ 463 
metakineõ 804 
metalambanò 478, 852, 

925, 1016, 1025 
metalepsis ou

metalempsis 927 
metallassõ 805, 1038 
metamelonxai 415
metarnorphoõ 665. 806, 

1031
metanoeõ 415. 704 
metanoia 415, 806 
metapempõ 464, 603, 

721
metaschematizõ 534. 

655, 656, 806. 1031
metastrephõ 629, 874,

1065

metathesis 805, 940.
1033

metatithemi 453. 707.
805. 940, 1033. 1065 

metaxu 595, 599, 976 
metechõ 851. 872 
meteõrizõ 581 
metepeita 544 
meter 539. 763, 1052 
methe 431, 632 
methermeneuõ 719 
methistemi 940, 1032.

1065 
methistemi ou 

methistanõ 883 
methodeia 709 
methorion 439. 516 
methuõ 431. 432 
methuskõ 431 
methusos 431 
metoche 481 
metochos 481, 851 
metoikesia 545. 1035 
metoikizõ 545, 940 
metõpon 1019 
melra 1052 
metreõ 772, 778, 789 
metretes 789 
metriopatheõ 480, 750.

797 
metriõs 866 
metrolõas ou metralõas 

764
metron 777 
mia 898, 1042 
miainõ 499. 700 
miasmos 500. 707 
migma 483 
mignumi 483, 684, 796 
mikron 866 
mikros 783, 790, 865, 

866
mikroteros 783, 791 
milion 790 
mimeomai 702, 977

mimetes 702, 977 
mimneskõ 745. 785.

1015 
miseõ 830
misthapodosia 671. 928 
misthapodotes 671, 928 
misthios 563, 588, 589.

791, 992 
misthõma 454, 689 
misthoõ 418. 689 
misthos 418. 671, 689.

928. 966 
misthõtos 563. 588.

791. 992 
mna 752 
mneia 746, 782 
mnema 987. 1040 
mneme 746. 782 
mnemeion 987. 1040 
mnemoneuõ 745. 782.

1015 
mnemosunon 782 
mnesteuõ 555 
mochthos 638, 736 
modios 390 
mogilalos 639 
mogis 564, 639 
moichalis 375 
moichaõ 376 
moicheia 376 
moicheuõ 376 
moichos 375 
molis 564, 807 
mõlõps 507 
molunõ 499 
molusmos 500, 706 
mõmaomai 525, 538.

942 
mõmos 538 
momphe 919 
mone 653, 654, 800 
monogenes 520. 675,

1001. 1044. 1045 
monon 996. 1001 
monoõ 552
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monophthalmos 475
monos 475, 552. 868,

996. 1001
mõrainõ 466. 760, 966 
mõria 760 
mõrologia 466, 760, 

853
mõros 759, 853 
morphe 492, 493. 634.

655. 656. 664. 701.
1031 

morphoõ 664 
morphõsis 664 
moschopoieò 434 
moschos 434 
mousikos 810 
murlos 780 
mueõ 408. 715, 795 
mukaomai 958 
nutkterizÕ 608, 1072 
mulikos 861 
mulõn 799 
mulos 799, 861 
muõ 637, 649. 1053 
muõpazõ 572. 1053 
murias 684, 719, 789 
murizõ 1044 
muron 1044 
musterion 637, 795 
muthos 497, 591. 637

N

nai 422. 587. 981. 994.
1054

naos 818. 876. 972.
1012. 1013 

nardos 813 
nauageõ 814 
naukleros 577 
naus 577. 775, 814 
nautes 775, 791 
neanias 796 
neaniskos 796 
nekroõ 802. 803

nekros 802, 1043 
nekrõsis 802 
neõkoros 374, 684 
neonenia 761 
neophutos 818 
neos 668. 761, 796, 

818, 824. 941. 1051 
neõterikos 796 
neõteros 765, 796 
neotes 796 
nephalios 997, 1012 
nephele 818. 825 
nephõ 997. 1028. 1060 
nephos 818, 825 
nephros 954 
nepiazò 431. 520 
nepios 431. 520 
nesos 700 
nesteia 727 
nesteuõ 728 
nestis 727 
nethõ 653 
neuõ 367, 368, 495,

1028
nikaõ 494, 765. 897.

1051. 1067 
nike 1067 
nikos 1067 
nipter 427 
niptõ 427, 741. 981 
noema 702. 784. 864 
noeõ 415, 496. 502, 

597, 702. 864. 866. 
912

nomê 856
nomen echò 478
nomikos 579, 745
nominõs 743
nomisma 567
nomizõ 516. 524. 864
nomodidaskalos 579.

903
nomos 492. 524. 567.

569. 677, 712. 743. 
745. 903. 1032

nomothesia 744
nomotheteõ 492, 621. 

744
nomothetes 743 
nosema 592 
noseõ 542. 592 
nosos 592, 593, 667 
nosphizõ 539, 686 
nossia 796, 819, 876 
nossos ou neossos 796 
nothos 429
nõthros 817, 892, 1047 
notos 1005 
nõíos 516 
noumeniua 761 
nounechõs 963 
nous 373, 415, 433,

487, 496. 542. 557, 
597. 704. 717, 759,
784. 963. 1070 

noulhesia 373 
noutheteõ 373, 427 
nuchthemeros 1043 
numphe 657, 819 
numphios 819 
numphõn 819 
nun 378, 530, 894,

1011. 1013 
nuni 378 
nussõ 1033 
nustazõ 1028 
nux 505. 562, 780, 819. 

1043

O

ochleô 424. 873 
ochlopoieõ 684, 1041 
ochlos 485. 683. 684. 

808, 825. 873. 888. 
1041

ochurõma 666 
ôde 448. 691 
õdrn 577. 638, 1038 
ôdinò 578, 638. 639. 813

odous 544 
odunaõ 398. 1027,

1038
odune 398, 1038 
odurmos 737, 738, 889 
ogdoekonta 832 
ogdoos 832, 875 
oida 494, 501, 597.

866. 878, 961. 962.
963. 979 

oikeios 577
oikema 451, 459. 689.

1017
oikeõ 459. 642, 688.

868. 991. 1018 
oiketeia 577 
oiketerion 399, 454, 

687
oiketes 519, 563. 791.

991
oikia 454. 545. 577.

689. 740 
oikiakos 577
oikodesporeõ 687, 843,

933
oikodespotes 843, 933 
oikodome 498. 582. 876 
oikodomeõ 498. 583, 

709
oikonomeõ 570. 800 
oikonomia 481. 569.

800. 876 
oikonomos 447. 570.

677. 800 
oikos 454. 498, 569.

