
TERMOS NA LÍNGUA 

Escreva no espaço depois de cada palavra chave os termos indígenas que você pensa que vai usar na sua 

tradução. Esta lista vai ajudar voce lembrar o que está usando, e também, se está experimentando com 2 ou 3 

maneiras diferentes de expressar o termo, vai lhe fazer lembrar o que você  buscará no computador para mudar 

depois de tomar sua decisão final. 

abençoar  

 Deus fazer bem para alguem  

 pedir a Deus fazer bem  

 louvar a Deus  

abismo  

abominação  

acordo  

adotar  

adorar  

adultério  

 infidelidade sexual  

 infidelidade espiritual  

 idolatria  

advogado   

aliança   

alma   

altar  

 de ouro: mesa de oração / queimar incenso  

 de bronze: lugar de dar pagamento pelos pecados,  

 ou lugar de dar presentes para Deus,  

 ou lugar para se entregar a Deus  

amar  

 Nós amamos a Deus  

 Deus nos ama  

 Amamos uns aos outros  

amém  

anjo  

 de Deus  

 de Satanas  

anticristo  

apontar  

apóstolo   

arca  

 de Noé  

 receipiente da Lei  

arcanjo  

armadura  

arrepender  

assassinar  

avareza  

batizar  

 em água  

 com o Espírito  

 no corpo de Cristo  



batizmo  

bem-aventurado  

bênção   

besta  

blasfemar  

caminho de Deus  

carne  

cativo  

cego  

 espíritual  

centurião  

céu (lugar de Deus)  

circuncidar  

circuncisão  

ciúmes  

cobiçar  

compaixão  

comunhão  

condenar  

confiança   

confiar  

confortar   

consciência  

coragem  

corpo  

criar (o mundo)  

 criar filhos  

crente   

crer  

cristão  

Cristo (título de Jesus)  

 Messias (escolhido rei do mundo)  

crucificar  

cruz  

dar conselho  

demoníaco  

demônio  

dia do senhor  

diácono/diaconisa   

dígno  

discípulo  

dívida   

dízimo   

doutrina   



egoism  

em nome de Jesus  

escriba  

escriba   

escrituras   

esperança  

espírito humano  

fantasma  

espírito mal  

espírito santo  

eternidade   

evangelho  

evangelista   

fariseu  

favor   

fé   

fiel  

filho de homem  

galardão   

gentio   

glória  

governador   

graça  

hypócrita  

ídolo  

igreja  

imoralidade  

ímpio   

incredulidade   

inferno  

interceder  

inveja  

invocar o nome  

ira de Deus   

irmão em Cristo   

jejuar  

julgar  

juramento   

jurar  

justificar   

justo  

lago do fogo  

lançar em sortes  

lei (regra)   



levita  

libertação   

líder   

louvar  

majestade   

maldição   

mandamento  

maravilha  

mediador  

mensageiro   

Messias   

Mestre   

milagre  

ministério   

misericórdia   

morte   

morte eterna   

mundo  

negar   

nome   

obedecer   

obras   

orar   

ordenar   

orgulho   

paciência   

parábola  

paraíso   

páscoa   

pastor (de ovelhas)  

 do povo de Deus  

paz   

pecado  

perdão   

perdição   

perdoar  

perfeito  

permanecer  

perseguir   

piedade   

poder   

predestinar  

pregação   



presbítero   

profecia   

profeta  

promessa   

propósito   

prova  

publicano   

punir   

raiva  

recebimento   

recompensa   

reconciliar  

redimir  

regozijar   

rei   

reino   

reino de Deus (reino dos céus)   

ressuscitar   

restaurar   

revelação   

sábado  

sacerdote  

sacrifício   

saduceu  

salvação   

salvador   

salvar  

santa ceia  

santificação   

santo (adj.)  

santo (s.)  

satanás  

selo   

Senhor   

serviço   

servo, serva   

sinagoga  

sinal  

sofrer   

substituto   

sumo-sacerdote   

tabernáculo  

templo  



tenda   

tentar   

traidor  

trair  

transfiguração   

tristeza   

trono   

ungir  

união  

vão   

verdade   

vida   

vida eterna   

visão   

vitória   

vontade de Deus   

zelo   