577, 582. 626. 642,
677. 687. 688. 689.
740. 800. 843. 933.
940. 991, 1013, 1068 

oikoumene 809, 1018 
oikourgos 740 
oikíeirõ 480. 794 
oiklirmõn 794 
oiktinnos 480. 794 
oimai 524. 864 
oinophlugia 632. 717 
oinopotes 432
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oinos 432. 502. 717,
737. 1060, 1061

oiomai 524. 864
okneõ 543. 581, 1047
okneros 581, 1047
oktaemems 832
oktõ 832
olethros 534, 556
oligon 595, 613, 621,

866
oligopistos 865 
oligopsuchos 888 
oligõreõ 895 
oligos 759. 783, 865.

866, 888, 895 
ololuzõ 889 
olothreuõ 555 
olothreutes 556 
olumhos 655 
ombros 467, 726 
omma 834
omnumi 489, 494. 732 
omnuõ 732 
õmos 834 
onar 1002 
oneidismos 712 
oneidizõ 712, 713, 740 
oneidos 712 
õneomai 451, 483 
oninemi 679 
onkos 875
onoma 405, 464, 620.

640, 819, 820. 852 
onomazõ 464, 820 
onos 731
ontõs 460, 587, 754.

811, 1054 
òon 842
ope 364. 458. 518. 761 
opheile 560, 572, 867 
opheilema 573, 867 
opheiletes 525, 559.

560, 859 
opheilõ 402, 525. 559,

560, 573. 582, 622, 
704. 752. 1027

õpheleia 911, 1048 
õpheleõ 647, 781, 896, 

911, 1048 
õphelimos 912. 1048 
ophelos 911, 1047 
ophis 990 
ophrus 525 
ophthalmodoulia 990 
ophlhalmos 833, 990.

1067
opisõ 424, 557, 977 
opisthen 424, 558 
opõra 668, 809 
opsarion 863 
opse 359, 660. 990, 1011 
opsia 359 
opsimos 359, 990 
opsis 404. 638, 833,

982. 1066 
opsònion 451, 966 
optanõ 403. 1053. 1066 
optasia 1066 
optomai 403 
optos 418 
orcheõ 529 
oregõ 384. 439. 442.

471, 549 
oreinos 799, 844 
orexis 488, 549 
orge 708, 723. 922,

1061 
orgilos 923 
orgizõ 709. 922 
orguia 439 
omeon 856 
omis 671. 856 
oros 799, 844 
orphanos 497. 552,

837, 901 
orthopodeò 397 
orthos 361. 397. 474. 

568, 573, 585, 591, 
772, 837, 932, 1028

orthõs 361. 568 
orthotomeõ 573, 772 
orthrinos 392, 458, 769 
orthrizõ 392. 769 
onhros 392. 458. 769.

904 
õruomai 958 
orussõ 458, 918 
osme 466, 696. 830 
osphresis 832 
osphus 758 
osteon 838, 1019 
ostrakinos 1018, 1019 
othone 746, 755 
othonion 746, 755. 846 
õtion 840 
otrunõ 632 
ou 811, 813. 818 
ou... ti 811 
ou... tis 818 
ou me 455. 533, 534, 

780, 825 
ou pantõs 534 
oua 382 
ouai 382 
ouchi 813 
oudamõs 534 
oude 811. 812, 825,

1011

oudeis 535, 783, 811,
818, 825, 1043 

ouden 420. 535. 536, 
783. 811. 812, 840 

oudepò 382, 825
oudepote 812, 825. 

1014
ouisia 644
ouk 544, 596, 709, 765,

812, 825. 906
ouketi 379. 382, 530,

724, 765, 812, 818 
oukoun 596 
oun 379, 419, 587. 596, 

700, 813. 886. 994.
1055

ouranios 462 
ouranos 411. 461, 462 
ouranothen 462 
ous 613, 840 
oxos 1060, 1061 
oxus 381. 502. 923. 

1060
ozõ 466, 830

P

pachunõ 592 
pagideuõ 588, 736 
pagis 588, 736 
paidagõgos 716 
paidarion 520 
paideia 373. 569. 716 
paideuõ 373. 408. 512,

568, 596. 709, 715 
paideutes 512, 716. 903 
paidion 520. 782. 796 
paidiske 519. 520, 610. 

782
paiõ 430. 651. 677
pais 376. 391. 400. 455,

509, 512, 519, 520.
552, 561, 568, 608 

palai 595, 681, 759,
1013, 1051 

palaioõ 600. 1051 
palaios 600. 1050, 1051 
palaiotes 1050 
pale 762
palin 839. 909, 933 
palingenesia 933 
pallõ 762 
pandocheion 621 
pandocheus 622. 696 
panêguris 419 
pankuptõ 708 
panoikei 454 
panoplia 413 
panourgia 421. 576 
panourgos 421 
pantache 1024
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pantachou 762, 1024 
pante 448. 983 
panteles 533. 534. 659 
Pantokratõr 634 
pantokratõr 678, 1024 
pantõs 460, 482, 533, 

780, 981. 1040
paniote 848. 983
pantoíhen 535, 586, 

1024
par heautois 587 
para 632, 635, 656,

882, 913
parabainõ 445, 722, 

1031, 1032 
paraballõ 465, 482,

848, 1023 
parabasis 919, 1031,

1032
parabates 919, 1032 
parabiazomai 497 
para bole 482, 656. 848 
paraboleuomai 416,

636
paracheimazõ 721 
parachrema 587, 702 
paradechomai 926
paradeigmatizõ 633, 

884, 1055 
paradeisos 849 
paradidõmi 416, 451, 

479. 532. 599. 623,
636, 740, 883. 902,
928, 1030, 1032,
1035

paradosis 837, 1030 
paradoxos 387 
paraginomai 465. 624.

723, 851, 894, 1063 
paragõ 397. 852, 855 
paraineõ 374, 635
paraiteomai 548. 630.

930, 938, 1006 
parakaleõ 464. 497,

550, 591, 635. 955. 
1006. 1042

parakaluptõ 590, 609 
parakateõ 835 
parakathezomai 986 
parakeimai 894 
paraklesis 496, 497, 

591, 635. 1006 
parakletos 497, 591, 

635
parakoe 551, 841 
parakoloutheõ 423, 

597, 711, 962, 977 
parakouõ 841. 931 
parakuptõ 833 
paralambanõ 925, 926.

1025, 1030 
paralegõ 516, 815 
para lios 516, 773 
parallage 805. 1001 
paralogizomai 594.

606. 758 
paraluõ 667. 849 
paralutikos 849 
paramenõ 505. 653 
paramutheomai 497, 

591
paramuthia 497, 591
paramuthion 497, 591
pa range lia 451. 769,

993
pa rangei lõ 452. 476,

537, 769, 993 
paranomeõ 745 
paranomia 712. 1032 
parapherõ 940. 1026 
paraphroneõ 542, 622. 

760
paraphronia 542 
parapikrainõ 913 
parapikrasmos 913 
parapiptõ 444. 1032 
parapleõ 814 
paraplesion 913 
paraplesiõs 700, 798 
paraporeuomai 721, 

855

paraptõma 607 
paraptõma 444. 524.

859. 867. 1032 
pararheõ 557 
parasemos 995 
paraskeuazõ 554. 894. 

906
paraskeue 893 
parateinõ 384. 505 
paratereõ 423, 1060 
parateresis 423. 543 
parathalassios 516, 773 
paratheke 479 
paratheõreõ 555 
paratithemi 384, 473, 

479. 686, 882. 902,
928

paratunchanõ 591 
parautika 799 
parazeloõ 720, 913 
pardalis 746 
parechõ 532, 645. 686. 

735, 775, 792, 804, 
831, 874, 1028, 1034 

paredreuõ 616 
paregoria 497 
pareimi 623. 641, 894, 

1064
pareisagõ 587, 1034 
pareisdunõ 587. 719.

975
pareiserchomai 402,

587, 598, 1062 
pareispherõ 371, 532 
parektos 359, 632 
parembole 634 
parenochleõ 874 
parepidemos 626. 869 
parerchomai 723. 855,

1031, 1062 
paresis 868. 940 
pariemi 863. 940 
paristanõ 409. 902 
paristemi 384. 408.

533. 603. 623. 804.

902, 911. 912, 928,
1035, 1064 

pa rodos 447 
paroichomai 855 
paroikeõ 626, 688, 868 
paroikia 626, 689. 869 
paroikos 626, 868. 869 
paroimia 849 
paroinos 502 
paromoiazõ 480 
paromoios 480 
paropsis 889 
parorgismos 723, 922 
parorgizõ 723, 913, 922 
parotrunõ 632, 707 
parousia 362, 379, 403,

424, 455, 511. 525. 
546, 562, 601. 615, 
621, 774, 795. 834,
871, 894. 932. 947.
952, 967. 970, 1013, 
1037, 1060, 1061,
1068

paroxunõ 632, 913 
paroxusmos 502. 913 
parrhesia 361, 491,

757, 770, 989 
parrhesiazomai 757, 

892, 989 
parthenia 1066 
parthenos 657, 1066 
pas 402. 413. 482, 534,

586, 621. 696, 716. 
780, 798, 807. 848 

pascha 854
paschõ 376,377,480,

750. 772, 845. 987, 
997, 998. 1008 

patassõ 651, 677 
pateõ 857. 876 
pater 400, 642, 843,

844, 845, 1032 
pathema 376, 377, 549,

845, 998
pathetos 377. 998
pathos 376, 377, 488.

549. 845
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patraloas 694 
patria 642, 850, 856 
patriarches 856 
patrikos 844 
pcitris 844 
parroloas 694 
patrõos 844 
patroparadotos 844.

927, 1032 
pauõ 460, 461, 540,

546, 930, 932
pechus 518 
pedalion 746 
pede 374. 682, 860, 

1021 

peganon 416 
pege 441, 517, 663, 878 
pegnumi 523, 670, 736,

1009 
peinaõ 663 
peira 635, 910
peirasmos 910, 911, 

1014
peirazõ 631, 723. 881.

911, 1015 
peismõne 872 
peitharcheõ 613. 827
peithõ 394, 419. 487.

491. 518. 551. 594. 
648. 654, 707. 827.
872, 902 

peithos 594. 872 
pelagos 773. 904 
pelekizõ 536 
pelos 758
pempõ 474. 602. 721.

789. 1057 
pemptos 921 
penes 878 
penichros 877 
pente 468, 741, 921.

992
pentekoma 468 
pentekostos 865 
pentheõ 737. 738 
penthera 998

pentheros 998 
penthos 737, 738, 1038 
pepoithesis 491 
pera 386. 399. 660 
peran 386. 523. 736 
peras 523, 643. 659.

660. 851 
peri 359. 363, 368. 393. 

417, 444, 449, 469, 
470. 471, 473, 486 

periagõ 722, 750, 955 
periaireõ 740, 1026 
periaptõ 368 
periastraptõ 945
periballõ 739, 883, 953, 

958
periblepõ 832 
peribolaion 471. 772,

953. 958, 1056
perichõros 844. 934 
perideõ 753 
periechõ 504 
perierchomai 393. 516.

606. 722, 955. 1026 
periergazomai 527. 747 
periergos 417, 527 
periistemi 623. 630 
perikalhairõ 609 
perikaluptõ 471. 1052 
perikatharma 609, 758 
perikeimai 752, 863,

955
perikephalaia 449 
perikrates 587 
perikruptõ 609 
perikukloõ 955 
perilampõ 945 
perileipò 540, 871 
perilupos 600. 1038 
perimenõ 615 
perioche 761 
perioikeõ 688 
perioikos 688, 1068 
periousios 887 
peripateõ 397. 600. 723

peripeirõ 1033 
peripherõ 454. 749 
periphroneô 783 
peripiptõ 444 
peripoieõ 375, 672 
peripoiesis 375. 829.

887. 968 
peripsema 758 
perirrhegnumi 553 
perispaõ 622, 980 
pe risse ia 364, 1005
perisseuma 365. 540.

871
perisseuõ 365, 424,

429. 540, 631. 871.
888, 988, 1005 

perissos 365. 542. 631.
667, 764, 765. 766.
1006, 1047 

perissos 366, 631. 667.
765, 778

perissoteron 572, 765 
perissoteros 366, 542,

764. 766
perissoteros 400, 631,

765, 999 
peristera 881 
peritemnõ 469 
perithesis 1046 
peritithemi 473, 490,

882
peri tome 469. 747 
peritrechõ 512 
peritrepõ 1065 
perix 586 
perizõnnumi 468 
perperetíomai 596. 676 
perusi 399 
peteinon 856 
petomai 856. 1069 
petra 862, 955 
petrõdes 862. 1000 
petros 862, 955 
pezos 857. 1018 
phagõ 477, 478, 479.

771

phagos 479 
phainò 372, 402. 403,

499. 556. 642, 740. 
762, 763. 770, 850, 
864. 868. 896. 945.
1053

pliainomai 630. 996 
phaneroõ 403. 538,

769, 770. 804
phaneros 403. 624. 630,

762. 769, 770, 962 
phanerõs 630, 770, 914 
phanerõsis 403. 769 
phanos 738, 740 
phantasia 402 
phantasma 402, 617,

642 
phantazõ 404 
pharanx 1047 
pharisaios 643 
pharmakeia 649 
pharmakeus 649 
pharmakia 649 
pharmakos 649 
phasis 427 
phaskõ 377. 575. 903 
phatne 771 
phaulos 767. 1050 
pheidomai 888. 993.

1007 
pheidomenõs 888 
phelones ou phailones

957
pheme 433, 435, 641.

938. 939 
phemi 377. 427. 446.

495. 548. 575, 641. 
642. 896. 902

phengos 762 
pherõ 371. 384. 407. 

438. 453, 454. 566.
642. 669, 703. 704. 
723, 727. 749. 750.
752, 801, 805. 830,
835. 869. 901. 940.
988, 1007, 1009.
1026, 1033, 1037. 
1045. 1048. 1064
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pheugõ 669
phiale 1009
philagathos 393
philake 739
philandros 775
phi lanthrõpici 396, 988
philanthrõpõs 396, 515.

988
phUarguria 395, 396, 

471
fjhilarguros 393,395,471 
philautos 393, 828 
philedonos 393, 890 
philema 432 
phileõ 391. 393, 395, 

396, 432. 502. 521. 
696, 783 

philia 394 
philoneikia 502, 503 
philoneikos 503 
phifophronõs 515 
philoprõteuõ 891 
philos 376. 394, 515.

659. 696. 890. 891.
988

philosophia 659 
philosophos 659 
philostorgos 376 
philoteknos 521 
philotheos 393 
philoiimeomai 391,

476, 588, 736 
philoxenia 626. 696 
philoxenos 393, 696 
phimoõ 396, 411. 445, 

884. 981. 994 
phlogizõ 662 
phlox 463 
phluareõ 850, 903 
phluaros 850. 903 
phluõ 717. 850. 903 
phobeõ 774. 779, 952 
phoberos 779
phobetron 779. 1019.

1067

phobos 421, 422. 463,
779, 1019

phoinix 846 
phõleos 518 
phõne 487. 627. 671.

682. 806. 1001, 1071 
phoneõ 464 
phõneò 384, 683 
phoneuò 694, 776, 777 
phoneus 694. 776 
phonos 694, 776 
phoreõ 526. 749. 1045 
phoms 1037 
phortion 453. 642 
phortizò 547, 835 
phõs 440, 627. 700.

762. 763 
phõsphoros 627 
phõster 521, 762. 861 
phõteinos 440. 700,

763. 1036
phõtismos 700. 762
phõíizõ 700, 763
phragellion 369
phragelloõ 369
phragmos 987, 1047
phrassõ 436, 987. 1011.

1047
phrazõ 537 
phrear 517, 878 
phren 385, 515. 524.

542. 594, 597. 697,
699. 759. 760, 783,
785. 797. 864. 913, 
934. 960. 963. 997 

phrenapataõ 594 
phrenapates 593. 594 
phrissõ 627. 1035 
phronema 784, 1014 
phroneõ 376. 423. 466. 

524, 597, 622. 699, 
747, 784. 864, 895,
913, 986. 1014 

phnmesis 784, 913, 960 
phronimos 587. 759,

963

phmnimõs 963 
phrontizõ 524 
phroureõ 685 
phruassõ 439 
phruganon 1059 
phthanò 423. 465, 639,

725. 890. 1064 
phthartos 514 
phtheirõ 500.513.514.

555, 556 
phthengomai 588, 639. 

1001

phthinopõrinos 669. 
809

phthoneõ 720
phthongos 1001
phthonos 720
phthora 514. 556
phuge 669
phulake 411, 451. 901.

932, 1059
phulakizõ 738 
phulakterion 656 
phulassõ 366. 367, 423.

496. 684, 685. 686, 
738. 901, 932, 968, 
1059. 1068 

phulax 451, 656, 684.
738. 1059 

phide 482. 642. 754.
850. 1036 

phullon 663 
phuõ 441. 519. 814,

818, 877. 883 
phurama 775 
phusikos 813 
phusikõs 814 
phusioõ 416, 707 
phusiõsis 416 
phusis 755. 813. 814 
phuteia 877 
phuteuõ 877 
piazò 408. 837. 862. 

1026 
piezò 407 
pikrainõ 393, 913

pikria 393 
pikros 393, 913 
pikrõs 393
pimplemi 440. 566. 590.

974
pinipremi 445. 653 
pinakidion 1009 
pinax 889, 1033 
pinõ 431, 477, 560,

683, 1003. 1030 
piotes 979 
pipraskõ 1052
piptõ 383. 430, 444. 

445, 511, 640. 677, 
828, 868. 928. 944.
986

pisteuõ 479, 492, 518,
597, 648. 789. 827.
990

pistis 418. 518. 548. 
648. 865

pisfoõ 418 
pistos 518. 654, 978,

1054
pithanologia 594, 872 
planaõ 447, 594. 606,

751. 976 
plane 594. 606, 751 
planetes 606 
planos 593, 606. 976 
plasma 661, 665 
plassõ 661. 665 
pias tos 661, 665 
platéia 565, 958 
platos 565. 741 
platunõ 565. 741 
plax 787, 904
plege 507. 650, 651,

889. 904 
plegma 1031
pleiõn 365. 468. 725, 

764
pleiõn 725. 759. 764,

766. 807, 825. 1006 
pleistos 681, 764 
plekõ 588, 1011. 1031
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plektes 507. 614 
plemmura 566 
plen 400. 632. 1002, 

1023
pleõ 363. 365. 465, 590.

799. 814
pleonazõ 365. 424, 519,

678. 808 
pleonekteõ 494. 539, 

672, 1048 
pleonektes 471. 1048 
pleonexia 395. 471.

637. 1048 
pleres 465, 901
plerõma 590, 641, 857. 

877. 884
pleroõ 483. 525. 526.

589. 629. 660. 892, 
924, 1008 

plerophoreô 418, 483. 
519. 526. 872, 901. 
911, 962 

plerophoria 418, 877 
plesion 467, 873, 1068 
plesmone 440 
plessõ 420, 507, 614.

651. 889. 904, 942 
plethõ 365. 566, 590.

796. 924. 974
plethos 419. 684, 799,

808. 1043
plethunõ 365. 808
pleura 736
ploiarion 428, 814
ploion 428. 814. 815
ploos ou plous 814
plousios 366, 954
plousiõs 366, 954
plouteô 366, 434. 494. 

954
plounzÕ 366, 595, 954 
plouios 366, 595. 954 
plunõ 742 
pneõ 599, 617. 715.

945, 1002, 1052 
pneuma 389. 511, 599.

617, 618. 619. 945,
1021, 1052, 1058 

pneumatikos 618, 813 
pneumatikõs 619 
pnigõ 672. 1004 
pniktos 1004 
pnoe 945. 1052 
poderes 857 
poiema 650, 827 
poieò 423, 433. 434,

438. 441. 457. 479.
487. 497. 503. 505.
516. 526. 530, 532.
1030, 1032. 1034.
1041, 1043. 1057.
1058, 1061 

poiesis 827 
poietes 644. 881 
poikilos 808. 1049 
poimaino 933 
poiniainõ 404, 671 
poimen 404, 671. 856,

899. 924 
poinme 409, 924 
poimnion 925 
poios 798. 826, 916 
polemeò 686 
polemos 429. 687, 885 
põleõ 1052 
polis 438. 467, 665.

678. 889 
politarches 678 
politeia 467. 486, 757 
poliles 467, 1068 
politeuma 467, 486,

516
politeuõ 467. 516.

1059, 1068 
polia 463. 681, 806.

807. 993 
pollakis 806 
pollaplasiõn 459. 808 
põlos 731 
polulogia 806 
polumerõs 884, 1013

polupoikilos 808, 1049 
polus 366, 463, 484.

528. 575. 673. 678. 
680. 681, 759, 764.
766, 795. 798. 806, 
807. 808, 865. 884,
909, 1006. 1049 

polusplancluios 795 
poluteles 528. 890 
polutimos 529. 890, 891 
polurropõs 798, 1049 
poma 431 
poneria 712. 767 
poneros 529, 580, 705. 

710, 712. 766. 767. 
768. 777. 875. 959 

portos 378, 577, 735.
766. 959. 1072 

põpote 382, 1013 
poreuõ 397, 550. 662, 

853
poreuomai 448, 721.

1057. 1064 
porismos 672 
pome 909 
pomeia 665 
porneuõ 479. 665 
pomos 665 
pòroô 459. 580 
põrõsis 459, 580 
porphura 915. 1052 
porphureos 915 
porphuropõlis 1052
porrô 447. 542, 572.

927
porrõthen 572
portheõ 420, 554. 555
pôs 780. 798. 1010
posakis 806
posis 431
posos 681. 759, 807.

826
potamophoretos 566.

954
potamos 381, 566, 954

potapos 798, 826
pote 383. 530. 812. 825.

854, 1014. 1041. 
1043. 1051 

poterion 446 
potizõ 381, 405. 432 
potos 431
pou 460. 586. 587. 762.

917
pous 397, 434, 626,

682, 857, 916, 956. 
958. 1018

pragma 420. 472. 817,
818, 827. 1029 

pragmateia 818
pragmateuomai 672,

817
pragmatia 818
praitõrion 424, 685, 896
praktòr 831
prassõ 420. 424, 433. 

479. 634, 637, 644, 
686, 827, 828, 831,
858, 889. 943, 1046 

praüpathia 772 
praiis ou praos 771 
praiites ou praotes 771 
praxis 827, 831, 1029 
preties 445. 653. 890 
prepõ 508. 538. 988,

989. 1006 
presbeia 588. 784 
presbeuõ 588, 698 
presbuterion 397. 470 
presbuteros 396. 434.

698. 808, 1051 
presbutes 698, 808.

1051
presbutis 699, 808 
prin 400, 960 
prizõ ou priõ 990 
pro 400. 452. 475. 477,

492, 493. 512. 530.
532, 557. 575. 615.

proagõ 722. 890, 1031.
1034
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proaireõ 908 
proaitiaomai 372, 452.

911
proakouõ 841 
proamartanô 725, 859 
proaulion 389, 856 
probainõ 426, 716. 722,

842
proba!!õ 441, 883 
probatikos 885. 886 
probation 842 
probalon 842 
probibazõ 716, 884,

916
problepò 897, 912 
procheirizõ 609, 646. 

822
procheirotoneõ 609.

821
prodelos 364, 630. 770 
prodidõmi 532 
prodotes 1030, 1031 
prodromos 891 
proechõ 455. 876. 988 
proegeomai 891 
proeidon 897. 1053 
proeipon 575. 639. 891 
proeirõ 501 
proelpizõ 492, 615 
proenarchomai 477 
proepangellõ 905 
proepangellomai 905 
proerchomai 465, 722. 

855
proetoimazõ 837, 894 
proeuangelizomai 629.

892
proginomai 854
proginõskõ 493. 891.

962
prognõsis 493 
progonos 400. 845 
prographõ 474, 611,

770, 837 
prõi 360, 458. 769

proimos 458 
prõimos 458 
proínos 769 
prôíos 769
proistemi 407, 678. 933 
prokaleõ 913 
prokatangellõ 891. 893 
prokaíaríizp 646 
prokeiniai 474, 898 
prokerussõ 892 
prokope 410. 426. 911.

912
prokoptõ 424, 426. 648,

672. 911. 966 
prokrinia 891, 897 
prokuroõ 492 
prolambanõ 1008,

1025. 1064 
prolegõ 501. 575. 891.

897. 1014
promarturomai 1020 
promeleiaõ 778 
promerimnaõ 565, 622, 

778
pronoeõ 415. 622. 912 
pronoia 912 
prooraõ 502. 897, 1053 
proorizõ 557, 837, 891 
propaschõ 998 
propatõr 400 
propernpõ 370. 448,

474. 490. 1034. 1057 
propetes 828 
prophasis 548, 895. 896 
propherõ 1034 
propheteia 902 
prophetes 903. 904 
propheteuõ 373. 903 
propherikos 903 
prophetis 904 
prophlhanõ 639 
proporeuomai 721 
prõra 901 
pros 367. 368. 371.

374. 381. 384, 389,
393. 402. 404. 422. 
430

prosabbaton 960 
prosagõ 873. 915. 1034 
prosagõge 368 
prosagoreuõ 464. 820 
prosaiteõ 782 
prosanabainõ 722 
prosanaliskõ 672 
prosanapleroõ 778,

1008
prvsanatithemi 371.

490. 499 
prosapeileõ 393 
prosdapanaõ 672 
prosdechomai 367, 381,

410. 615. 926, 1026 
prosdeotnai 816 
prosdokaõ 381, 615.

635. 870 
prosdokia 381, 635 
proseaõ 997 
proseclw 366, 367, 422,

532. 895. 999 
proseloõ 518 
proselutos 909 
prosengizõ 1064 
proserchomai 495, 723,

873. 909. 915, 1062 
proseuche 412, 718,

836. 999
proseuchomai 835 
proskairos 595. 604,

621. 628. 1014 
proskairos estin 595 
proskaleõ 463. 603 
proskartereõ 422. 505,

533. 615, 715, 822 
proskarieresis 872 
proskephalaion 389 
proskleroõ 384 
prosklisis 849, 1042 
proskollaõ 731. 1045 
proskomtna 430. 607

proskope 430, 607 
proskoptõ 430. 607,

651. 1039 
proskuliõ 956 
proskuneõ 374. 956 
proskunetes 374 
proslaleõ 639 
proslambanõ 925. 1025 
proslepsis ou

proslempsis 927 
prosmenõ 505, 654,

870, 1045
prosochthizõ 507. 708 
prosopheilõ 402, 559 
prosõpolempsia 368,

925
prosõpolempteõ 368 
prosõpoleniptes 368,

925
prosõpon 368, 404,

543. 638, 655, 665, 
875. 894. 925, 982 

prospegnunti 523. 670 
prospeinos 663 
prosphagion 478. 771 
prospliatos 824, 927 
prosphatõs 824, 927 
prospherõ 409. 645.

752. 830. 884, 1034 
prosphilês 393 
prosphõneõ 639
prosphora 792. 831,

843
prospiptõ 430, 444 
prospoieõ 646 
prosporeuotnai 1064 
prospsauõ 1023 
prosrègnunü 430, 918 
prostassõ 476, 508 
prostatis 910 
prostithemi 371, 424.

532. 640, 727, 966 
prostrechõ 512 
protassõ 821 
proteinõ 421. 753
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proteron 400, 530, 898 
proteros 400, 477, 854 
prõteuõ 891 
proíhesis 843, 908 
prothesmios 1013, 1014 
prothumia 475. 905.

906
prothumos 905. 906,

1069
protithemi 473, 908 
prõrokathedria 443.

898, 900 
prõíoklisia 761. 898, 

900. 917
prõton 400. 477, 898, 

900
pròtos 400. 458, 470.

477, 567, 781. 854. 
887. 897, 898, 899.
900. 978, 1042

prõtõs 898
prõtostates 900
prõtotokia 567
prõtoiokos 567, 675,

899 
protrechõ 512 
protrepõ 591, 635 
prouparchõ 401 
prumrta 851, 881, 901 
psallõ 448. 761. 967 
psalmos 691, 966 
pselaphaõ 772, 986, 

1023
psephizõ 501, 825. 862 
psephos 501, 862 
pseudes 640, 785, 786.

1021 
pseudo 641, 785 
pseudoch ris tos 401. 641 
pseudodidaskalos 579 
pseuclologos 785 
pseudomartureõ 1021 
pseudomarturia 1021 
pseudomartus ou

pseudomartur 1021 
pseudõnumos 640

pseudoprophetes 904
pseudos 640. 774, 785
pseusma 785
pseustes 786
psichion 789
psithurismos 810
psithuristes 810
psôchõ 613
psõm ion 405, 436
psõmizõ 405, 436. 490
psuche 370. 388. 389,

497. 509. 511, 599,
699. 784. 813, 888, 
902. 1058

psuchen airõ 581 
psuchikos 813 
psuchõ 668, 930, 932 
psuehos 388, 668 
psuchros 668 
ptaiõ 444, 445. 607.

1032. 1039 
prema 445 
pterugion 417, 876 
pterux 417, 876. 1069 
ptõcheia 878 
ptõcheuõ 878 
ptõchos 782, 877 
ptoeõ 421
ptõma 443. 450, 511 
ptõsis 443 
ptuõ 528, 938, 966 
ptuon 842 
pturõ 421, 422 
ptusma 966 
ptussõ 364, 649 
pugme 565 
pukna 806 
puknos 806 
puknoteron 806 
pukteuõ 885 
pule 389, 467, 885. 886 
pulõn 389, 886 
punthanomai 597, 714, 

861

pur 446, 463, 632, 648, 
662. 711. 919. 1055 

pura 662, 700. 939, 
995. 1045 

puressõ 649 
puretos 648 
purgos 1028 
purinos 662
puroò 662, 711. 882.

910
puroomai 919. 932 
purõsis 446. 711. 910, 

919
purrhazõ 1055 
punhos 1055 
purhõn 373

R

rabbei 787, 788. 921 
rabbei ou rabbi 921 
rabbounei 787. 921 
rabbounei ou rabbõni 

921 
raka 921
rhabdizõ 430. 1049 
rhabdos 430, 439, 448,

916. 1048 
rhadiourgema 768 
rhadiourgia 768 
rhakos 846 
rhanfismos 418 
rhantizõ 417. 702, 742 
rhaphis 382
rhapisma 436, 530,

651. 677 
rhapizõ 436. 530. 651.

677 
rhede 454 
rhegma 959 
rhegnumi 378, 430,

553, 918. 925. 959.
1039

rhema 427, 472, 537.
636. 705. 845. 846

rheõ 476. 557, 636.
662. 835. 953. 969 

rhetõr 835 
rhetõs 636 
rhipe 415. 877 
rhipizõ 415
rhiptõ 416, 614. 739.

877 
rhiza 414, 923 
rhizoõ 923 
rhoizedõn 627 
rhoizos 627 
rhõmaios 956 
rhõmaisti 741, 755 
rhomphaia 613 
rhõnnumi 854 
rhume 958 
rhuomai 600 
rhupainõ 609, 706 
rhuparia 609, 706 
rhuparos 609, 706, 710 
rhupoõ 609. 706 
rhupos 609 
rhusis 662 
rhutis 958

s
sabachihanei 959 
sabaõth 634 
sabbatismos 547. 960 
sabbaton 959. 960, 982 
sagene 931 
sainõ 805 
sakkos 846 
saleuõ 632. 805. 965 
salos 834 
salpinx 1001, 1038 
salpistes 1039 
salpizõ 1001. 1039 
sandalion 968 
sanis 1009 
sappheiros 965 
sapros 514, 959
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sardion ou sardinos 973 
sardonux 973 
sargane 461 
sarkikos 452. 529 
sarkinos 452. 529 
saroõ 1049 
sarx 452. 453. 969 
satanas 973 
saton 778 
sbennumi 636, 722 
schedon 917 
scherna 470. 483, 493. 

536. 538. 655. 664,
783. 1031

schismci 553. 571. 574.
918

schizõ 364. 553. 571.
573. 918 

schoinion 510 
sc/iolazõ 435. 532,

1050 
schole 608. 1050
sebasma 375. 560, 704.

972
sebastos 704 
sebazomai 375, 704 
sebomai 374. 375. 560,

561, 875. 990
seiõ 368. 632, 804, 965.

1019. 1035 
se ism o s 1012. 1019 
selene 761. 762 
se len iazõ  762 
sem a in õ  790, 823, 993 
se m eio n  774, 790, 823,

910, 995 
Sem eioõ  823 
semeron 517, 692 
sem id a lis  662 
se m n o s 682. 694. 696,

971. 988. 989 
se tnno ies 682. 694, 990 
se p õ  514, 959 
seriko s ou  s ir iko s 975 
se s  479, 1030

serobrõros 479
siagõn 638
sidereos 652
sideros 652
sigaõ 445. 649, 976. 

994
sige 445. 993 
sikarios 694. 993 
sikera 431 
simikinthion 426 
sinapi 803 
sindõn 755, 956 
siniazõ 469 
siõpaõ 445, 806 
sileutos 462 
sition 6J6 
sitistos 462 
sitometrion 771, 772 
sitos 364. 479, 616.

668, 728. 771, 772 
skaios 620 
skandalizõ 606 
skandalon 445, 606, 

607
skaphe 428, 458
skaprõ 428, 458. 904
skelos 871
skene 389. 474. 547. 

648. 688, 819, 1009.
1036

skenõma 688. 1009 
skenoõ 688, 1009 
skenopegia 1009 
skenopoios 648 
s kenos 1009 
skepasnia 471, 1056 
skeue 413. 893, 894 
skeuos 404, 433. 894.

1033. 1049 
skia 647, 701. 1001 
skirtaõ 967 
sklerokardia 425. 580 
skleros 425, 522, 580, 

606
s kle roles 425. 580

sklerotrachelos 425, 
580

slderunõ 425, 580 
skõlekobrõtos 434 
skõlex 434 
skolios 1028 
skolops 616
skopeõ 496. 616. 634,

775, 788. 833. 1015 
skopos 775. 788 
skorpios 570, 610 
skorpizõ 570, 610, 614 
skoteinos 1036 
skotia 1036 
skotizõ 1036 
skotoõ 1036 
skotos 612, 1036 
skubalon 625 
skullõ 378, 874 
skulon 972 
smaragdinos 613 
smaragdos 613 
smuma 793 
smumizô 793, 796 
soma 389. 511. 610 
sõmatikos 511 
sõmatikõs 511 
sophia 659, 960 
sophizõ 647. 752. 963 
sophos 647. 963, 1046 
sõphrõn 759. 797. 963.

997. 1012 
sõphroneõ 785. 797,

864. 865. 997 
sõphronismos 785. 797 
sõphronizõ 797. 997 
sõphrvnõs 797. 997 
sõp/trosune 996 
soreuõ 394, 835 
soros 620 
sõter 968
sõteria 857. 967. 968, 

978, 989 
sõterion 967

sõterios 968 
soudarion 746 
sõzõ 496. 527, 600.

647. 669. 717, 785.
797, 953. 963. 968.
978. 997, 1010,
1028. 1068 

spaõ 915 
sparassõ 378, 553 
sparganoÕ 603
spatalaõ 380. 542. 890.

1068
speira 428. 461. 742 
speirõ 448. 614. 616,

927, 982. 983 
spekoulatõr 684. 999 
spelaion 458 
spendõ 831 
spemia 662. 850. 983 
spermologos 850 
speudõ 409. 550. 999 
sphage 775. 776 
sphagion 434. 776 
sphazõ 434. 650. 651.

776
sphodra 463. 631. 681.

909 
sphodrõs 631 
sphragis 979 
sphragizõ 980 
sphuris 461 
sphuron 1028 
spilas 500, 768, 955 
spiloõ 499. 768 
spilos 500. 768 
splanchna 376, 480 
splanchnizomai 480 
splanchnon 481, 598.

794, 795 
spodos 469 
spongos 619 
spora 616, 983 
sporímos 448, 616 
sporos 616, 983 
spoudaios 475. 524.

565, 999
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spoudaios 524. 566. 
7/5. 999

spoudaioteros 565, 566,
999

spoudaioteros 524, 999 
spoudazõ 475. 565,

588, 736, 902, Í072 
spoude 409, 475, 523,

565, 8/7, 999 
spuris 461 
stachus 616 
stadion 454. 621 
stamnos 726 
staphule 443, 1046 
stasiastes 975 
srasis 420, 491, 493,

571, 574. 581. 624,
804, 953, 975 

st ater 563. 567 
stauroõ 522, 523 
stauros 417, 522, 523 
stege 548, 1012, 1017 
stegõ 750. 998, 1007,

1012 

steibõ 923 
steiros 625 
stekõ 624
stellõ 363, 405, 407,

451, 564, 6/1, 630,
883, 950, 1056 

sternma 682 
stenagtnos 627, 673 
stenazõ 506, 627, 673, 

8/0, 889, 904. 1009 
stenochõreõ 378. 398. 

627
stenochõria 377, 378, 

398, 627
stenos 398. 627 
slephanoõ 511 
stephanos 510, 51/, 563 
stereõma 66/ 
stereoõ 620, 661. 666, 

667
stereos 620, 661, 978,

1000

sterigmos 661 
sterizõ 474, 492, 620.

661. 666, 715. 887 
stethos 862 
sthenoõ 666 
stigma 774, 799 
stigme 799 
stilbõ 945 
stoa 389 
stochos 606 
stoibas ou stibos 923 
stoicheion 585, 901,

958
stoicheõ 397, 536, 585,

946
stoichos 397, 585. 946 
sto/e 449, 957. 958.

1056
stoma 435, 575, 626,

638, 687, 913 
stomachos 435, 626. 

687
strategos 450, 764 
strateia ou stratia 790 
strateuma 634, 697.

999
strateuõ 686, 999
stratia 696
stratiõtes 999
straíopedarches 450, 

685
stratopedon 634 
strebloõ 1027 
streniaõ 488, 542 
strenos 488, 542 
strephõ 483, 508, 874.

951. 1027. 1064 
strõnnumi 446. 624,

796, 1004 
strõnnuò 446, 624, 796 
strouthion 849 
stugetos 830, 100/ 
stugnazõ 982. 100/ 
stu/os 475 
su(n)zeugn umi 731

sukaminos 396 
suke 655 
sukomorea 655 
sukori 372, 655 
sukophanteõ 372, 634 
sulagõgeõ 554, 972 
su/aõ 554. 967 
su/la/eõ 490. 507. 639 
sullanibanõ 383. 486,

862, 893, 1025 
sul/ego 95/ 
sullogizomai 415 
sumbainò 370, 419,

605, 1004 
sumballõ 383, 490. 591,

646. 88/ 
sumbasi/euõ 936 
sumbibazõ 487, 716,

753, 911, 916, 1034 
sumbouleuõ 541, 1024 
sumboulion 541. 1024 
suniboulos 541 
summartureõ 1021 
summathetes 569 
summerizõ 852, 884 
summetochos 482, 851 
summimetes 703, 977 
suinmorphizõ 492, 493, 

665
summorphos 493, 655. 

656
sumparaginomai 624,

1063
sumparakaleõ 497 
sumparalambanõ 1025 
sumpareuni 623, 894 
sumpaschõ 998 
sunipatheõ 480, 750, 

987, 1023 
sumpathes 481. 1042 
sumperilambanõ 363 
sumphemi 495 
sumpherõ 402, 438.

911, 988, 1034. 1048 
sumpherort 911, 1048

sumphõneõ 487
sumphõnesis 487
sumphoros 9/1. 1048
siunphu/etes 482
siunphuõ 441. 519. 877
sumphutos 603. 877
sumpinõ 432
sumpleroõ 483. 590,

1064
sumpnigõ 484, 1004 
sumpo/ites 467 
swnporeuomai 721 
sumpos ion 683 
sumpresbuteros 397 
siwipsuchos 370 
sun 359, 363. 369, 370.

377. 378, 383, 397, 
398. 409, 410, 411 

sunagõ 490, 721. 751.
951, 1026. 1064 

sunagõge 419, 900.
952. 994

sunagõnizomai 476, 885
sunaichrnalõtos 895
sunairõ 484, 1026
sunakoloutheõ 977
sunalizõ 95J
sunatlassõ 473
sunanabainõ 1063
sunanakeimai 623, 771, 

985
sunanamignumi 684 
sunanapauotnai 369,

930
sunantaõ 590. 1004 
sunantesis 591 
sunantilambanõ 383 
sunapagõ 369. 453. 750 
sunapollumi 868 
sunapostellõ 603 
sunapothneskõ 801 
sunarmoiogeõ 411, 665,

732
sunarpazõ 664. 862,

893
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sunaiheõ 736 
sunathleõ 476, 629 
sunathroizò 464, 951 
sutiauxanõ 5J9 
sunchairõ 934 
suncheõ 391. 493, 632 
simchraomai 752 
simchusis 493 
sundeô 753 
sundesmos 428, 682,

753
sundoulos 992 
sundoxazõ 676 
sunechõ 398, 406, 484,

498, 592. 626, 686, 
835, 949, 10! 1, 1027 

sunedomai 1015 
sunedrion 397, 541 
sunegeirõ 947, 1003 
suneidesis 494, 516 
suneidon 496, 962 
suneiserchomai 598 
sunekdemos 481 
suneklektos 584 
sunelikiõtes 700 
sunephistemi 748, 1003 
sunepomai 369 
sunerchomai 369, 403,

684, 721. 723. 951,
1062

sunergeõ 384, 1030 
sunergos 383, 481. 508.

1029
sunesis 597. 913. 960.

963
sunesthiõ 477, 478 
s une lhe ia 516, 517 
sunetos 597, 913
suneudokeõ 380. 410, 

495, 503 
suneuõcheõ 652 
sungeneia 850 
sungenes 850. 899 
sungeneus 850 
sungenis 850, 898

sungnòme 871 
simiettii 496. 596, 597.

760. 913, 963 
sunistanõ 928 
sunistemi 409, 496.

623. 646. 753. 928 
sunisiemi ou sunistanõ

911
sunkakopatheõ 377.

629. 997. 1008 
sunkakoucheoma i 998,

1033 
sunkaleõ 464 
sunkaluptõ 471. 952 
sunkamptõ 528 
sunkatabainõ 722 
sunkatapsephizõ 825 
sunkatathesis 487 
sunkatatithemi 487. 495 
sunkathemai 985 
sunkathizõ 474. 986 
sunkerannumi 508. 795 
sunkineõ 632, 804 
sunkleiõ 487. 589, 649 
sunkleronomos 691 
sunkoinõneõ 481, 485,

851
sunkoinõnos 481, 851 
sunkomizõ 453 
sunkrinõ 482. 747 
sunkuprõ 528 
sunkuria 829 
sunoche 378, 398 
sunodeuõ 1057 
sunodia 683 
sunõdinõ 639 
sunoida 686, 962 
sunoikeõ 688 
sunoikodomeõ 498 
sunomileõ 508 
sunomoreõ 732 
sunõmosia 494 
sunpempõ 603 
sunphõnia 810

suntassõ 821
sunteleia 660
sunteleõ 482, 526. 646.

660. 1017
suntemnõ 363. 515, 888
suntereõ 423, 496. 685
sunthapto 597
sunthlaõ 918
sunthlibõ 484
sunihruptõ 918
suntithemi 487. 710
suntomõs 888
suntrechÕ 512
sumríbõ 556. 918
suntrimma 556, 918
sunirophe 488
siuitrophos 472, 723,

1035
siuitunchanõ 1064
sunupokrinomai 571
stmupourgeõ 383
sunzaõ 1068
sunzõopoieõ 1059, 1068
sunzugos 481
surõ 414, 751, 915
surophoinikissa ou 

surophunissa 996
suschematizõ 493. 655,

665, 1031 
susparassõ 378, 581 
sussemon 910 
sussõntos 511 
sustatikos 928 
sustauroõ 523 
sustellõ 363, 603 
sustenazõ 673 
sustoicheõ 946 
sustratiõtes 999 
sustrephõ 951 
suzeteõ 415, 571, 870 
suzetetes 570 
suzõopoieõ 1068 
suzugos 481

T

tacha 974, 1010 
taclieion 440, 545, 923 
tacheõs 409. 440, 534,

545. 923 
tachinos 440. 923 
tachu 545, 812, 923 
tachus 545, 923. 974 
tagnui 836 
takios 474 
talaipõreõ 377, 793 
talaipõria 377, 793 
talaipõros 377, 793 
talantiaios 1010 
talanton 1010 
taleiíha ou talitha 1010 
tameion 407. 459, 976 
tapeinoõ 360, 697,

1060
tapeinophrõn 515. 697 
tapeinophrosune 697, 

710, 771. 1060 
tapemos 360. 470, 697, 

710, 740. 887. 996,
1060

tapeinõsis 360. 470.
697

taphe 597
taphos 597. 987. 1041 
tarache 632, 873 
tarachos 632 
tarassõ 632, 805, 873 
tartaroõ 710 
tassõ 360. 371. 426.

473, 474. 476, 541. 
552. 553, 557, 821.
827. 836, 837. 941.
944, 1005 

taxis 483, 836 
techne 416, 417. 817 
technites 416. 417. 498 
teichos 810. 849 
tekmerion 910 
teknion 520, 657
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teknogoneõ 520 
teknogonia 520 
teknon 520, 521, 657, 

782
teknotropheõ 520 
lekõ 670 
tektõn 413. 453 
lelaugõs 470 
releioõ 405. 494, 526, 

924, 10/7
teleios 405. 605, 693.

716, 1017 
leleiõs 406, 660 
teleiõsis 526, 869 
teleioteros 405 
leleiotes 869 
teleõ 406. 451. 482.

526, 590. 660. 722, 
843, 924. 1017 

telesphoreõ 869 
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O D icionário Vine torna possível ao estudante que tem bastante, limitada 
ou nenhuma formação em grego ou hebraico estudar o significado das palavras 
bíblicas nas línguas originais. As palavras equivalentes em português estão 
alistadas alfabeticamente ao longo do texto, junto com as palavras ou gregas 
ou hebraicas das quais são traduzidas. Também estão inclusas várias acepções, 
além de passagens da Bíblia Sagrada que ih:.;tram usos particulares.

O Dicionário Vine está organizado de modo tal que é, a um só tempo, 
dicionário e comentário.

Reconhecido no mundo inteiro como ferramenta essencial para o estudante 
da Bíblia, o Dicionário Vine capacita-o a “explorar as riquezas” da Bíblia de 
forma mais profunda, porque você pode:

•  descobrir os significados de mais de 6.000 palavras bíblicas no 
original grego ou hebraico;

•  desfrutar a conveniência de uma lista completa dc palavras do 
Antigo e Novo Testamentos em um volume de fácil manejo; e

•  enriquecer seu estudo da Bíblia com o único dicionário expositivo 
completo do Antigo e Novo Testamentos.

W. E . Vine, M.A. (1873-1949) é reconhecido como um dos principais 
estudiosos do grego no mundo. Seu clássico Dicionário Expositivo, publicado 
pela primeira vez em 1939, é fruto de uma vida inteira de estudo e pesquisa.

M e rrill F. U nger, Th.M.. Th.D., Ph.D. (1909-1980) foi professor emérito 
de Semítica e do Antigo Testamento no Dallas Theological Seminary. É 

autor de muitas obras e comentários de referência bíblica.

W illiam  W h ite  Jr .. Th.M., Ph.D., é especialista em línguas bíblicas e 
história da ciência. Editou, juntamente com James I. Packer e Merrill C. 

Tenney, a obra The Bible Almanac.


